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Under perioden januari till mars 2010 rasade ett stort antal tak i samband med kraftiga snöfall.  

Utmärkande var att det var minusgrader under hela snöfallsperioden, och att det blåste en  

övervägande nordlig till ostlig vind. Försäkringsbolagen har uppgivit, att man fick skade anmälningar 

från mer än 3000 byggnader. 

Takras avslöjar 
allvarliga brister

Bild 1. Brott i gerberskarvad TRP-plåt i Vänersborgs arena.

SP har etablerat en databas 
med 180 rasade eller ska-
dade tak. Det framgår, att 

det var övervägande stål- och trä-
konstruktioner, som hade rasat. 
Endast en skadad betongkonstruk-
tion rapporterades. Byggnadernas 
ålder spänner över cirka 100 år, 
men 60 % är uppförda från 1980 
och framåt. Taken är förhållande-
vis flacka. Ca 30 % är lantbruks-
byggnader. De dominerande rasor-
sakerna är dimensioneringsfel och 
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utförandefel. Till dimensionerings-
fel räknas bl a, att man inte har di-
mensionerat över huvudtaget, och 
att man inte har beaktat snöfickor 
mm. Detta är några av slutsatserna 
i den utredning, som SP har utfört 
tillsammans med Skanska, Lunds 
tekniska högskola och Lantbruksu-
niversitetet, och som publicerades 
den 1 juni 2011.

Mycket snö men inte  
extremt mycket
Utmärkande för vintern 2009 – 
2010 var, att det maximala snö-
djupet i södra Sverige låg på nästan 
samma nivåer som i norra Sverige. 
Snötäcket i Götaland och i södra 
Svealand kulminerade inom många 
områden under de två sista veckor-
na i februari. På flera ställen nådde 
snötäcket djup, som var bland de 
största, som någonsin hade upp-
mätts. I Halmstad och Göteborg 
(Kållered) tangerades snödjups-
rekorden från 1942 respektive 
1947. Tre av SMHIs mätstationer 
i Götaland uppmätte över 100 cm 
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 
kallaste de senaste 110 åren. Tem-
peraturerna under de kallaste dyg-
nen var dock inte speciellt låga i ett 

historiskt perspektiv. Anmärknings-
värt är dock de långa perioderna 
utan blidväder. Det senare gjorde, 
att snöns densitet blev låg, och att 
snölasten på marken, trots stora 
snödjup i en del fall, inte översteg 
normvärdena, se Tabell 1.

Ihållande nordlig till ostlig vind
Vindförhållandena var speciella. 
Vindstyrkorna var inte anmärk-
ningsvärda, men vindriktningen 
var övervägande nordlig till ostlig 
under praktiskt taget hela snöfalls-
perioden. Det illustreras i Figur 
1 a och b med vinddiagram för 
Måseskär i Bohuslän och Kilsber-
gen i Närke. I det senare fallet har 
vindriktningen varit nordlig under 
praktiskt taget hela snöfallsperio-
den, med undantag för korta perio-
der med ostlig vind.

Det faktum att vindriktningen 
på många orter har varit i stort sett 
den samma under hela snöfallspe-
rioden har starkt bidragit till den 
kraftiga drivbildning och ojämna 
snölastfördelning, som har noterats 
på flera rasade tak.

SPs databas 
SP har etablerat en databas med 
uppgifter om de olika takrasen. 
Den innehåller beskrivningar av 
rasen samt bilder. Baserat på upp-
gifterna i databasen har gjorts en 
sammanställning med följande 

Tabell 1. Snölast på mark baserat på SMHIs hydrologiska modell. Denna modell beräknar snöns vatteninnehåll 
och används för prognoser av vattenföring. Jämförelse med värden baserade på snödjup och en antagen densitet 
(240 eller 280 kg/m3) samt med normvärden för några orter där takras har ägt rum. 

Ort Snölast baserat på baserad på 
SMhIs hydrologiska modell 
(kN/m2)

Snölast baserat på uppmätt 
snödjup och antagen densitet 
(kN/m2)

Snölastens grundvärde  
enl BFS 2006:21 (EBS 3)
(kN/m2)

Borås 1,1 1,6 2,0-2,5

Jönköping 1,0 2,3 2,5-3,0

Vänersborg 1,0 1,4 2,0

Linköping 1,0 1,6 2,0

Stockholm 0,7 1,2 2,0

Varberg 0,7 1,3 1,5-2,0

Kilsbergen i Närke.

Figur 1. Vinddiagram för orter i södra 
och mellersta Sverige. Diagrammen 
baseras på vinddata från SMHI och 
avser perioden från när det började 
snöa till då raset inträffade. Vindrikt-
ningarna 360, 90, 180 och 270 mot-
svarar norr, öster söder och väster.

Måseskär i Bohuslän.
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uppgifter från 180 rasade tak (Här 
ingår också 13 rasobjekt från vin-
tern 2010/2011): 
•	 Kommun
•	 Typ	av	byggnad
•	 Byggår
•	 Datum	för	raset
•	 Spännvidd
•	 Taklutning
•	 Primärbärverk
•	 Material	i	primärbärverket
•	 Sekundbärverk
•	 Snözon	vid	rastillfället
•	 Snölast	på	marken	enligt	SMHI
•	 Beskrivning	av	skada
•	 Rasorsak

Underlaget baseras på mediaupp-
gifter, intervjuer med personer med 
anknytning till rasen, SP-personals 
besök på platsen samt skadeutred-
ningar. Följande kan konstateras:
•	 De	 flesta	 rasen	 skedde	 under	

senare delen av februari 2010 
(vecka 7 och 8). Detta samman-
hänger med att snödjupet då var 
som störst enligt SMHIs mät-
ningar.

•	 Som	framgår	av	Figur	2	var	det	
ett stort antal olika typer av 
byggnader, som rasade. Lant-
bruksbyggnaderna utgör ca 30 
%. Många av maskinhallarna 
kan sannolikt också hänföras 
till kategorin lantbruksbyggna-
der. Totalt 38 takras har skett i 
byggnader, där en större mängd 
människor uppehåller sig frek-
vent, såsom skolor, idrottshallar, 
affärslokaler etc. Något uppse-
endeväckande är också antalet 
kollapsade tältbyggnader. Endast 
en villa har rasat och bara delvis. 

•	 Det	är	stål-	och	träkonstruktio-
ner, som har rasat, se Figur 3. En 
övervägande andel av konstruk-
tionerna konstaterades vara för-
hållandevis slanka. 

•	 En	enda	betongkonstruktion	har	
rapporterats skadad. 

•	 Sekundärbärverken	 utgörs	
främst av åsar av trä samt TRP-
plåt eller åsar av Z-balk, som 
framgår av Figur 4. I lantbruks-
byggnaderna förekommer ofta 
korrugerad plåt.

Rasorsaker
I 37 fall har det varit möjligt, att 
ta fram mer detaljerad information 
om takrasen, vilket är mindre än 
25 % av fallen i SPs databas. Föl-
jande kan konstateras:
•	 Stål	 dominerar	 i	 primärbär-

verken i 18 av 37 fall. Därefter 
kommer trä med 10 fall och 
limträ med 9 fall. Med trä avses 
konstruktionsvirke och det före-
kommer framförallt i spikplåts-
förbundna trätakstolar. 

•	 Sekundärbärverken	utgörs	i	11	
fall av profilerad plåt (TRP), i 8 
fall av plåtåsar, i 16 fall av trä el-
ler limträ och i ett fall av tältduk.

•	 I	7	av	10	fall	har	TRP-plåten	va-
rit gerberskarvad.

•	 I	4	fall	med	gerberskarvad	TRP-
plåt hade taket skottats eller på-
gick skottning när raset skedde. 

•	 Sadeltak	med	låg	lutning	(mindre	
än 15°) dominerar helt. Dessa 
tak har varit dimensionerade för 
en jämnt fördelad snölast, men 
många av utredningarna pekar 
på att snön har varit kraftigt 
omfördelad till läsidan av taket.

•	 Bara	i	ett	fall	översteg	snölasten	
på marken vid rastillfället värdet 
som användes vid dimensione-
ringen. 

•	 I	16	av	18	fall	med	taklutning	
mindre än eller lika med 15° har 
uppmätt snölast på taken över-
stigit snölasten på mark. Det ska 
då tilläggas att det är mycket 
oklart om mätningarna på taken 
är representativa. I ett fall har 
SP mätt snölasten på byggnaden 
intill den rasade och fått värdet 
1,05 kN/m². Snölasten på mark 
enligt uppgift från SMHI var 
0,86 kN/m². Detta rimmar illa 
med användningen av 0,8 fak-
torn, se nedan under Snölaster 
och formfaktorer.

•	 Vindriktningen	vid	tiden	för	ra-
sen har med ett par undantag 
varit nordig till ostlig, vilket il-
lustreras i Figur 1.

•	 I	16	av	29	fall	har	byggnadernas	
nockriktning legat inom sektorn 
NO-O. 

KONSTrUKTIONSTEKNIK

•	 Byggnadernas	 ålder	 spänner	
över en lång period, från före 
1910-talet till 2010-talet. 

•	 Mer	 än	 60	 %	 ras	 har	 skett	 i	
byggnader uppförda från 1980 
och framåt. 

•	 Fria	 spännvidden	 för	 primär-
bärverken ligger inom ett brett 
spann, från några meter upp till 
över 80 m. Spännviddsinterval-
let 10-19 m dominerar. 

•	 Taklutningen	 är	 övervägande	
låg. I cirka hälften av fallen var 
taklutningen 15° eller lägre. Ett 
tiotal bågar förekommer också 
bland rasen.

Figur 2. Typer av byggnader som rasat.

Figur 3. Material i takens primärbärverk

Figur 4. Typ av sekundärbärverk.
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Svårt att utreda rasorsaken
Det har visat sig vara svårt att ut-
reda vad som har orsakat ett ras. I 
några få fall är orsaken helt uppen-
bar, som i t ex ett ridhus i Udde-
valla, där det saknades en viktig 
bricka i änden av ett dragstag. Ett 
annat okomplicerat fall är en ishall 
i Kållered, där man i samband med 
en ombyggnad tog bort stag, som 
hade avgörande betydelse för stabi-
lisering av stålramarna. Ytterligare 
ett fall, där rasorsaken har kun-
nat utredas ganska fullständigt, är 
Lundbyhallen i Borås. Där hade in-
te gjorts några kontrollberäkningar 
över huvudtaget när stommen 
flyttades från en tidigare byggnad. 
Därmed missades möjligheten att 
beakta risken för snöfickor. 

I Tabell 3 finns en sammanställ-
ning av noterade brister och fel, 
som har bedömts vara rasorsak. I 
vissa fall har det funnits flera olika 
fel i en och samma byggnad. Det 
var t ex fallet i en fotbollshall i 

Skellefteå, där det skedde tre olika 
brott. Takplåten rasade i ett fack. 
Ett dragstag i en sadeltakstol av 
limträ (treledsbåge med dragband) 
gick av p g a materialfel. Dessutom 
brast ett krysstag av höghållfast 
stål i en fasad p g a att det bockats i 
samband med montaget. 

I många fall (11 av 36) har det 
inte gjorts någon annan notering än 
att snölasten har varit stor. I flera 
av dessa fall finns säkerligen något 
annat än snön, som kan förklara 
raset. Särskilt när snölasten på 
marken har legat klart under norm-
värdet för den aktuella orten. 

Tak med stålbärverk
Det finns en rad olika orsaker till 
att tak med stålkonstruktioner har 
rasat. I en del fall är det inte primär-
bärverket som har kollapsat utan 
sekundärbärverket. Det är fallet i 
Vänersborgs Arena och i den ishall 
i Luleå, där brott uppstått i TRP-
plåten. Det är noterbart, att några 

KONSTrUKTIONSTEKNIK

Typ av byggnad Material i primärbärverket

Stål Limträ Trä

Idrotts-, sport-, is- och eventhallar 7 4 -

Ridhus 3 1 -

Skolor - 2 -

Affärslokaler 1 - -

Industrilokaler 3 - -

Lagerlokaler 3 - 1

Lantbruksbyggnader 1 2 8

Övrigt - - 1

Summa 18 9 10

Tabell 2. Material i primärbärverken för olika typer av byggnader.

Material i  
primärbärverket

Ingen eller  
felaktig dimen- 
sionering

Material-  
eller kom-
ponentfel

Bristande 
underhåll

Utförande-
fel på  
byggplats

Annat

Stål (balkar, ramar, bågar) 8 1 - 3 5

Limträ (balkar, ramar) 3 2 - 4 3

Trä (fackverk) 5 1 2 4 3

Summa 16 4 2 11 11

Tabell 3. Brister per typ av material i primärbärverket. Observera att summan inte blir 37  
pga att flera objekt innehåller mer än ett fel.

konstruktionstyper återkommer i 
flera ras. Det gäller ett fabrikat med 
fackverkskonstruktioner av kall-
bockad plåt, som förekommer i 8 
fall. Den här fackverkstypen medger 
stora möjligheter till optimering av 
framför allt diagonalerna, vilka har 
visat sig vara känsliga för ojämn 
lastfördelning, då stångkrafterna 
blir andra än de som har beräknats. 

Tälthallar med bågar eller ra-
mar av stålfackverk förekommer i 
11 fall, varav många är av ett och 
samma fabrikat. Ett av de mer upp-
märksammade rasen är en sport-
hall i Salem, som kollapsade, när 
det fanns folk inne i byggnaden. 
Det är mycket oklart hur dessa 
konstruktioner har dimensionerats, 
och sannolikt är de inte lämpliga 
vid större snölaster. 

Två- och trelredsramar med 
I-tvärsnitt är vanliga i ridhus, ma-
skinhallar och lagerbyggnader. Ett 
exempel är ett ridhus i Varberg. 
Ramkonstruktionens funktion är 
helt beroende av den stagning, som 
erhålls av takåsar och väggreglar, 
vilka ofta utförs som kontinuer-
liga träkonstruktioner. Detta i sin 
tur kräver ett noggrant arbetsutfö-
rande. I det aktuella fallet var ås-
arna felaktigt monterade och brast, 
varefter stålramarna förlorade sin 
stabilitet. Dessutom var ramen inte 
stagad i underkanten av ramhör-
nen, där tryckspänningar uppstår.

Utmärkande för de aktuella stål-
konstruktionerna i form av ramar är 
att de är slanka, och att stabilisering 
av tryckta flänsar och stänger är helt 
avgörande för att konstruktionerna 
ska kunna bära sin last. Här är det 
viktigt att rätt antagande görs vid 
dimensioneringen, t ex vad gäller 
knäcklängd samt att arbetsutföran-
den på byggplatsen utförs fackmäs-
sigt enligt bygghandlingarna. 

Tak med limträbärverk
Bland de undersökta fallen finns 
ingen gemensam nämnare. Det 
handlar om en saknad förankrings-
bricka som i ridhuset i Uddevalla, 
ett brustet dragstag som i fotbolls-
hallen i Skellefteå eller olämplig 

Det har 
visat sig vara 

svårt att 
utreda vad 
som har 

orsakat ett ras
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detaljutformning vid infästning av 
dragstag som i ett grisstall i Linkö-
ping.

Tak med träbärverk
Vanligast är fackverkstakstolar ut-
förda som spikplåtsförbundna trä-
takstolar. Dessa är konstruktioner 
med långt driven optimering, som 
kräver korrekt stagning av tryckta 
strävor för att fungera på avsett 
sätt och uppnå den avsedda bär-
förmågan. Stagningen beaktas ofta 
inte vid montaget och effekten blir 
en kraftigt reducerad bärförmåga. 

Sekundärbärverkens betydelse
Sekundärbärverken har ofta den 
viktiga uppgiften att stabilisera 
primärbärverket. Om man bortser 
från lantbruksbyggnaderna, där 
det ofta förekommer byggnader 
med träåsar och plåttak, så do-
minerar TRP med förekomst i 23 
av de 180 registrerade fallen. I de 
37 närmare granskade fallen före-
kommer TRP i 10 fall. I 6 av dessa 
har det skett brott i plåttaket och i 
alla 6 fallen var plåten gerberskar-
vad, ett system som är känsligt för 
ojämn belastning. Eftersom TRP-
plåt och andra sekundärbärverk till 
t ex ramar är helt nödvändiga för 
byggnadens stabilitet, ska de också 
dimensioneras i säkerhetsklass 3, 
då primärstommen har denna sä-
kerhetsklass. I alltför många fall 
dimensioneras sekundärbärverket i 
för låg säkerhetsklass. 

Snölaster och formfaktorer
Snölastens normvärde har ändrats 
genom åren. Vid den senaste änd-
ringen 2006 gjordes en höjning av 
snölastens karaktäristiska värde 
för två tredjedelar av landets kom-
muner. Sänkning skedde i ett fåtal 
fall. Normens (eurokodens) ka-
raktäristiska värde för snölast på 
mark får med gällande statistiska 
underlag ses som rimliga. Däre-
mot pekar flera iakttagelser på att 
formfaktorerna inte har speglat de 
verkliga förhållandena. Det gäller 
särskilt tak med lutning ≤ 15°. I 
åtskilliga av de studerade rasen har 

det varit praktiskt taget renblåst 
på lovartsidan av nocken och stor 
snöansamling på läsidan. Det är 
inte osannolikt att takrasen hade 
blivit färre, om normen hade beak-
tat risken för större snedfördelning 
för taklutningar under 15°. I denna 
problemställning borde introduk-
tionen av Eurokoderna medföra en 
skärpning, men det är osäkert, om 
den är tillräcklig. 

Enligt såväl tidigare svenska 
byggregler som Eurokoden. redu-
ceras värdet på snölasten på platta 
tak med faktorn 0,8 utgående från 
snölastens karaktäristiska värde på 
mark. Det är dock svårt att se logi-
ken i att snölasten på ett stort platt 
tak skulle vara lägre än på omgi-
vande mark. 

Risken för fortskridande ras
Det kan tyvärr konstateras, att ris-
ken för fortskridande ras inte beak-
tas i tillräcklig grad. Åtgärder mot 
fortskridande ras förknippas ofta 
med prefabricerade betongstom-
mar. Kraven gäller även för ett stort 
antal andra byggnadstyper. Tak-
konstruktionernas utformning för 
t ex hallbyggnader är oftast sådan, 
att en lokal skada, t ex i form av att 
en takplåt brister, kan leda till att 
hela takkonstruktionen kollapsar. 

Om takkonstruktionen är stom-
stabiliserande, kan även stommen 
kollapsa.

Kontrollen har inte fungerat
I 17 fall har gjorts en uppföljning 
av bygglovsprocessen. När det gäl-
ler perioden från 1995 och framåt 
finns i samtliga fall noteringar, att 
byggsamråd har hållits, och att det 
finns en kontrollplan. Endast i 1 av 
8 fall finns noteringar, att mottag-
nings- och utförandekontroll har 
skett. Däremot verkar det inte ha 
skett någon dimensioneringskon-
troll för hela bygganden. Plan- och 
bygglagen från 1995 förutsatte en 
fungerande egenkontroll. Härvid 
försvann också granskningar och 
den tidigare vanliga dagkontrollen. 
Dessa förhållanden har helt klart 
negativt påverkat både projektö-
rer och utförare. Tillämpningen av 
Plan- och bygglagen från 1995 kan 
mycket väl vara en delförklaring till 
takrasen.

Förslag till åtgärder
Behovet av förändringar och kom-
pletteringar av formfaktorerna för 
snölast bör undersökas. Det är 
motiverat dels med hänsyn till iakt-
tagelser under vintern 2009/2010, 
dels av hänsyn till att endast ett be-

Bild 2. Lagerhall i Alingsåstrakten med underdimensionerade primärbalkar 
med skjuvbucklor i livet. Intilliggade byggnad med samma typ av takkon-
struktion rasade.

KONSTrUKTIONSTEKNIK

Behovet av 
förändringar 
och komplet-
teringar av 

formfaktorerna 
för snölast bör 

undersökas
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gränsat antal geometriska utform-
ningar av byggnader täcks in i de 
nuvarande reglerna.

För merparten av förkommande 
konstruktioner bör berörda aktö-
rer informeras om hur en korrekt 
dimensionering ska ske vad gäller; 
•	 val	av	säkerhetsfaktor	
•	 stagning	av	tryckta	strävor
•	 säkerställande	av	totalstabilitet	
•	 utförande	på	byggplatsen	m	m.	

En angelägen uppgift är framtagan-
det av en broschyr med goda exem-
pel på hur primär- och sekundär-
bärverk och detaljer bör utformas, 
samt exempel på hur risken för 
fortskridande ras bör hanteras. Sär-
skilt viktig att understryka behovet 
av stabilisering av slanka konstruk-
tioner. 

När det gäller bygglovsproces-
sen behöver det sakligt tekniska 
innehållet i kontrollarbetet utveck-
las. Krav på byggherreorganisatio-
nens tillgång till sammanhållande 
teknisk kompetens behöver stär-
kas. För byggnader som byggts 
till-, om- och på, bör den samver-
kande hållfasthetsövervakningen 
mellan gamla och nya delar för-
stärkas. För serietillverkade bygg-
nader, framförallt olika typer av 
hallbyggnader bör de styckevis 
upphandlade delarna följas upp 
för att säkerställa att dessa sam-
verkar i den färdiga byggnaden.  
Den nya plan- och bygglagen 
(PBL) ger goda förutsättningar för 
dessa frågor i projekt, som kräver 
bygglov eller anmälan. Enligt PBL 
ska de tekniska egenskapskraven 
säkerställas, innan startbesked får 
lämnas. Enligt plan- och byggför-
ordningen ska konstruktioner med 
särskild risk beaktas speciellt. Fa-
brikstillverkade fackverkstakstolar 
med spikplåtar ska vara CE-märk-
ta, även för lantbruksbyggnader.

Lantbrukaren, som inte omfattas 
av bygglovplikt eller anmälnings-
plikt, bör informeras genom bro-
schyrer och kurser. Samtidigt bör 
understrykas nyttan av att anlita 
byggsakkunniga vid genomförande. 

Försäkringsbolagen uppmanas 

KONSTrUKTIONSTEKNIK

Läs mer på Internet
www.sp.se

Författarnas e-post
roberto.crocetti@kstr.lth.se
cajo@sp.se
jan@byggtanken.se

att ställa krav på dimensionering 
och bygghandlingar samt kontroll 
och besiktning i samband med in-
försäkring.

Åtgärder inför kommande  
snövintrar
Det är uppenbart att det finns risk-
konstruktioner, slanka konstruktio-
ner som inte är tillräckligt stabilise-
rade, gerberskarvade TRP-plåttak 
m m. Dessutom kan en del tak vara 
underdimensionerade  p g a att tidi-
gare snölastnormer inte har beaktat 
risken för osymmetrisk snölast på 
låglutande tak i tillräcklig utsträck-
ning. Mot denna bakgrund bör det 
skapas en beredskap för att skotta 

låglutande tak med spännvidder 
över 10 meter, när stora mängder 
snö förväntas. I flera fall kan även 
en avstämning mellan projekterad 
bärförmåga enligt tidigare byggreg-
ler och erforderlig bärförmåga för 
snölaster enligt eurokoder krävas.

En angelägen 
uppgift är 

framtagandet 
av en broschyr 

med goda 
exempel på hur 

primär- och 
sekundär-

bärverk och 
detaljer bör 
utformas

Brosamverkan i Västsverige utlyser följande tävling:

Vem blir
Årets Brobyggare i Sverige?

Vi söker Dig (eller en kollega till Dig) som genom eget,
aktivt arbete bidragit till brobyggnadskonstens  utveckling

i Sverige. Det kan handla om ny eller redan känd teknik, material,
produktionsmetod, kvalitet, miljö, estetik, helhetssyn och samverkan

eller att ha synliggjort brobyggnadskonsten på ett positivt sätt.

Med utmärkelsen följer en plakett och ett resestipendium till
ett värde av 40 000 kronor.

Årets pristagare kommer att utses före årsskiftet. Juryns val kommer att tillkännages i
samband med den årliga Brobyggardagen i Göteborg, som nästa år infaller den 30 januari.

Vill du veta mer om kriterierna för utmärkelsen och hur du ansöker kan du läsa på
www.brovast.nu 

Anmäl till Annika Romell, Arokad, Plejadgatan 3, 417 57 Göteborg
E-post annika@arokad.se (tel: 031 – 733 47 03)

Sista dag för ansökan är 5 december 2011.

TÄVLINGEN ANORDNAS AV BROSAMVERKAN I VÄSTSVERIGE I SAMVERKAN MED SVENSKA GRUPPEN INOM CIR.

Årets Brobyggare 2010
Olaf Burger

NCC
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