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Abstract 
 
This is a report on the project “Harmonization of building regulations in the Nordic 
countries for wooden houses” and part of the Nordic Innovation Centre (NICe) 
commitment for making the Nordic countries a well-functioning market and an integrated 
region. The purpose of the project is to strengthen the Nordic industry through similar and 
transparent requirements, so with a minimum of technical ”trade obstacles” the market 
can increase with the intention to further develop the construction of wooden houses.   

This study started with a questionnaire to the industry clarifying some of the differences 
in requirements and the building codes were compared. Different areas were pointed out 
as most interesting to analyse; stairs, size and dimensions of specific rooms, energy, 
structural design and moisture protection in bathrooms. There are different types of 
requirements, formal and informal, that a manufacturer of wooden houses has to know 
about. Small differences can have a big importance. Most of the differences are not 
significant for the quality of the house but most likely the end-user have to pay more for 
the house. 

The work showed how important good communication is for harmonization of building 
requirements and that there is a need for more cooperation between the countries to avoid 
new and get rid of existing obstacles. 
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Förord 
 
Projektet ”Harmonisering av de nordiska ländernas träbyggregler” har utförts inom ramen 
för NICes, Nordisk Innovations Centers, satsning ”Norden som et velfungerende indre 
marked og en grenselös region”. Projektet har finansierats av Nordisk InnovationsCenter, 
Trä och Möbelindustriförbundet, TräCentrum Norr, Skanska Residential Development 
Nordic, Boligprodusentene och Norum-Viskum A/S. Projektet har pågått under 2007 och 
avslutas under 2008. 
 
Företag som tillverkar trähus och komponenter till hus har ingått i projektet. Institutioner 
och föreningar som arbetar speciellt med träbyggande eller mer allmänt med byggnads-
frågor har deltagit. Boverket i Sverige har också deltagit vid möten. Projektet har drivits i 
Sverige, Norge och Danmark. De byggregler som har diskuterats i projektet har gällt de 
fyra nordiska länderna Sverige, Norge, Danmark och Finland. 
 
Målet med projektet är att stärka den nordiska träindustrin genom likartade transparenta 
krav när det gäller byggande så att företagens marknad med ett minimum av tekniska 
”handelshinder” kan utökas för en utveckling av byggande med trä. 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till alla deltagare för entusiasm och mycket gott samarbete. 
Förhoppningsvis har vi bidragit till att visa på vilka skiljaktigheter som finns och att det 
är nödvändigt  med ytterligare samarbete mellan de nordiska länderna. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med projektet är att förenkla för trähusindustrin, genom att harmonisera bygg-
reglerna i de nordiska länderna. Det ska inte sänka kvaliteten på husen, men gärna priset 
genom rationellare produktion. Rapporten är en sammanställning av de hinder som 
industrin upplever med de nordiska byggreglerna vid export till övriga Norden. Målet har 
varit att analysera de tekniska krav som gäller för träbyggnader i de nordiska länderna, 
genom en konkret jämförelse och belysning av vilka krav som gäller i dag och hur de 
skiljer sig åt. Det är svårt för en enskild industri att påverka byggherrar eller myndigheter 
och övertyga dem om att funktionskrav är uppfyllda även vid avsteg från gällande råd 
eller standarder. Ett tekniskt krav på en enskild produkt skulle möjligen vara lättare att 
bevisa att det uppfylls om det finns gemensamma provnings - eller beräkningsmetoder 
som kan användas. 

Denna rapport visar hur skillnader i byggreglerna påverkar trähusindustrins tillverkning. 
Byggreglerna i de nordiska länderna beskrivs, samt införande av Eurokoder. Redovis-
ningen behandlar flera områden som mått, brand, last, våtrum. Länderna som ingår är 
Sverige, Norge, Finland och Danmark. Flera olika regelnivåer diskuteras som krav 
(myndighet), råd (myndighet), anvisning (Byggforskserien, AMA), praxis (bransch-
föreningar), standard (SIS, CEN), ackreditering eller godkännande. 

Projektet behandlar en- och flerfamiljshus av trä, hela hus men även huskomponenter och 
byggprodukter som tillverkas i ett nordiskt land och säljs till andra nordiska länder. Ut-
gångspunkten för undersökningarna har varit företagens frågeställningar. Ett frågeformu-
lär skickades ut till företagen där de fick beskriva sina upplevda problem. De fick även 
bedöma problemens konsekvenser. Det viktigaste har varit att fånga upp skillnader, att 
analysera skillnader, vad avviker, vad är lika, vad är orsak, samt utvecklingsläget i olika 
frågor. Frågeformuläret var tänkt att fånga upp alla tänkbara frågeställningar som kunde 
vara aktuella för projektet.  

Många måttkrav för olika byggnadsdelar utgår från bostadens tillgänglighet för funktions-
hindrade. Måtten påverkar bostadsyta och planlösning och därför har husföretag olika 
planlösningar för i övrigt likartade hus till Sverige, Norge, Danmark och Finland. Måtten 
innebär vissa begränsningar när det gäller arkitekturen, samt att väggar eller dörrar måste 
placeras olika beroende på i vilket land huset ska byggas. De mått som undersökts gäller 
entré, dörröppning, korridorbredd och badrum. Byggreglerna när det gäller tillgänglighet 
vid entréer omfattar utrymmen utanför och innanför entrén och entréns öppningsmått. För 
dörrar handlar det om fria mått vid olika öppningsförhållanden och för korridorer om 
bredder i rak gång, vid hörn eller dörr längs korridorväggen. Byggreglerna när det gäller 
tillgänglighet i badrum/toalett handlar om tillräckliga utrymmen för rullstol och eventuell 
medhjälpare. De nordiska länderna har alla generellt sett höga krav på tillgänglighet till 
byggnader. För bostäder är kraven dock vanligen lite lägre än för offentliga byggnader 
som skolor och arbetsplatser. I vissa fall är kravet att man enkelt ska kunna bygga om en 
bostad för att kunna använda en rullstol inomhus. Det finns ingen egentlig grund varför 
man ska ha olika måttkrav i de nordiska länderna, eftersom man utgår från samma typer 
av rullstolar, som tillverkas enligt internationella standarder så att måtten bör vara jäm-
förbara. Det borde därför krävas samma utrymme för att passera hinder eller vända en 
rullstol i alla länderna. Förslaget för en harmonisering är att det skapas en grupp från 
nordiska länderna som ges resurser att se över så att regler och råd blir lika, och att änd-
ringar av byggregler kontinuerligt diskuteras och går på remiss till de övriga länderna. 
Resultatet skulle vara att man kan undanröja de oförklarliga skillnaderna så att samma 
planlösning kan användas i alla nordiska länderna. 

Industrin upplever att det finns olika krav på steghöjd i trappor, så att det inte blir lika 
antal trappsteg i en trappa och trappan får därmed också olika utbredning i planet. Det 
påverkar också husens planlösning samt att husföretagen måste ha flera olika trappor i 



 11

lager, vilket ökar hanteringskostnaden för beställning och lager. Egentligen finns inga 
motstridiga krav i byggreglerna, funktionskraven kräver en säker och användbar trappa. 
Men i praktiken gäller råd och anvisningar och ”praxis” som är svåra att komma ifrån. 
Rekommendationer för trappor i standarder och bygganvisningar bör kunna samordnas. 
Det finns ingen anledning att t ex svenskar och finländare ska ta olika stora kliv i en 
trappa. Samordning bör ske mellan länderna genom att en arbetsgrupp bearbetar de 
skillnader som finns och likriktar lösningarna så att de även omfattar europeiska krav och 
produktstandarder. 

Trähusindustrins problem med vattentäthet, våtrum och ytterväggar handlar om väggar-
nas uppbyggnad och vilka våtrumsprodukter som kan användas. Flera företag tog upp 
frågan där det finns olika krav i olika länder och en osäkerhet när det gäller ansvar och 
garantier. Byggreglernas krav utgår från erfarenheter av tidigare fuktskador, och nyare 
byggregler har högre krav på våtrum eftersom vattenskador har blivit vanligare. Kraven 
på tätskikt till våtrum har skärpts men utformats olika i länderna och t ex kombination 
med tätskikt och ångspärr i badrummets yttervägg. I anvisningar finns rekommenderade 
värden på t ex tätskikts ånggenomsläpplighet, och sådana tekniska krav borde diskuteras 
gemensamt för att hålla samma nivå. Detaljerade anvisningar för utföranden som upp-
fyller kraven utfärdas i huvudsak av branschorganisationerna i respektive land. Där skulle 
en samordning också behövas. För våtrumsprodukter har hittills funnits nationella test-
metoder och produktgodkännanden, men nu kommer successivt europeiska standarder för 
CE-märkning. Det bör leda till en harmonisering, även om vissa krav fortfarande kan vara 
nationella. 

När det gäller energi har trähusindustrin tagit upp U-värden, isolering av vindar, energi-
beräkning och värmebehovsberäkning. EU-direktiv syftar till lägre energianvändning till 
byggnader. Energiberäkning görs alltmer som total energiberäkning för hela huset. De 
nordiska länderna har kommit olika långt i övergången till att ställa krav på totala energi-
användningen i hus, i stället för krav på enskilda byggdelar. Beräkning av total energi-
användning kräver beräkningsprogram och indata. Det kan leda till nya problem och 
hinder för industrin genom behov av anpassade beräkningsprogram till varje land och till 
olika krav på isolertjocklekar i väggar och bjälklag. Uppföljning av energidirektivets 
införande i europeiska länder ska kontinuerligt följas upp, och det vore då rimligt att de 
nordiska länderna gemensamt går igenom dessa var femte år och kan samordna sina krav 
och standarder för beräkningar och ingångsvärden. En standardisering av beräkningspro-
gram vore också önskvärd.  

2008-2010 är en övergångstid mellan användning av ”gammal” nationell norm och Euro-
kod med tillhörande nationell bilaga  (EC+NA) för dimensionering av byggnader. Vid 
dimensionering av en träkonstruktion finns ett antal parametrar som påverkar resultatet. 
Några av faktorerna kan väljas fritt av varje enskilt land och presenteras i ländernas natio-
nella bilaga. Faktorer som påverkar är partialkoefficient som beaktar pålagd last samt 
egenvikt, laster och lastkombinationsfaktorer, samt materialfaktorer. Vid bestämmande av 
dimensionerande värde för en materialegenskap utgår man från karakteristiska värdet, 
samt en partialkoefficient för materialegenskap och en omräkningsfaktor som tar hänsyn 
till lastens varaktighet och konstruktionens fuktinnehåll. EU:s byggvarudirektiv ger även 
varje land rätt att välja säkerhetsnivå för en konstruktion. De nordiska länderna har valt 
några olika metoder för att uppnå eftersträvad säkerhetsnivå. För dimensionering inverkar 
snölaster, som till viss del harmoniserats vid införandet av Eurokoder, men vissa klima-
tiska skillnader är oundvikliga. Vid dimensionering av takstolar används datorprogram, 
och hur de räknar och vilka ingångsvärden som används är inte standardiserat och kan ge 
problem att beräkningarna inte godkänns i ett annat land.  En kontroll och godkännande 
av beräkningsprogram är önskvärd. 
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1 Allmänt  
  
Rapporten är en sammanställning av de hinder som industrin upplever med de nordiska 
byggreglerna. Syftet med rapporten är att analysera de konstruktiva kraven som gäller för 
träbyggnader i de nordiska länderna, genom en konkret jämförelse och belysning av vilka 
krav som gäller i de nordiska länderna i dag och hur de skiljer sig åt.  
 
Rapporten handlar om konkreta detaljfrågor, som tydligt ska förklara de problem som de 
olika byggreglerna kan innebära för trähusindustrin. För ökat utbyte inom Norden när det 
gäller byggande pågår sedan tidigare ett antal nordiska projekt som är mer övergripande, 
men där man även har efterlyst större medverkan från industrin vilket detta projekt kan 
ge. 
 
Arbetet har bedrivits som ett samarbetsprojekt mellan Danmark, Norge och Sverige. Ett 
antal av de hinder som företagen upplevt har analyserats i denna rapport. Värden och 
fakta kan under projekttiden förändrats så vid en projektering bör alltid fakta kontrolleras 
mot senaste norm, standard eller anvisning.    
 
 
1.1 Bakgrund 
 
I Norden används mycket trä till byggnader, speciellt till småhus. Trämaterialet är lätt, 
och husen är därmed lämpliga att tillverkas i fabrik och transporteras färdiga till bygg-
platsen. Prefabricering ger ökad produktivitet och kvalitet, vilket ger bättre och billigare 
bostäder. Många europeiska länder önskar ett ökat träbyggande och export kan ge ökad 
tillverkning som tryggar trähusbranschens utveckling i Norden. Nationella byggregler 
komplicerar dock försäljning av kompletta hus och komponenter även inom Norden  
 
I de nordiska länderna finns kunskap och förutsättningar för att utveckla trähusbyggandet. 
Den trämekaniska industrins omvandling från lokala leverantörer av färdiga produkter till 
hela koncept skapar möjligheter för nya företag. Anpassningen till en ny marknad tar 
dock tid och medför ofta höga kostnader. Det är därför viktigt att underlätta för företag att 
nå större marknader. Undanröjande av hinder i form av skillnader i byggregler kan för-
enkla för företag att nå en större marknad, få bättre lönsamhet och därmed möjlighet att 
utveckla nya innovativa och icke standardiserade produkter. En större marknad ger möj-
ligheter till förbättrade byggsystem som kan vara konkurrenskraftiga och främja ökningen 
av trähusbyggandet. 
 
Trähus är lämpliga att prefabricera och sedan sälja i element eller moduler. Det förde-
laktigaste är att inte behöva ändra i utförandet beroende på i vilket land huset ska byggas. 
En liten skillnad i till exempel dimension eller mått kan få konsekvenser för både inköp 
och lager, samt konstruktion och tillverkning. Detta kan i sin tur påverka boendekostna-
den, genom det extra material och arbete som behövs för varje liten skillnad mellan 
husen. Konsekvenser idag av olikheter i byggreglerna är att husföretag ändrar sina hus så 
att man tillverkar husmodeller anpassade för varje land, samt att mycket arbete går åt till 
att diskutera lösningar med lokala myndigheter. 
 
Inom bostadsbyggandet strävar man efter att pressa kostnaderna, och ett sätt är en ratio-
nell byggproduktion. Prefabricering ger många fördelar med exakthet, torrt byggande och 
rationaliseringsvinster vilka dock minskas om varje hus ska vara unikt. För en rationellare 
produktion kunde alternativet vara att ta fram en gemensam ”nordisk” husmodell som 
täcker in alla skillnader genom att alltid välja maxvärden. Detta blir dock dyrare hus 
eftersom alla hus på några punkter blir ”överdimensionerade”. Det kan då vara svårt att 
konkurrera lokalt med hus byggda för just den marknaden i det landet.  
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Plan- och bygglagarna som utgör grunden för byggreglerna i de nordiska länderna utgår 
från EG:s Byggproduktdirektiv i både Sverige, Norge, Finland och Danmark. Lagstift-
ningen moderniseras kontinuerligt, och revideringar av byggreglerna görs fortlöpande för 
att ta till vara nya kunskaper, produkter och konstruktioner, ändrade ekonomiska och 
sociala förhållanden, eller nya byggprodukter eller metoder som kräver nya förhållanden. 
Lagarna är till största delen funktionsbaserade, och har få detaljerade krav på utförandet. 
Dessa återfinns till största delen som råd och anvisningar som kan eller bör följas för att 
uppnå efterfrågad funktion. För vissa regler kan något land ha valt ett mer tekniskt krav i 
stället för ett funktionskrav. Ofta är det svårt att frångå råd och anvisningar, speciellt när 
det gäller måttkrav och utformning. 
 
Byggreglerna i de nordiska länderna består av lagar, förordningar och föreskrifter. I 
Sverige finns  lagar som beslutas genom riksdagsbeslut efter proposition av regeringen, 
förordningar som beslutas av regeringen utan riksdagens medverkan samt föreskrifter 
som beslutas av t ex Boverket. Boverket är en nationell myndighet för samhällsplanering, 
stadsutveckling, byggande och boende, som meddelar föreskrifter för tillämpningen av 
lagar och förordningar, t ex BBR och BKR. Motsvarande uppbyggnad finns i samtliga 
nordiska länder. 
 
• Danmark 
Lov om planlægning, LBK nr 883 af 18/08/2004  
Lov om byggelov, LBK nr 452 af 24/06/1998 
Bygningsreglement 2008 
 
• Finland 
Markanvändnings- och bygglagen 2000 (132/1999) 
Markanvändnings- och byggförordningen (895/1999)  
Finlands byggbestämmelsesamling A-G, funktionskrav, föreskrifter och anvisningar 
 
• Norge 
Plan- og bygningsloven 
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK), 97-07-01, senast ändrad 
2007 
REN TEKNISK 1997, Veiledning til teknisk forskrift til plan- og bygningsloven 4. 
utgave 2007 
Husbanken  
 
• Sverige 
PBL, Plan- och bygglag (1987:10) BVL  
PBF Plan- och byggförordning (1987:383), ändr. 1996 
Lag (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m 
BVF, Förordning (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m. 
Boverkets föreskrifter BBR Byggregler 
Boverkets föreskrifter BKR Konstruktionsregler 
 
När det gäller byggkontroll och ansvar skiljer det också mellan länderna. I Sverige 
bestäms byggreglerna på statlig, läns- och kommunal nivå. Byggherren ansvarar för 
byggandet, och kommunens byggnadsnämnd övervakar. Länsstyrelsen har tillsyn över 
kommunerna. 
 
I Finland ansvarar stat (centralt och 13 regioner), kommuner, där lokala byggnadskom-
mitteer finns för kontroll, men byggnadsinspektör kan delegera kontroll till byggherren. 
Det krävs alltid bygglov. Man har ingen obligatorisk registrering av konsulter eller 
entreprenörer. I Norge ansvarar stat (centralt och län), län, kommuner, Statens bygnings-
tekniske etat (BE), För byggnader med lån från Husbanken finns särskilda regler. Bygga-
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ren har ansvaret och  myndigheter får bara ge råd. Det krävs alltid bygglov eller anmälan. 
I Danmark ansvarar stat (centralt), län, kommuner, Ehrvervs- og byggestyrelsen utger 
byggregler. Byggherrens ansvarar för att regler följs och lokala myndigheter utför kont-
rollen. Bygglov av kommunen krävs vid yta >50 m2 . Ingen registrering av konsulter eller 
entreprenörer. Mer att läsa om ländernas bygglovsgivning, byggkontroll och ansvar 
återfinns i rapporten ”Bygningslov for bedre bygg” och ”Building Sector Regulations” 
som tagits fram inom ett annat nordiskt projekt. 
  
 
1.2   Metoder och urval   
 
Angreppssättet i delprojektet har varit att utgå från företagens problem, eftersom det är i 
företagens dagliga verksamhet som problemen dyker upp och ställer till besvär. Regler 
och anvisningar som påverkar husföretagen gäller bland annat planmått vid utformning av 
bostäder, beräknings- och dimensioneringsregler samt produkter till byggnader. 
 
Ett frågeformulär skickades ut till företagen där de fick beskriva sina upplevda problem. 
De fick även bedöma problemens konsekvenser. Frågeformuläret var tänkt att fånga upp 
alla tänkbara frågeställningar som kunde vara aktuella för projektet. Det skickades till 
företag i projektet samt andra som bedömdes engagerade och intresserade att svara. Det 
gjordes inte något statistiskt urval eller bedömning av företag eller svar. Information om 
projektet har även spridits via organisationer och genom hemsida på Internet, allt för att 
så många som möjligt skulle kunna lämna synpunkter på gränshinder aktuella för 
projektet. 
 
En alternativ metod för att undersöka skillnader i byggreglerna hade varit att jämföra t ex 
Boverkets byggregler BBR på varje punkt med övriga länders byggregler. Det bedömdes 
som ett mer omfattande arbete, speciellt som byggreglerna inte är uppbyggda på samma 
sätt med samma indelning i kapitel osv. I stället fokuserades det på jämförelserna mellan 
ländernas byggregler på vissa intressanta områden enligt företagens frågeställningar. 
 
Företagen fyllde i frågeformuläret så att deras problem kom med i projektet. Det kunde 
vara regler eller krav som ger problem och extra arbete/kostnader för att husen ska bli 
accepterade av myndighet eller byggherre i annat land. Kostnaderna per lägenhet, ytenhet 
eller liknande kunde specificeras, alternativt anges med en uppskattning som liten < 2 000 
SEK (200  €), måttlig 2 000-10 000 SEK (200-1 000 €) eller stor >10 000 SEK (1 000  €). 
Ett 10-tal bygg- och husföretag  svarade på formuläret. Frågeformuläret innehöll följande 
frågor, som man skulle besvara för varje problem man upplevde. 

–  Hinder, olikhet och problem mellan länderna? 

–  Mellan vilka länder är det problem, och hur skiljer det? 

–  Merarbete?  

–  Vilka kostnader påverkas, hur mycket? 

–  Övriga kommentarer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16

Resultatet från frågeformuläret redovisas i Tabell 1. Arbetet koncentrerades utifrån detta 
på frågorna om fukt, tillgänglighet, dimensionering, tak och energi. Brand, arkitektens 
roll och arbetsmiljöfrågor, bedömdes ligga utanför projektets ram, och bör behandlas i 
projekt inom andra områden. För att belysa skillnaderna utreds vilka regler, normer och 
standarder som gäller för utvalda hinder/skillnader.  
 
 
Tabell 1 Resultat från frågeformulär. 

 
Typ av hinder 

 
Andel företag (%) 

 
Bedömd kostnad 

Brand 15 Måttlig 
Fukt, våtrum, yttervägg 55 Liten 
Tillgänglighet, rum, badrum, 
handikappanpassning 

45 Liten 

Räckeshöjder, steghöjder 30 Liten 
Eurokod 5, dimensionering, 
statiska beräkningar 

45 Stor 

Snözoner 30 Måttlig 
Takstolar c/c, beräkning, 
generalskarv, underlagstak 

55 Måttlig eller liten 

U-värden, isolering vind och 
vägg, energiberäkning, 
värmebehovsberäkning 

55 Liten, måttlig eller 
stor 

Tätning fönster/bleck, vägg 30 Måttlig 
Taksäkerhet,  fasadstege 15 Liten 
Måttregler BOA mm, 
måttsättning 

30 Liten 

Transport fordonslängd 30 Måttlig 
Typgodkännande 15 (ej angiven) 
Materialegenskaper 15 (ej angiven) 
Bygglov, byggprocess, 
arkitektens roll 

30 Liten 

Arbetarskydd 15 (ej angiven) 
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2 Tillgänglighet och måttregler för bostäder 
 
 
2.1 Trähusindustrins  problem 
 
På grund av olika måttkrav för bostadsutrymmen så har husföretag olika planlösningar för 
i övrigt likartade hus till Sverige, Norge, Danmark och Finland. Måttkraven påverkar 
bostadsyta och planlösning, och innebär vissa begränsningar när det gäller arkitekturen, 
samt att väggar eller dörrar placeras olika beroende på i vilket land huset ska byggas. Att 
ta fram ett nordiskt hus som uppfyller alla krav för de olika länderna skulle inte vare en 
bra lösning anser trähusindustrin. Det skulle ge dålig planlösning samtidigt som det ger 
ökade kostnader.  
 
Följande mått för bostäder studeras: 

- Mått vid entré/hall 

- Dörrbredd 

- Korridorbredd 

- Mått för badrum/toalett 
 
Dörrbredder 
Finland har de största kraven på dörrbredd, 800 mm, vilket infördes 2005. Miljöministe-
riet motiverade ändringen med att det blev lika som i Sverige. I Sverige finns en skrift ” 
Bygg ikapp handikapp” med rekommendationer om dörrbredder. Där finns rekommenda-
tioner om bredare dörrar, men det är inga bestämmelser. För trähustillverkarna innebär 
bredare dörrar att husens planlösning måste ändras, husens disponibla ytor minskar med 
större dörrar (dörrarna kräver mer plats) samt ger merkostnader. För husfabriker som har 
en långt gången automatisering, så påverkas hela produktionen genom att alla kaplistor 
för väggreglar, väggskivor mm ändras. 
 
Korridorbredder 
I Sverige är invändig bredd för korridor 1200 mm enligt Svensk Standard, SS 91 42 21. 
Hustillverkare håller sig till Svensk Standard eftersom husen då får en rimlig standard och 
det är bra att kunna motivera måtten med dokumenterade värden. Svensk Standard åbero-
pas i avtal mellan beställare och entreprenörer, och används där BBR innehåller funk-
tionskrav och inte anger några mått. I Norge har man inga måttkrav på korridorbredd, 
men 1400 mm gäller om man vill ha extra lån från Husbanken. I  Danmark är 1300 mm 
ett krav, d v s strängaste kravet i norden (utom Husbankens). Korridorbredden utgår från 
att man ska kunna vända en rullstol. På samma totala bostadsyta ger bredare korridorer 
mindre rum vid samma planlösning, och det påverkar också hela husproduktionen. 
 
Mått för badrum/toalett 
I Danmark anges måttet framför WC-stol, i Sverige anges mått bredvid WC-stol enligt 
Svensk Standard SS 91 42 21. Tanken är att man ska kunna rulla in en rullstol bredvid 
wc-stolen och häva sig över från sidan. Ibland kan det krävas utrymme för en medhjälpa-
re vid sidan om och då krävs utrymme på båda sidor. Kommuner kan i vissa fall kräva 
utrymme på båda sidor, men normalt räcker planlösning enligt Svensk Standard. Annan 
utformning och storlek på badrum ger på samma sätt som för olika dörr- och korridormått 
dyrare produktion med fler varianter. 
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2.2 Tillgänglighet – internationella och nationella regler 
 
Måttregler för bostäder bestäms av att lagstiftningen som reglerar byggandet har som 
utgångspunkt att den byggda miljön ska vara tillgänglig och användbar för alla personer, 
även personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Byggregler om tillgäng-
lighet handlar bland annat om möjligheten för handikappade att använda bostäder. Bygg-
reglerna utgår från att rullstolsburna personer ska kunna besöka andras hem, vilket inne-
bär att de ska ha möjlighet att kunna ta sig in och t ex göra toalettbesök. För boende ska 
bostäderna enkelt kunna byggas om för att passa t ex rullstol alternativt ska bostäderna 
från början vara helt anpassade till rullstolsanvändning. 
 
1993 antog FN:s generalförsamling ett förslag om internationella regler för personer med 
funktionshinder. Dessa så kallade Standardregler ska ge människor med funktionsnedsätt-
ning delaktighet och jämlikhet i samhället. Reglerna anger principer när det gäller rättig-
heter, möjligheter och ansvar, samt ger konkreta förslag om hur ett land kan undanröja 
hinder för funktionshindrade personer och skapa ett tillgängligt samhälle. Bland annat 
svensk handikappolitik stämmer väl överens med innehållet i reglerna.  
 
I många länder finns lagar och standarder om tillgänglighet. I USA finns The Americans 
with Disabilities Act (ADA) och ADA Accessibility Guidelines (ADAAG): “It is a law 
that protects the civil rights of persons with disabilities. It prohibits discrimination on the 
basis of disability in employment, State and local government services, transportation, 
public accommodations, commercial facilities, and telecommunications. To ensure access 
to the built environment, the ADA requires the establishment of design criteria, which are 
known as the ADAG. These standards are maintained by the U.S. Department of Justice 
(DOJ) and the U.S. Department of Transportation (DOT). It is these standards that the 
public is required to follow. As originally published in July 1991, ADAAG addressed 
places of public accommodation and commercial facilities in the private sector. Reprint 
2002 of ADAAG includes supplements issued by the Access Board that cover state and 
local government facilities, building elements designed for children’s use, play areas, 
recreation facilities.” 
 
För Europa finns European Concept for Accessibility från 2003. Arbetet inom EU för 
gemensamma regler startade i mitten av 1980-talet. Reglerna utgår från att alla människor 
ska kunna använda byggnader under hela sin livstid, även om livet innehåller en del 
förändringar. Byggnader ska också anpassas till att människor kan ha olika kroppsform, t 
ex långa, korta eller rullstolsbundna och ha olika rörelseförmåga. De kriterier som anges i 
konceptet håller en miniminivå som baseras på olika studier, empiriska data och expert-
data,  se kapitel 2.4.6. Förslag finns även på att man bör ta fram en harmoniserad Eurokod 
för tillgänglighet. Krav och regler för tillgänglighet har stor variation inom EU. Rekom-
mendationen är att länder som har lägre krav än miniminivån, i ett första steg bör foku-
sera på att uppnå konceptets nivå. De länder som i sina regler och standarder har mer 
långtgående krav, till exempel de nordiska länderna, bör fortsätta med dessa. I nästa steg 
kan en harmonisering göras genom att konceptets miniminivå ökas till nordisk nivå. 
 
På nordisk nivå har Nordiska samarbetsorganet for handikappfrågor sammanställt en 
rapport för att nordiska ministerrådet ska verka för att länderna följer FN:s Standard-
regler. Design för alla eller universell utformning ska utgöra grunden. Enligt rapporten 
bör samarbetet inom Norden stärkas när det gäller tillgänglighet. Det ska ge stöd åt 
pågående arbeten i de olika länderna, speciellt för offentliga miljöer. I de nordiska 
länderna finns olika center/myndigheter som ansvarar för arbetet, Tillgänglighetscentret 
(Sverige), Dansk Center for Tilgængelighed (Danmark) och Deltasenteret (Norge). 
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På nationell nivå verkar handikapporganisationer, som fokuseras till stor del på offentliga 
miljöer, där det fortfarande finns brister när det gäller tillgänglighet till fysisk miljö och 
till allmänna kommunikationer. I Sverige finns De Handikappades Riksförbund, DHR, 
som samverkar på nordisk nivå med mer övergripande frågor om varför samhället inte 
fungerar bättre för handikappade och varför byggreglernas krav inte alltid följs. På detalj-
nivå samarbetar man inte med de andra länderna och känner inte till de andra ländernas 
mått på t ex korridorbredder. Handikapporganisationerna eftersträvar att man ska bygga 
så rymligt och lättanvänt som möjligt. I Sverige finns funktionskrav, och de rekommen-
derade måtten i standarder och regler har tagits fram genom omfattande tester i verklig-
heten. Sedan är det en sammanvägning av synpunkter från olika branscher, organisationer 
och myndigheter som har resulterat i standardens mått. Standardiseringsarbetet och myn-
digheternas och organisationers inställning till olika frågor kan vara annorlunda i andra 
länder, och resultera i andra krav och anvisningar. En samordning även när det gäller 
detaljnivåer för tillgänglighet vore önskvärd. 
 
I Sverige finns också Hjälpmedelsinstitutet som tar fram lämpliga rullstolar och ställer 
krav för olika typer. Många rullstolar finns med olika sittbredd, sittdjup, sitthöjd, hjul-
dimensioner etc. vilket har inverkan på rullstolens stabilitet och måttuppgifter. Rull-
stolarnas olika mått mäts enligt standard ISO 7176-5 och ISO 7176-7, se kapitel 4.4.6. 
 
 
2.3 Byggregler i Norden – Tillgänglighet och mått 
 
Krav på tillgänglighet återfinns i samtliga nordiska byggregler. I Sverige och Danmark i 
kapitel 3 som handlar om Utformning respektive Bygningers indretning. I Norge är det 
kapitel X Brukbarhet som innehåller krav på tillgänglighet. I Finland finns dels kapitel F 
om Allmän byggnadsplanering som behandlar tillgänglighet generellt och kapitel G om 
Bostadsbyggandet som innehåller speciella regler för bostäder. Byggreglernas indelning i 
kapitel återfinns i Tabell 2. 
 
 
Tabell 2 Krav på utformning och tillgänglighet för respektive land (i markerade avsnitt)  

Danmark  Finland Norge Sverige 
Bygningsreglement  
1 Administrative 
bestemmelser   
2 Bebyggelsesregu-
lerende bestemmelser  
3 Bygningers 
indretning  
4. Konstruktioner 
  
5 Brandforhold   
6 Indeklima  
  
7 Energiforbrug   
8 Installationer   
Bilag 
 
 

Finlands bygg- 
bestämmelsesamling 
A  Allmän del  
B  Konstruktioners 
hållfasthet  
C Isoleringar  
D  VVS och 
energihushållning  
E  Konstruktiv 
brandsäkerhet  
F   Allmän 
byggnadsplanering  
G  Bostadsbyggandet 

Forskrift om krav til 
byggverk og produkter 
til byggverk (TEK) och  
Veiledning til Teknisk 
Forskrift (REN) 
Kap. I. Alminnelige 
bestemmelser  
Kap. II. (Opphevet)  
Kap. III. Grad av utnytting  
Kap. IV: Måleregler 
Kap. V. Produkter til 
byggverk 
Kap. VI. Metoder og 
utførelser 
Kap. VII. Personlig og 
materiell sikkerhet 
Kap. VIII. Miljø og helse 
Kap. IX. Installasjoner  
Kap. X. Brukbarhet  
Kap. XI. Ikrafttreden, 
opphevelse av tidligere 
forskrifter og 
overgangsbestemmelser  

BBR 
1 Inledning  
2 Allmänna regler 
för byggnader  
3 Utformning   
4 Bärförmåga, 
stadga och 
beständighet   
5 Brandskydd  
6 Hygien, hälsa och 
miljö  
7 Bullerskydd  
8 Säkerhet vid 
användning  
9 Energihushållning 
Bilaga 
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2.4 Tillgänglighet allmänt 
 
2.4.1 Danmark  
Generellt ska byggnader ha en ingång som säkrar tillgänglighet för alla. Hänvisning görs 
till en standard DS 3028 som ger exempel på utformning.  
 
För vägledning om byggnaders utformning hänvisas även till 

- SBI-anvisning 195 - Boligers tilgængelighed 

- DS/INF 470 - anvisning for teknisk forebyggelse af vold og hærværk  

- DS 471 Norm for teknisk forebyggelse af indbrudskriminalitet.  

- DS-håndbog 105 "Udearealer for alle - Anvisning for planlægning og indretning med 
henblik på handicappedes færden" innehåller anvisningar på utformning af den fysis-
ka miljön i syfte att ge handikappade större oberoende, friare rörlighet och säkerhet. 

- Publikationen ”Indretning af ældreboliger til fysisk plejekrævende” (Arbejdstilsynet 
m.fl.) innehåller vägledning till lämpliga utformningar. Arbetsmiljölagstiftningen 
innehåller ofta andra måttkrav för rum, korridorer och utformning. Det gäller särskilt 
för institutioner/bostäder, där det ska användas tekniska hjälpmedel. 

 
Det är kommunen, som i det enskilda fallet beslutar, om man kan bortse från kraven. 
 
 
2.4.2 Finland 
I byggbestämmelsesamlingens del G1 ställs krav på bostäder, bland annat att i fler-
bostadshus med hiss ska klosett och tvättutrymme kunna användas av personer i rullstol. 
Del F, som gäller de flesta byggnader utom bostadshus, innehåller mått för toalett- och 
tvättutrymmen. I förklaringar anges att föreskrifter och anvisningar gäller även för bo-
stadshus och till boendet hörande utrymmen till den del som förordningens del G1 om 
bostadsplanering förutsätter att de anpassas för personer med rörelsehinder. Dessutom 
anges i RT-kortens anvisningsblad anvisningar om grunderna för tillgänglighet och för 
hur olika utrymmen lämpar sig för handikappade och åldringar. 
 
 
2.4.3 Norge 
Generellt ska byggnader vara anpassade till sitt ändamål. I vejledning anges att för rörel-
sehindrade är rullstol dimensionerade för tillgängligheten, och att ett minsta mått på 1,5 m 
är tillfredsställande diameter för att vända en rullstol utomhus. Detta mått används även 
för hissar, trapplan, utanför entré mm. 
 
Husbankens Livslöpsstandard: 
”Dimensjoneringsgrunnlaget er et sett med minimumsmål som beskriver rullestolbruke-
rens krav til plass ved forflytning, aktivitet og arbeidsoperasjoner. Sammen med minste-
standardens krav til det enkelte stedet/rommet i og utenfor boligen, utgjør dimensjone-
ringsgrunnlaget Husbankens krav til livløpsboliger. Dimensjoneringsgrunnlaget tar 
utgangspunkt i en middels stor rullestol, der bruker har god førlighet i armene og kan 
manøvrere rullestolen selv. 
 
Dimensjonerende arealer, (bilder från Husbankens Livslöpsstandard) : 
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Parkeringsareal: 120 x 75 cm. Parkeringsarealet er et standardmål for en rullestol i parkert 
stilling. 
 

 
 
Betjeningsareal: 140 x 90 cm. Betjeningsarealet er det arealet som er nødvendig for juste-
ring av rullestolens posisjon ved arbeidsoperasjoner/aktivitet. 
 

 
 
Snuareal: 140 x 140 cm. Snuarealet skal gi mulighet for å kunne dreie rullestolen 360 
grader.”  
 
För det enskilda rummets funktion ska det finnas en betjäningsyta för rullstol. Betjänings-
ytan ska inte överlappa möbler eller fast inredning. Svängutrymme ska visas på ritningar 
som en cirkel med diameter 140 cm. Svängcirkeln ska inte överlappa dörrars slagyta, 
möbler eller fast inredning. Betjäningsutrymmet och svängutrymmet kan överlappa 
varandra. 
 
 
2.4.4 Sverige 
I svenska byggreglerna anges att när byggnader ska vara tillgängliga och användbara ska 
måtten för eldriven rullstol för begränsad utomhusanvändning (mindre utomhusrullstol) 
vara dimensionerande och utrymme för manövrering av rullstolen ska finnas. Måtten för 
manuell eller liten eldriven rullstol för inomhusanvändning (inomhusrullstol) får dock 
vara dimensionerande i enskilda bostadslägenheter. Som allmänt råd anges dimensione-
rande vändmått som 1,5 m för utomhusrullstol alternativt 1,3 m för inomhusrullstol. 
 
Allmänt om utformning av bostäder anges att dimensionerande mått som är lämpliga vid 
utformningen av bostaden finns i SS 91 42 21 (normalnivån). I senaste utgåvan av 
standarden anges tre tillgänglighetsnivåer:  

- normalnivå för grundläggande tillgänglighet,  

- höjd nivå för utökad tillgänglighet för stora grupper funktionshindrade, till exempel 
för bostäder riktade till äldre, där man då kan välja att bygga en högre standard men 
som inte får krävas av byggmyndigheterna,  

- sänkt nivå utan krav på tillgänglighet men som ger god funktion för personer med full 
rörelseförmåga och kan användas för t ex mindre bostäder, extra rum i bostad. 

 

            
Mått för normalnivå         Mått för höjd nivå 
(bilder från SS 91 42 91) 
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Som jämförelse för rullstol och hjälpare  krävs enligt Arbetsmiljöverket för t ex äldre-
boenden en större yta för att vända, med diameter ca 1,75 m. 
 
 
2.4.5 Europa 
European Concept for Accessibility anger ett antal kriterier.   
 
- Kriterierna avser rumsliga och tekniska behov för folk som ska utföra normala akti-

viteter i respektive byggnad. Grundprincipen är en universell design som ska passa all 
som tar hänsyn till den mänskliga kroppen för olika individer. Målet är att alla ska 
kunna använda byggnader utifrån sina förutsättningar. 

- Kriterierna uppfyller en miniminivå som baseras på flera studier, empiriska data och 
expertdata. 

- Många länder i Europa har sina egna kriterier, som beskrivs i manualer, regler eller 
standarder. De länder som har mer långtgående krav bör fortsätta med dessa. De län-
der som har lägre krav, bör fokusera att uppnå konceptets nivå. 

 
Som en jämförelse anges i konceptet krav för Nordiska länderna (Danmark, Finland, 
Norge och Sverige) inom parentes. De är generellt högre än konceptets minimikrav. 
Kriterierna i konceptet kommer att uppdateras när ny forskning eller social eller tekno-
logisk utveckling föreslår det.  
 
Tillgänglighetsstandarder (några exempel) 
Horisontell Rörelse 
Människor ska kunna ta sig runt på ett fritt sätt utan hinder. För korridorer ska hänsyn tas 
till bredd, vändningsutrymme, takhöjd, nivåskillnader och hjälp för att orientera sig. 
 
Bredder 
Bredden på korridorer beror på hur mycket den används. Ju oftare folk ska mötas desto 
bredare måste den vara. (NC = Nordiska länderna, bilder från European Concept for 
Accessibility) 
 
A = inga möten     B = tillfälliga möten 

  
 
C = regelbundna möten     

 
 
E = tillfällig avsmalning    F = vid 90-graders sväng in till dörr  
eller öppning 
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Vändutrymme 
I slutet av stängda korridorer med stängda dörrar behövs utrymma för att vända en 
rullstol. 
 
H = utrymme för 90-graders sväng   I = utrymme för 180-graders sväng 
(> 140)      (> 170 x140) 

      
 
J = praktisk rekommendation för   K = praktisk rekommendation för  
90-180- och 360-graders sväng (> 140)  90-180- och 360-graders sväng för 

elektrisk rullstol (> 180) 

      
 
 
 
2.4.6 Internationell rullstolsstandard 
Det finns ISO-standarder för rullstolar, som behandlar bland annat rullstolars transport, 
elektronik och sittkomfort, samt testmetoder. Standarderna utgår från ett bra utnyttjande 
av rullstolarna med bra komfort och möjlighet för personer att ta sig fram. Avsikten med 
standarderna är att rullstols-fabrikanter ska tillverka standardiserade, funktionella 
rullstolar. 
 
Ett stort antal teststandarder har utvecklats under de senaste åren, och de finns samlade i 
ISO 7176-serien. ISO 7176-5 behandlar tekniska definitioner och mätmetoder för dimen-
sioner och massa för manuella samt elektriska rullstolar. Krav på mått anges för viktiga 
mått. Även de mest viktiga måtten ur arkitektens synvinkel när det gäller trånga platser 
anges. Bilagor anger typiska värden för rekommenderade gränser för olika mått för rull-
stol, byggnad och användning. Längd, bredd, höjd samt min. utrymme, vändradie mm 
anges.  
 
Några avsnitt ur rullstolsstandarder beskrivs i Bilaga 1. 
 
 
2.5 Mått vid entré 
 
2.5.1 Allmänt 
Byggreglerna när det gäller tillgänglighet vid entréer kan omfatta tillfartsvägar fram till 
entrén, utrymmen utanför entrén, entréns öppningsmått samt utrymmen innanför entrén. 
Reglerna kan också ha olika krav på entréer för olika plan i en byggnad och krav på vilka 
rum som det ska finnas åtkomst till för alla i en bostad. Sammanställning av byggregler 
återfinns i Tabell 3. 
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Tabell 3 Krav (ska) i byggreglerna på tillgänglighet vid entré 
 
Tillgänglighet Danmark Norge Finland Sverige 
Åtkomst, entré Til hver bolig og 

anden enhed skal 
der være adgang 
direkte fra det fri 
eller via fælles 
adgangsvej fra det 
fri. Uden for 
indgangsdøre plant 
areal på 1,5 m x 1,5 
m, døren åbner 
udad, skal der være 
yderligere 0,2 m 
langs facaden.  

Atkomst fra kjørbar 
vei til hovedinngang, 
inklusive inngangen, 
skal være lett å finne, 
lett å bruke, være 
uten hindre og 
tilrettelagt for 
orienterings- og 
bevegelseshemmede 
for: boligbygning 
med felles inngang til 
flere enn 4 bolige. 
For boligbygning der 
det ikke er krevet at 
atkomsten skal være 
tilrettelagt for 
orienterings- og 
bevegelseshemmede, 
skal det likevel vises 
på plan hvordan slik 
tilrettelegging kan 
utføres etter at 
bygningen er tatt i 
bruk. 

På en 
småhustomt eller 
byggnadsplats 
skall 
förbindelseleden, 
från gränsen och 
bilplatsen till 
bostadens 
ingång i 
marknivå, entrén 
medräknad, 
byggas att även 
vara lämplig för 
rörelsehindrade 
om det med 
tanke 
på terräng och 
höjdförhållanden 
är möjligt. 
 

Minst en entré ska 
kunna användas, i 
markplan ev. med 
kompletterande ramp 

Åtkomst, bostad 
i ett plan 

Personer i kørestol 
skal kunne komme 
rundt til alle 
enheder og evt. 
elevator i 
bygningens 
stueetage 
(adgangsetage). 

I byggverk med 
atkomst fra kjørbar 
vei til hovedinngang 
skal atkomst videre 
fra hovedinngang helt 
frem til, og inklusive, 
inngangsdøren være 
brukbar for 
orienterings- og 
bevegelseshemmede 
til følgende deler av 
byggverket: 
- bolig på 
inngangsplanet 
- bolig i bygning der 
det er krevet heis 

 Alla rum, minst ett 
hygienrum, minst en 
entrédörr och en dörr 
till varje rum  

Åtkomst, bostad 
i flera plan 

   På entréplan: 
hygienrum, sovrum, 
matrum, kök, 
vardagsrum, förvaring 

Höjdskillnad, 
entré 

Ved indgangsdøre 
skal der være 
niveaufri adgang 
Niveauforskelle skal 
reguleres uden for 
bygningen 
(evt.ramp). 
 
Højden af dørtrin 
må højst være 25 
mm. 

Gode og trygge 
kommunikasjonsveier 
ved nivåforskjeller 
for inngang til 
byggverk og inne i 
byggverk. Der det er 
krevet, skal 
kommunikasjonsvei 
være tilrettelagt for 
bevegelseshemmede. 

Om möjligt 
lämpade för 
rörelsehindrade. 

Ska kunna användas 
av en person i rullstol. 
För småhus är 
tillgängligheten till 
byggnaden 
tillgodosedd, om det 
med enkla 
åtgärder i efterhand 
går att på tomten 
ordna en ramp till 
entrén. 
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2.5.2 Danmark  
Byggnaders tillgänglighet ska generellt säkerställa tillgänglighet för alla. För varje bostad och 
andra enheter ska finnas entré direkt från det fria eller genom gemensam passage från det fria. 
Människor i rullstol ska kunna ta sig runt till alla enheter och eventuell hiss i byggnaden.  
 
För friliggande enfamiljshus som endast används för boende kan kommunen i varje enskilt 
fall ignorera kraven om huset byggs av ägaren för eget bruk, eller när särskilda 
terrängförhållanden motiverar det.  
 
Gemensamma passager måste ha tillräcklig bredd efter avsedd användning och måste kunna 
passeras obehindrat i sin fulla bredd. Den fria bredden skall vara minst 1,3 m. 
 
 
2.5.3 Finland 
Mått för bostäder beskrivs i del G1, men där hänvisas också till del F2 när det gäller ramper, 
trappor och räcken mm. 
 
För tomten till ett bostadshus eller byggnadsplats skall förbindelselederna till huset, från 
gränsen och från bilplatser för rörelsehindrade, liksom även leder till lek- och vistelseplatser 
och övriga nödvändiga leder som betjänar boendet, vara lämpade för rörelsehindrade. 
 
På en småhustomt eller byggnadsplats skall förbindelseleden, från gränsen och bilplatsen till 
bostadens ingång i marknivå, entrén medräknad, byggas att även vara lämplig för rörelse-
hindrade om det med tanke på terräng och höjdförhållanden är möjligt. 
 
Till bostadslägenheterna och till utrymmen, som är nödvändiga och tjänar boendet, skall 
trappor och ramper vara lättframkomliga och försedda med nödvändiga räcken och led-
stänger. Samma gäller även för tomtens eller byggnadsplatsens nödvändiga yttre 
förbindelseleder.  
 
Trappuppgångar och våningsplan skall dimensioneras så att transport av personer och gods 
kan ordnas utan oskäligt besvär. Transport av gods kan även arrangeras med hiss, vilken är 
tillräckligt rymlig för detta ändamål. Personer skall kunna transporteras via trapphuset även då 
den eventuella hissen är ur bruk. 
 
 
2.5.4 Norge 
Tillträde från körbar väg till huvudingången, inklusive entré, bör vara lätt att hitta, lätt att 
använda, utan hinder och vara tillrättalagda för orienterings- och rörelsehindrade för 
bostadshus med gemensam ingång till mer än 4 bostäder, arbetsbyggnad eller byggnad 
där allmänheten har tillträde.  
 
Har byggnaden flera likvärdiga ingångar, räcker det att kraven är uppfyllda för att få till-
gång till en av dem. Om det är nödvändigt för byggnadens förutsatta användning ska 
kommunen kräva att åtkomst anordnas för orienterings- och rörelsehindrade.  
 
För bostadshus där det inte krävs att tillgången bör utformas för orienterings- och rörelse-
hindrade, ska det likväl visas hur en sådan tillgänglighet kan utföras efter att byggnaden 
har tagits i bruk.  
 
I byggnader med åtkomst från körbar väg ska åtkomst ytterligare från huvudentrén vara 
användbar för orienterings- och rörelsehindrade för bostäder i markplanet och för bostä-
der i byggnader där det krävs hiss. Om byggnaden har flera entréer och dessa är 
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sammanbundna med intern kommunikationsväg, ska denna kunna användas av oriente-
rings- och rörelsehindrade. 
 
Husbankne har följande krav: 
”Utover minstestandardens krav til areal og innredning, skal det være fri passasje og snu-
plass for rullestol. I entre aksepteres det at ett skap erstattes med garderobehylle for å gi 
sideplass ved dør. Snusirkel kan ligge inntil 30 cm innunder garderobehylle. 
 
 

 
 
To eksempler på entre i henholdsvis 2- og 4-roms bolig, som viser minstestandardens 
krav til innredning, fri passasje og snuplass for rullestol.” 
 
 
2.5.5 Sverige 
Minst en entré till en byggnad som ska vara tillgänglig för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga, ska placeras och utformas så att den kan användas av dessa 
personer. För bostäder med direkt ingång från markplanet är tillgängligheten tillgodo-
sedd, om det med enkla åtgärder i efterhand går att ordna en ramp till entrén.  
 
Entréer och kommunikationsutrymmen ska kunna användas av personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga och ha tillräckligt manöverutrymme för rullstol. 
Förflyttningsvägar ska utformas så att personer i rullstol kan förflytta sig utan hjälp. 
 
Då hiss eller annan lyftanordning krävs för att bostäder eller lokaler ska vara tillgängliga 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, ska minst en hiss rymma en 
person som sitter i rullstol och en medhjälpare. 
 
I allmänt råd finns hänvisning till följande standard när det gäller mått generellt för 
bostadsutformning: 
 
SS 91 42 21 Byggnadsutformning – Bostäder – Inredningsmått. Innanför entrén till bostä-
der gäller att man ska kunna vända rullstolen, delvis under kapphyllan. Måtten är 1100 + 
600 (kapphylla). Rullstolens vändcirkel är 1300 mm. Man ska ha möjlighet att vända rull-
stolen och stänga igen entrédörren efter sig, bland annat för att man snabbt ska kunna 
vända och stänga dörren ifall man känner sig jagad. 
 
 

 
Mått vid entré (SS 91 42 21) 
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2.6 Dörrbredd 
 
2.6.1 Allmänt 
Byggreglerna när det gäller tillgänglighet vid dörrar omfattar dörröppningens fria mått för 
olika typer av dörrar och olika öppningsfärhållanden. Även höjdmått för dörrtrösklar kan 
anges. Sammanställning av byggregler återfinns i Tabell 4. 
 
 
Tabell 4. Krav (ska) i byggreglerna när det gäller dörrbredd och trösklar 

Tillgänglighet Danmark Norge Finland Sverige 
Dörröppning Døre i fælles 

adgangsveje skal have 
en fri åbning på mindst 
0,77 m, jf. DS 1028 
Indvendige enfløjede 
døre.  
Åbner døren imod 
personen, skal der være 
mindst 0,5 m ved siden 
af døren modsat dens 
hængselside.  
Døre i boligers 
adgangsetage skal have 
en bredde på mindst 
0,77 m. 

 

Dører til og i de deler 
av bolig som er 
tilrettelagt for 
orienterings- og 
bevegelseshemmede 
skal ha slik 
passasjebredde at 
vanlig rullestol kan 
passere med god og 
sikker klaring til 
karm og dørblad.  
Øvrige dører til rom 
for varig opphold 
skal være så brede at 
de ved vanlig 
transport i forhold til 
rommets funksjon, 
kan passeres 
komfortabelt med 
tilstrekkelig klaring 
til karm og dørblad.  

Dörrar och 
passager från 
lägenhetens 
ytterdörr till 
bostadsrum och 
andra utrymmen 
som är nödvändiga 
för att tjäna 
boendet skall ha en 
fri bredd av 
åtminstone 800 
mm.  
 

Ska utformas så 
att de medger 
passage med 
rullstol och så att 
tillräckligt 
utrymme finns 
för att öppna och 
stänga dörren 
eller porten från 
rullstolen 

Höjdskillnad 
trösklar 

25 mm - - (25 mm) Personer i 
rullstol ska 
kunna förflytta 
sig utan hjälp 

 
 
2.6.2 Danmark  
Dörrar vid gemensamma ingångar ska ha en fri öppning på minst 0,77 meter. Hänvisning 
görs till DS 1028 om invändiga dörrar. Öppnas dörren mot person, ska det vara minst 0,5 
m vid sidan av dörren mittemot gångjärnssidan. Höjden på tröskel bör inte överstiga 25 
mm.  
 
Bestämmelsen om bostäders entréplan omfattar ytterdörrar, dörrar till veranda, hall, korri-
dorer och liknande entréutrymmen och minst en dörr till alla bostadsrum, kök, bad och 
toalett i bostadens entréplan. 
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I korridorer etc. ska nivåskillnader på upp till 0,35 m kompenseras med ramper. Ramper 
bör inte göras med en större lutning än 1:20 (50 mm/m), och det måste finnas ett utrymme 
på minst 1,3 m x 1,3 m vid var ände på rampen. Ramper, som kompenserar nivåskillnader 
på mer än 0,6 m, ska dessutom utföras med vilplan för varje 0,6 m stigning. 
 
 

2.6.3 Finland 
Dörrar och portar i byggnad ska vara lätta att öppna. Dörrar, portar, och bommar ska fungera 
på ett säkert sätt så att de inte medför olycksrisk. De ska förses med ändamålsenliga säker-
hetsanordningar. 
 
Anvisning: Trösklar rekommenderas inte på grund av snubbelrisken; nödvändiga trösklar 
görs så låga som möjligt.  
 
Dörrar och passager från lägenhetens ytterdörr till bostadsrum och andra utrymmen som är 
nödvändiga för att tjäna boendet ska ha en fri bredd av åtminstone 800 mm. Detsamma gäller 
även för dörrar och passager i byggnaden och på gårdsplanen till utrymmen som är nödvän-
diga och tjänar boendet. 
 
 
2.6.4 Norge 
Rörliga byggnadsdelar, som fönster, dörrar, hissar, rulltrappor etc. bör vara lätta att se och 
lätta att använda.  
 
Dörrar till och i arbetsbyggnader, offentliga byggnader och i delar av bostäder som är 
utformade för orienterings- och rörelsehindrade ska ha en sådan passagebredd att vanlig 
rullstol kan passeras med bra och säkert avstånd till karm och dörrblad. Sådana dörrar ska 
vara enkla att använda, lätta att se och de ska vara lätta att öppnas av orienterings- och 
rörelsehindrade.  
 
Övriga dörrar till rum för permanent användning ska vara så breda att de vid normala 
transporter i förhållande till rummets funktion, kan passeras bekvämt, med tillräckligt 
utrymme till karm och dörrblad. Dörren ska vara lätt att använda och lätt att se, och ska 
kunna användas av orienteringshindrade. 
 
Man specificerar inte vad vanlig rullstol eller normal transport innebär för mått. I anvis-
ningarna anges en del mått. Dörrar bör ha sådan bredd som transport genom dörren krä-
ver. Dörrbredder anges i modul, M = 0,10 m, och gäller dörrens yttre karmmått. Kravet 
på dörrbredder är av intresse för personer med funktionshinder/rullstolsburna. Följande 
dörrar måste ha minst 10 M och ska kunna användas av orienterings- och rörelsehindrade:  
 
• dörrar i entrén till byggnaden  

• dörrar för kommunikationsväg  

• entrédörr i bostäder 
 
Dörrar till alla lokaler som en rullstolsburen person kan behöva tillgång till, bör vara 
minst 9 M. Det är passagebredden som är avgörande. Dörrplacering som förhindrar 
tillräcklig öppning, är inte lämplig. I bostäder bör minst en dörr till vardagsrum, kök, 
sovrum, badrum/toalett vara minst 9 M och kunna användas av handikappade. Innerdörrar 
bör inte ha tröskel, under förutsättning att detta inte strider mot brandtekniska krav eller 
ljudisoleringskrav i de tekniska föreskrifterna. En dörr är normalt användbar för rörelse-
hindrade om tröskelhöjden inte överstiger 25 mm. Tröskeln bör vara avfasad. 
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Husbanken har detaljerade tillgänglighetskrav för att ge lån till bostäder: 
”Rullestolbruker skal kunne åpne/lukke og passere gjennom alle nødvendige dører. 
Passasjer skal ha fri åpning på minst 80 cm. 
 

                                               
 
 

For å kunne betjene slagdører, må det være 50 cm fri sideplass ved låskant på hengselside 
og 30 cm på karmside, målt fra lysåpning. Ved skråstilte vegger kan sideplassen reduse-
res. Innerdører skal ha utvendig karmbredde på minimum 89 cm. For innvendige slag-
dører godtas at den frie åpningen er 76 cm ved 90 graders åpning av døra. Ytterdører 
inklusive dører til terrasse/balkong, skal ha utvendig karmbredde på minimum 99 cm. 
Nivåforskjeller/terskelhøyder skal være maksimum 2,5 cm. Maksimalhøyden gjelder også 
terskler med skrå kant.” 
 
 
2.6.5 Sverige 
Dörrar och portar, som ska kunna användas av personer med nedsatt rörelse- eller oriente-
ringsförmåga, ska utformas så att de medger passage med rullstol och så att tillräckligt 
utrymme finns för att öppna och stänga dörren eller porten från rullstolen. Handtag, man-
överdon och lås ska vara placerade och utformade så att de kan användas av personer med 
funktionshinder. Roterdörrar ska kompletteras med en slagdörr.  
 
Minst en entrédörr och en dörr till varje rum måste vara möjlig att passera för en rullstols-
buren, och då själklart även till hygienrum och kök. Balkongdörr och dörr till uteplats 
skall utan problem kunna fungera som en passage för en rullstolsburen. Det kan bli svårt 
att forcera en dörr utan skador på dörrposten och knogar om inte dörren håller de angivna 
måtten. Normalt är dörrar med karmyttermått 0,9 meter tillräckliga som innerdörrar i bo-
städer (K9), för en K9 dörr ska den fria öppningsbredden vara minst 0,77 meter.  
 
I allmänt råd finns hänvisning till standard när det gäller areor vid dörrar i bostäder;  
SS 91 42 21 Byggnadsutformning – Bostäder – Inredningsmått. Tidigare angavs karmens 
yttermått (t ex K9), men i senaste utgåvan av standarden anges öppningsmått i mm. För 
innerdörr gäller då 760 mm för bostäder. För lokaler i allmänhet gäller passagemått  
800 mm, samt vid entrédörrar och korridordörrar. 
 

                
 
Entrédörr (normalnivå, SS 91 42 21  )  Innerdörr (normalnivå, SS 91 42 21) 
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2.7 Korridorbredd 

 
2.7.1 Allmänt 
Byggreglerna när det gäller tillgänglighet i korridorer och passager omfattar bredd i rak 
gång, vid hörn eller dörr längs korridorväggen. Kraven i byggreglerna anges i Tabell 5. 
 
 
Tabell 5. Krav (ska) i byggreglerna på korridorbredd  

Tillgänglighet Danmark Finland Norge Sverige 
Fri passage, 
korridor 

Fælles 
adgangsveje skal 
have en 
tilstrækkelig 
bredde efter den 
planlagte brug 
Den fri bredde 
skal være mindst 
1,3 m.  
Vindfang, 
forstuer, gange 
og lignende 
adgangsrum skal 
indrettes på en 
sådan måde, at de 
i deres fulde 
bredde kan 
passeres uhindret. 

Dörrar och passager 
från lägenhetens 
ytterdörr till 
bostadsrum och 
andra utrymmen 
som är nödvändiga 
för att tjäna boendet 
skall ha en fri bredd 
av åtminstone 800 
mm.  
 

Kommunikasjonsveie
r skal utformes slik at 
de er hensiktsmessige 
i forhold til den 
ferdsel og transport 
som vil forekomme 
der. De skal være 
utformet slik at de 
kan brukes av 
orienteringshemmede
. Der det er krevet, 
skal kommuni-
kasjonsvei være 
tilrettelagt for 
bevegelseshemmede. 

Entréer och 
kommunikations-
utrymmen ska 
kunna användas 
av personer med 
nedsatt rörelse- 
eller 
orienteringsförmå
ga och ha 
tillräckligt 
manöverutrymme 
för rullstol 

 
 
2.7.2 Danmark 
Vindfång, förstugor, korridorer och liknande entréutrymmen ska utformas på ett sådant 
sätt att deras fulla bredd kan passeras obehindrat.  
 
Enligt anvisningar kan kravet uppfyllas med en fri bredd av minst 1,0 meter i korridor. 
Om det finns en dörr eller skåpdörrar i sidorna på korridoren, bör bredden ökas med 
minst 0,3 m. En större fri bredd ökar komforten och användarvänligheten. 
 

 

 
2.7.3 Finland 
Dörrar och passager från lägenhetens ytterdörr till bostadsrum och andra utrymmen som 
är nödvändiga för att tjäna boendet ska ha en fri bredd av åtminstone 800 mm. Detsamma 
gäller även för dörrar och passager i byggnaden och på gårdsplanen till utrymmen som är 
nödvändiga och tjänar boendet. 
 
Enligt anvisning avses med annat nödvändigt utrymme som tjänar boendet här klosett, 
tvättrum och bastu i bostaden samt flervåningshusets förråd för lösöre, barnvagnar och 
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fritidsredskap, tvättstuga och gemensam bastu samt annat utrymme avsett för bruk av 
fastighetens invånare. 
 
2.7.4 Norge 
Kommunikationsvägar ska utformas så att de är lämpliga i förhållande till trafik och 
transporter som förekommer där. De bör utformas så att de kan användas av oriente-
ringshindrade. Där det krävs, ska kommunikationsväg anpassas för funktionshindrade.  
 
Husbanken anger mått för korridor som svänger: 
”Ved 90 graders sving skal summen av passasjebredder være minimum 220 cm.” 
 

A 140 130 120 110 cm 
B 80 90 100 110 cm 

Sum 220 220 220 220 cm 
 
 
2.7.5 Sverige 
I allmänt råd finns hänvisning till standard när det gäller mått generellt för bostadsutform-
ning: SS 91 42 21 Byggnadsutformning – Bostäder – Inredningsmått (normalnivån). För 
normalnivå enligt standarden ska en rak passage mellan väggar vara 1100 mm bred och 
för en passage där man ska kunna vända 90° t ex genom en dörr ska vara 1200 mm bred.  
 
Allmänt råd är att kommunikationsutrymmen bör 

– ha en fri bredd på minst 1,30 meter 

– vid begränsade hinder, t ex pelare, ha en fri bredd på minst 0,80 meter 
 
 
2.8 Mått för badrum/toalett 
 
2.8.1 Allmänt 
Byggreglerna när det gäller tillgänglighet i badrum/toalett handlar om tillräckliga utrym-
men för rullstol eller annat tekniskt hjälpmedel, samt krav om utrymme för medhjälpare, 
se Tabell 6.  
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Tabell 6. Krav (ska) i byggreglerna för badrum/toalett. 
Tillgänglighet Danmark Finland Norge Sverige 
Toalett, 
badrum, dusch 

I boligers 
adgangsetage 
skal der mindst 
indrettes 1 
wcrum med 
niveaufri 
adgang og med 
en 
hensigtsmæssig 
indretning og 
størrelse. Der 
skal være 
håndvask i wc-
rum eller 
forrum til 
wcrum. 

I en bostadslägenhet i 
flervåningshus vars 
tillträde enligt punkt 
4.2.1 förutsätter hiss, 
skall klosett och 
tvättutrymme även 
kunna utrustas för 
personer som 
använder rullstol eller 
hjulförsett 
gångredskap.  
Om avsikten är att 
den rullstolsbundna 
skall kunna förflytta 
sig till wc-stolen från 
valbar sida skall det 
på vardera sidan om 
wc-stolen finnas 
minst 800 mm fri 
bredd för rullstol eller 
hjulförsett 
gångredskap. Wc-
stolens bakstycke 
skall stå 300 mm fritt 
från väggen.  

Bygning for varig 
opphold skal ha 
tilstrekkelig antall 
toaletter. 
Bolig skal ha 
planløsning og 
være tilrettelagt 
slik at det er enkelt 
å innpasse toalett 
som kan benyttes 
av orienterings- og 
bevegelseshemme
de. 

Minst ett 
hygienrum för 
toalettbesök 
för en person i 
rullstol, det 
ska efter 
ändring ha 
plats för 
medhjälpare 
och separat 
duschplats, 
om det saknas 
från början. 

 
 
2.8.2 Danmark  
I bostäders entrévåning ska det finnas minst 1 wc-rum med nivåfri ingång och med en 
lämplig utformning och storlek. Det ska finnas ett handfat i wc-rum eller förrum till wc-
rum. 
 
2.8.3 Finland 
För personer som rör sig med hjälp av rullstol eller hjulförsett gångredskap ska det finnas 
ett tillräckligt antal wc och tvättrum som är dimensionerade och försedda med lämplig 
utrustning såväl för  självständigt bruk som för användning tillsammans med assistent. F 
eller G Utrymmen ska förses med skylten för rörelsehindrade och de ska vara placerade 
så att användarens och assistentens kön inte spelar någon roll. Till dylika utrymmen ska 
vara direkt tillträde från entréhall, korridor eller motsvarande utrymme. 
 
Om avsikten är att den rullstolsbundna ska kunna förflytta sig till wc-stolen från valbar 
sida ska det på vardera sidan om wc-stolen finnas minst 800 mm fri bredd för rullstol 
eller hjulförsett gångredskap. Då bör innermåttet på den vägg där lavoaren står vara minst 
2500 mm och den vägg där wc-stolen står vara minst 2200 mm. Wc-stolens bakstycke ska 
stå 300 mm fritt från väggen. Stolen ska ha vändbara armstöd. 
 
I en bostadslägenhet i flervåningshus vars tillträde förutsätter hiss, ska klosett och 
tvättutrymme även kunna utrustas för personer som använder rullstol eller hjulförsett 
gångredskap. 
 
2.8.4 Norge 
Byggnad för permanent verksamhet ska ha tillräckligt många toaletter. Bostäder ska vara 
planerade och utformade så att det är lätt att inpassa toalett som kan användas av oriente-
rings- och rörelsehindrade. För lägenhetsbyggnad kan kommunen bestämma hur många 
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lägenheter som detta krav ska gälla för. I varje lägenhetsbyggnad, är det dock tillräckligt 
att 1/10 kan användas för orienterings och rörelsehindrade. Detta gäller inte i de fall där 
det förutsätts att flera eller alla lägenheter är användbara. 
 
 
2.8.5 Sverige 
I allmänt råd finns hänvisning till standard när det gäller mått generellt för bostadsutform-
ning, SS 91 42 21 Byggnadsutformning – Bostäder – Inredningsmått. Handikapporga-
nisationerna vill att de allra minsta måtten för badrum enligt standarden ska tas bort, men 
för till exempel studentbostäder används ofta dessa minsta mått, och bör därför finnas 
kvar enligt Boverket. 
 
Det ska finnas möjlighet för personer i rullstol att utföra toalettbesök, och efter en om-
byggnad ska det finnas möjlighet för en medhjälpare att få plats. Utrymmen för att någon 
ska kunna använda sig av medhjälpare har studerats men olika forskningsrapporter 
kommer med olika måttkrav. Vid förflyttning av patienter behövs enligt Arbetsmiljö-
verket normalt ett fritt utrymme av minst 0,8 m fritt t ex vid sidan av säng och toalettstol 
(måttlig kraftutövning, skjuta, dra, huka sig). 
 

                 
WC-stol (SS 91 42 21)    Tvättställ (SS 91 42 21) 
 
2.9 Skillnader mellan de nordiska ländernas regler  
 
De nordiska länderna har alla generellt sett höga krav på tillgänglighet till byggnader. För 
bostäder är kraven ofta lite lägre än för offentliga byggnader som skolor, arbetsplatser  
m m. I vissa fall är kravet att  man enkelt ska kunna bygga om en bostad för att kunna 
använda en rullstol inomhus. Bygglagstiftningen och byggreglerna är skrivna som funk-
tionskrav och innehåller inte så många detaljerade krav och råd, därför blir det ofta en 
tolkningsfråga vilka krav som ska ställas. De rörelsehindrades behov för en självständig 
förflyttning innebär tillräckliga passagebredder och manöverytor och fritt från 
nivåskillnader. 
 
Danmark  
Byggreglerna anger vilka rum som ska kunna nås. De anger även vissa mått speciellt för 
allmänna utrymmen i flerbostadshus. De hänvisar även till en standard i kraven. I råden 
anges mått på korridor, tröskelhöjd i allmänna utrymmen samt på utrymme framför toalett 
och köksutrustning. Dessutom finns hänvisningar till SBI-anvisning. 
 
Finland  
Byggreglerna innehåller allmänna anvisningar om vilka rum som ska finnas i en bostad. 
Mått på dörröppning och badrum finns i kraven. Råden innehåller ytterligare förklaringar 
för dörrbredd, tröskelhöjd och mått för badrum. 
 
Norge  
Bostäder behöver inte generellt från början vara anpassade för rullstol, men ska enkelt 
kunna byggas om för rullstolsburna. Statens bygningstekniske etat, Husbanken samt 
Deltasente har gett ut vägledningar om universell utformning och tillgänglighet för alla. 
Husbanken har lite högre krav för att ge lån till bostadsbyggande. 
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Sverige  
Kraven innehåller inga måttangivelser. De anger framförallt vilka byggnadsdelar och rum 
som ska vara tillgängliga för en rullstolsburen genom att ha tillräckligt manöverutrymme 
för rullstol. I råden finns mått på vändradier och korridorer, i övrigt hänvisas till svensk 
standard för lämpliga mått. 
 
Skillnader 
Måtten för dörrbredd baserar sig på att rullstolar ska kunna ta sig igenom dörren på ett 
säkert sätt. Dörrbredden beror på utrymmena bakom, framför och bredvid dörren vilken 
storlek på dörren som krävs. I Sverige är fria måtten vid 90 graders öppen dörr 760 mm, i 
Danmark 770 mm och i Finland alltid 800 mm.  
 
Måtten för korridorbredd baserar sig på att rullstolar ska kunna ta sig fram på ett säkert 
och effektivt sätt. Kravet på korridorbredd 1,3 m finns i Danmark. Det utgår från att man 
ska kunna vända en rullstol och man anser att det är ett rimligt krav jämfört med övriga 
europeiska länder. I Sverige är kravet 1200 mm i en bostad, och det utgår från att man ska 
kunna svänga 90 grader för att komma igenom en dörröppning längs korridoren.  
 
För badrum gäller olika regler för mått vid sidan av och framför wc-stol och handfat. 
Kraven utgår från att en person med stöd av rollator eller person ska kunna ta sig fram 
och få hjälp, eller från rullstol kunna få hjälp antingen från en eller två sidor, eller om 
man själv ska kunna ta stöd av väggen. Krav på handikapptoalett i bostäder är olika i 
nordiska länderna, det kan räcka om det går att bygga om i efterhand. 
 
Kraven i reglerna är framförallt funktionskrav utan direkta angivelser av måttkrav. Vissa 
mått anges dock, men de flesta måttangivelserna finns i råd och anvisningar. 
Hänvisningar görs till nationella standarder och byggbeskrivningar där detaljerade 
måttangivelser återfinns. Skillnader i byggreglerna när det gäller tillgänglighet och krav 
på vissa ytmått kan bero på att man utgått från olika typer av rullstolar, eller att man 
skiljer på offentliga byggnader och enskilda bostäder i olika grad i länderna. Handikapp-
organisationernas kan också ha olika stort inflytande och myndigheterna kan ha olika 
policy när det gäller att det ska byggas mindre, billigare lägenheter utifrån ekonomiska 
och miljömässiga mål. De rekommenderade måtten är ofta kompromisser mellan handi-
kappades krav på stora utrymmen för framkomlighet med rullstolar och ekonomiska krav 
på minimering av bostadsytan. 
 
 
2.10 Möjligheter till ändringar – Tillgänglighet och mått 
 
Det finns ingen egentlig grund varför man ska ha olika måttkrav eller praxis, om man 
utgår från samma typer av rullstolar. Eftersom rullstolar tillverkas enligt internationella 
standarder borde deras mått vara jämförliga. Det borde därför krävas samma utrymme för 
att använda en rullstol i alla länderna.  
 
I de nordiska byggreglerna finns funktionskrav, och de rekommenderade måtten i stan-
darder och regler har tagits fram genom omfattande tester i verkligheten. Sedan är det en 
sammanvägning av synpunkter från olika branscher, organisationer och myndigheter. 
Handikapporganisationerna eftersträvar att man ska bygga så rymligt och lättanvänt som 
möjligt, framförallt när det gäller tillgänglighet till allmänna byggnader och lokaler. 
 
Det finns inte några fysiska skillnader mellan de rullstolar som används eller på vilket sätt 
de används i Norden, och därför inte några stora hinder för att kunna komma överens 
mellan länderna att ställa samma krav på erforderliga mått och ytor. Det är en politisk 
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fråga, där sammanvägning av olika krav på en bra bostad ska göras. Norden har ändå 
relativt likartad standardnivå när det gäller tillgänglighet, och den är betydligt högre än i 
flera andra länder även i Europa. Om myndigheterna i Norden gemensamt går igenom 
kraven, bör en sammanjämkning kunna göras och onödiga skillnader i standarder och 
bygganvisningar kunna tas bort. Eftersom man påbörjat arbetet inom EU om riktlinjer för 
tillgänglighet, bör de nordiska ländernas inflytande på dessa kunna bli ännu starkare om 
man internt är enade om en lämplig nivå. 
 
Det som kan påverka är finansieringsmöjligheter, där man t ex i Norge har vissa måttkrav 
när det gäller att få lån från Husbanken, kraven är högre än i byggreglerna. Samhällets 
intresse av att det byggs bostäder som kan användas under lång tid av olika människor 
med olika behov och förmågor bör vara detsamma i alla länder. Avvägning mellan att 
bygga om befintliga bostäder och att bygga nya måste emellertid alltid göras. För perso-
ner i rullstol är det önskvärt med större ytor för förflyttningar, samtidigt eftersträvas 
mindre bostadsytor för lägre kostnader för hus och uppvärmning mm. Prioriteringen kan 
här vara olika i olika länder. 
 
Exempelvis i Sverige finns särskilda regler för bostäder. Man räknar med att man kan 
använda en mindre rullstol i en bostad. Standarder arbetas fram av 
standardiseringsorganet, Boverket och handikapporganisationer m fl. 
 
För badrum gäller olika regler i Sverige och Danmark, när det gäller publika lokaler, d v s 
stora byggnader, inte enskilda byggnader. I Sverige har man standar 2,20x2,20 m med 
toalettstolen placerad så att man har åtkomst från båda sidorna vilket är önskvärt för  
t ex.halvsidesförlamade personer, medan i Danmark har man 2,10x2,20 m och toalett-
stolen placerad nära ena väggen så att man ska kunna hålla sig i väggen.  
 
Krav på minsta dörröppning, korridorbred och badrumsmått bör man kunna komma 
överens om hur man ställer kraven och vilka mått som gäller. På 1970-80-talet förekom 
mer nordiskt samarbete, t ex inom handikappnämnder. Sedan Finlands och Sveriges EU-
inträde, har det nordiska samarbetet minskat på detaljnivå. Nu är samarbetet mer på en 
politisk nivå där man drar upp de stora riktlinjerna. När det gäller revideringen av bygg-
reglerna tittar myndigheterna inte speciellt på att samordna de nordiska reglerna, man 
inriktar sig på att följa de generella kraven inom EU att byggnader ska vara tillgängliga 
för alla människor. Ett förnyat samarbete på detaljnivå vore önskvärt när till exempel 
rekommenderade mått för bostäder bestäms. Det borde tillsättas resurser från nordiska 
regeringar för att möjliggöra detta.  
 
Förslag 
Förslaget är att det skapas en grupp från nordiska länderna som ser över så att regler och 
råd blir lika, och att ändringar av byggregler kontinuerligt diskuteras och går på remiss till 
övriga länder. 
 
Myndigheterna som utger byggregler har i regel bara resurser att prioritera det egna 
landets intressen och för nordiskt samarbete krävs att extra resurser tillsätts. Resultatet 
skulle vara att man kan undanröja de oförklarliga skillnaderna så att samma planlösning 
kan användas i alla nordiska länderna. 
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3 Trappor 
  
3.1 Trähusindustrins problem 
 
På grund av olika krav på steghöjd i trappor, så blir det inte lika antal trappsteg i en trappa 
och trappan får därmed också olika utbredning i planet. Det påverkar husens planlösning 
samt att husföretaget måste ha flera olika trappor i lager, det ökar hanteringskostnaden för 
beställning och lager. Problemet med olika måttkrav för trappor har betraktas i två steg: 
- sammanställning av byggreglernas anvisningar för detta område i de fyra nordiska län-
derna, vad gäller föreskrifter, råd och hänvisningar till standarder m m, – jämförelse av 
reglerna i de olika länderna och orsaker till avvikande regler i något land  
 
 
3.2 Byggregler i Norden 
 
Regler för trappors utformning återfinns i kapitel enligt Tabell 7. 
 
Tabell 7. Kapitel där krav om trappor återfinns  i de nordiska ländernas byggregler 

Danmark Finland Norge Sverige 
Bygnings-
reglement 2007 
1 Administrative 
bestemmelser   
2 Bebyggelses-
regulerende 
bestemmelser  
3 Bygningers 
indretning  
4. Konstruktioner 
  
5 Brandforhold   
6 Indeklima  
  
7 Energiforbrug   
8 Installationer   
Bilag 
 
 

Finlands bygg- 
bestämmelse- 
samling 
A  Allmän del  
B  Konstruktioners 
hållfasthet  
C Isoleringar  
D  VVS och 
energihushållning  
E  Konstruktiv 
brandsäkerhet  
F   Allmän 
byggnadsplanering  
G  Bostadsbyggandet 

Forskrift om krav til 
byggverk og produkter 
til byggverk (TEK) och  
Veiledning til Teknisk 
Forskrift (REN) 
Kap. I. Alminnelige 
bestemmelser  
Kap. II. (Opphevet)  
Kap. III. Grad av utnytting  
Kap. IV: Måleregler 
Kap. V. Produkter til 
byggverk 
Kap. VI. Metoder og 
utførelser 
Kap. VII. Personlig og 
materiell sikkerhet 
Kap. VIII. Miljø og helse 
Kap. IX. Installasjoner  
Kap. X. Brukbarhet  
Kap. XI. Ikrafttreden, 
opphevelse av tidligere 
forskrifter og 
overgangsbestemmelser  
 

BBR, 2006 
1 Inledning  
2 Allmänna regler för 
byggnader  
3 Utformning   
4 Bärförmåga, stadga 
och beständighet   
5 Brandskydd  
6 Hygien, hälsa och 
miljö  
7 Bullerskydd  
8 Säkerhet vid 
användning  
9 Energihushållning  
Bilaga 
 

 
 
Danmark har de flesta reglerna om trappor i kapitel 3 om byggnaders inrättning där kra-
ven anger mått för trappsteg i gemensamma åtkomstvägar. Avsnittet om trappor är inte så 
omfattande, och råden anger mått för trappors bredd och höjd, var i trappan stegdjupet 
bör mätas samt några mått för räcken. 
 
Finland har regler om trappors utformning i kapitel F om allmän byggnadsplanering. Kra-
ven är funktionsbaserade och innehåller inga krav på speciella mått. Det finns däremot 
anvisningar och förklaringar med detaljerade måttangivelser för steg och räcken. 
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Norge har kraven på trappor i två kapitel, dels i kapitel 10 Brukbarhet och dels i kapitel 7 
Personlig og materiell säkerhet. Kapitel 10 anger att trappan ska vara lätt att gå i och an-
vända, och utgår bland annat från rörelsehindrade och rullstolsburna. I kapitel 7 finns 
krav för att undvika fallskador.  Det mesta är funktionskrav, och sedan med anvisningar 
som är rätt detaljerade. 
 
Sverige har regler för trappors utformning i kapitel 8 om säkerhet vid användning. Kra-
ven är funktionskrav, och endast måttkrav på bredd för vissa trappor och fri höjd anges. 
Allmänna råd ger vissa mått som bör följas, speciellt för öppningar och räcken så att inte 
barn ska skadas. 
 
 
3.3 Sammanställning av regler för trappor 
 
3.3.1 Allmänt 
Det finns en del mått i de nordiska byggreglerna som anges som krav (ska), men många 
mått anges som råd och anvisningar (bör). Krav och anvisningar när det gäller mått för 
trappor finns samlade i nedanstående Tabell 88 och Tabell 9. 
  
Tabell 8. Krav på mått för trappor (ska) 

Mått Danmark Norge Finland Sverige 
Min trappbredd 
 
 

 
 
 

  
 

≥ 1,2 m (byggnad 
med mer än 2 
bostäder) 

Fri höjd    ≥ 2 m 
Steghöjd ≤180 mm i 

gemensam utgång 
 ≤180 mm i 

utgång 
 

Stegdjup ≥280 mm i 
gemensam utgång ( 
i bostadshus dock 
≥250 mm), svängda 
trapper ≥200 mm 

 ≥270 mm i 
utgång 

 

Räckeshöjd   Skyddsräcke > 
700 mm över 
stegyta/ avsatsyta 
där barn vistas 

 

Ledstångshöjd   Ca 0,8 m  
Krav på ledstång    Trapphöjd  

> 0,5 m 
Krav på räcke  Trapphöjd  

> 0,5 m 
Trapphöjd  
> 500 mm 

 

Krav på 
skyddsräcke 

  Trapphöjd  
> 700 mm 
där barn vistas 

 

Öppning mellan 
plansteg 

  kub ≤110 mm, 
bostad ≤100 mm 

 

Öppning mellan 
trappa och sidoyta 

  kub ≤50 mm  
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Tabell 9. Råd och anvisningar för mått för trappor (bör) 

Mått Danmark Norge Finland Sverige 
Min trappbredd 
 
 

≥ 1,0 m (0,9 m 
vid t ex. 
tvåfamiljshus) 
 
 

0,8 m (i boenhet) 
1,0 m 
(hovedtrapper) 
0,9 m (andre 
trapper) 

 
 

 

Fri höjd ≥ 2,1 m ≥ 2,0 m i boenhet,  
≥ 2,2 m i 
arbeidslokaler  
≥ 2,1 m for andre 

  

Steghöjd  120-160 mm 
(utvändig trapp) 

Mellan bostadsrum: 
≤190 mm 
Inomhustrappa: 
≤180 mm 
Samlingslokal: 
≤160 mm 
Utetrappa under tak: 
≤160 mm 
Utetrappa utan tak: 
≤130 mm 

Jämn höjd 

Stegdjup Stegdjup mäts 
0,5 m från den 
inre 
ledstången 

≥ 0,25 m  
(≥ 0,15 m indre 
ganglinje i trapper 
bredare enn 1,1 m), 
(≥ 0,2 m svingt trapp 
vid romningsvei) 

Mellan bostadsrum: 
≤250 mm  
Inomhustrappa: 
≤270 mm 
Samlingslokal: 
≤300 mm 
Utetrappa under tak: 
≤300 mm 
Utetrappa utan tak: 
≤300 mm 
Min 150 mm mätt 
400 mm från smala 
änden i svängd 
trappa. 

≥ 0,25 m  

Trapplutning  Stigningsvinkel 30-
36° invendig trapp 
(17-30° utvendig 
trapp) 
Trappformel  
2 opptrinn + 1 
intrinn = 620 mm ± 
20 mm 

Formel innertrappor 
2h+d=630 mm, 
yttertrappor max 660 
mm. 

Jämn lutning 

Trapp/vilplans 
bredd 

 ≥ 1,3 m (ved ingang 
til leilighet) 
≥ 1,5 m (for 
rullestolsbrukere) 

1500 mm från 
motsatt dörr till 
trappkant, 400 mm 
från dörr vid 
trappkant, 800 mm 
från dörr i 
förbindelseväg 

≥ 1,3 m 
(flerbostadshus 
med dörr) 

Trapp/vilplans djup  ≥ 1,5 m (for 
rullestolsbruker) 

  

Räckeshöjd trappa ≥ 1,0 m. Vid 
trappor: ≥ 0,8 
m och vid 
vilplan: ≥ 0,9 
m. 

≥ 0,9 m (1,1-1,2 m 
vid höjdskillnad > 
10 m) 

≥ 900 mm, ≥ 1000 
mm vid höjdskillnad 
> 3000 mm, ≥ 1200 
mm vid höjdskillnad 
> 6000 mm 

≥ 0,9 m inom 
bostad (1,1 m i 
övrigt) 
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Mått Danmark Norge Finland Sverige 
Räckeshöjd 
trapplan 

   ≥ 0,9 m (1,1 m 
vid fallhöjd > 1 
våning) 

Räckeshöjd som 
inte medger 
klättring 

 ≥ 0,9 m (räckeshöjd)  0,8 m (vert.) 
öppningar ≤ 100 
mm breda) 

Bredd, vertikala 
öppningar i räcke 

 ≤ 0,1 m kub ≤110 mm, bostad 
≤100 mm 

≤ 100 mm 

Öppningar utom 
vertikala öppningar 
i skyddsräcke 

  kub ≤30 mm  

Öppningar mellan 
räckes överdel och 
skyddsräcke 

  kub ≤200 mm  

Höjd för öppet 
räckes, 
mellanliggare 

  ≤500 mm  

Ledstångshöjd  ≥ 0,9 m (räckets 
overkant til 
intrinnets forkant) 
barn ca 0,2 m lavere 

  

Öppningar mellan 
plansteg 

   ≤ 100 mm 

Mått mellan räckes 
underkant och 
trappnos 

   ≤ 50 mm 

Mått mellan räckets 
underkant och 
trapplan 

 ≤ 0,05 m kub ≤60 mm 
skyddsräcke 

≤ 100 mm 

Räckets 
inkräktning på 
trappbredd 

   ≤ 100 mm 

Avstånd till vägg  ≤ 0,05 m  ≤ 50 mm 
Max trappbredd 
utan delningsräcke 

< 2 m   < 2,5 m 

Höjdskillnad 
mellan vilplan 

 ≤ 3,5 m   

Ledstångsdimensio
n 

 Rund ∅ 45 mm Rund ∅ 20-40 mm  

Ledstångshöjd   ca 900 mm  
Breddökning vid 
svängd trappa 

 0,10-0,15 m   

Monterings-
tolerans mellan 
våningar 

  7 mm  

Fönster mm på 
avsats skyddas 

  Om fönsterram < 700 
mm över avsatsens 
yta 

 

Behov av ledstång 
på båda sidor 

Trappbredd ≥ 
1,1 m 
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3.3.2 Danmark 
Danmarks regler finns i Bygningsreglementet. Kapitel 2 handlar om allmänna bestäm-
melser och kapitel 3 om byggnaders inrättning. Kraven är i huvudsak funktionskrav, men 
det finns angivet måttkrav på stegdimensioner för gemensamma åtkomstvägar. I övrigt 
anges att trappor utformas för tänkt användning och förses med räcken så att de blir säkra, 
speciellt för barn.  
 
Följande måttkrav finns för trappor: 
- Steghöjd och stegdjup för en trappa i gemensam utgång får vara högst 180 mm 

respektive 280 mm. I svängda trappor får stegdjupet inte vara mindre än 200 mm. 
 
 
 
 
 
 
  
 Figur 1. Stegdjup enligt Bygggningsreglementet 
 
- Ledstänger ska sättas upp på höjden ca 0,8 m på båda sidor av trappor, när det gäller 

tillträdesområden. 
 
Anvisningarna anger hur funktionskraven kan uppfyllas, genom att ange mått på trappor 

och räcken. Följande mått finns angivna att de bör användas för trappor: 

- Trappans fria bredd bör vara minst 1,0 m. I hus med få användare t ex tvåfamiljshus 
räcker det med 0,9 m och i hus med många användare bör trappans bredd ökas mot-
svarande. 

- Stegdjupet mäts 0,5 m från den inre ledstången. 

- Ledstång bör sättas upp på båda sidor av en trappa, men smala trappor med bredd 
mindre än 1,1, m räcker det med ledstång på ena sidan. 

- Breda trappor ska delas upp med ledstänger med avstånd 2 m. 

- Höjden på räcken bör vara minst 1,0 m, men vid trappor minst 0,8 m och vid vilplan 
minst 0,9 m. Vid cirkulära trappor med bredare öppningsdiameter i mitten än 0,3 m 
bör höjden ökas till 1,2 m. 

 
3.3.3 Finland 
I förordningen, ByggBs F2, om säkerhet vid användning av byggnad stadgas om bl a 
ramper, trappor, räck och ledstänger för förebyggande av fall och felsteg samt om 
minskning av andra säkerhetsrisker. Kraven är till största delen funktionskrav för att 
trappan ska vara säker och lätt att gå i. Följande måttkrav finns för trappor: 

- Steghöjd och Stegdjup för en trappa i utgång får vara högst 180 mm respektive 270 
mm. 

- Man skiljer mellan öppet räcke och skyddsräcke, och skyddsräcke ska användas vid 
nivåskillnader  > 700 mm över stegyta/avsatsyta där barn vistas. Skyddsräcke ska 
sträcka sig minst 700 mm över stegytan. 

 
Anvisningarna anger rekommendationer om typ av trappa och öppningar i trappor. 
Dessutom anges stegmått och var dessa ska mätas i trappan, samt måttangivelser för 
avsatser och räcken. Följande mått finns angivna att de bör användas för trappor: 

- För normal stegrytm anges lämplig dimensionering enligt formeln 2h+d = 630 mm, 
och för yttertrappor max 660 mm. 



 42

- För svängda trappor anges mått för var stegbredden ska mätas, 600 mm från stegets 
smala ände, och 900 mm från smala änden vid trappor bredare än 1200 mm. Min 150 
mm stegdjup mätt 400 mm från smala änden i svängd trappa. 

- För steghöjd och stegdjup finns en tabell med rekommendationer för olika typer av 
trappor: Mellan bostadsrum: steghöjd ≤190 mm och stegdjup ≤250 mm. Inomhus-
trappa: ≤180 mm och stegdjup ≤270 mm, samlingslokal: ≤160 mm och stegdjup  
≤300 mm, utetrappa under tak: ≤160 mm och stegdjup ≤300 mm, utetrappa utan tak: 
≤130 mm och stegdjup ≤300 mm. 

- För trappans avsatser finns mått 1500 mm från motsatt dörr till trappkant, 400 mm 
från dörr vid trappkant, 800 mm från dörr i förbindelseväg 

- Räckeshöjd i trappa anges ≥ 900 mm, ≥ 1000 mm vid höjdskillnad > 3000 mm och    
≥ 1200 mm vid höjdskillnad > 6000 mm 

- Det finns flera mått på tillåtna öppningar som anges med mått för en kub. Bredd på 
vertikala öppningar i räcke: kub ≤110 mm, i bostad ≤100 mm. Andra öppningar i 
skyddsräcke, t ex vid användning av nätkonstruktion: kub ≤30 mm. Öppningar mellan 
räckes överdel och skyddsräcke: kub ≤200 mm. 

 

 

 

 

 

 

           

Figur 2. Rekommenderade öppningar enligt Byggbestämmelsesamlingen F2 

 

- Höjd för öppet räckes mellanliggare bör vara ≤500 mm. 

- Lämplig ledstångsdimension vid rund ledstång är ∅ 20-40 mm. 

- Ledstångshöjd bör vara ca 900 mm, eller i ovankant räcke. 

- Monteringstolerans mellan våningar anges som 7 mm, och ska tas vid nedersta 
trappsteget. 

- Fönster mm på avsats ska skyddas med galler eller liknande om fönsterramen är        
< 700 mm över avsatsens yta. 
 

3.3.4 Norge 
Kraven på trappor finns i två kapitel, dels i kapitel 10 Brukbarhet och dels i kapitel 7 
Personlig og materiell sikkerhet. Inga mått anges i föreskriften (TEK), utan det är funk-
tionskrav. I kapitel 10 anges att trappan ska vara lätt att gå i och ha jämn stigning och 
handledare på båda sidor. Trappsteg ska vara lika, och svängda trappor ska ha tillräckligt 
breda steg i inre gånglinjen. Trappans bredd ska anpassas till användningen, och ska för 
huvudtrappa och enda trappa i åtkomstväg anpassas till flyttlass och sjuktransporter. Ut-
rymningsväg ska ha tillräcklig bredd. Huvudtrappa ska ha raka trapplopp. Vilplan i trappa 
i bostadshus ska kunna användas av rörelsehindrade och bör dimensioneras för bår-
transport. Handledare ska ge bra grepp och bör ha runt tvärsnitt. I kapitel 7 finns krav för 
att undvika fallskador. Trappan ska vara lätt och säker att använda och trapp/vilplan ska 
ha tillräcklig storlek. Nivåskillnader ska ha säker avgränsning och handledare på båda 
sidor och räcken utformas så att inte barn fastnar och skadas. 
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Veiledningen (REN) innehåller följande mått som bör användas för trappor: 

- Trappbredden bör vara 0,8 m i bostad, 1,0 m för huvudtrappa och 0,9 m för övriga. 

- Steghöjden anges för utvändig trapp, 120-160 mm.  

- Stegdjupet bör vara minst 0,25 m, kan vara 0,15 m i inre gånglinje i svängd trappa, 
men vid utrymningsväg minst 0,2 m. 

- Trapplutningen anges med stigningsvinkel 30-36 grader för invändig trappa och 17-
30 grader för utvändig trappa. Trappformeln 2 opptrinn+1 intrinn= 620 mm ±  20 
mm anges ge lämpliga steg i trappa. 

 
 
 
 
 
      
Figur 3. Stigning i trappa enligt Ren teknisk 1997 
  

- Trapp/vilplan bör vara minst 1,3 m breda vid ingång till lägenhet. Trapp/vilplan 
anpassade för rullstol bör bredden vara minst 1,5 m och djupet 1,5 m. 

- Räckeshöjden bör vara minst 0,9 m, men vid höjdskillnad större än 10 m ca 1,1-1,2 
m. 

- Vertikala öppningar i räcke bör vara högst 0,1 m breda. 

- Öppningar i räcken där småbarn kan komma åt och få igenom kroppen, t ex mellan 
räckes underkant och trapplan och mellan utanpåmonterat räcke och trappa bör vara 
högst 0,05 m. 

- Höjdskillnad mellan vilplan bör vara högst 3,5 m. 

- Ledstången bör vara rund med diameter 45 mm. 

- Vid svängd trappa bör trappan breddas ca 0,10-0,15 m. 
 
3.3.5 Sverige  
I BBR återfinns krav på trappor i avsnitt 8 Säkerhet vid användning. Fallolyckor, som är 
en av de allra vanligaste olycksformerna, kan förebyggas genom omsorgsfull utformning 
av golv, trappor och ramper. I avsnittet finns även regler som särskilt gäller barnsäkerhet. 
Kraven är funktionskrav för att personer ska kunna förflytta sig säkert och barnolycksfall 
begränsas. Följande måttkrav finns för trappor: 

- Utrymmeskraven gäller förhållanden för säker transport av sjukbår, med krav på 
minst 1,20 m breda trapplopp för byggnad med mer än två bostäder. 

- Trappor ska i sidled begränsas av väggar eller räcken, och vid trappa högre än 0,5 
meter ska det finnas ledstång på båda sidor.  

- Fri höjd i trappor ska vara minst 2.0 m. 
 
De allmänna råden anger att vid utformning av trappor bör trappans lutning och längd 
samt måttförhållande mellan trappstegens höjd och djup beaktas. Trappans lutning i 
gånglinjen bör inte ändras inom samma trapplopp. Följande mått finns angivna att de bör 
användas för trappor: 

- Stegdjupet i trappor bör vara minst 0,25 meter, mätt i gånglinjen. 

- I flerbostadshus bör trapplan med dörrar vara minst 1,3 meter breda.  
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- Öppningar mellan plansteg i trappor bör vara högst 100 mm. 

- Vangstycken, socklar, räcken, ledstänger o.d. bör inte på någon sida inkräkta mer än 
högst 100 mm på trapploppens bredd.  

- Avståndet mellan begränsningsväggar och trapploppens sida bör vara högst 50 mm. 

- Trappor som är bredare än 2,5 meter bör delas med räcken eller ledstänger i två eller 
flera lopp. 

- Räcken i trapplopp bör vara minst 0,9 meter höga, eller om fallhöjden är mer än ett 
normalt våningsplan, minst 1,1 meter höga. Räcken på trapplan inom en bostad bör 
vara minst 0,9 meter höga, och på andra trapplan minst 1,1 meter höga. 

- Räcken på trappor bör, upp till en höjd av 0,8 meter, utformas så att de inte medger 
klättring, och vertikala öppningar bör vara högst 100 mm breda. 

- Fritt mått i höjdled mellan ett trappräckes underkant och trappstegens stegnos bör 
vara högst 50 mm, och mellan ett trappräckes underkant och ett trapplan högst 100 
mm. Ovanför en balkongfront bör det inte finnas horisontella öppningar i intervallet 
mellan 110 och 230 mm.  

 
Inga hänvisningar till standarder eller andra dokument finns i föreskrifterna eller råden 
om trappor. 
 
3.3.6 Europa 
European Concept for Accessibility 
Konceptet från 2003 beskrivs i kapitel 2.4.6, och det innehåller även krav för vertikal 
rörelse. Några exempel på miniminivåer redovisas nedan (bilder från European Concept 
for Accessibility). 
 
Vertikal rörelse 
Trappor 
Säkerheten i trappor beror på steghöjd, stegbredd och relationen mellan dem. Stöd för att 
gå upp och ned bidrar också.  
H = steghöjd 
I = steghöjd beräknad med formeln 
J = säker framkant 
K = handledarens höjd 
L = handledarens längd vid trappans start och slut 

  
 
 
ETAG 008 – Prefabricerade byggsatser för trappor 
EU gav mandat till EOTA att ta fram harmoniserade regler för en ETA-Guideline för 
prefabricerade byggsatser för trappor. Denna ETAG 008 ska möjliggöra en CE-märkning 
där man listar de egenskaper som ska deklareras enligt den avsedda användningen. För att 
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ta hänsyn till existerande produktregler där vissa egenskaper inte krävs, så kan dessa 
utelämnas "No performance determined innehåller också bilagor med testmetoder för 
olika egenskaper. 
 
Till ”prefabricerade byggsatser ". Egenskaperna ska anpassas till respektive lands bygg-
regler. Denna ETAG för trappor” räknas inte prefabricerade betongtrappor i ett stycke 
eller ståltrappor i ett stycke. För dessa typer finns andra regler för CE-märkning. Även 
traditionellt byggda prefabricerade trappor av solitt trä inuti enskilda byggnader är 
undantagna. 
 
Reglerna gäller för en komplett trappa som finns på marknaden som en prefabricerad 
byggsats bestående av t ex trappsteg, vangstycke, trappnos, ledstång, räcke, räckes-
fyllnad, infästningsdetaljer, beläggning. För golv- och trappbeläggning finn dock särskild 
standard för CE-märkning. Trapporna ska användas i enskilda bostäder eller andra 
byggnader, enskilda eller allmänna byggnader, inomhus eller utomhus. De ska bära 
egentyngd och nyttig last, men inte bidra till att stabilisera eller bära själva byggnaden. 
 
Följande egenskaper ska beskrivas för trapporna: 

- Mekanisk bärförmåga, stabilitet, styvhet 

- Brandegenskaper 

- Avgivande av farliga ämnen 

- Säkerhet - geometri – inklusive aspekter på barnsäkerhet som dimensioner för öpp-
ningar etc., bärförmåga för horisontell last på räcken mm, bärförmåga för infästningar, 
bärförmåga för stöt, brotthållfasthet, halkegenskaper 

- Ljudegenskaper 

- Värmeegenskaper 

- Beständighet mot frysning, tö, väderpåverkan, fysisk, kemisk, biologisk påverkan (om 
relevant) 

 
 
3.4 Skillnader mellan de nordiska ländernas regler 
 
Krav på trappor utgår från säkerhetsaspekter vid användning. Man ska kunna gå utan att 
snubbla, man ska inte falla ned från trappan och barn ska inte kunna bli fastklämda. 
 
För trappor i bostäder: 
Byggreglerna innehåller i huvudsak funktionskrav och de överensstämmer i stort mellan 
länderna, och utgår från att trappor ska vara säkra att använda. 

- När det gäller mått så har Finland krav på öppningar i trappor. För övriga länder finns 
råd eller anvisningar för dessa mått. 

- Alla länder utom Danmark har krav på ledstång eller räcke vid trappa högre än 0,5 m. 

- Finland anger även krav på ledstångshöjd och när skyddsräcke ska användas och hur 
högt det ska vara. För övriga länder finns råd eller anvisningar för dessa mått. 

 
När det gäller råd och anvisningar för trappor, så har de olika omfattning i de olika län-
derna. Vilka mått man anger varierar. Det beror antagligen på vad man ansett vara mest 
betydelsefullt, Sverige har t ex flera mått angivna för öppningar i räcken så att inte barn 
ska skadas. Finland har ansett vissa av dessa mått så viktiga att de ingår i kravtexten. När 
det gäller stegdimensioner finns inte mycket råd i Sverige, medan Finland har detaljerade 
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rekommendationer. Finland och Norge hänvisar också till trappformeln för att få en bra 
trappa.  
 
Många faktorer påverkar säkerheten i en trappa, t ex: 

- Steghöjder och utformning av trappstegen, vilket beror på bl.a. våningshöjden 

- Fri höjd och bredd 

- Placering och utformning av räcken och ledstänger 

- Ytbeläggningar 

- Belysning i trappan 

Krav på mått för trappor kan ha sin grund i t ex: 

- utrymningsmöjligheter vid brand 

- utrymme för att bära ut en bår 

- möjlighet att bära möbler i trappan 

- utrymme för normal gång i trappan 

- undvikande av fallolyckor och fastklämning, främst för barn. 
 
Funktionskrav 
Med funktionskrav i byggreglerna ges inga riktlinjer för enskilda mått. 

-  Danmark: Trapper i fælles adgangsveje skal udformes med tilstrækkelig bredde og 
lofthøjde efter den tilsigtede brug. 

-  Norge: Trapp skal være lett å gå i, ha jevn stigning og ha god håndlist på begge sider. 
Bredde i trapp skal tilpasses trappens utforming og den transport som skal skje i 
trappen. 

-  Sverige: Trappor och ramper i eller i anslutning till byggnader ska utformas så att 
personer kan förflytta sig säkert. Trappor och ramper från bostadslägenheter och 
övriga utrymmen där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas så att transport 
av sjukbår blir säker. Detta gäller dock inte om transporten kan ske med hiss eller 
någon annan lyftanordning. Trappor, ramper, balkonger och dylikt i utrymmen där 
barn kan vistas, ska utformas så att risken för barnolycksfall begränsas. 

- Finland: Trappa skall projekteras och byggas säker, tillräckligt bred och lämplig för 
sitt ändamål. Förhållandet mellan steghöjd och -djup för trappa skall väljas så att 
trappan i sin avsedda användning är lätt att gå i.                                             

 
I anvisningar förekommer det sedan mycket exakta 
angivelser på mått. Exempel från Finland: För normal 
stegrytm fås en lämplig dimensionering av innertrappor ur 
formeln 2h + d = 630 mm, där n är trappstegets höjd och d 
är dess djup. Rekommenderade mått för trappans steghöjd 
och stegdjup anges i tabell 2.1.3. 
 
Anvisningen blir dock normgivande, eftersom det är svårt 
att bevisa att andra mått skulle kunna ge samma gång-
komfort. 
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3.5 Möjligheter till ändringar – Trappor 
 
Förslag 
Egentligen finns inga motstridiga krav, funktionskraven kräver en säker och användbar 
trappa. Men i praktiken gäller anvisningar och ”praxis” som är svåra att komma ifrån. 
Rekommendationer för trappor i standarder och bygganvisningar bör kunna samordnas. 
Det finns ingen anledning att t ex svenskar och finnar ska ta olika stora kliv i en trappa. 
 
Samordning bör ske mellan länderna genom att en arbetsgrupp bearbetar de skillnader 
som finns och likriktar lösningarna så att de även omfattar de europeiska kraven. 
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4 Våtrum 
 
4.1 Trähusindustrins problem  
 
Trähusindustrins problem med vattentäthet, våtrum och ytterväggar handlar om väggar-
nas uppbyggnad och vilka våtrumsprodukter som kan användas. Problemet med olika 
krav för våtrum, tätskikt och utförande vid yttervägg undersöks. Flera företag tog upp 
frågan om våtrum och tätskikt, där det finns olika krav i olika länder och en osäkerhet när 
det gäller ansvar och garantier. 
 
Några problem och olikheter som företagen beskrivit när det gäller våtrum: 

–  Täthet, ut- och insida vägg, våtrum  

–  I Finland tillåts inte plastfolie i vägg, i Sverige ska den vara kvar 

– Enkel eller dubbel ångspärr, olika tradition och uppfattning 

–  Våtrumstapeter godkänd som vattentätt skikt i Sverige men ifrågasätts i Danmark 
 
Byggreglernas krav utgår från erfarenheter av tidigare fuktskador. Nyare byggregler har 
högre krav på våtrum eftersom vattenskador har blivit vanligare. Nya regler i Sverige har 
tydligare krav på våtrum av den orsaken. 2002 års svenska vattenskadeundersökning 
visade att 50 000 småhus drabbas årligen av vattenskador och att 37 % av dessa inträffade 
i våtrummen och 27 % orsakades av läckande tätskikt. 
 
Våtrumstaper kan VT(vattentät)-klassas i Sverige enligt en branschstandard. En EU-
standard (ETAG) - kommer till viss del att ersätta nationell standard med provmetoder för 
olika egenskaper, men kraven kan fortfarande vara nationella.  
 
När det gäller enkel eller dubbel ångspärr, finns olika tradition och uppfattning, även 
branschorganisationerna ger ut riktlinjer för byggande av våtrum 
 
Besparingar kan uppnås i projektering, material, hantering och tillverkning för trähus-
industrin om reglerna samordnas. 
 
 
4.2 Plastfolie i ytterväggen - frågeställning och 

bakgrund 
 
Frågeställningen är om plastfolien i väggen ska vara kvar vid våtrum. I våtrum, t ex vid 
duschplats, krävs vattentätt skikt på väggen, för att fukt inte ska komma in i väggkon-
struktionen. Tätskiktet kan bestå av: 

–  våtrumstapet 

–  plastmatta 

–  plastmatta + kakel 

–  rollat tätskikt + kakel 
 
Våtrumstapet och plastmatta är produkter som kan kontrolleras att de klarar kraven, sedan 
ska montaget med skarvar kontrolleras på byggplatsen. Rollade tätskikt kan bara kontrol-
leras på arbetsplatsen. 
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Material bakom tätskiktet brukar vara kartongbelagd gipsskiva eller fuktsäker mineralisk 
cementskiva. 
 
Materialens ånggenomgångsmotstånd anger hur fort vattenånga tränger igenom skiktet. 
Exempel på ånggenomgångsmotstånd: 

–  tätskikt ca 1 000 000 s/m 

–  plastfolie ca 2 000 000 – 4 000 000 s/m 

– vindpapp ca 20 000 s/m. 
 
 
4.2.1 Våtrumsyttervägg med keramiska plattor  
Beräkningar har gjorts av SP som redovisas i rapporten SP RAPPORT 2005:20, ”Dubbla 
tätskikt i våtrumsytterväggar med keramiska plattor”, av Anders Jansson. Väggens 
uppbyggnad visas i nedanstående figur från rapporten. 
 

 
Man utförde beräkningar som visade att det förekommer stor risk för fukt- och mögel-
skador i våtrumsytterväggar med keramiska plattor om tätskiktets ånggenomgångsmot-
stånd bakom fästmassan till de keramiska plattorna är för lågt. Anledningen är att vatten 
tränger in via fogarna till fästmassan bakom kakelplattorna när dusch används och fukten 
har sedan svårt att torka ut. 
 
Om en ytterväggskonstruktion som består av tätskikt, kartongbelagd gipsskiva och plast-
folie (enligt figuren ovan) belastas med en relativ fuktighet på 100 % i fästmassan kan 
fukt diffundera ut i konstruktionen genom tätskiktet och ackumuleras i gipsskivan. Det 
kan ge fukt- och mögelskador. Det kan inträffa om ånggenomgångsmotståndet på tät-
skiktet är för lågt i förhållande till plastfoliens relativt höga ånggenomgångsmotstånd  
(2 000 000 – 4 000 000 s/m). 
 
Om man tar bort plastfolien i väggen kan fukten istället diffundera igenom tätskiktet ut 
till vindskyddspappen. Då blir det risk för fukt- och mögelskador längre ut i konstruk-
tionen. Under den kalla årstiden höjs den relativa fuktigheten i konstruktionen tillräckligt 
mycket för att fuktskador ska kunna uppstå i den yttre delen av träregelverket innanför 
vindskyddspappen. Hur hög relativ fuktighet vindskyddet och den yttre delen av kon-
struktionen kommer att utsättas för bestäms av tätskiktets och vindskyddets ånggenom-
gångsmotsånd, fuktbelastningen samt utomhusklimatet. I de genomförda beräkningarna 
antas vindpappens ånggenomgångsmotstånd till 20 000 s/m. För orter med kallare klimat 
förlängs perioden när den relativa fuktigheten är 100 % i utsidan av konstruktionen innan-
för vindpappen, vilket beror på att fukten har svårare att torka ut i t ex Luleå än i Lund, 
eftersom temperaturen i genomsnitt är lägre över året. 
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Följande rekommendation gäller väggkonstruktionen i figuren, d v s med vanlig gipsskiva 
bakom tätskiktet: 

1. Ånggenomgångsmotståndet på tätskiktet bakom fästmassan till de keramiska plattorna 
bör vara minst 1 500 000 s/m för att inte riskera fukt- och mögelskador i någon del av 
ytterväggen när plastfolie  förekommer i konstruktionen. Ånggenomgångsmotståndet 
för plastfolien har då satts till 2 000 000 s/m och det kan vara betydligt högre än så. 
Om ånggenomgångsmotståndet är dubbelt så högt för plastfolien så krävs också 
dubbelt så högt ånggenomgångsmotstånd för tätskiktet. 

2. Oavsett vilket ånggenomgångsmotstånd tätskiktet bakom fästmassan till de keramiska 
plattorna har bör plastfolien inte tas bort i ytterväggen. Detta på grund av ökad risk för 
fukt- och mögelskador i konstruktionen.  

 
Rekommendationerna förutsätter att gipsskivan är torr vid montering eftersom det tar lång 
tid för gipsskivan att torka ut. Om ett fukttåligt skivmaterial används mellan tätskiktet och 
plastfolien i väggkonstruktionen skulle ett lägre ånggenomgångsmotstånd på tätskiktet 
kunna accepteras än det som rekommenderas i punkt 1. 
 
Under senare år har en ny produkt lanserats som kallas ångbroms, vilken bromsar vatten-
ånga men inte lika mycket som en plastfolie. Beräkningar visar att om det totala ång-
genomgångsmotsåndet är lågt ökar risken för fuktskador i utsidan av konstruktionen. När 
ånggenomgångsmotståndet på ångbromsen är mycket högre än ånggenomgångsmot-
ståndet på tätskiktet ökar risken för fuktskador i gipsskivan. 
 
 
4.2.2 EU-standard 
En EU-standard är på gång, som ska ligga till grund för CE-märkning av våtrumsproduk-
ter enligt ett Europeiskt Tekniskt Godkännande (ETAG 022). Det kommer till viss del att 
ersätta nationell standard, men inte helt, och kraven kommer fortfarande att vara 
nationella.  
 
ETAG 022, Watertight covering kits for wet room floors and or walls 
Part 1: Liquid Applied Coverings with or without wearing surface, 20 July 2007  
Part 2 – Flexible sheets 
Part 3 – Kits of inherently watertight boards including jointing bands 
 
Annexes to ETAG 022: 
- Annex A, Water tightness around penetrations and other details in wet room floors 

with flexible substrate,  24/05/2005  
- Annex B, Impermeability when subjected to movement of the underlying material – 

tensile and shear loading, 24/05/2005 
- Annex C, 24/05/2005  
- Annex D, 22/03/2005  
- Annex E, 24/11/2005  
- Annex F, 07/10/2005  
- Annex G, 24/05/2005  
- Annex H, 16/10/2006 
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4.2.3 Byggreglerna för våtrum internationellt 
I rapporten ”Tätskikt i våtrum, Förstudien avser; Sverige, Norge, Danmark, Finland, 
Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA samt Kanada”, förstudie” 
 
I rapporten ”Tätskikt i våtrum, Förstudien avser; Sverige, Norge, Danmark, Finland, 
Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA samt Kanada”, av Jesper Arvidsson med flera, 
2005, framkom följande skillnader mellan olika länder när det gäller dubbla ångspärrar, 
se Tabell 10. 
 
 
Tabell 10. Krav eller rekommendation på att det ska finnas dubbla ångspärrar 

Land Normer/Organisation Krav Rek Kommentar 
Sverige BBR 

PER, Branschregler 
kakel 
Gipsskiveproducenter 

- 
Nej 

Nej/Ja med krav 

 
 
Lufttäthet kontrolleras/ 
tillräckligt 
ångmotstånd på 
tätskikt 

 

Norge TEK 
BVN Byggebranschens 
våtromsnorm 
 
 
BVN/Byggforsk 

- 
Nej, med krav på 
diff.motstånd  50 
*109 m2sPa/kg för 

membran 
 

 
Skära bort ångspärr 
efter montage, lämna 
minst 100 mm kvar 
 
 
 
Rek. lösningar 

 

Danmark BR 95, BR-S 98 
Byggforsk, SBI 200 
(vägl.) 

- 
Nej, normalt ej 

  

Finland C2-Fukt 
Handbok, publ 
Vanlig konstr. 

- 
- 

Nej 

 Lite fuktskador i 
badrum jämfört 
med övr. 
Norden 

Tyskland DIN-norm för mtrl o. 
konstr. 
Råd från kakelförening 

- 
- 

  

Frankrike NG (Norme Francaise) 
DTU-normer, tekn.råd 

- 
- 

 Oftast 
betonghus,  

Stor-
britannien 

Building Act 1984 -  Gipsskivor 
används som 
tätskikt 

Kanada National Building 
Code of Canada, Vanl 
konstr 

Ja, ångspärr på 
insidan mellan 
gips och isolering 

 Mycket 
fuktskador i 
badrum, 
beroende på 
dålig ventilation 

USA Intern. Building Code 
Staternas egna normer 

- 
- 

 Både varmt och 
kallt klimat, i 
kalla områden 
problem som i 
Kanada 
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4.3 Byggregler i Norden – Våtrum 
 
4.3.1 Allmänt 
Byggreglerna innehåller regler för hur man ska bygga fuktsäkra hus. I reglerna återfinns 
kraven på lite olika ställen i de nordiska byggreglerna, enligt Tabell 11. 
 
 
Tabell 11. Krav på fuktsäkerhet och vattentäta skikt återfinns i markerade avsnitt av 
byggreglerna för respektive land.  

Danmark Finland Norge Sverige 
Bygnings-
reglement 2007 
1 Administrative 
bestemmelser   
2 Bebyggelsesregu-
lerende bestemmelser  
3 Bygningers 
indretning  
4. Konstruktioner 
  
5 Brandforhold   
6 Indeklima  
  
7 Energiforbrug   
8 Installationer   
Bilag 
 
 

Finlands bygg- 
Bestämmelse-
samling 
A  Allmän del  
B  Konstruktioners 
hållfasthet  
C Isoleringar  
D  VVS och 
energihushållning  
E  Konstruktiv 
brandsäkerhet  
F   Allmän 
byggnadsplanering  
G  Bostadsbyggandet 

Forskrift om krav til 
byggverk og 
produkter til 
byggverk (TEK) 
och  
Veiledning til 
Teknisk Forskrift 
(REN) 
Kap. I. Alminnelige 
bestemmelser  
Kap. II. (Opphevet)  
Kap. III. Grad av 
utnytting  
Kap. IV: Måleregler 
Kap. V. Produkter til 
byggverk 
Kap. VI. Metoder og 
utførelser 
Kap. VII. Personlig og 
materiell sikkerhet 
Kap. VIII. Miljø og 
helse 
Kap. IX. Installasjoner 
Kap. X. Brukbarhet  
Kap. XI. Ikrafttreden, 
opphevelse av tidligere 
forskrifter og 
overgangsbestemmelse
r  
 

BBR, 2006 
1 Inledning  
2 Allmänna regler för 
byggnader  
3 Utformning   
4 Bärförmåga, stadga 
och beständighet   
5 Brandskydd  
6 Hygien, hälsa och 
miljö  
7 Bullerskydd  
8 Säkerhet vid 
användning  
9 Energihushållning  
Bilaga 
 

 
 
4.3.2 Danmark 
Byggregler för fukt finns i Bygningsreglement 2007 i kapitel 4 Konstruktioner i avsnitt 
4.6 Fugt og holdbarhed. 
 
SBI Anvisning 200 Vådrum 
Anvisningen beskriver korrekt utförande av golv och väggar i våtrum, till exempel ett 
badrum. Det fastställer begreppen ”vådzone”, ”fuktig zon” och belastningsklass och 
förklarar hur varje konstruktion kan användas. Det finns instruktioner om hur golv och 
väggar i ett våtrum kan göras, så att byggnadsreglernas krav är uppfyllda. Anvisningen 
behandlar främst våtrum som byggs på platsen. Våtrum utförda som hela badkabiner eller 
totalt prefabricerade moduler täcks bara i fråga om de övergripande kraven. 
 
Våtrumstapet är inte är tillåtet i Danmark. Vinyltapet med 1,5 mm tjocklek krävs, samt 
svetsning av fogar. Vid kakel krävs 1 mm tätskikt, flytande eller vinyl. Orsaken är tidi-



 54

gare fuktskador, kraven har funnits i många år. Anvisningar finns i By og Bygg 200. By- 
og Boligministeriets godkendelser af materialer og konstruktioner, som kallas MK-
godkännanden som utfärdas i samband med våtrum för material, vattentäta system eller 
särskilda golv- eller väggkonstruktioner. Det följer direkt från texten i byggnormer att 
vissa produkter till våtrum ska godkännas. Godkännanden görs på grundval av en 
funktionstest och en senare bedömning. 
 
 
4.3.3 Finland 
Regler för fukt finns i kapitel C2 i byggbestämmelserna. Där behandlas ytterväggar och 
våtrum i avsnitt 4 respektive 7. 
 
I kapitel 1 allmänt om fukt anges att i konstruktioner som är utsatta för vatten skall an-
vändas vattenbeständiga och vid behov också slitsstarka tillbehör och ytmaterial som är 
avsedda för detta användningsändamål. I en förklaring anges att information om god-
kännande av byggmaterial och produkter har föreskrivits i del A3 Byggprodukter i 
Finlands byggbestämmelsesamling.  
 
Om det i konstruktionen finns två materialskikt som släpper igenom fukt dåligt, skall inga 
material som kräver torkning lämnas mellan dessa utom i det fall att man särskilt ombe-
sörjt att fukten kan ta sig ut obehindrat. Byggnaden skall projektera så att risken för att 
vatten kan tränga in mellan täta materialskikt blir liten. 
 
Ånggenomgångsmotstånd och lufttäthet i ytterväggen och dess olika skikt samt konstruk-
tioner som ansluter till ytterväggen och fogar i ytterväggen skall vara sådana att fukt-
halten i väggen inte blir skadlig på grund av inneslutens vattenångdiffusion eller konvek-
tion. Både byggfukt och vatten som tränger in i väggen från ut- eller insidan skall kunna 
avgå utan att medföra skada eller hälsorisk. Som anvisning för godtagbara lösningar 
anges att om väggkonstruktionen kan släppa igenom skadliga mängder vattenånga eller 
luft som förekommer i rummet, skall väggens ång- och lufttäthet säkras genom att man i 
konstruktionen på ändamålsenliga ställen installerar materialskikt som fungerar som 
ångspärr, luftspärr och vindskydd. Ånggenomgångsmotsåndet på materialskiktet som 
finns på den varma sidan av värmeisoleringen skall vara minst fem gånger så stort som 
ånggenomgångsmotståndet på materialskiktet som finns på den kalla sidan. I annat fall 
läggs en separat ångspärr till väggkonstruktionen på den varma sidan av värmeisole-
ringen. Undantag kan göras om man på basis av erfarenhet eller med provningar har 
kunnat påvisa att konstruktionen är fukttekniskt säker. 
 
Våtrummens konstruktioner och avrinningen skall planeras och utföras så att vatten inte 
kommer åt att rinna eller förflyttas som kapillärströmning in i omgivande konstruktioner 
och rum. Våtutrymmets golvbeläggning och väggbeklädnad skall fungera som vatteniso-
lering eller också skall separat vattenisolering läggas i väggen bakom beklädnaden. 
 
Anvisningar för godtagbara lösningar:  
I duschutrymmen rekommenderas duschskåp- eller vägg som delvis hindrar vattnet från 
att stänka på väggar och golv. Om man använder träbeklädnad i tak och på väggar i 
våtrum skall man lämna en luftspalt bakom beklädnaden som i kanterna är öppen mot 
rummet. 
 
4.3.4 Norge 
I föreskriften anges för våtrum: 
Golv, väggar och tak som kommer att utsättas för vattenspolning, vattenläckage eller 
kondens, ska utföras med fuktresistenta ytmaterial. Underliggande konstruktion och rum 
som kan påverkas negativt av fukt bör skyddas med ett vattentätt ytmaterial eller ett 
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lämpligt vattentätt skikt. Material väljs så att risken för mögel- och svampangrepp är 
minimal. 
 
I anvisningen sägs allmänt att byggnadsdelar och konstruktioner måste utföras så att 
luftfuktighet inte kan tränga igenom och ge fuktskador, mögeltillväxt eller andra hälso-
problem. I ytterväggar och tak måste det därför vara ett luft- och fukttätt skikt, normalt en 
separat ångspärr, på den varma sidan av isoleringen. Fuktspärrens viktigaste uppgift är, 
utöver att säkerställa byggnadens lufttäthet, att hindra att fukt tillförs från luften med 
luftläckage och diffusion. På utsidan av isoleringen måste det finnas ett vindspärrskikt 
som bör vara mest möjligt fuktgenomsläppligt. Byggandet kommer då att få en själv-
uttorkande förmåga. Någon fukt släpper ut via luftspalten bakom en dränerad och luftad 
ytterbeklädnad. För våtrum anges att fuktkänsliga material inte bör användas i våtrum. 
Materialen fuktbeständighet ska dokumenteras. 
 
Byggebransjens våtromsnorm (BVN) är en tvärvetenskapligt totalvägledning. BVN 
bygger på byggbranschens egna kunskaper och erfarenheter till gagn för konsumenterna. 
BVN är frivilligt, men kommer vid användning att säkra att våtrum byggs i enlighet med 
kraven i byggtekniska föreskrifter, eller ännu bättre. BVN uppdateras regelbundet. Det är 
fackrådet för våtrum (FFV) som styr BVN i samarbete med SINTEF Byggforsk. BVN 
består av en skriftlig samling av råd och illustrationer, över byggnadsmetoder, utrustning 
och material som ger den högsta tekniska kvaliteten i våtrum, både också i fråga om 
tillförlitlighet och komfort. 
 
 
4.3.5 Sverige 
Byggregler för fukt finns i Boverkets byggregler BBR i kapitel 6 om Hygien, hälsa och 
miljö, under avsnitt 6:5 Fukt. Syftet med reglerna är att begränsa mängden fukt i byggna-
dens konstruktioner och utrymmen, så att de inte skadas av fukten. I BBR som publicera-
des den 1 juli 2006 finns det nyheter, som rör våtrumsområdet, jämfört med den tidigare 
utgåvan. Man har infört krav för två nya egenskaper, vattenånggenomgångsmotstånd och 
beständighet  
mot alkalitet.  
 
Reglerna i BBR ställer krav på ett högsta tillåtna fukttillstånd för material som används i 
byggnader. Det utgår från det kritiska fukttillståndet för respektive material och använd-
ningssätt, och är bl.a. satt för att minska risk för tillväxt av mögel och bakterier på och i 
material.  Har man inga andra data, så gäller 75 %. Detta har gett upphov till diskussioner 
i Sverige hur det ska tolkas. Något sådant krav finns inte heller i de andra ländernas reg-
ler. Det kan eventuellt ge upphov till nya skillnader framöver. 
 
Utöver regler i BBR finns många branschstandarder för material och utförande som de 
berörda branscherna har utarbetat. I reglerna talar man om vattenavvisande respektive 
vattentäta ytskikt. Vad detta innebär hittar man hos branschorganisationer som tagit fram 
typgodkända system. Exempel på branschorganisation är Plattsättningsentreprenörernas 
riksförbund (PER) och Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).  
 
Branschregler för Våtrum, BBV, (tidigare namn PER:s branschregler) kommer ut i en 
reviderad version 2008, bl.a. för att uppfylla nya krav i BBR. Enligt den ska kartong-
klädda gipsskivor inte längre användas i våtrumsväggarna. Även när tillräckligt täta 
tätskikt används utsätts kartongbeklädda gipsskivor ofta för fuktangrepp och mögelbild-
ning i kartongskiktet. Här kan s.k. svartmögel uppstå, som lever på cellulosa. Det kan 
räcka med ett litet läckage i en infästning av badrumsutrustning eller liknande. Kartong-
gipsen är extremt fuktkänslig. Från 1 juli, 2008, skall inte kartongklädda gipsskivor an-
vändas i våtrum enligt godkännande reglerna BBV från Byggkeramikrådet (BKR). Nu 
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ska i stället mer fukttåliga material sättas in, till exempel olika typer av fibercement-
skivor. Ledningar ska inte byggas in och skarvar ska vara synliga.  
 
Tätskiktssystem med folier eller dukar finns, men också tätskikt som kan rollas på och 
som uppfyller kraven förutsatt ett jämnt lager överallt. Det är så kallade vätskebaserade 
tätskikt som appliceras genom rollning, pensling eller sprutning. Tätskikt med högt ång-
genomgångsmotstånd har funnits på marknaden i 4 – 5 år och ingår i godkända system 
enligt Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum, BBV. BBV ställer inga krav på typ 
av tätskikt, bara att det ingår i ett provat och godkänt system. Det kan vara mattor, folier, 
massor, vattentäta skivor mm. Produkter som ger högre ånggenomgångsmotstånd, har 
inte efterfrågats i någon större utsträckning tidigare, troligen därför att kraven inte 
funnits. Förutom skivor och tätskikt, handlar det om att anpassa underlaget för de styva 
kakel- och klinkerplattorna. Försäkringsbolagen kan ha speciella villkor för olika 
utföranden av våtrum. 
 
 
Sverige – BBR nya regler från 2006 

Föreskrift Allmänt råd 
Golv och väggar som kommer att utsättas för 
vattenspolning, vattenspill eller utläckande 
vatten skall ha ett vattentätt skikt. 
 

Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta 
material, exempelvis mellan en ångspärr och ett 
vattentätt skikt, bör verifiering ske av att högsta 
tillåtna fukttillstånd för materialet inte överskrids. 
Ånggenomgångsmotståndet (Z) hos det vattentäta 
skiktet bör vara större än 1·10+6 s/m, om man inte vid 
fuktskyddsdimensioneringen påvisat att lägre Z kan 
användas. Metod för bestämning av ett materials Z 
finns i SS-EN ISO 12572.  

Golv, väggar och tak som kan utsättas för 
vattenstänk, våtrengöring, kondensvatten 
eller hög luftfuktighet skall ha ett 
vattenavvisande ytskikt. 

Om ett fuktkänsligt material placeras mellan två täta 
material, exempelvis mellan en ångspärr och ett 
vattentätt skikt, bör verifiering ske av att högsta 
tillåtna fukttillstånd för materialet inte överskrids.  

När vattentäta skikt utgörs av tätskiktsmassa 
på väggar och/eller bjälklag med trästomme, 
skall skivor och skivkonstruktioner vara 
lämpliga för denna användning. 

 

 
 
4.4 Byggregler – krav (ska) 
 
Danmark 
Avsnitt 4.6 Fugt og holdbarhed: 
 
Stk 1. Bygninger skal udføres så vand og fugt ikke medfører skader eller brugsmæssige 
gener, herunder forringet holdbarhed og utilfredsstillendesundhedsmæssige forhold, se 
også kapitel 6, Indeklima.  
 
Stk 2. Bygninger skal sikres mod skadelig akkumulering af kondensfugt som følge af 
fugttransport fra indeluften. Bygninger skal desuden sikres mod opsugning af fugt fra 
undergrunden.  
 
Stk 5. Vådrum, herunder baderum samt bryggers og wcrum med gulvafløb skal opfylde 
følgende krav: 
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1)  Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske 
og kemiske påvirkninger der normalt forekommer i vådrum.  

2)  Gulve og vægge, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende 
skal være vandtætte. Kravet gælder ikke for vægge i bryggers, wc-rum og lignende 
rum, hvor der ikke forudses vandpåvirkning af vægge.  

3)  Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb. 

4)  I den del af vådrummet, hvor der må forventes jævnlig vandpåvirkning, må der ikke 
udføres rørgennemføringer i gulvet.  

5)  Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner der indeholder træ eller 
andre organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem. 

 
Finland 
Våtrummens konstruktioner och avrinningen skall planeras och utföras så att vatten inte 
kommer åt att rinna eller förflyttas som kapillärströmning in i omgivande konstruktioner 
och rum.  
 
Våtutrymmets golvbeläggning och väggbeklädnad skall fungera som vattenisolering eller 
också skall separat vattenisolering läggas i väggen bakom beklädnaden. 
 
Norge 
Gulv, vegger og tak som kommer til å bli utsatt for vannsøl, lekkasjevann eller kondens, 
skal utføres med fuktbestandige overflatematerialer. Bakenforliggende konstruksjoner og 
rom som kan påvirkes negativt av fukt skal være beskyttet av et vanntett overflatemateria-
le eller et egnet vanntett skikt. Materialer velges slik at faren for mugg- og soppdannelse 
er minimal. 
 
Sverige 
Utrymmen med krav på vattentäta eller vattenavvisande skikt. 
Reglerna ställer krav på vattentäta skikt, vattenavvisande ytskikt och underlag för vatten-
täta skikt. I de allmänna råden anges hur stort ånggenomgångsmotståndet minst bör vara 
för vattentäta skikt, om inte en fuktdimensionering påvisar något annat. I de allmänna 
råden ges också exempel på olika skikt som bör vara vattentäta eller vattenavvisande. 
 
6:5331 Vattentäta skikt 
Golv och väggar som kommer att utsättas för vattenspolning eller utläckande vatten ska 
ha ett vattentätt skikt. Vattentäta skikt ska vara beständiga mot alkalitet, vatten, tempera-
turvariationer och rörelser i underlaget samt ha tillräckligt stort ånggenomgångsmotstånd. 
Fogar, anslutningar, infästningar och genomföringar ska vara vattentäta.  
 
6:5332 Vattenavvisande skikt 
Kravet är att golv, väggar och tak som kan utsättas för vattenstänk, våtrengöring, kon-
densvatten eller hög luftfuktighet ska ha ett vattenavvisande ytskikt.  
 
6:5333 Underlag för vattentäta skikt 
Underlag för vattentäta skikt ska vara lämpliga för denna användning. Våtrumsgolv med 
keramiska material och tätskiktsmassa på träbjälklag innebär betydligt större risker än om 
underlaget utgörs av bjälklag med större styvhet, t ex betong.  
 
6:5334 Dolda ytor 
Golv under installationer som riskerar att orsaka vattenläckage eller kondens ska utfor-
mas så att läckagevattnet snabbt blir synligt.  
 
6:5335 Avledning av vatten till golvbrunn 
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Kraven är att golvet ska ha fall mot golvbrunn och att bakfall inte får förekomma. Dess-
utom sägs att det inte får förekomma andra genomföringar än för avlopp genom ytor som 
utsätts för vattenbegjutning eller vattenstänk. Genomföringar för ledningar för inkom-
mande vatten måste alltså placeras på annat håll. Golvavloppet ska dessutom vara för-
ankrat så att inbördes rörelser mellan avlopp, underlag, tätskikt och golvbeläggning inte 
uppstår.  
 
 
4.5 Byggregler – råd (bör) 
 
Danmark 
(4.6, stk. 5) Vejledning  
Bemærk at WC-rum uden gulvafløb ikke betragtes som vådrum. Områderne i og omkring 
bruseniche og badekar må forventes udsat for jævnlig vandpåvirkning.  
 
Finland 
I duschutrymmen rekommenderas duschskåp- eller vägg som delvis hindrar vattnet från 
att stänka på väggar och golv.  
 
Om man använder träbeklädnad i tak och på väggar i våtrum skall man lämna en luftspalt 
bakom beklädnaden som i kanterna är öppen mot rummet. 
 
Norge 
Bygningsdeler og konstruksjoner må utføres slik at luftfuktighet ikke kan trenge inn og gi 
fuktskader, muggsoppvekst eller andre hygieniske problemer. I yttervegger og tak må det 
derfor være et luft- og damptett sjikt, normalt en egen dampsperre, på varm side av Isola-
sjonen. Dampsperrens viktigste oppgave er, foruten å sikre bygningens lufttetthet, å hind-
re at konstruksjonen tilføres fukt fra inneluften ved luftlekkasjer og diffusjon. På utsiden 
av isolasjonen må det monteres et vindsperresjikt som bør være mest mulig dampåpent. 
Konstruksjonen får da en selvuttørkingsevne. Eventuell fukt slipper ut via luftspalten bak 
en drenert og luftet ytterkledning.  
 
Fuktømfintlige materialer bør ikke brukes i våtrom. Materialenes fuktbestandighet må 
dokumenteres. Bad og vaskerom skal ha sluk. Sluk i gulv må være festet i gulvet på en 
slik måte at det ikke oppstår bevegelse mellom duk og underlag. Det må være tilfreds-
stillende fall på gulv mot sluk. Tilfredsstillende fall vil være 1:50 minst 0,8 m ut fra 
sluket. 
 
Våtrom må ha vanntett gulv med mindre installasjonene i rommet utføres slik at vannsøl 
til gulvet normalt ikke vil forekomme. Tilfredsstillende utførelse vil være sveiset plast-
belegg eller keramiske fliser med membran. Gjennomføringer i membraner o.a. bør 
utføres med spesiell omhu slik at funksjonen opprettholdes. 
 
Sverige 
Fuktsäkerhetsprojektering 
Begränsning av fukt i konstruktionen kan ske genom att man i projekteringsskedet gör en 
fuktsäkerhetsprojektering och i byggprocessen skyddar material mot fukt och smuts samt 
genom att man gör besiktningar och mätningar. Med fuktsäkerhetsprojektering avses 
åtgärder i projekteringsskedet som syftar till att säkerställa att en byggnad inte får skador 
av fukt. En byggnadsdels fuktsäkerhet kan verifieras på tre principiellt olika sätt med det 
gemensamt att de genomförs på ett systematiskt sätt.  

- Kvalitativ bedömning (bedömning)  

- Kvantitativ bestämning (beräkning)  
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- Beprövade lösningar, konstruktionen bör ha fungerat utan problem under lång tid (10 
– 20 år) 

 
Vattentäta skikt - Allmänt råd 
Vattentäta skikt både på golv och vägg krävs normalt i bad och duschrum. Toaletter, 
tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare bör ha ett vattentätt skikt på golvet. 
Skiktet bör dras upp en bit på väggen.  
 
Om ett fuktkänsligt material placeras mellan ett vattentätt skikt och en ångspärr bör en 
fuktsäkerhetsprojektering göras. Problemet kan bli aktuellt t ex om ett våtrum placeras så 
att en av begränsningsväggarna samtidigt är en yttervägg.  
 
Det vattentäta skiktet bör ha ånggenomgångsmotstånd större än 1 x 106 s/m, att jämföra 
med 0,2 mm tjock polyetenfolie som har ungefär det dubbla ånggenomgångsmotståndet. 
En metod för kontroll av fogars täthet redovisas i Svensk Standard SS 92 36 21.  
 
Genomföringar, infästningar och fogar bör inte placeras i ytor som blir direkt utsatta för 
vattenbegjutning. 
 
Vattenavvisande skikt - Allmänt råd 
Som allmänt råd påpekas att vattenavvisande skikt på väggar bör finnas i tvättstugor och 
utrymmen för varmvattenberedare. På golv bör det finnas ett vattenavvisande skikt i ut-
rymmen som utsätts för större fuktbelastning än normalt, t ex groventréer. 
 
Underlag för vattentäta skikt - Allmänt råd 
Våtrumsgolv med keramiska material och tätskiktsmassa på träbjälklag innebär betydligt 
större risker än om underlaget utgörs av bjälklag med större styvhet, t ex betong. När 
tätskiktsmassa läggs på bjälklag bör hänsyn tas till bjälklagets och väggarnas inbördes 
rörelser så att tätskiktet inte påverkas negativt. 
 
Dolda ytor 
Som exempel på läckande installationer pekas på diskmaskiner, diskbänk, kyl, frys, 
ismaskiner eller dylikt. 
 
Avledning av vatten till golvbrunn 
Ett allmänt råd säger att fallet mot golvbrunnen bör vara minst 1:150 för att säkerställa 
avrinning. Brantare fall än 1:50 bör inte förekomma med hänsyn till risken för olycksfall. 
Övriga golvytor bör luta mot golvavlopp. Hänsyn bör tas till eventuella deformationer 
hos bjälklaget. 
 
4.5.1 Anvisningar, branschregler och skillnader 
Följande branschföreningar, branschregler, kontrollsystem och produktgodkännanden 
finns i länderna: 
Danmark: SBI – Anvisning 200 Vådrum 

MK-godkendelser 
Finland 
Norge: Fagrådet for våtrom (FFV): Byggebransjens våtromsnorm (BVN) 
Sverige: GVK – Svensk Våtrumskontroll typgodkännanden 

MVK - Måleribranschens våtrumskontroll 
BKR Byggkeramikrådet (tidigare Plattsättningsentreprenörernas 
riksförbund) 
BBV - Byggkeramikrådets Branschregler för Våtrum  
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Våtrumstapet klassad som vattentät i Sverige men inte godkänd i Danmark 
Våtrumstapet är testad av i Sverige med godkännande av material, uppsättning och 
fogning. I Danmark är tapeten godkänd för badrum (fuktig zon) utom vid duschen (våt 
zon). Testmetod med slag mot väggen klarar inte tapeten på gips- eller spånskiva. 
Standarder är nationella. I Danmark har de andra standarder och krav. De har ett norm-
krav på 1 mm tjocklek. I nya BBR finns en skärpning med krav på ånggenomsläpplighet.  
 
Danmark har andra regler. Det är myndigheterna som har beslutat och lagt säkerhets-
nivåerna för kraven. I Danmark finns MK-godkända produkter för fuktig och våt zon i 
badrum. För våt zon har de krav på 1 mm. Alla krav och anvisningar finns i SBI 200, 
Teknisk anvisning för våtrum. En ETAG, harmoniserad europeisk produktstandard är 
under utarbetande. Den beskriver gemensamma provningsmetoder, men kravnivåer på 
olika egenskaper kan ställas av varje land. Den består av tre delar, och ska vara klar till 
sommaren 2006. 
 
I Danmark finns ”MK-godkendelser” där det framgår följande;  
”By- og Boligministeriets godkendelser af materialer og konstruktioner, de såkaldte MK-
godkendelser, udstedes i forbindelse med vådrum for materialer, vandtætningssystemer 
eller specifikke gulv- eller vægkonstruktioner. Det fremgår direkte af teksten i byg-
ningsreglementerne, at visse produkter til vådrum skal godkendes. Udstedelsen sker 
på baggrund af en funktionsprøvning og en efterfølgende vurdering.” 
 
”Hvis der i vådrum fx ønskes anvendt fugefri belægninger, plastpaneler eller lignende til 
vandtætning af skeletvægge eller konstruktioner, der indeholder organiske materialer, 
kræves en godkendelse af produktet. Derudover er der mulighed for, men ikke krav om, 
at andre produkter kan godkendes, fx malebehandling og specifikke vægkonstruktioner. 
Skeletvægge og gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre organiske 
materialer, må kun anvendes, hvis de har en MK-godkendelse, eller hvis de er omtalt i By 
og Bygs anvisninger på området.” 
 
”Udstedelse af en MK-godkendelse forudsætter dokumentation for, at den samlede ud-
førelse opfylder de krav, der er beskrevet i den seneste udgave af: "MK Prøvnings- og 
godkendelsesbetingelser for gulvbelægninger til vådrum" (ETA-Danmark, 1999) eller 
"MK Prøvnings- og godkendelsesbetingelser for vægbeklædninger til vådrum" (ETA-
Danmark, 1997).”  
 
”Udførelse af et vådrum med et MK-godkendt produkt skal være i overensstemmelse med 
vilkårene i godkendelsen, d v s at leverandørens anvisninger nøje skal følges uden af-
vigelse fra de krav, der stilles vedrørende mængder og udførelse. Bemærk, at vådrum 
ikke må udføres ved at sammenblande produkter fra forskellige godkendelser.” 
 
”MK-godkendelserne vil ikke længere være gældende, når EU's byggevaredirektiv i de 
kommende år bliver fuldt operationelt. Herefter vil godkendelserne blive erstattet af har-
moniserede europæiske standarder og europæiske tekniske godkendelser.” 
 
Registrerte produkter  
I Norge ställer byggbranschen krav på produkterna. ”Byggebransjens våtromsnorm, BVN 
stilles det krav til forskjellige produkter til bruk i våtrom. Dette gjelder spesielt produkter 
som har særlig stor betydning for våtrommets tetthet og bestandighet:  

- membraner  

- avrettings- og innstøpingsmasser 

- bygningsplatemembraner (våtromsplater) 
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- våtromspaneler 

- Malingssystemer 

- sluk” 
   
”Disse produktene kan etter søknad registreres i Fagrådet for våtroms liste over registrerte 
produkter. Importør eller produsent må kunne dokumentere produktenes egnethet for bruk 
i våtrom via en NBI Teknisk Godkjenning (NTG), eller tilsvarende godkjenning fra 
utlandet. En instruktiv utførelses- og monteringsanvisning skal følge produktene. Hvis det 
er kontraktsfestet at et våtrom skal bygges etter Byggebransjens våtromsnorm, SKAL  
entreprenøren bruke produkter som har en NTG eller tilsvarende godkjenning.  Klikk på 
Finn godkjent produkt i menyen til venstre for å få opp de forskjellige produktene som er 
registrert.”  
 
 
4.6 Sammanfattning och möjligheter till ändringar - 

Våtrum 
 
Antalet fuktrelaterade problem har ökat under senare år. Det kan bero på att tidigare 
fungerande konstruktioner och byggnadsdelar drabbas av fuktproblem när människors 
beteenden ändras, t ex att man duschar mer, samtidigt som nya material och material-
kombinationer medför ändrade egenskaper. 
 
Resultat från Vattenskadeundersökningen i Sverige 2002 visar att 27 % av skadorna i 
våtrum beror på läckage genom tätskikt. Det är  tätskiktssystem med väggbeklädnad av 
kakel som orsakat de flesta skadorna. Lätta konstruktioner är speciellt känsliga och ställer 
stora krav på utförandet. Finland har färre vattenskador per tusen invånare än övriga 
nordiska länder. Anledningen till detta är oklar. 
 
I Norge har man liksom i Sverige haft problem med mögel- och svamptillväxt på kartong-
belagda gipsskivor. Ytterväggar utgör en kritisk del av våtrummet, speciellt i lätta kon-
struktioner. I Sverige nämns inte i byggreglerna hur ytterväggar ska konstrueras vid 
våtrum. På senare år har problematiken med dubbla tätskikt uppmärksammats. Risken 
finns att byggfukt eller fukt som tränger igenom ett tätskikt kan leda till fukt- och mögel-
angrepp på t ex gipsskivors kartongskikt. I Norge har risken med dubbla tätskikt i bad-
rumsytterväggar tagits upp i Byggebransjens våtromsnorm (BVN). Entreprenörer väljer 
ofta själva hur konstruktionen ska lösas, d v s vilka membran som ska väljas, men nästan 
allt arbete utförs i enlighet med BVN och de lösningar som finns där. I Danmark ska man 
enligt anvisning från SBI utelämna ångspärren bakom skivbeklädnaden. I Danmark finns 
krav på att bakom kakel ska det finnas ett membran med en dokumenterad tjocklek på 
minst 1 mm.  
 
I Norge är, precis som i Sverige, kakel och klinker det vanligaste ytmaterialet i badrum. 
Det är mycket vanligt med gipsplattor bakom kaklet. Många ifrågasätter användningen av 
traditionella kartongbelagda gipsskivor i våtutrymmen eller ytterväggar. Istället rekom-
menderas fuktsäkra material, helst mineraliska såsom cementskivor, som inte angrips så 
lätt av mögel.  
 
Klimatet i de nordiska länderna är relativt lika och ytterväggskonstruktionerna borde där-
för uppföra sig på samma sätt i alla länderna. Material och beteenden (t ex antal dusch-
ningar) borde också vara likartade, så att samma krav bör kunna ställas på produkter och 
konstruktioner för att inte få in fukt i konstruktionen. Byggreglerna ställer i alla nordiska 
länderna krav på vattentäta skikt och även vissa krav på underliggande skikt, med funk-
tionskrav att det ska fungera och utföras med lämpliga material. I anvisningar finns 



 62

rekommenderade värden på t ex ånggenomsläpplighet. Dessa tekniska krav borde 
diskuteras gemensamt för att hålla samma nivå. Detaljerade anvisningar för utföranden 
som uppfyller kraven utfärdas i huvudsak av branschorganisationerna i respektive land. 
Där skulle en samordning också behövas. 
 
 
 



 63

5 Energi 
 
5.1 Trähusindustrins problem 
 
De frågeställningar som trähusindustrin har tagit upp ett antal områden bland annat: 

• Olika krav på U-värden, Sverige ställer högre krav på U-värde än Norge 

• Energiberäkning, görs alltmer som total energiberäkning för hela huset. För Finland 
tar man inte med tappvarmvatten i beräkningarna. Använder man en 
frånluftsvärmepump som återvinner värme i frånluften till radiatorvatten och 
tappvarmvatten, blir det annan beräkning.  

• Termisk isolering i snedtak. I Sverige är lösull godkänt i snedtak men inte i Finland. 
Tar längre tid på byggplats med skivisolering, vilket ger högre entreprenadkostnad 

• Värmebehovsberäkningar 

• Beräkning av U-värde för bjälklag mot krypgrund 
 
För husindustrin medför energiberäkningar med hänsyn till olika energislag och ingångs-
parametrar att man kan få olika väggtjocklekar för isoleringen. Det ger ökat arbete för 
industrin att hantera. Ökad väggisolering ger också mindre bostadsyta vid samma totala 
byggyta, alternativt större byggyta med samma bostadsyta. Storleken på fönsterytor kan 
också påverkas. Osäkerheten om hur man ska räkna blir också stor, beräkningsprogram, 
standardiserade och generella ingångsdata saknas. 
 
 
5.2 Allmänt om energianvändning 
 
Energianvändningen är en stor miljöfråga för samhället, eftersom all energiproduktion ger 
miljöpåverkan och utsläpp. Framförallt utsläpp av växthusgaser som koldioxid bör und-
vikas. En stor del av energin används i bebyggelsen och har därmed betydelse för bygg-
industri och byggregler. Samhället kräver minskad energianvändning till byggnader, samt 
byte till förnybara energikällor. Ett EU-direktiv från 2002 om byggnaders energiprestanda 
ska leda till minskad energianvändning genom nya byggregler. 
 
Nya energikrav kommer i alla de nordiska länderna. Olika synsätt, beräkningsmetoder 
och vad som ska medräknas ger en komplicerad helhetsbild. Kraven på husens energi-
hushållning påverkar byggnadsytor, vägg-  tak- och golvtjocklekar, materialanvändning, 
fönster och dörrars utformning och antal, samt installationer för uppvärmning och 
ventilation.  
 
Det finns många olika program på marknaden idag som berör energiberäkningar. Många 
är generella och beräknar effekt- och energibehov, men en del program är specialiserade 
på skilda aspekter i en energiberäkning. Inmatning av data kräver ofta en van användare 
för att ta hänsyn till olika faktorer, t ex solinstrålning, olika zoner, installationstekniska 
komponenter och reglerfunktioner, vilket ger relativt komplexa program. Svårigheter med 
tillförlitliga energiberäkningar är många eftersom många parametrar samverkar. Dess-
utom inverkar boendevanor, t ex innetemperatur, vädring, användning av varmvatten, 
tvättfrekvens. Själva byggnadens detaljer som påverkar klimatskal och köldbryggor kan 
ändras under projektering och byggande, och U-värden som använts kanske inte gäller 
om t ex andra fönster köps in. Utförandet på plats, t ex lufttätheten har också betydelse. 
 
Byggnadens energibalans består av att tillförd energi i form av köpt energi, solenergi och 
värme från bland annat personer och elutrustning, som ska motsvara energiåtgången för 
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värmeförluster i form av transmission genom byggnadens omslutande ytor inkl köld-
bryggor och förluster via ventilation inkl läckage, samt el till fläktar och pumpar. 
Energiunderskottet måste ”köpas” till huset, men hur många kWh som behöver levereras 
beror av systemets verkningsgrad – jämför oljepanna (h << 1), fjärrvärme (h = 1) och 
värmepump (h > 1). 
 
Man skiljer mellan olika energislag: 

- Uran – nybildas inte, ger radioaktivt avfall 

- Fossil energi – naturgas, råolja, stenkol – finns i stora, men begränsade lager som 
bildats under miljontals år och nybildas mycket långsamt, när fossil energi eldas 
frigörs koldioxid som varit bunden i jorden 

- Torv – organisk jordart – förnybar, men nybildas relativt långsamt 

- Förnybar energi – sol, vind, vatten, vågor, tidvatten, biomassa, geotermisk energi – 
solens inverkan på jorden ger en ständig nybildning 

 
Elenergi tillverkas i kraftverk från något annat energislag. Sverige har låga utsläpp av 
växthusgaser från elproduktion eftersom ungefär 97 % utgörs av vatten- och kärnkraft 
samt biobränslebaserad produktion. Eftersom elmarknaden innebär att el köps och säljs 
mellan länder är det ändå viktigt att även Sverige minskar sin elanvändning och påverkar 
totala användningen av fossila bränslen. Byggreglerna har reviderats successivt för att 
främja en begränsning av elanvändning för uppvärmning av byggnader och varmvatten. 
 
Uppvärmningsbehovet beror framförallt på storleken på boende- och lokalytor, samt på 
hur byggnaden är utformad med isolering och täthet. Den totala uppvärmda ytan har ökat 
under de senaste åren i t ex Sverige, medan koldioxidutsläppen från bebyggelsen har 
sjunkit med några procent. Orsaken är att gamla oljepannor har bytts ut mot t ex fjärr-
värme, värmepumpar eller pelletspannor.  
 
 
5.2.1 Danmark  
 
I Danmark har energiåtgången per uppvärmd yta minskat med total mängden uppvärmd 
yta har ökat se Fel! Hittar inte referenskälla. och Fel! Hittar inte referenskälla., från 
Energistyrelsen, Ehrvervs- och byggestyrelsen. 
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EU-direktivet om byggnaders energiprestanda, som även kallas byggnadsdirektivet ska 
bidra till att öka energieffektiviteten i byggnader och produkter och för olja och gas och 
luftkonditioneringssystem. Orsaken till direktivet är att det finns stora 
besparingsmöjligheter i byggnader. 
 

Tidigare energibestämmelser 2006  
Genomförandet av EU: s direktiv i nationell lagstiftning är genom lagen som trädde i 
kraft 2006 och ersatte den tidigare lagen om främjande av energi- och vattenbesparingar i 
byggnader. Som ett resultat finns i Danmark nya energiregler som trädde i kraft under 
2006 på ett antal områden:  

• En ny energimärkning med en rad förändringar och förbättringar.  

• Nya tillskott i byggnadsreglerna med ökade energikrav för nya byggnader och 
införandet av två nya lågenergiklasser.  

•  Ett nytt kontrollsystem för värmepannor och värmesystem.  
 
Innehållet i Byggreglerna från 2006 är att upprätta nya krav för den beräknade förbruk-
ningen för uppvärmning, ventilation, kyla, varmvatten och för vissa byggnadskategorier 
inklusive belysning. Målet är att minska energiförbrukningen i nya byggnader med 25-
30%. Dessutom definieras två klasser av lågenergibyggnader som använder 25 % res-
pektive 50 % mindre energi än de nya kraven. 
  
För att främja värmebesparingar i befintliga byggnader innehåller reglerna två ytterligare 
krav på att alla befintliga byggnader vid större renoveringar måste ha gjort den energi-
förbättringar som anges i energimärkningen.  
 
Det införs regler för isolering i samband med byte av tak och fönsterbyten och krav på 
ersättning av olja- och gaseldade värmepannor, och förändringar av värmeförsörjningen.  
För att se till att nya byggnader uppfyller kraven i energibestämmelserna, kommer 
Energimyndigheten från och med den 1 januari 2006 att införa krav på märkning av nya 
byggnader. 
 
Energimärkning 
Nya byggnader på minst 60 m2 ska energimärkas och energimärkningen ska skickas in till 
kommunen innan byggnaden tas i bruk. Energiberäkning ska skickas till kommunen vid 
ansökan om byggtillstånd, med upplysning om byggnadens beräknade energibehov och 
dokumentation för att detta ska uppfyllas. Det är byggherren som ska stå för detta. Ener-
gimärkningen ska visa hur mycket energi som behövs för att värma byggnaden.  Säljare 
och köpare ska kunna bedöma vilka energiförbättringar som kan göras i huset för att 
reducera värme-, el- och vattenförbrukningen. Den samlade energiförbrukningen omfattar 
energi till uppvärmning och fasta installationer i huset. Varje byggnad får ett betyg A-G.  
 
Framtida regler 
Nya byggnormer BR08 trädde i kraft 2008. Regeringen har beslutat att inrätta en strategi 
för energiriktiga bostäder, så att energiförbrukningen i nya byggnader minskas med 75 % 
till 2020. Ett tillägg i reglerna för dessa frågor är att vänta före utgången av 2008. 
 
5.2.2 Finland  
I Tabell 12 och 13  anges energiförbrukningen i Finland. Underlag hämtat från Statistik-
centralen, Miljöministeriet. 
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Tabell 12. Totala energiförbrukning i Finland          Tabell 13. Slutanvändning av energi 
sektorvis 
  2006 

TJ 
2005 
TJ 

Muutos
% 

    2005 
(PJ)   

2006
(PJ)  %

Olja 364 934 362 165 1 %  Industri 520 568 51 
Träbaserat bränsle 309 040 275 508 12 %  Uppvärmning av byggnader 233 . . . . 
Kärnenergi 240 040 243 887 -2 %  Samfärdsel 180 183 16 
Kol 214 729 129 224 66 %  Annan 

1) Inkl. uppvärmning av byggnader 133 1) 372 33 

Naturgas 159 408 149 148 7 %  Totalt 1 066 1 123 100
Torv 93 600 68 784 36 %  
Vattenkraft 41 277 48 947 -16 %  
Nettoimport av el 41 042 61 255 -33 %  
Övriga 28 224 27 515 3 %  
Totalt 1 492 293 1 366 433 9 %  
     
 
Byggnadsbestämmelserna  
Lagen om energicertifikat för byggnader och lagen om inspektion av energieffektiviteten 
hos kylanläggningar i en byggnads luftkonditioneringssystem trädde i kraft 1.1.2008. 
Lagarna satte i kraft direktivet om byggnaders energiprestanda (2002/91/EG). 2008 träd-
de dessutom miljöministeriets förordningar om energicertifikat för byggnader och om 
metoder för beräkning av energiprestanda i kraft.  
 
Den grundläggande kravnivån för energiprestandan i nya byggnader definieras i bygg-
bestämmelserna som utges av miljöministeriet. Delarna C3, D3 och D5 i byggbestäm-
melsesamlingen reviderades i samband med verkställandet av direktivet om byggnaders 
energiprestanda och trädde i kraft 2008. I del C3 utfärdas bestämmelser om byggnadernas 
värmeisolering och i del D3 krav på byggnadens energiprestanda. Anvisningar om beräk-
ning av byggnaders energiförbrukning och uppvärmningseffekt ingår i del D5. Del D2 
som gäller byggnadens inomhusklimat och ventilation ställer krav på värmemängden som 
tas tillvara av frånluften från ventilationssystemet. 
 
I Finland går det åt mycket energi per person. Det beror på det kalla klimatet, långa av-
stånd, motortrafik samt industri som slukar rätt stora mängder energi. Energiförbruk-
ningen är dessutom förknippad med levnadsstandarden, antalet bilar är stort och också 
konsumtionsvanor sätter spår i energistatistiken. Energiförbrukningens effekter på miljön 
påverkas också av sättet på vilket energin produceras.  
 
Varje form av energiproduktion har konsekvenser för miljön, men särskilt viktig med 
tanke på omgivningen är i alla fall indelningen i förnybara och icke förnybara energi-
källor. Alltsedan elmarknaden släpptes fri har konsumenter genom val kunnat påverka 
även sättet att producera elen. Sedan man fritt har kunnat välja elleverantör har till 
exempel vindkraften ökat i popularitet.  
 
Enligt det nationella byggnadspolitiska programmet i Finland är värme- och elförbruk-
ningens andel av den primärenergi som produceras 40 % inom byggindustrin, byggandet 
och byggnadsbeståndet. När det gäller att förbättra energieffektiviteten hör därför bygg-
nads- och fastighetsbranschen till de viktigaste i Finland. I början av år 2008 trädde 
miljöministeriets förordningar om energicertifikat för byggnader och om metoder för 
beräkning av energiprestanda i kraft. Även byggbestämmelsesamlingens delar om 
energieffektivitet har förnyats. 
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Nya byggbestämmelser för ökad energiprestanda kommer. Målet är en utveckling mot 
lågenergibyggande. Bakgrunden till revideringen av byggbestämmelserna är åtagandena 
inom EU:s klimat- och energipolitik för att minska utsläpp och förbättra energieffektivi-
teten. De nya bestämmelserna skärper kravnivån med cirka 30-40 % jämfört med nu-
varande nivå. Bestämmelserna ska träda i kraft i början av år 2010. En ändring av bygg-
bestämmelsernas uppbyggnad och följande skärpning av kraven ska göras redan år 2012, 
då avsikten är att övergå till en reglering som baseras på den totala energiförbrukningen 
och tillämpning av primärenergikoefficienter.  
 
Det traditionella stockhusbyggandet ska tryggas och dess särdrag beaktas i bestämmelser-
na genom lindrigare krav på värmeisolering än för andra väggkonstruktioner. Detta lin-
drigare krav ska vara temporärt tills man övergår till en reglering som baserar sig på den 
totala energiförbrukningen och tillämpande av primärenergikoefficienter. De nya bestäm-
melserna ska enligt en preliminär uppskattning öka byggkostnaderna med 2 – 6 %. Tro-
ligtvis kommer extrakostnaderna att minska då de nya metoderna blir gängse praxis. 
Lägre energikostnader under den tid som byggnaden används kompenserar för merkost-
naderna under byggnadsskedet. Det räcker inte enbart med att energi- eller kostnads-
effektivitet uppnås vid planeringen och byggandet, utan man måste också försäkra sig om 
att konstruktionerna och planeringslösningarna fungerar som de ska ur fukttekniskt 
aspekter. Konstruktionerna ändras, vilket ställer nya krav på planeringen och uppförandet 
samt på värmeisoleringen. 
 
5.2.3 Norge   
Energi används i Norge bland annat för uppvärmning, elektrisk utrustning, i industriella 
processer och transporter. De vanligaste typerna av energi är el, råolja och oljeprodukter, 
naturgas, andra gaser, ånga, kol, koks, fjärrvärme och ved/biomassa.  
 
• Från naturen har Norge mycket vattenkraft, råolja och naturgas, och är bland de största 
råoljeexportörerna i världen.  
• Norge har en stor andel el i energiförbrukningen. Energiförbrukningen per capita är 
omkring tio gånger högre än världsgenomsnittet. Detta beror bland annat på mycket 
kraftintensiv industri, och att el är en vanligare uppvärmningskälla än i andra länder.  
• Vintern 2002/2003 fördubblades hushållens elpriser beroende på lite nederbörd och låg 
vattenreservoar. 
 
 
Husholdningenes energibruk 2005 kWh
Totalt stasjonært energiforbruk 22 318
Elektrisitet 16 910
Av dette strømforbruk til hytter/fritidsboliger  614
Olje/parafin 1 156
Ved 3 916
Fjernvarme  212
LPG, kull, koks, naturgass  124
   
Bensin til hageredeskaper, gressklippere osv (estimat)  100
Totalt energibruk inkl. bensinforbruk til redskaper 22 417
   
Antall husholdninger2   2 010 994
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Energiåtgången i bebyggelsen är oförändrad under de senaste åren, och utgör ca 40 % av 
hela landets energiförbrukning. Tidigare byggregler (TEK) från 1997 har reviderats år 
2007, och det ska ge 25 % minskning av energibehovet i nya byggnader. 
Energibestämmelserna i TEK planeras att revideras oftare än förr, ca vart 5:e år. 
Bakgrund till ändringar i TEK 07 är bl.a. svagheter i tidigare regler,  önskemål om 
förenklingar, anpassning till EU-direktiv (2002/91). Enligt EU-direktivet ska följande 
införas 

- minimikrav för byggnaders energibehov 

- energideklarationer 

- inspektioner av installationer 

- harmoniserade beräkningsstandarder 
 
Energikrav är ändrade för att öka flexibiliteten för brukare, minska knapphet på elektri-
citet, frigöra elektricitet till el-specifika ändamål, differentiera energiproduktionen och 
reducera utsläpp av klimatgaser. Man kan använda olika lösningar som solfångare, fjärr-
värme, biobränsle, värmepumpar, pelletskamin, ved, biogas från avlopp eller gödsel, och 
olika lösningar kan kombineras. 
 
Reglerna ska främja ett lågt energibehov genom att byggnader lokaliseras, placeras och 
utformas utifrån lokala förhållanden. Lågt energibehov och miljöriktig energiförsörjning 
eftersträvas. Energibehovet för rumsuppvärmning och varmvatten bör i största möjliga 
grad täckas med annan energi än elenergi eller fossil energi. De nya byggreglerna syftar 
därmed till att ge  

–  mindre utsläpp av klimatgaser 

–  lägre energikostnader för de boende 

– bättre säkerhet för energiförsörjningen och minskat beroende av elenergi och fossil 
energi. 

 
För bostadshus ingår bruksarean vid bestämning av max energibehov som tillåts, detta har 
införts för att sträva mot mindre småhus. 
 
5.2.4 Sverige  
Nya bostäder och lokaler i Sverige byggs med framförallt fjärrvärme eller el. Fjärrvärme 
är vanligast för uppvärmning i flerbostadshus och lokaler, medan el (ofta i kombination 
med värmepump) är vanligast i småhus. Användningen av hushållsel ökar successivt på 
grund av ökat antal elapparater, men mer energieffektiva vitvaror har dock delvis kom-
penserat för detta. Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning av småhus framgår 
av Tabell 14. 
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Tabell 14 . Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning av småhus 2006, kWh/m2 
Total energianvändning (exkl. hushållsel) dividerad med total uppvärmd area, (SCB)  

Använda energislag Temperaturzon 
  1 2 3 4 Samtliga 

Enbart el (d) 112 105 93 79 91 
Enbart el (v) 145 106 104 89 101 
Enbart olja 171* 215 198 191 197 
El och olja 123* 107 172 176 166 
El och biobränsle 173 148 136 137 143 
Enbart biobränsle 189 214 208 199 205 
Berg/jord/sjövärmepump och el 83 76 77 66 75 
Berg/jord/sjövärmepump och biobränsle 112 109 89 132 101 
Berg/jord/sjövärmepump 71 60 66 65 65 
Fjärrvärme 165 141 151 145 150 
Övriga uppvärmningssätt 167 156 145 128 143 
Samtliga 149 138 127 118 128 
* Värdet är osäkert därför att under 10 fastigheter i urvalet värmdes på detta sätt i denna temperaturzon år 2006.  
Förklaring till tabellen: I uppvärmning med olja ingår bara sådana fastigheter som endast använder olja till uppvärmning, i 
fjärrvärme endast fjärrvärmevärmda fastighet osv. Uppvärmning med olja och biobränsle ger ett högre värde beroende på 
att bränslet mäts före panna. 
 
 
Användningen av energi till uppvärmning och varmvatten i byggnader har minskat något 
under de senaste åren, men elanvändningen är oförändrad. Totalt användes för uppvärm-
ning och varmvatten av småhus, flerbostadshus och lokaler under 2006 ca 14 % av den 
totala elanvändningen i Sverige. I denna siffra ingår inte hushållsel. Det är endast den 
köpta energin som redovisas, den använda energimängden är högre eftersom värmepum-
par i genomsnitt ger ett tillskott av 2 till 3 kWh per insatt kWh. Antalet värmepumpar har 
ökat de senaste åren. Mest el till uppvärmning användes i småhus, men elanvändningen 
har minskat något i flerbostadshus och ökat i lokaler, fördelning se Tabell . 
 
 
Tabell 15. Procentuell fördelning av uppvärmd area i småhus (inkl. småhus på lantbruks-
fastighet), flerbostadshus och lokaler efter uppvärmningssätt åren (2003,2004–2006) 

 
 
 
EU-direktivet om byggnaders energiprestanda ska leda till skärpta byggregler för nybygg-
nad och ombyggnad samt lättnader för energieffektiva hus. Nya lagar, som lagen om 
energideklaration för byggnader ska också leda till minskad enrgianvändning i byggna-
der.  
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Byggreglerna för energihushållning finns i BBR 2008, kapitel 9. För krav på ventilation, 
termisk komfort, fuktsäkerhet, installationer, värmepannor, tappvarmvattenberedning 
hänvisas till kapitel 6 i byggreglerna. Mål med byggreglernas energikrav  är att begränsa 
energianvändningen genom låga värmeförluster, lågt kylbehov, effektiv värme- och kyl-
användning och effektiv elanvändning. Boverket kommer snart att föreslå nya skärpta 
byggregler för eluppvärmda bostäder och planerar föreskrifter med tydliga krav på 
energieffektivisering i samband med ombyggnad. 
 
 
5.3 Nordiska byggregler för energianvändning 
 
Samtliga nordiska länder har omfattande regler när det gäller energiförsörjning av 
bostäder, och hur energianvändning och värmeisolering ska bestämmas. Reglerna 
återfinns i byggreglernas kapitel i Tabell 16. 
 
 
Tabell 16. Kapitel där krav om energianvändning återfinns  i ländernas byggregler 

Danmark Finland Norge Sverige  
BR 08 
1 Administrative 
bestemmelser   
2 Bebyggelsesregu-
lerende bestemmelser  
3 Bygningers indretning  
4. Konstruktioner 
  
5 Brandforhold   
6 Indeklima  
  
7 Energiforbrug   
8 Installationer   
Bilag  
 

Finlands bygg- 
bestämmelse- 
samling 
A  Allmän del  
B  Konstruktioners 
hållfasthet  
C Isoleringar  
D  VVS och 
energihushållning  
E  Konstruktiv 
brandsäkerhet  
F   Allmän 
byggnadsplanering  
G  Bostadsbyggandet 
 

Forskrift om krav til 
byggverk og 
produkter til 
byggverk (TEK) och  
Veiledning til 
Teknisk Forskrift 
(REN) 
Kap. I. Alminnelige 
bestemmelser  
Kap. II. (Opphevet)  
Kap. III. Grad av 
utnytting  
Kap. IV: Måleregler 
Kap. V. Produkter til 
byggverk 
Kap. VI. Metoder og 
utførelser 
Kap. VII. Personlig og 
materiell sikkerhet 
Kap. VIII. Miljø og 
helse 
Kap. IX. Installasjoner  
Kap. X. Brukbarhet  
Kap. XI. Ikrafttreden, 
opphevelse av tidligere 
forskrifter og 
overgangsbestemmelser  

BBR, 2006 
1 Inledning  
2 Allmänna regler för 
byggnader  
3 Utformning   
4 Bärförmåga, stadga 
och beständighet   
5 Brandskydd  
6 Hygien, hälsa och 
miljö  
7 Bullerskydd  
8 Säkerhet vid 
användning  
9 Energihushållning  
Bilaga 
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5.3.1 Jämförelse av byggreglernas införande  
På grund av EU:s energidirektiv pågår ett omfattande arbete att införa dessa regler i de 
nordiska ländernas byggregler. Revideringar har kommit senaste åren, och nya planeras 
inom de närmaste åren, enligt tabellen Tabell 17. 
 
Tabell 17. Revideringar 

Gällande regler Sverige  Norge Danmark Finland 
Senaste revidering av 
byggregler 

2008 2007 2008 2008 

Nästa planerade 
revidering 

2009 Revidering ca 
vart 5 år 

Tillägg 2008 
2010 

2010, 2012 

 
 
5.3.2 Sammanställning byggregler i Norden 
Byggreglerna innehåller både krav (som anges att de ska uppfyllas) och anvisningar och 
råd (som kan eller bör uppfyllas) när det gäller energiförsörjningen. Reglerna samman-
fattas i två tabeller, Tabell 18 och Tabell 19, en för krav och en för anvisningar. 
 
Tabell 18. Krav (ska)när det gäller energiregler 

Krav Danmark Finland Norge Sverige  
Beräkningsmodell
er 

Energirammen 
Varmetabsramme 
(ändret anvendelse, 
tilbygning, tillfällig 
byggnad) 

 Rammekrav 
Energitiltak 

9:2 Byggnadens 
specifika energi-
användning 
9:4 Alt. krav om 
Atemp ≤ 100 m2, Af  
≤ 0,20, inget 
kylbehov 

Beräkning av  
energibehov 

 Finlands byggbe-
stämmelsesamling 
D5: Beräkning av 
byggnaders 
energiförbrukning 
och uppvärmnings-
effekt 

NS 3031 (baserad 
på eruopeiska 
standarder) 

 

Klimatzoner  Fyra klimatzoner I, 
II,  III,  IV  från 
söder till norr 

Genomsnittligt 
klimat för hela 
landet (Oslo) 

Norr/söder 
(Zon I/II/III, 
planerad ändring) 

Max. specifik 
energianvändning, 
samlet netto 
energibehov(kWh
/m2/år) 

70+2200/oppvarmet 
etageareal (A) 
Lavenergihus kl.1: 
35+1100/A 
Lavenergihus kl.2: 
50+1600/A 

 Rammekrav 
Småhus: 125 + 
1600/oppvarmet 
BRA 

130/110 
(150/130/110 
planerad ändring) 

Max. specifik 
energi-
användning 
(kWh/m2/år), vid 
eluppvärmning 

   95/75 
(95/75/55 planerad 
ändring) 

Gräns för 
eluppvärmt hus 

   > 10 W/m2 elenergi 
omvandlas till 
värme (ex. berg-
sjö-luftvärmepump, 
direktverkande el, 
golvvärme, varm-
vattenberedare) 
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Krav Danmark Finland Norge Sverige  
Installerad effekt 
(kW) 
vid 
eluppvärmning 

   (4,5/4,0/3,5 med 
tillägg vid Atemp > 
130 m2, planerad 
ändring) 

Uppvärmd area 
(m2) Atemp 

  Bruksareal BRA, 
delvis uppvärmda 
glasgårdar ingår 

Golvarea begränsad 
av klimatskärmens 
insida, ej garage 

Temperaturgräns 
för uppvärmd area 
(°C) 

≥ 15 ≥ 17  > 10 

Beräkning av area  Enl. D3 Enl. NS 3940  
Värmegenomgång
s-koefficient, U-
värden (W/m2 K) 

Varmetabsramme: 
Vägg 0,20 
Tak 0,15 
Golv 0,15 
(golvvärme 0,12) 
Fönster 1,5  
Dörr 1,5 
(får kompenseras) 
Min.värden 
Vägg 0,40 
Tak 0,25 
Golv 0,40  
Fönster 2,0  
Dörr 2,0 
 

Vägg 0,24 
Tak 0,15 
Golv mot mark 0,24 
Golv krypgrund 
0,19 
Fönster 1,4  
Dörr 1,4 
(får kompenseras) 
Byggnadsmantelns 
energiförlust ≤ 0,60 
för vägg-tak-golv 
ber enl. C4 eller 
SFS-EN 10456 

Energitilltak: 
Vägg 0,18 
Tak 0,13 
Golv 0,15 (på 
grunn, mot det fria) 
Fönster 1,2 
Dörr 1,2 
Minstekrav: 
Vägg 0,22 
Tak 0,18 
Golv 0,18 (på 
grunn, mot det fria) 
Fönster 1,6  
(får kompenseras) 

Genomsnittlig (Um) 
≤ 0,50 
(≤ 0,40 vid elvärme, 
planerad ändring) 
Vid alt. krav (Ui) 
Vägg 0,18 
Tak 0,13 
Golv 0,15  
Fönster 1,3  
Dörr 1,3 
Alt. krav vid 
direktverkande el: 
Vägg 0,10 
Tak 0,08 
Golv 0,10  
Fönster 1,1  
Dörr 1,1 

Lufttäthet  1,5 l/s/m2  4 Energitilltak: 
Småhus 2,5  
Minstekrav: 3,0 
(luftväxlingar/tim) 

Vid alt. krav: 
0,6 l/s/m2 

Återvinning  0,3  Vid alt. krav: 
Värmeåtervinning 
av ventilationsluft 
om Atemp > 60 m2 

Specifik 
fläkteffekt 
SFP-tal (faktor) 
kW/m3,s 

  Energitilltak: 
2,5 for bolig, hela 
dygnet 

 

Köldbryggor Skal medtages i 
beregning af 
varmetabet 

Tillåts, får ej ge 
kondensation eller 
hög fuktighet på 
ytan 

Energitilltak: 
Normaliserat värde 
≤0,03 W/m2 K 

 

Solenergi 
(solfångare, 
solceller, 
solinstrålning) 

   Specifika energi-
användningen får 
reduceras 

Värmepump    Verklig 
elanvänding 
används 

Tappvarmvatten 
medräknas, 
levereras från 
frånluftsvärmepu
mp 

 Nej  Medräknas 
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Krav Danmark Finland Norge Sverige  
Mark/bergvärmep
ump 

 Medräknas ej   

Mätning i färdig 
byggnad 

   Energianvändning 
ska kontinuerligt 
kunna följas upp 

Max area fönster, 
dörrar Af (m2) 

Varmetabsramme: 
22% af opvarmde 
etageareal, alt. 50 % 
av total fasadyta 

Jämförelsevärde 15 
% av våningsplans 
yta 

Maksimalt 20% av 
oppvarmet BRA 

Alt. krav: 
0,20*Atemp,  

Krav på 
uppvärmnings-
systemets 
verkningsgrad 

  Nej God verkningsgrad 
under normal drift 

Fasadens 
varmetap  

Exkl. dörr&fönster: 
≤6W/m2 klimaskärm 
≤ 7 W/m2 vid 2 vån. 
≤ 8 W/m2 vid 3 vån. 

 Ev. kommande  

Soltransmission   Ev. kommande  
Kylbehov    Medräknas 

Alt. krav, får ej 
finnas 

Anslutning 
fjärrvärme 

  Kommuner kan ha 
krav på detta 

 

Kylning     Ska minimerias 
genom bygg- och 
installationsteknisk
a åtgärder 

Installationer som 
kräver elenergi 

   Effektbehovet ska 
begränsas 

Styr- och 
reglersystem 

   Automatisk 
reglering 

Verkningsgrad 
värmeväxlare 

 Minst 30 % värme 
från frånluft till 
tilluft  (kan 
kompenseras med 
väggisolering) 

Energitiltak: 
Temperaturverk-
ningsgrad lägst 70 
% frånluft till tilluft 

 

Natt-helgsänkning   Energitiltak: 19 °C  
Solavskärmning    Energitilta: Krav 

för att undvika 
kylbehov 

 

Förluster i 
värmesystemet 

  Rammekrav: 
Medräknas ej 

 

Beräkning av 
ombyggnadsinves
tering 

(årlig besparing * 
livslängd / 
investering) >1,33 
=> räntabelt 

   

Mekanisk 
ventilation 

> 0,3 l/s/m2 => 
ökning av 
energiramme 

0,5 l/s/m2   
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Tabell 19. Anvisningar, råd (kan, bör) )när det gäller energiregler 
Råd och 
anvisningar 

Danmark Finland Norge Sverige  

Hushållsel Belysning ingår ej 
för bostäder 

  Ingår inte i 
specifika 
energianvändningen 

Beräkning SBI-anvisning 213 
Bygningers 
energibehov 

  Specifika energi-
användningen med 
säkerhetsmargina-
ler, aktuell inne- 
och ute-temperatur, 
normalt brukande 
av tappvarmvatten 
och vädring 

Energitillägg vid 
mek. Vent > 0,3 
l/s/m2 

130(q-0,3) 
kWh/m3/år 

   

Innetemperatur    (22 °C, planerad 
ändring)  

Mätning    Under 12 månader 
inom 24 månader, 
normalkorrigering 
redovisas 

Mätmetod    Avläsning och 
summering av 
levererad energi 
(kWh), alt. volym 
omräknad till kWh 

Verkningsgrad 
värmeväxlare 

   Vid alt. krav: 
Temperaturverk-
ningsgrad lägst 70 
% frånluft till tilluft 

Zonindelning av 
byggnader 

   För reglering av 
styr- och 
reglersystem 

Specifik fläkteffekt 
SFP-tal (faktor) 
kW/(m3/s) 
 

   Från- och tilluft 
med värmeåter-
vinning: 2,0 
Från- och tilluft 
utan värmeåter-
vinning: 1,5 
Frånluft med 
återvinning: 1,0 
Frånluft: 0,6 

Krav på 
elanvändning till 
värme och 
varmvatten 

  ≥ 40 % av 
värmebehovet täcks 
av annat än el och 
fossila bränslen 

 

Beräkning av area 
för klimaskärm, 
transmissionstab 
mm 

DS 418, beregning 
av bygningers 
varmetab 

   

Beräkning av 
luftomsättning 

DS-EN 13829 
Bygningers 
termiske ydeevne 

   

Solinstrålning, 
solavskärmning  

Medräknas    
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Råd och 
anvisningar 

Danmark Finland Norge Sverige  

Värmeåtervinning, 
personvärme, 
värmepump, 
värmeackumulering 
i byggnad 

Medräknas    

Specifik fläkteffekt 
SFP-tal (faktor) 
kW/m3,s 

 2,5   

 
 
5.3.3 Danmark 
Dagens krav klaras i regel med hjälp av en luftvattenvärmepump. El räknas med en faktor 
2,5, och därför måste man ha en värmepump som täcker hela uppvärmningsbehovet. 
Fjärrvärmehus klaras med en frånluftsvärmepump och en fjärrvärmemodul. Man sätter 
ofta extra isolering på takbjälklaget eller inreder vindsplan direkt på fjärrvärmehus. 
Danmark har aviserat en skärpning till år 2010. 
 
5.3.4 Finland 
Tappvarmvatten räknas inte med i finska energiberäkningar. Frånluftsvärmepumpen 
levererar detta förmånligt på sommaren vilket man då inte kan tillgodoräkna sig. Olika 
värdena i Tabell  20 får kompenseras mot varandra. Man kan t ex kompensera golv med 
bättre fönster, dörrar och väggar. Det finns fönster med U = 0,94 W/m2K, så att om man 
får svårt att klara kraven på något hus, så kan man sätta in fönster och dörrar med bättre 
U-värden.  
 
 
Tabell 20. Utvecklingen i Finland, U-värden 

 
Byggnadsdel 

C3 
1986 

C3 
2003 

C3 
2007 

C3  
2007 - 40% 

Vägg 0,28 0,25 0,24 0,14 
Tak 0,22 0,16 0,15 0,1 
Golv 0,36 0,25 0,24 0,14 
Fönster 2,1 1,4 1,4 1 
Dörrar 0,7 1,4 1,4 1 
Täthet 6 4 4 2 
Återvinning 0 0,3 0,3 0,5 
SFP-tal 1 2,5 2,5 2 

 
 
Tabellens kolumn ”C3 2007 - 40 % ” är en skärpning som planeras från 2010. För att 
klara dessa krav med dagens material, beräkningssätt och konstruktion så måste vägg-
tjockleken ökas 130 mm och taktjockleken 180 mm och golvtjockleken 140 mm. U-
värdena beräknas med nationell norm, men EU-norm kan ge något bättre värden. Instal-
lation av mark- eller bergvärmepump är ingen lösning i Finland eftersom man inte tar 
med helheten som i övriga länder. Från 2012 planeras ändringar då man planerar att 
införa totalenergiförbrukning med primärenergikoefficienter. 
 
5.3.5 Norge 
I de nya tekniska föreskrifterna ställer man sig negativ till användningen av el för upp-
värmning. Användningen av el för uppvärmning är mycket hög i Norge, i motsats till 
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andra europeiska länder, och den verkar inte minska trots upprepade politiska mål om 
detta.  
 
Fjärrvärme och biopellets, som är regeringens önskade former av energi för uppvärmning, 
kan vara bra lösningar i vissa fall, men det finns också viktiga praktiska hinder som har 
begränsat spridningen, funktionalitet i förhållande till moderna bostäder har lett till att 
biopellets mm inte har haft någon framgång i Norge. I andra länder, är det olja och gas, 
tillsammans med en del fjärrvärme, som värmer upp bostäder. 
 
Det finns två likvärdiga modeller för att möta energikravet, ”rammekravsmodellen” och 
”energitiltaksmodellen”. ”Energitiltaksmodellen” är en modell lättare att hantera i prak-
tiken eftersom den är baserat på konkreta och kontrollerbara krav för enskilda byggnader. 
Särskilt för mindre företag med begränsad tillgång till beräkningsfärdigheter, är en enkel 
modell som ”energitiltaksmodellen” tids-och kostnadseffektiv. ”Rammekravsmodellen” 
bygger i praktiken på teoretiska beräkningar av energibehovet. Detta kan vara svårt att 
kontrollera för lokala myndigheter med en risk att användningen av ”rammekravs-
modellen” kan ge olika resultat i kommunerna. Men med ”rammekravsmodellen” kan 
man välja de mest kostnadseffektiva och energieffektiva lösningarna för en total 
energibesparing. 
 
Merkostnaden för de nya reglerna anses måttliga och årliga bostadskostnaderna beräknas 
inte ska öka. Ökade investeringar kompenseras genom reducerade kostnader för energi. 
Men de nya kraven kommer att leda till högre investeringskostnader. Minimikrav för 
isolering kommer att se lika ut för hela landet oavsett om energibehovet bestäms efter 
”rammekravsmodellen” eller ”energitiltaksmodellen”.  
 
Beräkningsmetodik 
I linje med EU:s byggnadsdirektiv som kom 2002, och antogs i Norge under 2005, har 
man valt att lägga kravet (energiramen) till ett sammanlagt netto energi. Detta innebär att 
det tar hänsyn till alla energiposter i en byggnad; uppvärmning, varmvatten, fläktar/pum-
par, belysning, utrustning och nedkylning. Detta sätt att beräkna energibehovet i (total 
energi) är i samförstånd i Europa nu. Men utöver den totala energibehovsramen, bör det 
finnas minimikrav för byggnadsdelar för att undvika olägenheter med inomhusklimat 
eller komfort. SINTEF Byggforsk har, i samarbete med Standard Norge utarbetat en ny 
norsk energistandard NS 3031. Med NS 3031 har en solid grund för standardisering av 
energiberäkningar, som kommer att ta bort  manipulationsmöjligheter som varit möjliga 
tidigare. NS 3031 sätter upp tydliga krav på dokumentation ingångsvärdena till energi-
beräkningar. Det är ställs också krav på validering av beräkningsmetoder som kan an-
vändas i energiberäkningar. Beräkningsverktyg ska vara anpassade och validerade enligt 
NS 3031. Man beräknar en nettoenergi som inte tar hänsyn till verkningsgradet eller 
förluster i värme-och energisystemet. Det kommer alltid att finnas förluster i sådana 
system, och det är en anledning till att den uppmätta energiförbrukningen ofta är högre än 
den beräknade nettoenergin. En annan anledning är att i beräkningsmetoden används 
standardiserade data för personlig belastning, utrustning, öppettider, klimadata och 
mycket mer. Detta görs just för att undvika manipulation av energiberäkningar. Beräk-
ningsmetoden kommer därför endast att återspegla en byggnads energi för normal 
användning och normalt klimat och utan förluster i energisystem. 
 
Fullständig omfördelning mellan de olika byggnadsdelarna är tillåten, även täthet och 
återvinning. Det kan ändå bli svårt att klara de enskilda kraven, inte ens med kompensa-
tionsberäkning, där man gör en omfördelning mellan olika byggnadsdelar. Man får då 
förlita sig på beräkningar enligt den alternativa metoden ”Energirammen”. Man räknar 
alltid med Oslo-klimat och även hushållsel ska räknas med. Behov av varmvatten och 
hushållsel räknas enligt schablon och avviker lite från svenska schablonen. Främst 
hushållselen är högre i Norge, men samtidigt blir den till ett internt värmetillskott under 
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uppvärmningssäsongen. För att vara helt säker på att klara energirammen behövs ett 
norskt dataprogram. 
 
 
5.3.6 Exempel - U-värde för golvbjälklag vid krypgrund 
Trähusföretags problem - jämförelse av byggregler i Norge och Sverige 
I Sverige, Finland och Danmark säger man att ca 75 % är energiförlusten mot krypgrund 
medan i Norge gör man inte den distinktionen. Ett alternativ vid energiberäkningar i 
Norge är att använda ”energirammen” som man klarar bra med standardutförande på 
husen. Men utan reduktion mot krypgrund klaras ändå inte minimikravet 0,18 W/m2K.  
 
Tabell 21. Några energikrav 

Krav Danmark Finland Norge Sverige  
Beräkningsmodeller Energirammen 

Varmetabsrammen 
(ändret anvendelse, 
tilbygning, tillfällig 
byggnad) 

 1. Rammekrav 
2. Energitiltak 

9:2 Byggnadens 
specifika energi-
användning 
9:4 Alt. krav om Atemp 
≤ 100 m2, Af  ≤ 0,20, 
inget kylbehov 

Beräkning av  
energibehov 

 Finlands byggbe-
stämmelsesamling 
D5: Beräkning av 
byggnaders 
energiförbrukning 
och uppvärmnings-
effekt 

NS 3031 (baserad 
på eruopeiska 
standarder) 

 

Klimatzoner  Fyra klimatzoner I, 
II,  III,  IV  från 
söder till norr 

Genomsnittligt 
klimat för hela 
landet (Oslo) 

Norr/söder 
(Zon I/II/III, planerad 
ändring) 

Max. specifik 
energian-vändning, 
samlet netto 
energibehov(kWh/m
2/år) 

70+2200/oppvarmet 
etageareal (A) 
Lavenergihus kl.1: 
35+1100/A 
Lavenergihus kl.2: 
50+1600/A 

 Rammekrav 
Småhus: 125 + 
1600/oppvarmet 
BRA 

130/110 
(150/130/110 
planerad ändring) 

Max. specifik energi-
användning 
(kWh/m2/år), vid 
eluppvärmning 

   95/75 
(95/75/55 planerad 
ändring) 

Värmegenomgångs-
koefficient, U-
värden (W/m2 K) 

Varmetabsramme: 
Vägg 0,20 
Tak 0,15 
Golv 0,15 (golvvärme 
0,12) 
Fönster 1,5  
Dörr 1,5 
(får kompenseras) 
Min.värden 
Vägg 0,40 
Tak 0,25 
Golv 0,30  
Fönster 2,0  
Dörr 2,0 
 

Vägg 0,24 
Tak 0,15 
Golv mot mark 0,24 
Golv krypgrund 0,19 
Fönster 1,4  
Dörr 1,4 
(får kompenseras) 
Byggnadsmantelns 
energiförlust ≤ 0,60 
för vägg-tak-golv 
ber enl. C4 eller 
SFS-EN 10456 

Energitilltak: 
Vägg 0,18 
Tak 0,13 
Golv 0,15 (på 
grunn, mot det fria) 
Fönster 1,2 
Dörr 1,2 
Minstekrav: 
Vägg 0,22 
Tak 0,18 
Golv 0,18 (på 
grunn, mot det fria) 
Fönster 1,6  
(får kompenseras) 

Genomsnittlig (Um) ≤ 
0,50 
(≤ 0,40 vid elvärme, 
planerad ändring) 
Vid alt. krav (Ui) 
Vägg 0,18 
Tak 0,13 
Golv 0,15  
Fönster 1,3  
Dörr 1,3 
Alt. krav vid 
direktverkande el: 
Vägg 0,10 
Tak 0,08 
Golv 0,10  
Fönster 1,1  
Dörr 1,1 
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Norge 
I Norge fäller energikrav i tekniske forskrifter til plan- og bygningsloven (TEK) revide-
rades 2007. Temaveiledere som BE utger har samma status som veiledningen till TEK. 
För golv på mark anger Temaveiledningen att värmemotståndet som marken utgör kan 
ingå i U-värdesberäkningen. U-värden för grunden beräknas efter NS-EN ISO 13370 
(Byggnaders termiska egenskaper – Värmeöverföring via marken – Beräkningsmetoder). 
Regler för beräkning av värmeförluster genom konstruktioner mot grunden ges i NS 
3031. Även i Byggforskserien finns flera blad med färdiga U-värden för flera alternativa 
golvlösningar.  
 
NS-EN ISO 13370 innehåller anvisningar för platta på mark, krypgrund, uppvärmd 
källare och ouppvärmd källare. För krypgrund beräknas U-värdet utifrån U-värden för 
golvet, marken och kryputrymme inkl. sockel. Formler för dessa anges, och det finns 
även ett beräkningsexempel. 
 
Sverige 
BBR 2008 är senaste utgåvan av byggreglerna, med vissa justeringar i energikapitlet. I 
den tidigare BBR 2006 ändrades energikapitlet för en övergång till krav på maximalt 
tillåten energiförbrukning i kWh per m2 uppvärmd yta (tidigare fanns krav på värme-
isolering, täthet, ventilation alt. max tillåten energiförbrukning kWh per år). 
 
I BBR 2002 angavs att U-medelvärdet korrigeras för solinstrålning, innetemperatur och 
markmotstånd med angivna korrektionsfaktorer. I BBR 2006 däremot angavs ingen 
korrektion av U-medelvärdet.  
 
I BBR 2008 finns formel för beräkning av genomsnittlig värmegenomgångskoefficient 
Um, där det hänvisas till två standarder; SS-EN ISO 13 789, Byggnaders termiska egen-
skaper – värmegenomgångskoefficienter – Beräkningsmetod och ”” 02 42 30, Plåtkon-
struktioner med köldbryggor. 
 
Boverket har 2007 publicerat en rapport - Indata för energiberäkningar i kontor och små-
hus, En sammanställning av brukarrelaterad indata för elanvändning, personvärme och 
tappvarmvatten. Det pågår även standardiseringsarbete i Sverige för att ta fram indata till 
energiberäkningar. SIS menar att schablonvärden i europastandarderna inte är anpassade 
till svenska förhållanden, utan med svenska standarder vill man spegla svenskt sätt att 
bygga och bo för att få jämförbara resultat när det gäller beräkningar, och de ska ses som 
komplement till europastandarderna.  
 
Jämförelse 
I tidigare BBR 2002 fanns reducering av U-värdet för krypgrund med 75 % i anvisningar 
för beräkning av värmegenomgångskoefficienten (krav). Detta anges inte i BBR 2008, 
man anger bara värmegenomgångskoefficient för byggnadsdel men anger inte hur den ska 
beräknas. Man hänvisar till europeiska standarder och en svensk standard med ingångs-
data för beräkningar är på gång. För Norge anges standard där ett U-värde kan beräknas 
där man tar med både golvkonstruktion, kryprum och mark. För beräkningar används 
nationella och europeiska standarder, temaveiledere och byggforskserien. 
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5.4 Sammanfattning och möjligheter till ändringar - 
Energi 

 
Inom energiområdet sker stora förändringar. EU-direktiv syftar till lägre energianvänd-
ning till byggnader och även nationellt är detta målet. De nordiska länderna har kommit 
olika långt i övergången till att ställa kraven på totala energianvändningen i hus, i stället 
för krav på enskilda byggdelar. Beräkning av total energianvändning kräver beräknings-
program och indata, och samordningen av detta verkar inte prioriteras. Det kan leda till 
nya problem och hinder för industrin. Dels kan det leda till behov av anpassade beräk-
ningsprogram till varje land och dels till olika krav på isolertjocklekar i väggar och 
bjälklag och olika krav på fönster och fönsterareor. 
 
Energikraven på byggnader styrs till stor del av politiska beslut. Energianvändningen, t ex 
mängden elenergi och tillgången till alternativa energislag varierar i länderna och mellan 
orter vilken kan påverka kraven. Detta är antagligen svårt att harmonisera. 
 
Införandet av nya beräkningsregler kan harmoniseras. Uppföljning av energidirektivets 
införande i europeiska länder ska kontinuerligt följas upp, och det vore då rimligt att de 
nordiska länderna gemensamt går igenom dessa var femte år och kan samordna sina krav 
och standarder för beräkningar och ingångsvärden. En standardisering av beräknings-
program vore också önskvärd. 
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6 Dimensionering 
 
6.1 Allmänt 
 
Kravet för bärande konstruktioner är att de ska utformas och dimensioneras så att säker-
het mot brott och instabilitet är betryggande under konstruktionens utförande, dess livs-
längd samt vid brand. Under brukande ska även byggnadsverket och dess upplag ha en 
sådan styvhet vid användning att det inte inverkar menligt på funktionen.  
 
6.1.1 Eurokod 
2008-2010 är en övergångstid mellan användning av ”gammal” nationell norm och att 
använda Eurokod med tillhörande nationell bilaga  (EC+NA). I den här rapporten har 
EC+NA använts då det ansetts som mera framåtsyftande.  
 
Medlemsländerna inom EU och EFTA har antagit att Eurokoderna skall vara ett 
referensmaterial på grund av följande aktiviteter:  

–  uppfyllande av kraven i byggdirektivet.  Byggdirektivet ställer krav inom följande 
områden bärförmåga, säkerhet, miljö, brand, energi och beständighet. 

–  underlag till konstruktionsberäkningar och utföranden av byggen 

–  underlag vid harmonisering av tekniska specifikationer för byggprodukter 
 
Varje land har rättigheten att till Eurokoderna komplettera med nationella bilagor med 
nationella val. De nationella dokumenten bör endast innehålla information om de para-
metrar som i Eurokoden anges som nationella val. Nationella parametrar, NDP, som kan 
användas vid beräkning av konstruktioner i specifikt land är:  

- värden på partialkoefficienter och/eller klasser där alternativ är möjliga enligt 
Eurokod 

- värden där enbart tecken/symbol är använd i Eurokod 

- nationella metoder där alternativa metoder är möjliga enligt Eurokod 

- landspecifik data (geografiska, klimat, m.m.) 

- antagande av informativa delar angivna i Eurokod 

- icke motstridiga referenser   
 
Danmark 
Från den 1 januari 2008 kommer Danmark att införa en prövotid för användande av Euro-
kod och därefter skall Eurokod användas fullt ut från den 1 jan 2009. Det danska anpass-
ningsdokumentet (NA) är färdigt.  
 
Finland 
I Finland togs Eurokoder i bruk hösten 2007 efter att de nationella anpassningsdokumen-
ten färdigställts. Med stöd av dessa eurokoder är det möjligt att dimensionera de flesta 
konstruktioner. Resterande eurokoder som gäller för husbyggande tas i bruk under 2008.  
 
Norge 
Införande av Eurokoder, en gemensam europeisk serie standarder for projektering av 
byggnadsverk är i inledningsfasen. Standard Norge utger under 2008 den första gruppen 
av eurokoder i norsk version med nationella tillägg. Bygningstekniske Etat kommer att ge 
stöd med information och förbereda for acceptans i industrin och implementering i under-
visning. 
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Sverige 
I Sverige kan man nu dimensionera träkonstruktioner enligt BKR 2003 eller EN+NAD. 
Beräkningsmetoderna har vissa grundläggande skillnader men ska ge likvärdiga slut-
resultat. Aktuell EN-version får tillsammans med sin eventuellt gällande NA användas 
som alternativ till beräkningsmetoderna i BKR. En grundprincip är dock att man inte får 
blanda delar av dessa beräkningssystem fritt. Från och med 2009 avser man att övergå till 
Eurokod. 
 
Dimensionering 
Vid dimensionering av en träkonstruktion finns ett antal parametrar som påverkar resul-
tatet. Några av faktorerna kan väljas fritt av varje enskilt land och presenteras i ländernas 
nationella bilaga. Faktorer som påverkar är: 

– partialkoefficient som beaktar pålagd last samt egenvikt, gQ, gG 

– laster och lastkombinationsfaktorer, ψ0, ψ1,ψ2  

–  materialfaktorer, γM  
 

EU:s byggvarudirektiv ger även varje land rätt att välja säkerhetsnivå för en konstruktion. 
De nordiska länderna har valt några olika metoder för att uppnå eftersträvad säkerhets-
nivå.  
 
 
Tabell 22. Exempel på säkerhetsklasser* 
 Danmark γd Finland KFI Norge kL Sverige γd 
Säkerhetsklass 1 0,83 1,1 0,8-0,9  0,83 
Säkerhetsklass 2 0,91 1,0 0,9-1,0 0,91 
Säkerhetsklass 3 1,0 0,9  1,0 

* Listade värden kan även vara från äldre versioner av dimensioneringsregler 
 
 
Vid bestämmande av dimensionerande värde för en materialegenskap skall det karakte-
ristiska värdet sättas till den nedre 5-procent fraktilen för ett materials hållfasthetsegen-
skaper och för deformationsegenskaper väljs 50-procentfraktilen.  
 
Dimensioneringsvärdet Xd på en materialegenskap definieras som: 
 

M

K
d

XkX
γ

mod=      

där: 
γM      partialkoefficient för materialegenskap  

kmod   omräkningsfaktor som tar hänsyn till lastens varaktighet och konstruktionens   
fuktinnehåll. Vid dimensionering måste hänsyn tas till lastens varaktighet då den 
påverkar krypning i trämaterial såväl som tillåten brottlast. Man skiljer mellan 
permanent last, långtidslast meddellångtidslast, korttidslast och ögonblickslast. 
Egentyngd är permanent, olika delar av nyttig last är långtids- eller medellång-
tidslast. Olika typer av snölast och vindlast är medellångtids- till ögonblicklast. 

 
Både γM och kmod kan väljas  på nationell basis. 
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Tabell 23. Exempel på partialfaktor för material γM 
Materials/load comb.  Eurocode 5 Danmark* Finland Norge Sverige** 
Wood 1,3 1,35γ3  1,4 1,3 1,3 
Glulam 1,25 1,30γ3  1,2 1,25 1,3 
Joints 1,3 1,35γ3 1,2, 1,4 1,3 1,1 

∗  γ3 tar hänsyn till produktens tillverkningskontroll. Vid platsbyggd konstruktion med normal 
kontroll sätts γ3 = 1,0. För konstruktionselement tillverkade i fabrik kan skärpt kontroll anses 
gälla, γ3 = 0,95 Normal platsbyggd  avser kontroll 

**  Kan mindre spridning påvisas får γM  för trä och träbaserade material i brottgränstillstånd 
sättas lika med 1,2   

 
 
6.2 Takstolar 
 
Trähusindustrin har framförallt tagit upp frågor om snölaster, takdimensionering och 
utförande. Snölaster beskrivs i byggreglerna för olika zoner av länderna. Utifrån väder-
statistik har relativt noggranna snözonskartor kunnat tas fram. Vid gränserna stämmer 
inte alltid värden och industrin förstår inte varför det kan finnas mer snö på ett ställe bara 
för att man passerar en nationsgräns. Snölastkartorna har omritats och harmoniserats inför 
implementeringen av Eurokod. Lokalt kan vissa skillnade förekomma speciellt mellan 
Sverige och Norge vid fjällandskapet. Det kan bero på att det faktiskt finns stora lokala 
variationer i snömängder, men också på hur stora zoner man använder. Vissa skillnader 
kommer alltid att finnas, men de har minskat med de nya snözonskartorna. Problemet är 
svårt att undanröja om man inte har väldigt detaljerade snökartor. 
 
Ett annat problem är hur man beräknar takstolar. Det finns många programvaror, varav en 
del är nationella och en del anpassade till specifika spikplåtar. Tidigare har det funnits 
typgodkända och testade beräkningsprogram. I och med införandet av harmoniserade 
standarder och CE-märkning kan man inte längre typgodkänna takstolar eller takstolspro-
gram. Däremot kan man kvalitetsmärka takstolar och i Sverige förekommer P-märkta 
takstolar som ska uppfylla vissa krav utöver CE-märkning enligt SS-EN 14250 Träkon-
struktioner – krav på förtillverkade takstolar och andra konstruktionselement med spik-
plåtsförband..  
 
Vid dimensioneringen finns det nationella skillnader i hur man bedömer knutpunkter, 
böjande moment och vilken E-modul som ska användas. Beräkningsnoggrannheten kan 
också skilja mellan beräkningsprogram så att man får lite olika resultat. En del program 
använder en förenklad modell vilket också kan påverka resultatet. Det förekommer även 
skillnader av beräkning av laster. Enligt Eurokoder kan man införa vissa nationella vär-
den. De nationella bilagorna med valbara värden är inte helt klara och publicerade ännu. 
En samordning av de nationella värdena för snölaster och lastkombinationer men även för 
materialhållfastheten mm enligt ovan vore önskvärd inom Norden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84



 85

7 Övrigt 
 
Här beskrivs kortfattat några ytterligare problem som tagits upp i frågeformulären. Det är 

- brand,  

- ytmått för bostad BOA mm, måttsättning, 

- transporter, 

- takstege. 
 
 
 

7.1 Brand 
  
Trähusindustrins problem 
Trähusindustrin upplever olika brandkrav på husen både vad gäller tider, brandceller och 
fönster samt utrymningskrav. Det finns olika brandkrav inom en enfamiljsbostad samt 
olika brandkrav på intilliggande byggnader. 
 
7.1.1 Var kan man hitta kraven 
Samtliga nordiska byggregler innehåller omfattande regler när det gäller brand. 
Brandavsnitten återfinns i tabellen nedan. 
 

Danmark Finland Norge Sverige 
Bygnings-
reglement 2007 
1 Administrative 
bestemmelser  
2 Bebyggelsesregu-
lerende 
bestemmelser  
3 Bygningers 
indretning  
4. Konstruktioner 
5 Brandforhold  
6 Indeklima  
7 Energiforbrug  
8 Installationer  
Bilag 
 

Finlands bygg- 
bestämmelsesamling 
A  Allmänn del  
B  Konstruktioners 
hållfasthet  
C Isoleringar  
D  VVS och 
energihushållning  
E  Konstruktiv 
brandsäkerhet  
F   Allmänn 
byggnadsplanering  
G  Bostadsbyggandet 

Forskrift om krav til 
byggverk og produkter til 
byggverk (TEK) och  
Veiledning til Teknisk 
Forskrift (REN) 
Kap. I. Alminnelige 
bestemmelser  
Kap. II. (Opphevet)  
Kap. III. Grad av utnytting  
Kap. IV: Måleregler 
Kap. V. Produkter til 
byggverk 
Kap. VI. Metoder og 
utførelser 
Kap. VII. Personlig og 
materiell sikkerhet 
Kap. VIII. Miljø og helse 
Kap. IX. Installasjoner  
Kap. X. Brukbarhet  
Kap. XI. Ikrafttreden, 
opphevelse av tidligere 
forskrifter og 
overgangsbestemmelser  
 

BBR, 2006 
1 Inledning 
2 Allmänna regler för 
byggnader 
3 Utformning  
4 Bärförmåga, stadga och 
beständighet  
5 Brandskydd 
6 Hygien, hälsa och miljö
7 Bullerskydd 
8 Säkerhet vid användning
9 Energihushållning  
Bilaga 
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7.1.2 Nordiska projekt om brand 
På nordisk nivå har tidigare förekommit flera projekt om ”Brandsäkra trähus” för att visa 
hur brandreglerna kan uppfyllas speciellt när det gäller högre trähus. I den nordiska hand-
boken Brandsäkra trähus 2 från 2002 finns sammanställningar av skillnader mellan Dan-
mark, Finland, Norge och Sverige. I Danmark och Finland får 4 våningar med trästomme 
byggas, medan i Norge och Sverige finns ingen övre gräns. I enfamiljshus med 1-2 vå-
ningar tillåts invändiga träytor, trägolv, träfasader, balkonger och loftgångar i trä, samt 
trätrappor. För flervåningshus med fler än 2 våningar finns skillnader när det gäller trä-
stomme, invändiga träytor, träfasader och trätrappor. Sedan denna sammanställning har 
samtliga nordiska länders byggregler reviderats. Ett NICe-projekt har startat 2008 och ska 
resultera i en ny utvidgad nordisk handbok Brandsäkra trähus 3. 
 
Det pågår även ett NICe-projekt ”Minimering av handelshämmande brandkrav i Norden”. 
Det handlar inte specifikt om trähus, utan om byggnader i allmänhet. Olika länder ställer 
olika brandtekniska krav på byggprodukter vilket innebär att de måste anpassas beroende 
på var de ska marknadsföras. Brandkraven är också i hög grad styrande då de har hög 
prioritet i byggnormer på grund av den säkerhetsmässiga aspekten. Syftet är att 
harmonisera val av klasser och strategi för byggprodukters brandsäkerhet i Norden inom 
det europeiska systemet. Man ska identifiera områden med särskild relevans för Norden 
vad gäller utveckling av EU-harmoniserade brandregler, samt initiera aktiviteter för att 
snabba upp EU-harmoniseringen i Norden och aktiviteter för att ta fram nya regler.  
 
Brandreglerna styr en stor del av byggnadsreglerna. Eftersom det finns andra pågående 
projekt om brandreglerna i Norden, så har inte brand prioriterats i detta projekt. 
 

 
7.2 Ytmått för bostad BOA mm, måttsättning 
 
7.2.1 Trähusföretagens problem 
Det finns olika sätt att räkna ytor mellan länderna, till exempel olika sätt att räkna bo-
stadsytor BOA, BRA, mm. Det har ingen omedelbar inverkan på utformningen av bosta-
den men används vid dokumentering/beskrivning om man exempelvis tillverkar hus i 
Sverige och exporterar till Danmark. Det är ingen högprioriterad fråga, men det finns risk 
att man anger fel värden. I Norge måttsätter man ofta mitt i stommen, men i Sverige 
används in- eller utvändiga mått. Det innebär inget merarbete egentligen, men det kan 
eventuellt öka risken för fel. 
 
7.2.2 Bostadsytor 
Olika mått på bostadsytor används vid dokumentation/beskrivning av försäljare, mäklare, 
försäkringsbolag till bidrags- och låneansökningar och bygglovsansökan, samt för bygg-
nadsstatistik. Vid energiberäkningar används också bostadsytan som ingångsdata. Yt-
måtten beräknas enligt nationella standarder, se Tabell 24. 
 
 
Tabell 24. Standarder 
Land Danmark  Finland Norge Sverige 
Standard/Norm 
(Utgiven år) 

SBI-anvisning SFS 5139  
RT 12-10277 
(1985) 

NS 3940 (2007) SS 02 10 53 
(1999) 
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7.2.3 Danmark  
Bygnings- og Boligregistret (BBR) 
Husägare ska lämna upplysningar till Bygnings- og Boligregistret (BBR). Följande gäller 
för vad som ska anges: 

Ytor:   Alla ytor beräknas som bruttoytor, d v s mäts till väggen utsida. 

Bebyggd yta:  Den bebyggda ytan omfattar i regel bottenvåningens yta.  

Bostadsyta:  Ytan av varje bostadsenhet beräknas till utsidan av väggen eller vid 
gemensam vägg till halva väggens tjocklek.  

Total yta:  Total area som används för bostäder (antal m2).  

Bostadsenhet: Ett område med alla rum inkl. kök, bad, toalett rum, inklusive rum i 
utnyttjad takvåning. I källaren ingår de rum som används för boende i 
enlighet med byggnormer samt kök, bad och toalett rum. Ytan mäts till 
utsidan av väggar (brutto golvyta).  

 
Följande medräknas inte i bostadsyta:  

-  Portar och öppna ingångspartier  

-  Öppna balkonger, öppna terrasser med tak 

-  Inbyggda balkonger, terrasser och ingångspartier som inte uppfyller lagstadgade krav 
för bostadsrum.  

-  Uthus, tvättstuga, centralvärmerum, förråd, cykel-och barnvagnsrum.  
 

Bygningsreglement 2008: 
I kapitel 2 om bebyggelsereglerande bestämmelser anges de mått som gäller för be-
byggelse. 
 
Bestämmelserna reglerar bebyggelsens totala omfattning och inverkan på miljön i form 
av:  

1)  Storleken på tomten,  

2) Bebyggelsens avstånd från grannar, vägar, och andra byggnader på samma tomt  

3)  Bebyggelsens antal våningar och höjd 

4)  Bebyggelsens våningsyta och bebyggelsesprocent 

5)  Utformning av obebyggda marken. 
 
Beräkning av ytor, höjd och avstånd utförs efter bestämmelserna i kapitel 2.8. Beräk-
ningsregler enligt kapitel 2.8 är självständigt gällande, och kan inte ändras på lokal nivå, 
stadsplan eller annan plan.  
 
Kapitel 2.8 Beräkningsregler innehåller beräkning av bebyggelseprocent, tomtens storlek, 
våningsyta, höjdförhållanden, avståndsförhållanden och våningsantal. 
 
SBI-anvisning om Bygningsreglementet 
SBI-anvisning om Bygningsreglementet innehåller kompletterande anvisningar för hur 
man beräknar ytor. Bostadsytan beräknas genom att lägga ihop ytorna för alla våningar, 
inklusive källare och utnyttjade balkonger, anslutande korridorer och liknande.  
 
Bestämmelsen omfattar inte öppna övertäckningar, inklusive öppna balkonger, öppna 
terrasser, carportar mm. I bostadsytan ingår alla våningar, inklusive: 
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- Källare där taket är mer än 1,25 m över markytan 

- Takvåningar, som kan byggas om till rum även om det inte utnyttjats 

- Inbyggda övertäckningar, altaner, förbindelsegångar med inomhusfunktion 
 
De allra flesta byggnaders bostadsyta motsvarar byggnadens yttre dimensioner (längd x 
bredd) multiplicerat med antalet användbara våningar. Det finns dock flera undantag som 
ska beaktas. Bostadsyta illustreras i figuren nedan. Det är viktigt att notera att öppna bal-
konger inte räknas, medan inbyggd balkong/loftgång räknas för varje våning. 
 

         
Figur 6. Källarvåning som medräknas        Figur 7. Ytor som medräknas 
 
 
7.2.4 Finland 
Statens bostadsfond definierar i Blankett ARA 30/01 följande area-begrepp: 
 
Bostadsarea (bom2) = bostadens area (RT 12:10277) från vilken har avdragits utrym-
men som inte kan användas för boende (lagerutrymme, garage, tekniska utrymmen) 

Byggnadens våningsarea (m2) är summan av våningarnas area 

Bruttoarea (brm2) = summan enligt de yttre måtten för bostads-, källar- och vindsut-
rymmen samt separata byggnader. Till bruttoarean räknas också varma utrymmen som är 
lägre än 1600 mm. 
 
Det hänvisas också till en finsk standard SFS 5139 RT 12-10277 Areas of buildings, 
terminology and measurement. 
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7.2.5 Norge 
Typer av ytor (enligt norsk standard) 
 
Arealbegreppen anger varje typ av horisontalnivå (t ex funktionsareal) och förhållandet 
mellan olika typer av areor (till exempel bruttoarea/funktionsarea) 
 
 
Area Beteckning Förklaring 
bebygd areal (BYA) det arealet som bygningen eller bygningene opptar av 

terrenget ("fotavtrykket") 
bruttoareal (BTA) bruttoareal for en bygning er summen av bruttoarealene for 

alle plan, arealet av hele boligen målt fra ytterveggens 
utside, eventuelt til midt i veggen mot naboleilighet eller 
fellesrom. Arealet er inklusive alle boder i og utenfor 
leiligheten og kjellerrom. Terrasser, balkonger, altaner, 
verandaer og fellesrom som for eksempel trapper og 
vaskerom i blokk er ikke inkludert. 

bruksareal (BRA) bruksareal omfatter nettoarealet og arealet av innvendige 
vegger, boligen målt innvendig unntatt piper og kanaler som 
er over en halv kvadratmeter. 

nettoareal (NTA) nettoareal er arealet mellom omsluttende bygni ngsdeler, 
innvendig bruksareal inklusive bodarealet. Arealet begrenses 
av innervegger, dør- og vindusåpninger. 

konstruksjonsareal (KA) konstruksjonsareal er den delen av bruttoarealet (i horisontalt 
snitt i 
gulvhøyde) som opptas av bygningsdeler til 
konstruksjonsformål (søyler, vegger) 

funksjonsareal (FUA) funksjonsareal er den delen av nettoarealet som svarer til 
bygningens formål og bruk 

teknisk areal (TEA) teknisk areal er det nettoarealet som opptas av tekniske 
anlegg 

kommunikasjonsareal (KOA) kommunikasjonsareal er nettoarealet for kommunikasjon i 
bygningen 

omsluttende 
konstruksjonsareal 

(OBD) a) areal av yttervegger under terrengnivå 
b) areal av yttervegger over terrengnivå 
c) takareal 

 
 
Den norska standarden NS 3490 har nyligen reviderats, och de viktigaste ändringarna var:  

•  bostadsarea (BOA) utgår helt som begrepp 

•  mätreglerna är förenklade för att eliminera tolkningsmöjligheter  

•  nya areal- og volymsbegrepp  

•  definitionen av bebyggd areal (BYA) och bruksareal (BRA) är samordnade med 
revisionen av vägledningen ”Grad av utnytting”. 
 

Boligareal (BOA) är invändig bruksareal utom förråd. Arean mäts upp invändigt, och 
man tar inte med t ex förråd, garage, terrasser altaner mm. Alla invändiga väggar tas med. 
För vindar och källare finns tilläggskrav för vilka ytor som ska räknas med. Det ska också 
finnas tillräckligt med fönster och utrymningsvägar för ytor som medräknas. Standard 
Norge menar att det har länge rått förvirring på marknaden runt begreppet bostadsarea 
(Boligareal), och det har visat sig att begreppet har varit både vilseledande och direkt 
missvisande för husköpare. Vid försäljning av hus har ibland rum angetts som bostads-
rum även om det inte uppfyller byggreglernas krav på bostäder, speciellt har detta gällt 
rum i källare. Med nya ”NS 3940 Areal- og volumberegning av bygninger” ska detta bli 
bättre.  
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Figur 8 Presentation av area, Norge (NS 3940) 
 
 
7.2.6 Sverige 
Typer av ytor (enligt svensk standard SS 02 10 53 (1999)) 

BTA – Bruttoarea, area begränsad av omslutande väggars utsida 

BRA – Bruksarea, area begränsad av omslutande väggars insida 

BOA – Bruksarea för boende 

BIA –  Bruksarea för annat än boende, sidofunktioner 

LOA – Bruksarea för lokaler 
 
 

 
Figur 9 Presentation av BOA, Sverige (SS 02 10 53)  
 
 

− Våningsplan ovan mark där hela golvet ligger ovanför den omgivande marknivån 
räknas all area som boarea. Undantag är följande utrymmen i småhus vilka räknas 
som biarea: garage, pannrum, soprum, utrymme som inte kan användas hela året, 
veranda, balkong, vind. 

− Sluttningsvåning i småhus där golvet ligger delvis under den omgivande marknivån 
fördelar man arean mellan boarea och biarea på följande sätt: Boarea är den area som 
ligger inom 6,00 meter från en yttervägg mot det fria där den omgivande marken är i 
nivå med eller under golvnivån. Övriga delar av våningsplanet är biarea.  

− Innerväggar som är 30 cm eller tunnare mäts i sin helhet. Är innerväggarna tjockare 
mäter man 15 cm in i väggen från varje angränsande rum. Resten räknas inte in i 
arean. 

− Omslutande väggar, ytterväggar och väggar mot trapphus och grannar mäts inte alls. 
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− Schakt, skorstensstock, pelare m.m. som är tjockare än 30 cm inne i bostaden mäter 
man 15 cm in i det/den från varje angränsande rum i direkt anslutning till någon av de 
väggar som omger bostaden. 

− Öppen spis och kakelugn påverkar inte mätningen, d.v.s. räknas in i arean. 

− Trappa med trapphål mäts i varje plan som om där var ett golv. Man räknar alltså inte 
bort trapputrymmet i något plan. 

− Förråd med ingång inifrån bostaden räknas som boarea i både lägenheter och småhus. 

− Förråd med ingång utanför bostaden räknas som biarea. 

− Köks- och badrumsinredning och garderober, badkar, tvättmaskin etc. påverkar inte 
mätningen, d.v.s. räknas in i arean. 

− Våningsplan med snedtak ska mätas om rumshöjden är minst 1,90 meter på en bredd 
av minst 60 cm. Man mäter hela den golvyta där rumshöjden är minst 1,90 meter, och 
om golvet går längre ut ytterligare 60 cm ut under snedtaket eller fram till 
ytterväggen. 

 
BIA (Bruksarea för annat än boende, sidofunktioner) - Sverige 
Som biutrymme räknas: 

- All bruksarea under mark 

- Inredningsbar vind, förrådsvind 

- Garage i anslutning till bostad (ej kommersiella garage (sådana garage räknas som 
lokaler)) 

- Driftutrymme, t ex pannrum, förrådsrum för bränsle och dylikt, fläktrum, hissmaskin-
rum och el-central 

- Cykelrum och barnvagnsrum 

- Förråd i flerbostadshus som endast kan nås från trapphuset 

- Enklare förråd i småhus för t ex cyklar och trädgårdsredskap även om det har ingång 
från småhusets övriga delar 

- Enklare vistelserum, t ex glasade uterum och inglasade balkonger, som är inrättade så 
att deras användningsmöjligheter under hela året är väsentligt begränsade 

- Öppen trappa mellan boutrymme och biutrymme (källare, vind och dylikt) till den del 
som ligger i biutrymmets plan 

- Inbyggd trappa i småhus mellan bo- och biutrymme, som är avskild från boutrymmet 
genom dörr, räknas som biutrymme från dörren 

 
 
7.3 Transport, fordonslängd 
 
Trähusindustrins problem 
Tillåten fordonslängd i Sverige är 25,25 m, och i Norge 18,70 m. Det ger dyrare trans-
porter. Omlastning vid gränsen kostar 10 000 SEK/lgh. I Norge är vägnätet väldigt 
varierande men på många vägar t ex E18 mot Oslo borde man kunna acceptera längd 24 
m och inte bara 18 m. Man menar att norska transportörer kan hämta moduler med viss 
längd i Sverige och transportera in i Norge, medan transporterna inte fungerar på samma 
sätt för svenska transportörer.  
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Regler 
EU:s generella bestämmelser för lastkombinationer (EU:s transportdirektiv 96/53/EG) 
tillåter bruttovikt 40 ton (44 ton ISO-container). Lastbil med släpvagn får ha max-längd 
18,75 m. Dragbil med påhängsvagn får ha max-längd 16,5 m för fordonskombination, 
och max-längd är 13,6 m för påhängsvagn. 
 
Sveriges och Finlands bestämmelser hade vid EU-inträdet större mått, och dessa har man 
fått behålla tillsvidare vid transporter inom dessa länder. I Sverige gäller tillåten 
bruttovikt 60 ton, och generellt tillåten fordonslängd 24 m (i Finland 22 m), och för 
modulfordon är max-längden 25,25 m. 
 
Bredd i Sverige är max 2,6 m, och lasten får inte sticka ut mer än 20 cm på någon sida. 
För modulkombinationer är max mått 2,55 m med invändig bredd 2,51 m en anpassning 
till EU-moduler. Både när det gäller längd och bredd kan man söka dispens i Sverige. 
Vissa villkor gäller då generellt, enligt Tabell 25 och Tabell . 
 
 
 Tabell 25 Lång transport                     

24 m - 30 m Utmärkning    
Längre än 30 m men högst 35 m utmärkning, varningsbil och styrbara axlar 
Längre än 35 m utmärkning, varningsbil, eskort och styrbara axlar 

  
 
Tabell 26 Bred transport                                 

261 cm - 310 cm Utmärkning    
311 cm - 450 cm utmärkning och varningsbil 
bredare än 450 cm utmärkning, varningsbil och eskort 

 
 
I Sverige gäller också att vid bredd över 450 cm, längd över 35 m samt vid höga brutto-
vikter föreskrivs normalt att transporten ska eskorteras av vägtransportledare eller polis. 
Vid tunga transporter är det ofta ett villkor att broar ska passeras i bromitt med reducerad 
jämn hastighet utan att annat fordon finns på bron. Eventuellt kan en bro stängas av för 
annan trafik. Transportören ska alltid kontrollera att fordonet kan komma fram, när 
transporten är högre än 450 cm. 
 
Vid jämförande studier med olika fordonskombinationer, har man visat att de svenska och 
finska större fordonen är mer ekonomiska och därmed även mer miljövänliga. I Danmark 
och Norge pågår försöksverksamhet med längre fordon på vissa sträckor. Inom EU finns 
intresse ur ekonomisk synvinkel att öka fordonsstorlekarna, men det förutsätter tillräckligt 
hållbara broar och tillräckligt bra vägar med lämpliga kurvradier. Tills vidare gäller de 
särskilda, större måtten för nationella transporter i Sverige och Finland. 
 
För att minska utsläppen och få lägre transportkostnader utreder Skogforsk möjligheter att 
förlänga dagens timmertransporter på vägarna. I stället för dagens max 24 m vill man 
förlänga bilarna till 30 meter, för att få plats med ytterligare en timmertrave. Fyra bilar 
kan då ersättas med tre bilar. Bränsleförbrukningen kan minskas med 20-25 %, broms-
sträckor och manöverbarhet blir inte sämre, men omkörningssträckorna blir längre. Men 
med färre bilar beräknas ändå säkerheten öka. 
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7.4 Taksäkerhet, fasadstege 
 
Trähusindustrins problem 
I Finland krävs en utvändig fast fasadstege till samtliga hus (även 1-plan), men däremot 
inte i Sverige. 
 
Sverige BBR 8:24 Säkerhet vid användning, Skydd mot fall, Tillträdes- och 
skyddsanordning på tak 
8:2421 Tillträde till tak: 
Om en byggnads fasadhöjd närmast uppstigningsställe till tak är  

–  större än 4 meter men högst 8 meter, skall tillträde anordnas antingen invändigt eller 
utvändigt via fast monterad eller fällbar väggstege 

– större än 8 meter, skall tillträde till tak anordnas invändigt via en taklucka eller 
vägglucka i uppbyggnad på taket. 

 
Finlands Byggbestämmelsesamling, F2 Säkerhet vid användning av byggnad 
5.1 Säkerställande av möjlighet till service och underhåll. Inom alla delar av en byggnad, 
där det finns byggdelar, utrustning eller anordningar som kräver regelbunden städning, 
service, underhåll eller granskning skall det ordnas tillträde och möjlighet till arbete med 
beaktande av säkerheten för arbetare och utomstående. 
 
5.2 Tillträde till vind och tak. För byggnader med fler än två våningar skall tillträde till 
vind och tak kunna beredas såväl utifrån som inifrån. Väggstege skall vara hållbar, fast 
monterad samt ha en säker och ändamålsenlig placering.  
 
Anvisning: Väggstege tillverkas i allmänhet av korrosionsskyddad metall. För hus med 
högst två våningar kan stegen även vara av rötskyddat trä. 
 
Skillnader i byggreglerna 
När det gäller taksäkerhet beror reglerna bland annat på aspekter när det gäller arbets-
miljö och arbetarskydd. Detta kan grunda sig på politiska beslut, och vara beroende på 
vilka olyckor som har inträffat i landet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EU generellt (3 fordon) Sverige och Finland (2 fordon) 
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8 Diskussion 
 
Jämförelse mellan byggreglerna är inte är så enkel att göra. Reglerna i de olika länderna 
omfattar i stort samma ämnen men är indelade och presenterade i olika kapitel. Det 
speglar antagligen hur man värderat och bedömt olika ämnen och frågeställningar.  
 
Varför uppstår skillnader? 
Utformningen av regler i länderna har pågått under ett stort antal år vilket naturligtvis 
medfört skillnader i uppbyggnad av reglerna. Kunskapsnivån tillsammans med tradition 
har medfört att olika regler tillkommit vid olika tidpunkter och därmed har skillnader 
uppkommit. Politisk styrning och påverkan från företag och organisationer har även 
påverkat utformning och innehållet av reglerna.      
 
Vilka likheter och hinder finns? 
Kraven på bostäder inom Norden är trots allt relativt likartade. Troligen förekommer det 
större skillnader i behoven inom vissa av våra nordiska länder än mellan länderna. Vi har 
relativt likartat klimat, med andra ord vi har enbart mindre jordbävningar, inga tyfoner 
eller problem med termiter. Stora skillnader i snö- och vindlaster förekommer oftare inom 
enskilda länder än mellan länder.  
Vi har likartade kulturer och kraven på boendestandard är likartad. Beräkningsmetoder 
och vårt synsätt på säkerhet, byggproduktdirektiv, energi och standardiseringsarbete är 
relativt likartat. Det bör innebära att det finns goda förutsättningar för ytterligare 
harmonisering av dagens krav.  
Byggpraxis och andra skillnader i byggnadskultur fungerar som övergripande hinder för 
nya aktörer på marknaden. Skyddande av lokal industri genom olika förordningar och 
specifika regler innebär hinder för utifrån kommande aktörer. Litet eller inget samarbete 
och samordning mellan ländernas myndigheter gällande byggregler är indirekt ett hinder 
för ytterligare harmonisering av byggregler.  
        
Vad finns det för drivkrafter för ytterligare harmonisering? 

Det finns intresse på många håll för att harmonisera byggregler och förenkla handeln över 
gränser i Norden och även i Europa. Harmonisering av byggregler bör leda till att det blir 
enklare att nå nya marknader, och med större marknader kan utvecklingen ske mot en än 
mer  industrialiserad produktion vilket ger förutsättningar för billigare boende.  
 
Förenklade och mer likartade regler ger även företagen fördelar då fokus kan läggas på att 
bygga kostnadseffektiva hus med hög kvalitet i stället för att projektera och administrera 
för ett stort antal olika regler. 
 
Ett allt mer komplicerat samhälle ställer allt högre krav på utvecklade produkter och nor-
mer. Det innebär ökade kostnader för att ta fram regler inom speciella områden; handi-
kappfrågor, energifrågor m.m. förordar ett ökat samarbete. EU-arbetet med Eurokoder, 
produkt-standarder och CE-märkning kräver allt större engagemang och samordning 
mellan de nordiska länderna vilket bör ge oss bättre möjligheter att värna våra intressen 
och påverka övriga europiska länder.   
 
Det pågår och har genomförts ett antal samarbeten i norden; 

-  Nordiska Handikapprådet, mest angående övergripande mål när det gäller tillgäng-
lighet till byggnader för handikappade.  
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-  Tidigt nordiskt samarbetsprojekt NKB, Nordiska kommittén för byggbestämmelser, 
Nordiske retningslinjer for tränormer (NKB-rapport nr 33, 1978) är en föregångare till 
Eurokoder 

-  Comparison of the Building Legislation in the Nordic Countries, TemaNord 
2004:526, Nordic Council of Ministers, 2004. Beskriver hanteringen av byggprojekt 
enligt Plan- och bygglagen I de nordiska länderna, och belyser myndigheternas roll 
för byggkontrollen. 

-  Building Sector Regulations, A background to increase exchange between countries 
in the Baltic Sea region, TemaNord 2004:547, Nordic Council of Ministers, 2004, ska 
vara grund för politisk aktivitetsplan för ökad konkurrens inom byggområdet. Hinder 
kan vara nationella krav på registrering och auktorisation av företag och 
behörighetskrav samt  skillnader i detaljregleringen av byggprocessen. 

 
Byggreglerna är levande dokument med ständiga revisioner där ny kunskap och nya 
direktiv ska tas med och infogas i tidigare text. Byggherrar som önskar behålla sin eller 
sin orts byggnadsstil bör naturligtvis kunna uppföra byggnader efter sina önskemål. 
Däremot bör inte statliga eller lokala förordningar begränsa konkurrensen mellan byggare 
om gemensamma byggderiktiv uppfylls.  

 
Slutsatsen av projektet är att en harmonisering av byggreglerna för de flesta frågorna bör 
utföras på en gemensam nordisk nivå. Information om förändringar i regler bör förenklas 
och likriktas. Det finns goda förutsättningar för detta men det är viktigt att användaren 
känner igen sig i strukturen. En samordning innebär att kunskap om pågående arbete, pla-
nerande av nya regler måste i tidigt stadium vara transparent så att alla parter kan påverka 
och få information på ett smidigt sätt.     
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Bilaga 1. Rullstolsmått 
 
Ett stort antal teststandarder för rullstolar har utvecklats under de senaste åren, och de 
finns samlade i ISO 7176-serien. ISO 7176-5 behandlar tekniska definitioner och mät-
metoder för dimensioner och massa för manuella samt elektriska rullstolar. Några avsnitt 
ur rullstolsstandarderna beskrivs i denna bilaga. 
 
Längd, bredd, höjd (occupied length, width, height) definieras enligt Figur 10. 
 

occupied width occupied length

occupied height

 
Figur 10 Dimensions of the wheelchair when occupied 
 
 
Tabell 27. Standarden ISO 7176-5 anger följande typiska värden (mm) 

Electrically powered wheelchair  Manual wheelchair
Class A Class B Class C 

Occupied length 1200 1240 1300 1300 
Occupied width 740 620 680 700 
Occupied height 1500 1500 1530 1590 

 
 
Tabell 28. Rekommenderade maxgränser (mm) 

Electrically powered wheelchair  Manual wheelchair
Class A Class B Class C 

Occupied length 1300 1300 1300 1300 
Occupied width 800 700 700 700 
Occupied height 1600 1600 1600 1600 

 
 
Minimiutrymme anges som en cylinder inom vilken en rullstol  kan användas i trånga 
utrymmen utan att behöva backas fram och tillbaka allt för många gånger. Måtten anges 
som diameter och höjd enligt figuren. Måtten ska hjälpa arkitekter att skapa tillräckliga 
utrymmen i badrum, toaletter och andra trånga utrymmen, samt för att rita möblerbara 
rum där även rullstolar kan användas.  Minimiutrymme har erhållits utifrån en lång rad 
med experiment, men att vända rullstolen kan ändå vara svårt, se figur. Eftersom måttet 
bara definierar en cirkel runt vilken väggarna byggs eller sanitetsutrustning eller möbler 
placeras så kan dock mer utrymme i vissa fall finnas tillgängligt i verkligheten. 
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diameter of
required minimum space

height of
required
minimum

space

 

145°

a b c

Figur 11 Required 
minimum space            
(minimum space) 
 

Wheelchair manoeuvres in a circle of 1500 mm. 

 
 
 
Tabell 29. Rekommenderade minimum utrymme (mm) 

Electrically powered wheelchair Manual wheelchair 
Class A Class B Class C 

1500∅ x 2000 1500 ∅ x 2000 1500 ∅ x 2000 1800 ∅ x 2000 
 
 
Svängradie(diameter) för rullstol anges som den minsta cylinder inom vilken en obelastad 
rullstol kan köras runt i cirkel 360 grader, se Figur 11. 
 
 

d e

a
b

f

c

 
Figur 12 Svängradie – exempel för olika rullstolar 

 

Key: 
a manual wheelchair 
b electrically powered wheelchair with rear 

wheel drive and direct steering 
c electrically powered wheelchair with front 

wheel drive and direct steering 
d electrically powered wheelchair with rear 

wheel drive and full differential steering 
e electrically powered wheelchair with mid 

wheel drive and full differential steering 
f electrically powered wheelchair with 

scooter design and direct steering 
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Tabell 30 Typiska värden och rekommenderad maxgräns för sväng-diameter (mm) 
Electrically powered wheelchair   

Manual wheelchair Class A Class B Class C 
Typical 1650 1780 1795 2700 

Recommended 
max 

2000 2000 2300 2800 

 
 
Vändbredd är minimumavståndet mellan två vertikala, parallella väggar där en person i 
rullstol kan vända 180 grader. Typ 1 avser en enda vändrörelse, och typ 2 en vändning i 
några rörelser fram och tillbaka. 
 
 

reversing width (type 1)                                           reversing width (type 2)  
Vändning typ 1    Vändning typ 2 
 
 
Tabell 31 Typiska värden och rekommenderad maxgräns för vänd-bredd, typ 1 (mm) 

Electrically powered wheelchair  Manual wheelchair
Class A Class B Class C 

Typical 1270 1250 1310 --- 
Recommended 

max 
1400 1400 1400 --- 

 
 
Tabell 32 Typiska värden och rekommenderad maxgräns för vänd-bredd, typ 2 (mm) 

Electrically powered wheelchair  Manual wheelchair
Class A Class B Class C 

Typical --- --- --- 1660 
Recommended 

max 
--- --- --- 1740 

 
 
Bredd för korridor som svänger i 90 grader, se figur, utgår från en rullstol som svänger 
med fronten längs ytterväggen. 
 

required width
of angled corridor
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Tabell 33 Typiska värden och rekommenderad maxgräns för korridorbredd (mm) 

Electrically powered wheelchair  Manual wheelchair
Class A Class B Class C 

Typical 880 840 870 960 
Recommended 

max 
1010 1000 1000 1030 

 
 
Bredd för korridor med sidoutgång enligt figur och tabell. 
 

required corridor
width for side exit

exit
width

 
 
 
Tabell 34. Typiska värden för korridorbredd vid sidoutgång 

Electrically powered wheelchair  Door width Manual 
wheelchair Class A Class B Class C 

Typical 1000 810 760 800 930 
Typical 900 870 800 850 1060 
Typical 800 1020 900 1000 1360 
Typical 700 --- --- --- --- 

Recommended 
max 

1000 1020 990 990 1080 

Recommended 
max 

900 1290 1260 1260 1400 

Recommended 
max 

800 1830 1810 1810 2050 

 
 
Mått vid dörröppning anger avståndet från väggen till rullstolens bakersta punkt när 
dörren vid ett vägghörn öppnas. Måttet beror på rullstolstyp och på avståndet ”a”, se figur 
och  tabell. 
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Tabell 35 Typiska mått vid dörröppning (mm) 

Electrically powered wheelchair  Distance “a” Manual 
wheelchair 

Class A Class B Class C 

Typical 800 1200 1210 1265 1249 

Typical 700 1200 1210 1265 1249 

Typical 600 1200 1210 1265 1385 

Typical 500 1460 1311 1448 1541 

Typical 400 1610 1526 1631 1661 

Typical 300 1720 1656 1746 1760 

Typical 200 1820 1767 1846 1847 

Typical 100 1890 1851 1923 1919 

Typical 0 1940 1913 1980 1973 

Recommended max 800 1300 1300 1300 1300 

Recommended max 700 1480 1300 1300 1300 

Recommended max 600 1670 1590 1590 1590 

Recommended max 500 1780 1730 1730 1730 

Recommended max 400 1870 1830 1830 1830 

Recommended max 300 1930 1900 1900 1900 

Recommended max 200 1960 1950 1950 1950 

Recommended max 100 2000 1980 1980 1980 

Recommended max 0 2040 2030 2030 2030 
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