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KvOdde,brandteknisktutlåtandeangående
räddningstjänstens
insatsmöjligheter
Detta brandtekniskautlåtandeär upprättat av brandingenjörJonasAxelsson,Brandkonsulten AB,på uppdragav SaraAx Nordstrand,Skanska.Utlåtandetsyftar till att redovisakravställningavseenderäddningstjänstensinsatsför den nya kvartersbebyggelsen
samt för de
befintliga byggnadernakring IBM:sfd huvudkontor.
Underlagför utlåtandet har varit följande:
-

Platsbesöki området 2020-01-15.

-

Ritningsunderlagför Kv A, C,D, F, K, E, H, I och J dateradeutkast 2018-05-09.

-

ÖversiktsritningarIBM:sfd huvudkontordaterade2019-11-21

-

Strukturplanför området daterat 2019-11-21.

-

LayoutskissColivedaterad2019-12-13.

Utlåtande
Räddningstjänstens
insatsmöjlighetergenerelltför området
Byggnadernaskagörasåtkomligaför räddningstjänstengenomatt räddningsfordonkan ställas
upp inom 50 m från byggnadensangrepps-/tillträdesvägar(trapphusensentréer). Detta innebär
att lokalgatorbehöveranpassasför de krav som ställsför räddningsväg,se text nedan.
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Räddningsväg
utförs med hårdgjort ytlager av grus,asfalt eller motsvarande.

Fri vägbredd

3,0 m

Fri portalbredd

3,5 m

Fri höjd

4,0 m

Axeltryck

100 kN

Längdlutning

Max 8 %

Tvärfall

Max 2 %

Vertikalradie

minst 50 m

Minsta inre kurvradie

7 m med breddökningoch hinderfritt sidoområdeföre, genomoch
efter kurvanatt en maskinstegeeller hävarekan framföras.
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Figurfrån SBN80.
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Uppställningsplatsför höjdfordon
Minsta bredd

5,0 m

Minsta längd

11,0 m

Axeltryck

100 kN

Längd-och tvärlutning

Max 8 %

Störstaavståndmellan
uppställningsplatsenskant
och fasad/balkong

9m
6 m om fordonet ställsupp med
fronten mot byggnaden.

Minsta avståndmellan
uppställningsplatsenskant
och fasadeller annat hinder

1m
2 m om fordonet ställsupp med
fronten mot byggnaden.

Räddningstjänsten
insatsmöjligheterför de nya kvarteren
KvarterA och E har sinaentréer i nära anslutningtill befintliga vägar,KistaAllévägrespektive
Hanstavägen.
KvarterC,D, J och K liggerinringadeav befintligagator och nya lokalgatoroch räddningstjänsten har godatillträdesmöjlighetertill trapphusentréernagivet att kravställningför räddningsväg
uppfylls.
KvarterF angränsarmot lokalgata4 och KistaAlléväg.Gångvägeller likvärdigtbehöveranordnasfrån lokalgata4 till TRH5 respektivefrån KistaAllévägtill TRH1 och 6-7 för att säkerställa
avståndetca 50 m mellan uppställningsplatsför räddningstjänstensfordon och trapphusen.
KvarterH angränsarmot lokalgata2 och Hanstavägen.Gångvägeller likvärdigt (Socialastråket)
förutsätts anordnasfram till TRH2 från lokalgata2. Loftgångstrappaär nåbarfrån Hanstavägen
och trappa upp till innegården.
KvarterI angränsarmot lokalgata2 och KistaAlléväg.Gångvägeller likvärdigt (Socialastråket)
förutsätts anordnasfram till TRH5 från lokalgata2 respektivetill TRH4-5 från KistaAlléväg.
Innegårdförutsätts vara åtkomligvia Socialastråket.
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Räddningstjänsten
insatsmöjligheterför befintlig och ny bebyggelsekring IBM:sfd huvudkontor
IBM:sfd huvudkontor,idrottshallenoch matsalenär åtkomligför räddningstjänstenvia separat
vägfram till vändplatsenvid huvudentrésamt grusadegångvägar.
Idagfinns det ävenen grusvägfram till baksidanav matsaldär varutransporteridag skeroch
här finns ävenåtkomst till garaget.Det finns flera förslagpå hur ytan framför dessabyggnader
skanyttjats och räddningstjänstensåtkomst behöverbeaktasvid planeringen.
Försörjningsbyggnad
behöverförsesmed angöringsmöjlighetifrån Lagtingsgatan.
KistaAllévägoch Lagtingsgatankan nyttjas av räddningstjänstenför att nå f d datahallarnainkl
byggnadför ammoniakoch ny förskolebyggnad.Det behövertillskapasgångvägartill de olika
byggnadernaså att avståndinte överstigerca 50 m mellan räddningstjänstensfordon och
entréer till respektivebyggnad.Beroendepå hur byggnadernautformasinvändigtsamt hur
markenrunt planeraskan det krävasmer eller mindre åtgärder.
Övrigautredningspunkter
-

Nyakvarterenär generelltprojekterademed Tr2-trapphusför lägenheternasom får vara
endautrymningsväg,vilket innebäratt i de allra flesta fall kan utrymning skeutan räddningstjänstensmedverkan. I kvarter C,F, K, H, I förekommerloftgångari anslutningtill
trapphusen.Utformningenav loftgångarnaoch tillgångenpå trapphusoch utvändig
trappa till det fria behöverdetaljstuderas,så att utrymning kan skepå ett tillfredställande
sätt och att räddningstjänstenstegutrustningej behöveranvändas.

-

Avståndfrån uppställningsplatsav räddningsfordontill närmstabrandpostfår inte överstiga75 m.

-

Källarplansamt garageplanförsesmed separataoch brandteknisktavskildainsatsvägarför
räddningstjänstendirekt från det fria.

-

IBM:sfd huvudkontorhar flera trapphussom leds ut till det fria på baksidanav byggnaden, och det behövermöjliggörasatt de utrymmandekan tas sig vidare därifrån via gångstråk.

-

Planbeskrivningsamråd:”Minst en utgångfrån varje byggnad(somkan nåsav alla i
byggnaden)bör mynnapå sidansom inte vetter mot Hanstavägen”.
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Detta handlarom hur utrymningskaskevid en ”farligt godsolycka”på Hanstavägen.Det
behöverutredasvidare hur ovanståendeskauppnås.

JonasAxelsson
Handläggandebrandingenjör

DanielFridström
Internkontrollerandebrandingenjör

Bilaga1: Översiktsplanför Kv Odde, BrandkonsultenAB, anteckningardaterade 2020-01-28.
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