
● Kommun
● Typ av byggnad
● Byggår
● Datum för raset
● Spännvidd
● Taklutning
● Primärbärverk
● Material i primärbärverk
● Sekundärbärverk
● Snözon vid rastillfället
● Snölast på marken enligt SMHI
● Beskrivning av skada
● Rasorsak.

Snö 
Utmärkande för vintern 2009/2010 är att
det maximala snödjupet i södra Sverige
låg på nästan samma nivåer som i norra
Sverige. På flera ställen nådde snötäcket
djup som var bland de största som någon-
sin uppmätts. Tre av SMHI:s mätstationer
i Götaland nådde över 100 cm i snödjup
och i Svealand uppmättes det största
snödjupet på 110 cm i Snavlunda i Närke.
Vintern var inte bara snörik utan också
kallare än normalt i hela Sverige och pla-
cerar sig som en av de tio till tjugo kallas-
te de senaste hundratio åren. [4]

SMHI redovisar värden på snölast på
mark för några orter i det område där tak -
ras har inträffat enligt SP:s sammanställ-
ning. Även normerna hänvisar till snölast
på mark. Trots mycket snö konstateras att
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SBUF-projektet med rubriken Tak-
konstruktioner med stora spännvid-
der = Högriskkonstruktioner är en
av flera delrapporter som kommer
att handla om takrasen som skedde
i början på 2010. Ett flertal rappor-
ter är under framtagande och en
större utredning pågår med delta-
gare från Boverket, SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, Skan-
ska Teknik, Sveriges lantbruksuni-
versitet samt Lunds tekniska hög-
skola. Här redovisas några prelimi-
nära resultat.

Perioden februari till mars 2010 var
mycket snörik i stora delar av landet och
som en följd av detta inträffade ett myck-
et stort antal takras. Många av rasen var
dramatiska och ledde till stor uppmärk-
samhet i media. Takrasen hade ett snabbt
förlopp och det är ett under att bara två
personer omkom. Många av de raserade
byggnaderna hade slanka stål- eller trä-
konstruktioner med stora spännvidder.
Tidigare undersökningar av takras, [1],
[2] och [3], visar att det inte är snön som
är den primära orsaken utan feldimensio-
nering och felaktigt utförande. En sam -
manfattning av dessa rapporter kommer
att presenteras i rapporten.

Databas
SP beslöt redan i början av februari 2010
att sammanställa uppgifter om rasen och
har nu en lista på 166 takras vintern 2009/
2010 och 13 stycken 2010/2011. Försäk-
ringsbolagen uppger att de fått in över
3 000 skadeanmälningar. Dessa avser då
alla slags byggnader och även mindre
byggnader som skärmtak till villor, uthus,
villaväxthus med mera. Bedömningen är
dock att majoriteten av de större rasen
finns i SP:s förteckning. Den innehåller
beskrivningar av rasen samt bilder. Baserat
på uppgifterna i databasen har gjorts en
sammanställning, med följande uppgifter: 

värdena på mark, med enstaka undantag,
ligger under de värden som anges i snö-
lastnormen.

Konsulterna som granskat rasen har i
sina utredningar ofta bara mätt snölast på
tak, vilket är en annan sak än snölast på
mark. Snölast på tak beror på förutom på
hur mycket det snöat också på snödrift på
grund av vind, snöfickor, byggnader i lä
med mera. Snölast på tak kan inte jämföras
med normvärden som avser snö på mark.
Många ras orsakades av snöfickor som
inte hade beaktats vid dimensioneringen.

Byggnader som har rasat
Som framgår av figur 2 är det ett stort an-
tal olika typer av byggnader som rasat.
Lantbruksbyggnader dominerar med 50
fall. Totalt 38 takras har skett i byggnader
där en större mängd människor uppehåller
sig frekvent, så som skolor, idrottshallar,
affärslokaler etcetera. Något uppseende-
väckande är också antalet tältbyggnader
som kollapsat. Endast en villa har rasat.

Byggnadernas ålder spänner från före
1910-talet till 2010-talet figur 3. Mer än
60 procent av rasen avser byggnader upp-
förda från 1980 och framåt. 

Svagheter och kritiska punkter i
olika slags takkonstruktioner
När vi har studerat byggnaderna som rasat
har vi hittat flera saker som var och en har

Takkonstruktioner med 
stora spännvidder 
= Högriskkonstruktioner

Artikelförfattare är Camilla Persson
Lidgren, Skanska Teknik, Malmö, och
Carl-Johan Johansson, SP Sveriges
Tekniska Forskningsinstitut, Borås.

Figur 1: Borås, del av byggnad har kollapsat.



påverkat konstruktionen negativt. Om det
bara hade varit en orsak, hade det varit
lätt att hitta vad felet är, men så är det
inte. Det har varit kombinationer av flera
kritiska svagheter och punkter. Det som
kan påverka konstruktionens utförande
och uppbyggnad negativt är:
● Mycket snö på tak i kombination med
vind
● Snedfördelning av snölaster och snö-
fickor, byggnad placerad i lä, snöfickor
● Snözonsförrvirring på grund av änd -
rade snözoner under åren och ändrat be-
räkningssätt av snö
● Underdimensionerad stomkonstruktion
och ej tagit hänsyn till nedböjning
● Felaktiga håltagningar och urtag i trä-
balkar
● Felaktiga infästningar, ej åtdragna bul-
tar, underdimensionerade dragstag
● Ej dimensionerat byggnaden för stabi-
litet på rätt sätt

● Stabiliserande takplåt som gått till brott
på grund av underdimensionering
● Gerberskarvade plåttak, ibland har
brottet skett vid snöskottning
● Olika beräkningsnormer har använts
samt olika säkerhetsklasser för ingående
stomdelar
● Alla leverantörer har olika beräknings-
program varav flera egenutvecklade 
● Hög utnyttjandegrad 
● Ingen kontroll av att konstruktionens
utförande stämmer överens med hand-
lingarna
● Kvalitetsansvarig och oberoende grans -
kare saknas
● Bygglov och byggsamråd saknas, det
finns inte krav på det
● Byggnaden är inte besiktigad.

Takplåt 
Högprofilerad takplåt, upplagd direkt på
primärbärverket, har varit bidragande i

flertalet takras. Någon generellt avgö-
rande orsak till detta har ej kunnat konsta-
teras, däremot ett antal ofullkomligheter
som tillsammans torde ha bidragit till in-
träffade takras. Det förekommer att tak-
plåtskonstruktören får otillräcklig infor-
mation för att kunna bedöma uppkomst
av snöficka.

Generellt har vi upptäckt att man di-
mensionerar trp-plåten för snölast en sä-
kerhetsklass lägre än vad man dimensio-
nerar primärbärverket för. Detta gäller i
princip samtliga leverantörer som vi har
intervjuat. Leverantörernas tolkning av
BKR:s regler är att man ska dimensionera
byggnadens stabilitet i säkerhetsklass 3,
men för snölast kan man dimensionera
trp-plåten i säkerhetsklass 2. Dessutom
gör man en kontroll att skivverkan i sä-
kerhetsklass 3 inte kräver större plåt än
vid snölastdimensionering i säkerhets -
klass 2. Plåt som avstyvar primärbärverk
bör dimensioneras i säkerhetsklass 3. Om
man skulle ha dimensionerat trp-plåten i
säkerhetsklass 3 även för snölast innebär
det att man hade fått större plåttjocklek
och eventuellt större överlapp vid plåt-
skarvar. 

Program på marknaden 
Vi har gjort telefonintervjuer och enkät-
undersökningar med cirka tio halleveran-
törer eller leverantörer av hallstommar.
Det kan vara leverantörer av plåt, stålbal-
kar, träbalkar eller helt färdiga hallar. Vi
konstaterar snabbt att det är många olika
datorprogram som används, nästan inga
leverantörer använder samma program
och flera av beräkningsprogrammen är
egenutvecklade. Det är inte bara pro-
grammen som är olika, även modellupp-
byggnaden är olika. 

Dansk undersökning av takras
vintern 2009/2010
Norra Jylland drabbades liksom Sverige
av många takras vintern 2009/2010 [5].
Dansk Standard har utrett orsakerna. Man
bedömer antalet skador orsakade av snön
till cirka 5 000. De flesta är dock småska-
dor. De mer omfattande skadorna uppträ-
der främst på stålkonstruktioner och trä-
fackverk med stora spännvidder. Man har
samlat in uppgifter om cirka 300 allvarligt
skadade konstruktioner och av dessa har
man studerat elva stycken lite närmare.
De undersökta byggnaderna har använts
som maskinhall, ridhus, stall respektive
bostadshus. Såväl nyare stål- och träfack-
verk som en limträkonstruktion ingick.

Man drar följande slutsatser:
● De rasade byggnaderna har generellt
sett väsentliga konstruktiva brister och
har därför inte den säkerhet som den nu-
varande normen föreskriver.
● Orsaken till den bristande säkerheten är
utförandefel, beräkningsfel, dåligt under-
håll och stora snömängder. 
● Den gällande snönormen har brister
och bör förbättras i samband med revi-
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Figur 2: Typer av byggnader som rasat.

Figur 3: Byggnadernas byggår.



sion av eurokoderna. Eftersom denna re-
vision kommer att dröja cirka fem år re-
kommenderas att det omedelbart tas fram
regler för snöröjning av stora tak.
● Erfarenheter från tidigare extrema vä-
dersituationer, framför allt vind, visar att
konstruktioner som levde upp till norm-
kraven när de uppfördes inte får skador
eller rasar. Erfarenheterna visar också att
konstruktioner som skadas eller rasar har
en bärförmåga som är mycket mindre än
vad som svara mot normkraven. Dessa
erfarenheter stämmer överens med vad
som konstaterats efter studier av snöska-
dorna vintern 2009/2010.
● Snöobservationer har visat att snölasten
(på mark) har överskridit normvärdet på
0,9 kN/m² som gällt sedan 1998. Baserat
på statiska analyser rekommendera man
att normvärdet höjs med tio procent. När
det gäller snöanhopning menar man att
eurocoden inte är konsistent och att det
finns behov av förbättringar. 

Boverket
Boverket har på sin hemsida skrivit
mycket om hur man undviker ras. Praktis-
ka tips till den enskilde husägaren hur
man besiktigar sin byggnad och när man
behöver ta till extern hjälp. Det finns in-
formation hur man ska skotta snö på tak.
Där finns även allmänna råd för dimen-
sioneringskontroller vid nybyggnad av

hallar speciellt med hänsyn till stabilitet
och bärförmåga. En delrapport med erfa-
renheter från takrasen skrevs på uppdrag
av regeringen juni 2010. [6]

Förändringar för att undvika ras i
framtiden
Utredningen av snörasen pågår fortfa-
rande och syftet är att kunna föreslå för -
änd ringar som behövs för att undvika ta-
kras när det snöar mycket igen. Följande
för änd ringar diskuteras:
● Ändra reglerna för snölastberäkning,
kombinera snö och vind och snedbelast-
ning i större grad
● Standardisera beräkningsprogram (typ-
godkända) för fackverksbalkar, limträbal-
kar och bågramar 
● Använd inte gerberskarvad takplåt 
● Var försiktig med bågkonstruktioner,
dimensionera för snedbelastning
● Gör aldrig egna håltagningar eller urtag
i stomkonstruktionerna
● Kapa aldrig dragstag eller gör hål i fri-
bärande och stabiliserande takplåtar
● Utnyttja inte konstruktionerna till max,
naturens krafter överträffas då och då
● Köp hallbygganden som en totalentre-
prenad, ha ett ordentligt kontrakt, grans-
ka handlingarna
● Besiktiga byggnaden och utnyttja din
rätt att välja kvalitetsansvarig
● Om du ska göra en ombyggnad/till -

bygg nad – kontakta erfarna konstruktö-
rer/entreprenörer och se till att du inte får
snöfickor eller läbyggnader. ■
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Figur 4: Halva byggnaden har rasat. Figur 5: Typiskt ras av tälthall.
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