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Förord 
 
Detta examensarbete är en del av högskoleutbildningen Byggnadsteknik vid 
Linköpings tekniska högskola och har gjorts i samarbete med Stadsbyggnadskontoret, 
Norrköpings kommun. Examensarbetets syfte har varit att ta fram en strategiplan för 
säkerställande av människor och fastigheter vid extraordinära snöförhållanden.  
 
Under mitt arbete har jag fått mycket information och hjälp från flera av de personer 
som arbetade med snöskottning av tak under vintern 2009–2010. Däribland personal 
från Stadspartner, Primär samt Fastighetsteknik som jag vill rikta ett stort tack till. Jag 
vill även tacka Jerker Jakobsson, byggnadskonstruktör, som har bidragit med sin 
kunskap beträffande hållfasthet på tak. 
 
På verksamheten ”lokalförsörjning” i Norrköpings kommun vill jag tacka min 
handledare, Johan Ågren, som har varit ett bra ”bollplank” under arbetets gång samt 
Sören Karlsson, chef för lokalförsörjningsenheten, för idén till examensarbetet. 
 
Slutligen vill jag tacka min examinator, Mårten Johansson, som har väglett mig i 
rapportskrivandet under arbetets gång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________ 
Caroline Johansson 



  

Sammanfattning 
 
Under vintern 2009–2010 snöade det extraordinärt mycket i Sverige. Den stora 
belastningen från snön resulterade i att många tak runt om i landet rasade ihop. Snö- 
och isras från tak var även vanligt förekommande denna vinter. 
 
Syftet med den här rapporten är att redogöra för de faror som stora mängder snö och 
is på tak innebär samt vilka olyckor som kan inträffa vid extraordinära 
snöförhållanden. Rapporten ska även ge en redogörelse för vilka takkonstruktioner 
som, mer än andra, riskerar att rasa in vid stora snölaster. 
 
Information till rapporten har bland annat inhämtats genom intervjuer av personer 
som arbetade med snöskottning av tak under vintern 2009–2010 samt genom samråd 
med en konstruktör. 
 
Förekommande händelser som stora mängder snö och is kan leda till är bland annat 
snöras från tak, istappar som faller från rännor på tak samt tak som rasar in. Sådana 
händelser kan leda till förödande konsekvenser om människor befinner sig i närheten. 
Händelserna kan dock undvikas om snön och isen på taken röjs i god tid. 
 
De takkonstruktioner som har visat sig ligga i riskzonen för takras vid stora snölaster 
är i synnerhet platta tak med stora spännvidder samt platta och låglutande tak med 
slanka konstruktioner. 
 
 



  

Abstract 
 
During the winter of 2009-2010 it was snowing extraordinary much in Sweden. The 
Huge load of snow resulted in many collapsing roofs around the country. Snow and 
ice slips from roofs were also frequent this winter. 
 
The purpose of this report is to outline the dangers that large amounts of snow and ice 
on the roofs means and which accidents that may occur in extraordinary snow 
conditions. The report will also provide a statement of roofs which, more than others, 
are in danger of collapsing because of large snow loads. 
 
Information for the report is gathered through interviews of people who worked with 
snow shovelling on roofs during the winter of 2009-2010, and through consultation 
with a design engineer. 
 
Large amounts of snow and ice on roofs can lead to snow slips and icicles falling 
from roofs and roofs which collapses. Such things can lead to devastating 
consequences on people nearby. But those things can be avoided if the snow and ice 
on roofs is being shovelled away in good time. 
 
Roofs which have been shown to be at risk of collapsing at large loads of snow and 
ice are especially flat roofs of large spans and flat roofs with slim constructions. 
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1. Inledning 
 
1.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att framställa en strategi- och handlingsplan för att 
säkerställa människor och fastigheter vid extraordinära snöförhållanden. Planen tas 
fram i samarbete med Norrköpings kommun och kommer därför att vara riktad mot 
fastigheter inom kommunens fastighetsbestånd. Tak till fastigheter inom Norrköpings 
kommun kommer att studeras och behovet av eventuella förbättringsarbeten ska 
kartläggas.  
 
1.2 Bakgrund 
Under vintern 2009–2010 kom det extraordinärt mycket snö i Sverige. På vissa 
platser, i framförallt landets södra delar, hade snödjupet inte varit så djupt på 20–30 
år.  Den stora belastningen från snön kombinerat med det långvariga snötäcket 
resulterade i att omkring 150 tak runt om i landet rasade ihop. Sådana olyckor är 
sällsynta i Sverige men då de inträffar är de mycket allvarliga. Nedfallande is och snö 
från byggnader var även vanligt förekommande denna vinter. De stora mängderna av 
snö och is på taken bidrog även till läckage vilket ledde till fuktskador i byggnaderna. 
 
Norrköpings Kommun har ett stort fastighetsbestånd och fick lägga stora resurser på 
snöröjning av tak samt återställning av följdskador från snön denna vinter. 
Kommunen saknar en strategiplan för snöröjning av tak och ser ett behov av att ta 
fram en sådan.  
 
1.3 Frågeställning 
För att ta fram en strategiplan för snöröjning av tak är det viktigt att först sätta sig in i 
ämnet och få den information och kunskap som krävs för framtagandet. Vad kan 
hända när stora mängder snö och is lägger sig på ett tak under en längre tid? Vilka tak 
är mer känsliga för tunga snölaster än andra? Vilka metoder är lämpliga för att röja 
snö på olika takkonstruktioner? Hur stora snödjup klarar olika takkonstruktioner av? 
Vilka lagar och regler gäller vid snöröjning av tak?  
 
1.4 Metod och källor 
För att besvara ovanstående frågeställningar kommer entreprenörer att intervjuas om 
deras erfarenheter denna vinter, samråd med en konstruktör kommer att ske, ritningar 
ska studeras och beräkningar ska utföras.   
 
Den litteratur som ska studeras kommer bland annat från myndigheterna Boverket, 
Arbetsmiljöverket, Myndigheten för samhällsskydd samt Sveriges Tekniska 
Forskningsinstitut. Då det är svårt att hitta bunden litteratur inom ämnet, har mycket 
information istället inhämtats från olika kompendier och från Internet. 
 
1.5 Avgränsningar 
Rapporten kommer att belysa de problem som kan uppstå när stora mängder snö och 
is lägger sig på tak, både vad gäller mänskliga och materiella aspekter. Rapporten 
kommer att ta upp allmänna aspekter som gäller för fastigheter i hela landet. Dock 
kommer beräkningar, på hur stora snödjup olika takkonstruktioner klarar av, enbart 
vara riktade mot fastigheter inom den snözon som finns i Norrköpings kommun. Även 
den ekonomiska aspekten gäller enbart för Norrköpings kommun. 
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1.6 Struktur 
Rapporten inleds med ett kapitel om vad som händer när stora mängder snö och is 
lägger sig på tak under en längre tid. Därefter beskrivs orsakerna till varför tak ibland 
rasar in vid stora snölaster. Hur arbete och snöskottning på tak ska gå till redogörs 
sedan. Därefter följer ett kapitel om vilka lagar och förordningar som har bäring vid 
takskottning och arbete på tak. En beskrivning om vem som bär ansvaret vid arbete 
och snöskottning på tak samt vid eventuella olyckor följer därefter. Rapporten 
avslutas sedan med en resultat- och diskussionsdel. 
 
2. Snö och is 
 
Många olyckor orsakas varje vinter av att snö och is rasar ner från tak [1]. Dessa 
olyckor innebär både personskador samt skador på materiel. Det är mycket viktigt att 
inse och respektera den fara som stora mängder snö och is på tak innebär. Stora 
mängder snö och is kan även leda till att tak rasar in vilket kan få förödande 
konsekvenser.  
 
2.1 Snöras 
Under vintern kan omväxlande värme och kyla leda till att stora massor av snö 
kommer i rörelse på tak. Detta kallas för snöras och kan liknas vid en minilavin, både 
vad gäller uppbyggnad och rörelse [1, 6, 16]. Orsaken till att snö rasar ner från tak är 
en kombination av takets egenskaper och av väderförhållanden. Den luftiga snön som 
från början hamnar på taken omvandlas vid temperaturskillnader och värmeläckage 
genom hustaket till is i olika skikt vilket gör att snömassorna lättare kan glida utför 
taket. Snöras kan även orsakas av att snöskottare går på taken och på så vis får snön i 
rörelse. Kraften och farten när hårda och tunga snö- och ismassor glider ner för ett tak 
kan bli så stor att hängrännor och fotrännor inte kan fånga upp massorna. Ofta är 
rännorna redan fyllda med snö och is vilket gör att snömassorna faller ner i en vinkel 
långt ut på gatorna nedanför husen, därmed blir riskområdet på gaturummet bredare. 
Tak med lutningar mellan 18°–24° riskerar mer än andra tak att utsättas för snöras. 
Figur 2.1.1. visar hur banorna ser ut när snö och is rasar ner från ett tak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2.1.1. Banor för snö och is vid ras från tak.  
Källa: Fastighetsägarna 
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Snömassor kan ibland hänga kvar i takfoten, detta kallas då för hängdrivor (se figur 
2.1.2.) [6]. Hängdrivorna lossnar efter hand varvid det är viktigt att säkerställa marken 
eller gaturummet nedanför. I norra Sverige där temperaturen är under noll grader 
under en längre tid är det vanligt att hängdrivor bildas när vinden packar snön på 
taken. 

 
 
 
 
För att snön ska hållas kvar på taket krävs att vattenbildningen blir så liten som 
möjligt. En välventilerad kallvind är att föredra närmast yttertaket, den utströmmande 
värmen ventileras då bort och ingen snösmältning uppstår [6,16]. Även 
ventilationsspalten mellan yttertak och innertak är mycket viktig för att ventilera bort 
utströmmande värme. Inredda vindar har ofta begränsad isolering för att skapa mer 
takutrymme vilket bidrar till en ökad temperatur under yttertaket och ett ökat 
värmeläckage genom taket. Den viktiga ventilationsspalten är ofta 
underdimensionerad i inredda vindar vilket leder till att utströmmande värme inte 
ventileras bort. Därmed är riken för vattenbildning och snöras stor. 
 
2.2 Istappar   
Vid temperaturer strax under fryspunkten bildas lätt istappar på snötäckta tak [1, 6]. 
När smält vatten från snö eller is på ett tak når taksprånget kan fallande 
dagstemperaturer eller lägre temperaturer i skugga leda till att vattnet fryser och 
istappar börjar bildas. Istappar kan bli mycket stora och väga många kilon. En istapp 
vars längd är en halv meter väger ungefär två kilo, en 1 meter lång istapp väger 
omkring 20 kilo och en 2 meter lång istapp väger omkring 50 kilo. Om istappen når 
en viss balanspunkt håller inte längre istappens rot vilket innebär att istappen går av 
och faller ner mot marken. De tunga istapparna kan dra med sig hängrännor och 
stuprör i fallen. En istapps hastighet vid fall från andra våningen på en byggnad blir 
cirka 25 km/h, ett fall från tredje våningen kan få en hastighet på 50 km/h och ett fall 
från sjätte våningen kan komma upp i 60 km/h. Detta betyder att stora krafter sätts i 
rörelse när istappar rasar. Om en människa träffas av en fallande istapp är risken för 
allvarliga skador mycket stor. 
 
2.3 Snöns densitet 
Snödjupet förändras med tiden på grund av att snön omvandlas, packas, smälter och 
avdunstar [18,19]. En vanlig missuppfattning är att vikten på snömassan ökar när snön 
sjunker ihop vilket inte är sant. När snön sjunker ihop på ett tak finns det fortfarande 
kvar lika mycket fruset vatten som innan vilket innebär att vikten även är densamma. 
Något som däremot förändras när snön sjunker ihop är densiteten. Samma volym snö 
väger olika innan och efter att snön har sjunkit ihop. Tabell 2.3.1 visar densiteten hos 
olika snötyper [20]. 

Figur 2.1.2. Hängdrivor. 
Källa: Caroline Johansson 
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Snötyp 
Densitet, 
kg/m3 

Mycket fluffig snö < 30 
Nyfallen fluffig snö 30–100 

Våt nysnö 100–200 
Vindpackad nysnö 200 
Packad senvintersnö 200–300 
Vårsnö under avsmältningens slutskede 400 

 
 
För att räkna om vatteninnehållet till snölast gäller att 1 millimeter smältvatten på 1 
kvadratmeter stor yta motsvarar 1 liter eller 1 kilo vatten [19]. Det betyder exempelvis 
att 1 decimeter våt nysnö med densiteten 100 kilo per kubikmeter motsvarar 10 
millimeter vatten eller 10 kilo på en yta av 1 kvadratmeter. 
 
Fall av mer nederbörd är av betydelse för lasten på ett tak [19]. Mer snöfall ger en 
ökad vikt när ny snö lägger sig på den gamla snön. Nederbörd i form av regn eller 
duggregn fastnar ofta i snön utan att rinna av. Detta ger en ökad massa och en ökad 
last på taket.  
 
För att mäta tyngden på den snö som ligger på marken eller på ett tak så pressas ett 
tunnväggigt rör ner till fast mark på minst fem mätpunkter [17]. Röret bör ha en 
diameter som ligger i intervallet 79–120 millimeter. När röret har pressats ner till fast 
mark skottas snön framför röret bort så att ett redskap i form av en skyffel kan skjutas 
in under röret och på så vis garantera att all snö kommer med när röret lyfts upp. Snön 
från röret hälls sedan i en påse och vägs därefter med noggrannheten 1 gram.  
 
Mätning av snödjup görs även den punktvis med en noggrannhet av 1 centimeter [17]. 
Minst fem stick görs med en mätkäpp och ett medelvärde av de fem mätningarna 
räknas sedan ut. Avståndet mellan mätpunkterna ska vara några meter.  
 
3. Olika taktyper  
 
Takets lutning är av stor betydelse för hur stor risken är att snöras inträffar [6]. 
Rasrisken börjar vid en taklutning på 14–16 grader och avtar vid omkring 60 grader. 
Snö som hamnar på ett tak med tillräckligt brant lutning stannar aldrig helt utan är 
hela tiden i rörelse.  
 
3.1 Låglutande och platta tak  
På tak med låg lutning kan det på läsidan byggas upp så kallade vinddrivor [6]. Dessa 
kan efter hand ombildas till hängdrivor. Risken är stor att stora och tunga snömängder 
samlas på låglutande tak. Om snömängderna ligger kvar under en längre tid innebär 
det en risk för takets hållfasthet.  
 
3.2 Takkupor  
En takkupa eller vindskupa är en egen byggnadsdel på taket som utgörs i form av ett 
fönster (se figur 3.2.1.) [6]. Vid takkupan kan snö och is fastna som lätt kan byggas på 

Tabell 2.3.1 Densitet för olika snötyper. 
Källa: SMHI 
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med mer. När snön och isen efterhand lossnar är det stora mängder som faller till 
marken vilket innebär en stor olycksrisk.  
 

 
 
 
 
 
3.3 Ljusbrunnar 
Ljusbrunnar förekommer på tak där det tidigare varit öppet från tak ner till marken, så 
kallade ljusgårdar, men där tak sedan har byggts över dessa öppningar (se figur 3.3.1.) 
[27, 29]. Taken över ljusgårdarna kan vara något nedsänkta jämfört med byggnadens 
övriga tak. Detta resulterar i att det vid snöväder lätt blir kvar snö i brunnarna vilket 
kan leda till läckage i taken samt tung belastning på dessa takdelar. Det är därför 
viktigt att inte skotta ner snö från övrigt tak i ljusbrunnarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 

Figur 3.2.1. Takkupa. 
Källa: Allt om bostad 

Figur 3.3.1. Ljusbrunnar på taket till De Geergymnasiet i Norrköping. 
Källa: Eniro.se 
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4. Takmaterial 
 
Även takmaterialet har betydelse för hur stora riskerna är för att snöras inträffar [6]. 
Ett takmaterial med hög friktion håller kvar snön bättre på taket än ett takmaterial 
med låg friktion. Takets material är även av betydelse för hur stor risken är att läckage 
genom taket inträffar på grund av snö och is. För att kunna planera vilka tak som ska 
prioriteras vid takskottning är det därför viktigt att känna till hur olika takmaterial 
reagerar vid stora snömängder. 
 
4.1 Takplåt  
Friktionen på takplåt varierar beroende på material och ytbeläggning [6, 27, 29]. En 
äldre galvaniserad plåt har högre friktion än en ny. Plåt som är plastbelagd har oftast 
låg friktion och rostfri plåt har mycket låg friktion. Även korrugerad plåt har låg 
friktion men sådan plåt är ovanlig i stadsmiljön. Hög friktion har till exempel plåt som 
är tillverkad av ärgad koppar, vilket är ett strävt material. Plåtens färg har också 
betydelse för hur stor risken är att snö rasar ner från ett tak. Detta beror på att 
avsmältningen påverkas olika om taket är ljust eller mörkt. Det finns en risk att 
smältvatten, som har sugits in i taket på grund av kapillärkraft, skadar plåten då det 
fryser till is. Plåten kan då lyftas och infästningar flyttas. 
 
4.2 Glastak och stora takfönster  
Avsikten med glastak och stora takfönster är att få ljusinsläpp från taket [6]. På 
vintern när snö lägger sig på glaset måste värme ledas ut för att smälta snön. När snön 
smälter kan den börja röra sig. När den smälta snön når kallare ytor som plåt- och 
aluminiumprofiler bildas istappar.  
 
4.3 Tegeltak  
Det finns två olika huvudutföranden av tegeltak, glaserade samt oglaserade [6]. 
Oglaserade tegeltak har en hög friktion medan glaserade tegeltak har en mycket låg 
friktion, vilket innebär en ökad risk för snöras. Värmeutströmningen från tegeltak är 
relativt låg tack vare den naturligt ventilerande luftspalten genom strö- och 
tegelläkten.  
 
4.4 Betongpannor  
Betongpannnor är strävare än tegelpannor och har högre friktion vilket gör att snön 
lättare hålls kvar på taket [6].  
 
4.5 Skiffertak  
Skiffer är en bergart som går att klyva till tunna plattor [6, 11]. Ett stort 
användningsområde för de tunna skifferplattorna är som takmaterial. Friktionen på 
skiffertak kan jämföras med friktionen på oglaserade tegeltak, det vill säga hög. Dock 
är risken för påfrysning stor vilket bidrar till låg friktion. Vid påfrysning av skiffertak 
minskar friktionen och taken blir mycket hala. Skiffertak saknar ventilerande luftspalt 
vilket gör att den utströmmande värmen inte ventileras bort. Detta kan leda till 
isbildning på taket då värmen gör att snön smälter. 
 
4.6 Papptak  
Papptak förekommer ofta på fastigheter med låg takvinkel [6, 27, 29]. Snöras 
existerar i regel inte på sådana tak men däremot kan vinddrivor bildas och stora 
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snömängder kan samlas på papptaket. Papptak kan liksom plåttak lyftas när vatten 
fryser till is.  
 
5. Takras 
 
Tak dimensioneras för olika snölaster beroende på var i Sverige byggnaden är 
placerad [13]. Ett tak i Norrköping ska exempelvis klara av en last på 2.0–2.5 kN/m2 
och ett tak i Gällivare ska dimensioneras för snölaster på 3.0–4.5 kN/m2. Vad som 
gäller för olika delar i Sverige framgår av Boverkets författningssamling. 
 
5.1 Revidering av snölaster 
Från och med år 2006 gäller en revidering av Boverkets konstruktionsregler där 
grundvärdet på snölasten har ändrats [15]. De flesta kommuner fick efter revideringen 
ett ökat grundvärde på snölasten. Revideringar gjordes även år 1995. Med anledning 
av detta kan hus i samma kommun vara dimensionerade för olika snölaster. Boverkets 
konstruktionsregeler gäller endast vid uppförande, tillbyggnad och ändring av 
byggnad vilket betyder att revideringen inte har påverkat redan befintliga byggnader. 
Dock kan det vara lämpligt att fastighetsägare, i kommuner där snölastens grundvärde 
har ökat, gör återkommande tillsyn av utsatta konstruktionsdelar. 
 
5.2 Takras vintern 2009–2010 
Att tak inte håller för den last de är dimensionerade för är mycket ovanligt i Sverige 
[8]. Dock händer det ibland att takras inträffar under snörika vintrar. Under vintern 
2009–2010 inträffade något så ovanligt som omkring 150 takras runt om i Sverige. 
Det hade snöat extraordinärt mycket denna vinter och kunskapen om hur all snö 
skulle hanteras var bristfällig. Det var framförallt slanka konstruktioner i trä och stål 
med stora spännvidder som gav vika. Det är lätt att tro att det var för stora snölaster 
som orsakade takrasen men det finns olika teorier om vad rasen egentligen berodde 
på. En teori är att det inte alls var för stora laster som orsakade takrasen utan att rasen 
berodde på brister i utformning eller underhåll av byggnader. Byggnaderna klarade 
helt enkelt inte av den last de borde ha varit dimensionerade för. 
 
5.3 Egenkontroll av nybyggnader 
På 1990-talet infördes ett nytt system i Sverige som bygger på egenkontroll av 
nybyggnader [3, 8, 10]. Byggherren utser en kvalitetsansvarig som ska se till att alla 
kontroller som krävs för att bygglagstiftningen ska uppfyllas blir gjorda. I Boverkets 
konstruktionsregler står att dimensioneringskontroll ska utföras. Med detta menas en 
kontroll av dimenioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar. Det står 
också att denna kontroll bör utföras av en person som inte tidigare deltagit i projektet. 
Dock brukar kontrollanten ofta vara någon som redan är involverad i projektet vilket 
har lett till att systemet från flera håll anses vara bristfälligt. Det finns åsikter om att 
kontrollanten måste vara en oberoende tredje part.  
 
5.4 Statistik 
Fram till början av mars 2010 hade det under vintern rasat in 110 tak [9]. Av dessa var 
30 procent industri- och lagerlokaler, 25 procent lantbruksbyggnader, 20 procent 
idrottshallar och ridhus, 5 procent affärslokaler och 20 procent övriga byggnader, 
däribland tre stycken skollokaler. Den gemensamma nämnaren för de flesta av dessa 
byggnader var stora spännvidder. 
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5.5 Känsliga tak 
Enligt Jerker Jakobsson, byggnadskonstruktör på HBK Roland Jakobsson AB, är 
flacka tak med limträkonstruktioner, låglutande tak där snöfickor kan uppkomma 
samt flacka fackverkstakstolar med större spännvidder en riskgrupp vid stora snölaster 
[25]. Dessa tak riskerar mer än andra att rasa in vid extraordinära snöförhållanden. 
 
5.6 Olycksundersökningar 
I de kommuner där takras inträffat ska olycksundersökningar genomföras [17]. 
Kommunerna bestämmer själva omfattningen av undersökningarna. Aspekter som bör 
registreras när en olycksundersökning planeras, genomförs och rapporteras är 
följande:  
 

• Projektering och konstruktionslösningar: En utredning ska göras om det kan 
ha förekommit fel i projektering och konstruktion för den aktuella byggnaden 
[17]. I utredningen undersöks om ofullständig kontroll av regelkraven har 
förekommit eller om något moment har underlåtits i kontrollen. Eventuella 
brister i regelverket som kan kopplas till händelsen ska även undersökas. 

 
• Byggprocessen: Hur utförandet under byggtiden gick till samt hur väl regler 

och kontrollpunkter tillämpades ska undersökas [17].  
 

• Tillsyn och underhåll: En utredning ska göras om hur den bärande 
konstruktionen har underhållits och kontrollerats, bland annat beträffande 
kontroll av snölaster och snöskottning [17].  

 
• Händelseförloppet: Händelserna före, under och efter takraset ska kartläggas 

[17].  En dokumentation görs om vilken verksamhet som pågick, hur raset 
inträffade samt hur den berörda personalen agerade. Skador på byggnaden, 
väderförhållanden och andra betydande omständigheter ska dokumenteras.  

 
• Räddningsinsatsen: En dokumentation ska göras om hur räddningsinsatsen 

genomfördes med avseende på utalarmering, genomsökning efter personer, 
livräddning av djur, räddning av egendom samt vilken taktik, teknik och 
ledning som användes [17]. Något som också ska dokumenteras är hur 
riskbedömningen gjordes, hur metoden för räddningsinsatsen bestämdes samt 
hur olycksobjektet säkrades mot ytterliggare ras. Även problem eller brister 
som uppkom under räddningsinsatsen ska utvärderas. 

 
6. Arbete på tak 
 
Att arbeta på tak innebär många riskfyllda moment. Arbete som utförs på lutande 
underlag medför obekväma och betungande arbetsställningar och risken för 
fallolyckor på grund av halkning ökar [2, 12]. Fallolyckor är en vanlig orsak till 
arbetsskador vid arbete på tak. Ofta beror fallen på att personen antingen halkar eller 
snubblar eller att underlaget brister. En bidragande faktor till fallolyckor är väder- och 
vindförhållanden. Låga temperaturer i kombination med obekväma arbetsställningar 
leder till en försämrad muskelfunktion samt stelhet vilket ökar olycksrisken. På 
vintern när snö och is lägger sig på taken blir arbetet extra riskfyllt och kräver då 
godkänd och korrekt säkerhetsanordning samt säkerhetsutrustning.  
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6.1 Säkerhetsanordning 
Säkerhetsanordningar saknas ofta på tak till äldre byggnader [5]. Orsaken är bland 
annat att det inte anses finnas något behov av sådan utrustning. I Plan och Bygglagen 
17 kap 20 § står det att byggnader som uppförts före 1 juli 1960 ska om det behövs 
vara utrustade med uppstigningsanordningar till tak och skorsten samt 
skyddsanordningar mot nedstörtning. 
 
Byggnader som är uppförda efter 1 juli 1960 och fram till 1989 ska som minst, 
beroende på när byggnaden uppförts, ha uppstigningsanordningar till tak och skorsten 
samt skyddsanordningar mot nedstörtning [5]. De byggnader som är uppförda under 
den perioden och som regelmässigt behöver beträdas för tillsyn och arbete ska ha 
lämpliga tillträdelseled och nödvändiga skyddsanordningar.  
 
De byggnader som anges i Boverkets nybyggnadsregler och som är uppförda från 
1989 och framåt ska ha tillträdesanordningar till tak och skorstenar, 
uppstigningsanordningar på skorstenar samt skyddsanordningar [5]. 
 
Vid långvarigt arbete på tak som lutar mer än 1:2 (≈27 grader) krävs fotstöd för att 
undvika obekväma arbetsställningar [2]. 
 
Byggnader med fasadhöjder över 4 meter ska, oavsett taklutning, vara utrustade med 
förankringsanordningar [1]. Minimikravet är öglor där säkerhetslinor kan fästas. 
 
6.1.1 Alternativ till fästanordningar  
Det finns så kallade transportabla förankringssystem för arbete på tak [20]. Dessa kan 
flyttas från tak till tak och kan användas där det saknas skyddsräcken eller andra typer 
av förankring. Systemet kan användas på tak upp till omkring fem graders lutning och 
passar för användning på olika takytskikt. Systemet är uppbyggt av stänger och 
motvikter och kan enkelt monteras ihop till en mindre konstruktion. I konstruktionen 
fästs säkerhetslinan som är kopplad till takarbetaren. Dessa typer av 
förankringssystem kan vara ett alternativ att använda på tak där det inte går att fästa 
förankringspunkter. Figur 6.1.1.1. visar hur konstruktionen fungerar i praktiken. 
 
 
 

 
 
 Figur 6.1.1.1. Transportabelt förankringssystem. 

Källa: Svensk fallskyddsteknik 
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6.1.2 Snörasskydd 
Snörasskydd är något som kan monteras på tak för att förhindra snöras [6]. Det finns 
flera olika typer av snörasskydd som är utformade enligt Svensk Standard. Därtill hör 
så kallade snökrattor, isstopp, slitsdurkar samt olika typer av snöhakar. Gamla 
snörasskydd är ofta för låga och för klena. Det händer ibland att gamla snörasskydd 
lossnar i samband med takskottning då infästningarna är underdimensionerade. 
 
6.2 Säkerhetsutrustning 
Enligt föreskrifterna AFS 1999:3 är det förbjudet att arbeta utan fallskydd på tak när 
fallrisk förekommer [1, 6]. Takarbetare ska vara utrustade med godkänd och säker 
utrustning som ska skydda mot fall. Kommunikationsutrustning till personen nedanför 
taket är nödvändig för att arbetet ska ske säkert. Lina och säkerhetssele gäller vid alla 
arbeten uppe på tak. Viktigt att tänka på är att säkerhetslinan inte får vara så lång att 
takarbetaren kan falla över takkanten. Därför ska en säkerhetslina normalt inte vara 
längre än 10 meter. Vid arbete med snöskottning och borttagning av is krävs, förutom 
ovan nämnd utrustning, även ögonskydd mot issplitter, snöskyffel med handlovsrem 
samt lätt slägga med handlovsrem för spräckning av is. Utöver detta ska takarbetare 
under vintertid vara utrustade med varma kläder som är enkla att röra sig i samt ha 
lämpliga skor för arbetet. 
 
Säkerhetsutrustningen ska vid varje användningstillfälle kontrolleras så att den inte är 
skadad [1]. All utrustning som på något sätt är skadad ska kasseras. Säkerhetsselar 
och linor ska förvaras upphängda i ett torrt, mörkt och ventilerat utrymme. 
 
7. Snöskottning på tak 
 
7.1 Förberedelser 
För att skapa en säker arbetsplats för de personer som ska arbeta med snöskottning på 
tak krävs vissa förberedelser innan arbetet kan påbörjas [1]. Arbetslaget måste först få 
information om tillträdelsevägar till takplan. Därefter kontrolleras om värmekablar 
finns monterade i vattengångar. Om så är fallet måste en varningsskylt finnas uppsatt. 
Fasta skyddsanordningar ska kontrolleras och eventuella takfönster som är täckta med 
snö ska märkas ut.  
 
7.2 Arbetslaget 
Det ska normalt vara två personer på taket vid snöskottning [1]. Båda personerna ska 
vara förankrade med varsin säkerhetssele och lina innan arbetet påbörjas. På tak som 
har en lutning från 45 grader och uppåt kan ytterliggare en lina krävas för att öka 
säkerheten. En av personerna på taket har till uppgift att flytta förankringspunkten till 
linan och genom avhåll se till att linan hela tiden är sträckt. Den andra personen 
genomför själva snöskottningen. Nere på marken ska det finnas en tredje person, en så 
kallad trafikvakt. Denna person har hela tiden signalkontakt med personen som inte 
skottar, detta för att undvika olyckor. Figur 7.2.1. visar hur arbetslaget ser ut vid säker 
snöskottning på tak. 
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7.3 Snöskottningsmetoder 
De tak som är utrustade med fotrännor bör, om rännorna är fyllda med snö, is och 
hängande istappar i takfoten, få rännorna skottade innan själva takskottningen 
påbörjas [1]. Detta är dock endast möjligt i de fall där ett snöräcke finns monterat 
cirka en meter ovanför rännan och en fallstege monterad på varje takfall från nock till 
fotränna. I annat fall är risken stor att snö och is återigen glider ner i fotrännan och 
arbetet kan behöva göras om inom någon dag.  
 
Med avseende på takets hållfasthet kan sadeltak skottas så som figur 7.3.1. visar  
[1, 27, 29]. All snö behöver alltså inte skottas bort. Snö kan egentligen lämnas kvar 
även så som figur 7.3.2. visar men detta fungerar inte i praktiken eftersom snön 
skottas över kanten på taket. Dock är det med hänsyn till snöskottarens säkerhet bättre 
att börja snöskottningen uppe i nock. Detta för att det annars är lätt att dras med om 
snö och is faller ner från taket. 
 

 Figur 7.3.2. Snöskottningsmetod som  
inte fungerar i praktiken. 
Källa: Caroline Johansson 

Figur 7.3.1. Snöskottningsmetod som 
fungerar i praktiken. 
Källa: Caroline Johansson 

Figur 7.2.1. Arbetslag vid takskottning. 
Källa: Se upp där nere! 
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Låglutande tak under 6 grader måste skottas så att inte snölasterna blir tyngre än vad 
takets konstruktion klarar av [1]. På sådana tak kan flera personer samtidigt utföra 
snöskottningen. 
 
Takmaterial som papp, plåt och tegel kan lätt skadas vid skottning. För att detta inte 
ska ske är det därför nödvändigt att lämna ett tunt snölager på taken [27, 29]. 
 
7.4 Redskap 
Det finns olika redskap att använda vid snöskottning av tak. Vilket redskap som 
fungerar bäst för respektive tak beror på takets egenskaper och konstruktion [26, 27, 
28, 29]. 

• Snöslungor fungerar mycket bra på platta tak, det går relativt fort och är 
bekvämt för snöskottaren [26, 27, 28, 29]. Dock är metoden ganska kostsam.  

 
• Snöslädar är lämpligt att använda för att undvika för stora punktlaster på tak. 

Dessa kan förflytta snön direkt till takkanten och tippas. De kan användas på 
platta och låglutnade tak i de flesta material [26, 27, 28, 29]. 

 
• Snöskyfflar används främst på brantare tak. Dessa kan användas på alla 

takmaterial [26, 27, 28, 29]. 
 
7.5 Värmekablar 
För att undvika att hängrännor och stuprör blir nedisade under vintertid och riskerar 
att gå sönder på grund av det höga trycket och tyngden kan värmekablar vara en 
alternativ åtgärd [6, 7]. Värmekablar installeras i rören och är termostatreglerade på 
en yttertemperatur mellan –5 och +5 grader. Tack vare den värme kablarna ger ifrån 
sig smälter snö som hamnar i rännorna eller rören istället för att byggas på till stora 
istappar. 
 
Värmekablar är inget nytt påfund utan har funnits länge på marknaden [6]. Dock har 
gamla värmekablar ibland orsakat mer problem än nytta. De gamla kablarna saknar 
avkännare av temperatur och fukt. Detta i kombination med att temperaturen har varit 
låg har bidragit till att smältvatten inte har hunnit rinna undan utan fryst på sin väg 
ner. Vilket har resulterat i att det har byggts på ännu mer snö och is. Viktigt att tänka 
på är att värmekabelns kapacitet (effekt watt/meter) ska vara korrekt för platsen där 
kabeln ska monteras [6]. Ett vanligt förekommande fel är att kabeln är 
feldimensionerad och inte klarar av att smälta nedfallande snö tillräckligt snabbt. En 
väl fungerande reglerutrustning är därför nödvändigt. Kablarnas effekt och 
funktionssätt beror på hur takkonstruktionen ser ut.  
 
Ett så kallat kallt tak, som är värmeisolerat från underliggande utrymmen, får ofta 
isbildning på taket vid temperaturer omkring noll grader eller vid töväder på 
senvintern [7]. Värmekablarna på att kallt tak kräver en effekt på 30–40 watt per 
meter ränna eller stuprör. Ett varmt tak som är sämre värmeisolerat eller inte alls 
värmeisolerat och har uppvärmda utrymmen direkt under taket kan få isbildning på 
taket redan vid –10 grader Celsius. Ett varmt taks värmeanläggning kräver en effekt 
på 30–50 watt per meter ränna eller stuprör. 
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Värmekablarnas inställningstemperatur bör vara några plusgrader [7]. Anläggningen 
kopplas på då fukt eller snö finns i rännorna.  Mätomvandlaren i rännan är försedd 
med ett litet värmeelement som smälter den snö som hamnar i rännan eller röret. 
Figur 7.5.1. visar skillnaden mellan en ränna där värmekabel finns installerad och en 
ränna som saknar värmekabel. 
 

 
 
 
       
  
8. Maximala snödjup på tak 
 
Vilket snödjup ett taks hållfasthet klarar av beror på flera olika faktorer, inom vilken 
snözon byggnaden är placerad, vilket år byggnaden är uppförd, vilken densitet snön 
har samt hur takets konstruktion ser ut [4, 25]. 
 
I tabell 8.1 redovisas det maximala snödjupet för fyra olika taktyper: pulpettak, 
sadeltak, motfallstak samt sågtak. Beräkningarna är gjorda med den högsta 
snödensiteten som uppmättes på tak i Norrköpings kommun under senvintern 2010, 
cirka 350 kg/m3. [30] De snölaster, S0, som ingår i beräkningarna gäller för den 
snözon som Norrköpings kommun tillhör. Se bilaga 4 för beräkningar. Figur 8.1. visar 
hur snölasten fördelas på de olika taktyperna. 
 

 
 
 
 

Figur 8.1. Takkonstruktioner och snölaster. 
Källa: Caroline Johansson 

Figur 7.5.1. Ränna med värmekabel respektive ränna utan värmekabel. 
Källa: Idéboken för fastighetsägare 
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Tabell 8.1 Maximalt snödjup på olika taktyper, snödensitet 
350 kg/m3. 
 

 
 
 

 

Taktyp Taklutning Lastnummer * <1995, S0 = 1.0 1995–2006, S0 = 1.5 >2006, S0 = 2.0 
Pulpettak 0–30 1 2,3 dm 3,4 dm 4,5 dm 
  45 grader 1 1,1 dm 1,7 dm 2,3 dm 
Sadeltak 0–30 1 2,3 dm 3,4 dm 4,5 dm 
  0–15 2 2,3 dm 3,4 dm 4,5 dm 
  30 grader 2 3,1 dm 4,7 dm 6,3 dm 
  45 grader 1 1,1 dm 1,7 dm 2,3 dm 
  45 grader 2 1,5 dm 2,3 dm 3,1 dm 
Motfallstak 0–30 1 2,3 dm 3,4 dm 4,5 dm 
  7,5 grader 3 2,8 dm 4,3 dm 5,7 dm 
  15 grader 3 3,4 dm 5,1 dm 6,8 dm 
  >30 grader 3 4,5 dm 6,8 dm 9,1 dm 
  45 grader 1 1,1 dm 1,7 dm 2,3 dm 
Sågtak 0–30 1 2,3 dm 3,4 dm 4,5 dm 
  7,5 grader 3 2,8 dm 4,3 dm 5,7 dm 
  15 grader 3 3,4 dm 5,1 dm 6,8 dm 
  >30 grader 3 4,5 dm 6,8 dm 9,1 dm 
  45 grader 1 1,1 dm 1,7 dm 2,3 dm 

 
* Se Figur 8.1. 
 
 
9. Följdskador efter en extraordinär vinter 
 
När temperaturen stiger framåt våren och snön försvinner helt från taken väntar nästa 
problem, alla följdskador. Det är svårt att undvika att takmaterial skadas vid 
snöskottning. Även fasader slits på grund av snö och is. Följdskador på fastigheter i 
Norrköpings kommun efter vintern 2009–2010 var framförallt skador på takmaterial, 
vattenskador i väggar och tak samt fasadskador. 
 
9.1 Skador på takmaterial 
De skador som uppkom under vintern var: sprickor i takpapp, takpapp som släppt 
samt skadade plåttak. Dessa skador har lett till att vattenskador uppstått när snön och 
isen smält. 
 
9.2 Vattenskador 
Drygt 90 vattenskador anmäldes i Norrköpings kommuns fastighetsbestånd under och 
efter den gångna vintern. De bakomliggande orsakerna till vattenskadorna var att 
vatten läckt in via tak och fasad i samband med snö- och issmältning. Mycket snö på 
yttertaket samt kraftig isbildning i hängrännor gjorde att vatten trängde in i 
byggnadskonstruktionerna. 
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9.3 Fasadputs som sprängs 
Putsade fasader riskerar under vintertid att tappa delar av sin puts på grund av 
frostsprängning (se figur 9.3.1.) [7, 23, 27, 29]. Översvämning i stuprör och rännor 
kan medföra att vatten tränger in i fasadputsen. När temperaturen sjunker fryser 
vattnet i fasadputsen till is vilket kan leda till att putsen lossnar. En åtgärd till detta 
problem kan vara att installera värmekablar i rännor och stuprör för att således få bort 
problemet med översvämning. 
 
Puts som lossnar från fasader kan innebära en risk för människor och föremål 
nedanför fastigheten. På samma sätt som vid snöras ska marken nedanför spärras av 
om risk för putssläpp finns. 
 
I Norrköpings kommun anmäldes efter vintern cirka 20 fastigheter där puts lossnat. 
En gemensam nämnare för de flesta av dessa fastigheter var att de även hade plåttak. 
 

 
 
 
 
10. Lagar och förordningar 
 
Snöröjning på tak styrs i grunden av lagar och förordningar [6]. Vissa lagar är relativt 
konkreta medan andra är mer generella. De lagar och förordningar som har bäring på 
snöskottning av tak är följande: Ordningslagen, Lagen om skydd mot olyckor, 
Arbetsmiljölagen, Plan- och bygglagen, Lagen om tekniska egenskaper, Boverkets 
byggregler, Skadeståndslagen samt Brottsbalken. Nedan följer en beskrivning av 
dessa lagar och förordningar samt citat från de kapitel och paragrafer som är aktuella. 
Se Bilaga 1 för originaltexter till lagarna.  
 
10.1 Ordningslagen 
Ordningslagen (1993:1617) fastställer vem som har ansvaret när tak ska skottas, vilka 
tillstånd som behövs och vad som måste göras [6]. 
 
10.2 Lagen om skydd mot olyckor 
Denna lag beskriver det ansvar en kommun har vid brand och olyckor. Syftet med 
bestämmelserna i lagen är att skydda människor, egendom och miljö mot olyckor [6].  
 

Figur 9.3.1. Skada på putsad fasad. 
Källa: Lokalförsörjning, Norrköpings kommun 
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10.3 Arbetsmiljölagen, AML 
I arbetsmiljölagen står de regler som gäller arbetsgivarens och arbetstagarens ansvar 
vid arbete på tak [5, 6]. Om den person som utför arbete på tak är anställd av 
fastighetsägaren är fastighetsägaren arbetsgivare. Vid snöskottningsavtal för tak ligger 
arbetsgivaransvaret hos entreprenören och denne måste följa Arbetsmiljölagens 
regler. Ur Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter framgår vad en 
arbetstagare ska rätta sig efter samt vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas innan 
arbeten på tak får utföras. Avsikten med lagen är att hindra olycksfall och ohälsa i 
arbetet samt att skapa en god arbetsmiljö.  
 
10.4 Plan- och bygglagen, PBL 
Plan- och bygglagen styr det ansvar en byggherre har vid uppförande, tillbyggnad 
eller ändring av en byggnad [5, 6]. Beträffande säkerhet på tak fastslås de krav på 
byggnader som gäller fasta säkerhetsanordningar. 
 
10.5 Lagen om tekniska egenskaper (BVL SFS 1994:847)   
Lagen gäller tekniska egenskapskrav på byggnadsverk och byggprodukter [6]. 
 
10.6 Boverkets byggregler, BBR  
Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till Plan- och bygglagen 
[6, 14]. Byggreglerna omfattar byggnader samt tomter som tas i anspråk för 
bebyggelse och gäller vid nybyggnation, tillbyggnad samt utförande av mark- eller 
rivningsarbeten. Avsnitt 8 i BBR beskriver vilka taksäkerhetsanordningar som ska 
finnas och hur de ska utformas. 
 
10.7 Skadeståndslagen  
För en person som blivit skadad i samband med snöskottning finns möjligheten att 
begära skadestånd [6]. Det är i regel ansvarsdelen i fastighets- eller 
företagsförsäkringen som täcker ett sådant skadestånd. 
 
10.8 Brottsbalken  
Brottsbalken handlar om brott och brottspåföljder och har bäring vid olyckor i 
samband med snöröjning [6]. 
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11. Ansvarsområden 
 
11.1 Fastighetsägarens ansvar 
Fastighetsägaren ansvarar för att kontinuerlig bevakning och bedömning av 
fastigheten sker så att taket skottas när behov uppstår [6]. Att varna för nedfallande 
snö och is från taket är också fastighetsägarens ansvar. Detta kan göras genom att 
sätta upp avspärrningar och varningsskyltar. 
 
Fastighetsägaren ska i god tid innan vinterns snöröjning börjar, se till att fastighetens 
tak har fasta tillträdes- och skyddsanordningar som är lagstadgade [1]. Årlig tillsyn 
och underhåll av befintliga säkerhetsanordningar på tak är även det fastighetsägarens 
ansvar. 
 
Arbetsmiljölagen 3 kap. 12 § beskriver att den som anlitar inhyrd arbetskraft för att 
utföra arbete i sin verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder som fordras i arbetet [5]. 
 
11.2 Arbetsgivarens ansvar 
I arbetsmiljölagen 3 kap. finns bestämmelser om arbetsgivarens och arbetstagarens 
allmänna skyldigheter [5, 1]. Lagen beskriver det ansvar arbetsgivaren och 
arbetstagaren har för att skapa en god arbetsmiljö. Arbetsgivaren ska utföra de 
ingrepp som krävs för att arbetstagaren inte ska utsättas för ohälsa eller olycksfall. En 
arbetsgivare som leder ett arbetslag vid snöskottning av tak ska innan snöskottningen 
påbörjas undersöka taket och försäkra sig om att takets säkerhetsanordning är i gott 
skick. Det är viktigt att arbetsledaren informerar arbetstagarna om riskerna i arbetet 
och försäkra sig om att arbetstagarna känner till vad som måste beaktas för att för att 
undgå riskerna. Arbetsgivaren ska även ha lämplig och godkänd skyddsutrustning till 
förfogande och kontrollera att arbetstagarna använder utrustningen. 
 
11.3 Arbetstagarens ansvar 
Arbetstagaren ansvarar för att de föreskrifter som gäller vid snöskottning på tak följs 
[1, 5]. Det är mycket viktigt att som arbetstagaren använda den skyddsutrustning och 
skyddsanordningar som finns till förfogande samt att respektera den försiktighet som 
krävs för arbetet. Om arbetstagaren ser att arbetet kan innebära en allvarlig fara för 
hälsa eller liv ska denne snarast underrätta arbetsgivaren eller skyddsombud. 
 
11.4 Vad som gäller för en kommun angående takras och snölaster 
Kommunen ska genom byggnadsnämnden övervaka att bygglagstiftningen med 
hänvisning till Plan och bygglagen, (1987:10) 11 kap. 1 §, följs [17]. Så snart 
byggnadsnämnden att antar att en försummelse, av bestämmelserna i Plan- och 
bygglagen, har skett ska de ta upp frågan om påföljder eller ingripanden.  
 
Kommunen bör ta en aktiv roll i det undersökningsarbete som sker efter ett takras 
[17]. Enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) 3 kap. 10 § har kommunen 
undersökningsskyldighet i de fall där räddningsinsats har genomförts. Detta för att 
klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet samt hur insatsen har genomförts. 
Det räcker oftast inte med enbart en dokumentering i de insatsrapporter 
räddningstjänsterna har gjort. För att få en bra bild, som återger det verkliga 
händelseförloppet av olyckan, är det viktigt att kommunen genomför en utökad 
olycksundersökning.  
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Vid olyckor som gäller kommunal egendom bärs ansvaret av den 
egendomsförvaltande nämnden [22]. Dock kan kommunstyrelsen i vissa fall svara för 
kommunens fastighetsförvaltning men detta är sällan förekommande.  
 
12. Ekonomisk aspekt 
 
De flesta av landets kommuner fick lägga stora resurser på snöskottning av tak under 
vintern 2009–2010 [24]. Kunskaperna om hur stora snölaster olika takkonstruktioner 
klarar av var bristfälliga. Många kommuner valde därför att skotta alla tak de ansåg 
ligga i riskzonen. I Norrköpings kommun fanns under den gångna vintern ingen 
handlingsplan för vilka tak som ska prioriteras vid takskottning. För att inte riskera att 
takras skulle inträffa valde därför kommunen i samråd med en konstruktör att skotta 
alla platta tak samt tak med stora spännvidder över enskilda utrymmen och med en 
lutning under 27°.  
 
Nedan följer en kostnadsuppskattning för de extraordinära snöröjningsinsatser som 
utfördes i Norrköpings kommun under vintern 2009–2010 [24]. En vanlig vinter 
skottas normalt inga tak i kommunen vilket gör att en ekonomisk jämförelse mellan 
denna vinter och en vanlig inte är aktuell. 
 
Takskottning och röjning 
 
Personer: 55     
Dagar: 40 
Personaltid: 55·40·8 = 17 600 timmar 
Övertid: 1,5·2 400 = 3 600 timmar 
Totala personaltimmar: 17600 + 3600 = 21 200 timmar 
Kostnad: 21 200·400 = 8 480 000 kronor 
 
Maskiner: Skylift och mobilkranar, grävare och lastbilstransporter 
Kostnad: 2 000 000 kronor 
 
Totala kostnaden för takskottning beräknas uppgå till 10 500 000 kronor  
     
Följdskador efter takskottning 
 
Inläckage och putssläpp: >100 enheter 
Genomsnittlig kostnad per skada: 100 000 kronor 
Kostnad: 10 000 000 kronor (kan komma att uppgå till 15 mkr) 
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13. Resultat 
 
Rapporten har resulterat i insikt och förståelse för de risker som stora mängder snö 
och is på tak innebär, om det inte hanteras på rätt sätt. Förekommande händelser som 
stora mängder snö och is på tak kan leda till är följande: 

• Snöras 
• Istappar som faller från tak  
• Takras 
• Frostsprängning av puts på fasader 
• Skador på takmaterial. 

 
För att undvika dessa händelser är det viktigt att i god tid skotta bort mycket av den 
snö som ligger på taken. Dock ska inte all snö skottas bort, ett tunt lager ska lämnas 
för att skydda takmaterialet. Rapporten har visat att det inte är alla tak som behöver 
skottas, vissa takkonstruktioner klarar mer snölast än andra. Hur mycket snölast ett 
tak klarar av beror på konstruktionen och takmaterialet. Exempelvis ska ett 
motfallstak med lutningen 45 grader vara dimensionerat för dubbelt så stor snölast i 
mitten på taket jämfört med ett pulpettak med samma lutning. 
 
Problemet med stora istappar som hänger i fasadkanter kan lösas med hjälp av 
värmekablar. Den värme som avges från kablarna förhindrar isbildning och 
översvämning i stuprör och rännor, vilket gör att smältvatten kan rinna ner i rännorna. 
 
De tak som är mest känsliga för stora snölaster och som ska prioriteras vid 
snöskottning av tak är följande: 

• Tak med stora spännvidder. 
• Platta och låglutande tak med slanka konstruktioner. 
• Flacka tak med limträkonstruktioner. 
• Flacka fackverkstakstolar med stora spännvidder. 
• Låglutande tak där snöfickor kan uppkomma. 

 
Byggnader med ovanstående tak är framförallt idrottshallar, simhallar, 
verkstadslokaler, matsalar samt samlingssalar. Stor fokus bör därför läggas på sådana 
tak vid planering av takskottning 
 
Rapporten har vidare visat att snö och is på tak innebär riskfyllda moment för de 
personer som arbetar med att röja snön och isen. God planering krävs för att skapa en 
säker arbetsmiljö för dessa personer. Följande kontroller ska göras innan arbetet 
påbörjas: 

• Säkerhetsutrustningen kontrolleras, allt ska vara helt och i bra skick. 
• En kontroll om värmekablar finns monterade i vattenrännor ska genomföras. 
• Fasta skyddsanordningar ska kontrolleras. 
• Arbetsgivaren ska vara försäkrad om att arbetstagarna känner till de gällande 

försiktighetsåtgärderna. 
 
Kostnaderna för takskottning och skador som uppkommit på fastigheter efter en 
extraordinär vinter är stora. Det är viktigt att en kommun är medveten om detta så att 
det inte kommer som en överraskning när fakturorna ska betalas. Dock går det att 
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minska kostnaderna avsevärt genom att i förväg veta vilka tak som måste skottas och 
vilka som inte behöver skottas vid olika snödjup. 
 
 
14. Avslutande diskussion 
 
Det är viktigt att respektera den olycksrisk som stora mängder snö och is på tak för 
med sig. Detta examensarbete har bidragit till en ökad förståelse för de händelser som 
kan inträffa om snön och isen inte tas om hand på rätt sätt samt de bakomliggande 
orsakerna till händelserna.  
 
Under arbetets gång har mycket hjälp fåtts av personer som arbetade med 
snöskottning av tak under vintern 2009–2010. Deras kunskap och erfarenheter från 
den gångna vintern har varit till stor hjälp för genomförandet av examensarbetet. 
 
I rapporten beskrivs hur snöskottning av tak ska utföras på ett säkert och korrekt sätt. 
Under några intervjuer kom det dock fram att det är svårt att i praktiken följa 
rekommendationerna för säker snöskottning på tak. Anledningarna till detta var att det 
tog lång tid att skotta ett tak om alla rekommendationer skulle följas. Det var många 
tak som skulle skottas och man hade ont om tid. Många tak saknade även 
förankringsanordningar för säkerhetslinor vilket gjorde att man fick skotta utan linor 
eller hitta andra förankringspunkter som exempelvis skorstenar och takfläktar. Några 
tak hade förankringsanordningar som var i så dåligt skick att de inte gick att använda. 
 
Till nästa extraordinära vinter är det viktigt att fastighetsägare ser över vilka tak som 
saknar de säkerhetsanordningar som krävs för att säker takskottning ska kunna 
utföras. Det kan även vara bra att installera värmekablar i stuprör och rännor till de 
fastigheter som har haft problem med istappsbildning. Något att ha i åtanke är dock 
att värmekablar medför en extra energiförbrukning. 
 
Kostnaderna för takskottning efter en extraordinär vinter är stora. Dock bör dessa 
kostnader avsevärt kunna minska genom att i förväg veta och ha en plan för vilka tak 
som måste skottas och vilka som inte behöver skottas vid olika snödjup. 
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Bilaga 1. Lagar och förordningar 
 
Ordningslagen  
 
3 kap. Ordningslagen, Allmän ordning och säkerhet  
Användningen av offentlig plats 
1 § En offentlig plats inom detaljplanelagt område får inte utan tillstånd av 
polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål 
som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs 
dock inte, om platsen tas i anspråk eller endast tillfälligt och i obetydlig omfattning 
och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. 
 
I fråga om allmänna vägar gäller kravet på polismyndighetens tillstånd endast 
sådana åtgärder som inte är reglerade i väglagen (1971:948). 
 
2 § Polismyndigheten ska inhämta yttranden från kommunen innan tillstånd ges för 
att ta i anspråk en offentlig plats. Om kommunen avstyrker ansökan, får tillstånd inte 
meddelas… 
Kommunen ska inte höras i tillståndsärendet, om detta avser 

1. mark som förvaltas av någon annan än kommunen, eller 
2. annan kvartersmark än som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3, om den är 

avsedd att tas i anspråk enligt nyttjanderättsavtal med kommunen. 
 
Åtgärder till skydd för personer och egendom 
3 § Brister på byggnader, ställningar, skyltar och liknande anordningar som medför 
risk för skada på personer eller egendom på offentlig plats, ska avhjälpas utan 
oskäligt dröjsmål. 
 
Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats ska 
utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar. Detta 
ska ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk för att personer eller 
egendom kommer att skadas. 
 
Ansvaret för att åtgärderna i första och andra styckena vidtas vilar på ägaren eller 
den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens 
ställe. 
 
Lagen om skydd mot olyckor 
 
1 kap. Lagen om skydd mot olyckor 
Inledande bestämmelser 
1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att i hela landet bereda människors liv och 
hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena 
tillfredställande och likvärdigt skydd mot olyckor. 
 
2 kap. Enskildas skyldigheter 
Skyldighet att varna och tillkalla hjälp 
1 § Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en 
olycka som innebär fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för 
miljön ska, om det är möjligt, varna de som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. 



 

  
 

Detsamma gäller den som får kännedom om att det föreligger en överhängande fara 
för en brand eller en sådan olycka. 
 
5 kap. Tillsyn 
Inledande bestämmelser 
1 § För tillsynen har tillsynsmyndigheten rätt att få tillträde till byggnader, lokaler 
och andra anläggningar. Tillsynsmyndigheten har också rätt att få de upplysningar 
och handlingar som behövs för tillsynen. 
 
Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och förbud som behövs i enskilda 
fall för att denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen ska 
efterlevas. 
 
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite. Om någon inte vidtar en 
åtgärd som denne är skyldig att vidta enligt tillsynsmyndighetens föreläggande, får 
myndigheten vidta åtgärden på dennes bekostnad. 
 
Arbetsmiljölagen 
 
7 kap. Tillsyn 
7 § 1. för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen 
ska följas, och 
2. för att artikel 35 i förordning (EG) nr 1907/2006 ska följas. 
I beslut om föreläggande eller förbud kan Arbetsmiljöverket sätta ut vite. 
Om någon inte följer ett föreläggande, får Arbetsmiljöverket besluta att 
rättelse ska ske på dennes bekostnad. 
Om ett föreläggande har meddelats beträffande någon åtgärd till vilken det 
krävs bygglov, rivningslov eller marklov enligt plan- och bygglagen (1987:10) 
men sådant lov inte beviljas, upphör föreläggandet att gälla såvitt avser åtgärden. 
 
Plan- och bygglagen 
 
3 kap. Krav på byggnader m.m. 
3 § Byggnader ska uppfylla de krav som anges i 2 och 2 a § § lagen (1994:847) om 
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVL) i den utsträckning som följer av 
föreskrifter utfärdade av 21 § den lagen. Lag (1999:367”. 
 
17 kap. Särskilda krav på befintliga byggnader m.m. 
20 § Byggnader som har uppförts före den 1 juli 1960 eller för vilka byggnadslov har 
beviljats före nämnda dag ska, om det behövs, vara försedd med anordningar för 
uppstigning på taket och anordningar till skydd mot olycksfall genom nedstörtning 
från taket.  
 
Lagen om tekniska egenskaper (BVL SFS 1994:847)   
 
2 § Byggnadsverk som uppförs eller ändras ska, under förutsättning av normalt 
underhåll, under en ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska 
egenskapskrav i fråga om 1. bärförmåga, stadga och beständighet, 2. säkerhet i 
händelse av brand, 3. skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö, 4. säkerhet vid 
användning, 5. skydd mot buller, 6. energihushållning och värmeisolering, 7. 



 

  
 

lämplighet för avsett ändamål, 8. tillgänglighet och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, och 9. hushållning med vatten och avfall. 
 
Boverkets byggregler 
 
8. Säkerhet vid användning 
8:24 Taksäkerhet  
8:241 Allmänt  
Byggnader vars yttertak kan beträdas ska förses med anordningar som skyddar mot 
fall och därmed personskador. Byggnader ska ha tillträdesanordningar enligt avsnitt 
8:242 om det inte är uppenbart onödigt. (BFS 2008:6).  
 
Skadeståndslagen 
 
1 kap. Inledande bestämmelser 
1 § I denna lag meddelande bestämmelser om skadestånd tillämpas, om ej annat är 
särskilt föreskrivet eller föranledes av avtal eller i övrigt följer av regler om 
skadestånd i avtalsförhållanden.”  
 
Brottsbalken 
 
7 § Den som av oaktsamhet orsakar annans död, döms för vållande till annans död 
till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter. 
 
Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas  

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 
2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, 

har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig 
skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Lag (2001:348). 

 
8 § Den som av oaktsamhet orsakar annan person sådan kroppsskada eller sjukdom 
som inte är ringa, döms för vållande till kroppsskada eller sjukdom till böter eller 
fängelse i högst sex månader. Är brottet grovt, döms till fängelse i högst fyra år. Vid 
bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas 

1. om gärningen har innefattat ett medvetet risktagande av allvarligt slag, eller 
2. om gärningsmannen, när det krävts särskild uppmärksamhet eller skicklighet, 

har varit påverkad av alkohol eller något annat medel eller annars gjort sig 
skyldig till en försummelse av allvarligt slag. Lag (2001:348) 

 
9 § Utsätter någon av grov oaktsamhet annan för livsfara eller fara för svår 
kroppsskada eller allvarlig sjukdom, dömes för framkallande av fara för annan till 
böter eller fängelse i högst två år. 
 
10 § Om brott, som i 7–9 § § sägs, har begåtts genom att någon uppsåtligen eller av 
oaktsamhet åsidosatt vad som i enlighet med arbetsmiljölagen (1977:1160) ålegat 
honom till förebyggande av ohälsa eller olycksfall, döms för arbetsmiljöbrott till 
straff som i nämnda lagrum sägs. Lag (1991:679). 



 

  
 

Bilaga 2. Snözoner och snölaster i Sverige, BKR 1995 och BKR 2006 
 

 
 
 
 
 



 

  
 

Bilaga 3. Maximala snölaster per m2 (beräknat med S0=2,0) 
 

Taklutning Formfaktor µ1 Formfaktor µ2 Formfaktor µ3 
0 grader 0,8 0,8 0,8 
7,5 grader 0,8 0,8 1 
15 grader 0,8 0,8 1,2 
30 grader 0,8 1,1 1,6 
45 grader 0,4 0,55 1,6 
60 grader 0 0 1,6 
 

Sadeltak Maxlast per m2 Maxlast per m2  

Lutning µ1*S0 µ2*S0  

<15 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2  
30 grader 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 1,1*2,0 = 2,2 kN/m2  
45 grader 0,4*2,0 = 0,8 kN/m2 0,55*2,0 = 1,1 kN/m2  
60 grader 0,0*2,0 = 0,0 kN/m2 0,0*2,0 = 0,0 kN/m2  
    

Pulpettak     

Lutning µ1*S0   
Upp till 15 grader 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2   
30 grader 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2   
45 grader 0,4*2,0 = 0,8 kN/m2   
60 grader 0,0*2,0 = 0,0 kN/m2   
    

Motfallstak       

Lutning µ1*S0 µ2*S0 µ3*S0 
0 grader 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 
7,5 grader 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 1,0*2,0 = 2,0 kN/m2 
15 grader 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 1,2*2,0 = 1,6 kN/m2 
30 grader 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 1,1*2,0 = 2,2 kN/m2 1,6*2,0 = 3,2 kN/m2 
45 grader 0,4*2,0 = 0,8 kN/m2 0,55*2,0 = 1,1 kN/m2 1,6*2,0 = 3,2 kN/m2 
60 grader 0,0*2,0 = 0,0 kN/m2 0,0*2,0 = 0,0 kN/m2 1,6*2,0 = 3,2 kN/m2 

    

Sågtak      

Lutning µ1*S0 µ2*S0  
0 grader 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2  
7,5 grader 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 1,0*2,0 = 2,0 kN/m2  
15 grader 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 1,2*2,0 = 1,6 kN/m2  
30 grader 0,8*2,0 = 1,6 kN/m2 1,6*2,0 = 3,2 kN/m2  
45 grader 0,4*2,0 = 0,8 kN/m2 1,6*2,0 = 3,2 kN/m2  
60 grader 0,0*2,0 = 0,0 kN/m2 1,6*2,0 = 3,2 kN/m2  



 

  
 

Bilaga 4. Maximalt snödjup på olika taktyper, beräkningar 
 
 
  <1995, S0 = 1.0 1995–2006, S0 = 1.5 >2006, S0 = 2.0 
Pulpettak, 0–30 grader 0,8*100 = 80 0.8*150 = 120 0.8*200 = 160 dm 
  350/10 = 35 350/10 = 35 350/10 = 35 
  80/35 = 2,3 dm 120/35 = 3,4 dm 160/35 = 4.5 dm 
Pulpettak, 45 grader 0,4*100 = 40 0,4*150 = 60 0,4*200 = 80 
  40/35 = 1,1 dm 60/35 = 1,7 dm 80/35 = 2,3 
Sadeltak, 0–30 grader, µ1*S0 0,8*100 = 80 0.8*150 = 120 0.8*200 = 160  
  80/35 = 2,3 dm 120/35 = 3,4 dm 160/35 = 4.5 dm 
Sadeltak, 0–15 grader, µ2*S0 0,8*100 = 80 0.8*150 = 120 0.8*200 = 160  
  80/35 = 2,3 dm 120/35 = 3,4 dm 160/35 = 4.5 dm 
Sadeltak, 30 grader, µ2*S0 1,1*100 = 110 1,1*150 = 165 1,1*200 = 220 
  110/35 = 3,1 dm 165/35 = 4,7 dm 220/35 = 6,3 dm 
Sadeltak, 45 grader, µ1*S0 0,4*100 = 40 0,4*150 = 60 0,4*200 = 80 
  40/35 = 1,1 dm 60/35 = 1,7 dm 80/35 = 2,3 dm 
Sadeltak, 45 grader, µ2*S0 0,55*100 = 55 0,55*150 = 82,5 0,55*200 = 110 
  55/35 = 1,5 dm 82,5/35 = 2,3 dm 110/35 = 3,1 dm 
Motfallstak, 0–30 grader, µ1*S0 0,8*100 = 80 0.8*150 = 120 0.8*200 = 160 dm 
  80/35 = 2,3 dm 120/35 = 3,4 dm 160/35 = 4.5 dm 
Motfallstak, 7,5 grader, µ3*S0 1,0*100 = 100 1,0*150 = 150 1,0*200 = 200 
  100/35 = 2,8 dm 150/35 = 4,3 dm 200/35 = 5,7 dm 
Motfallstak, 15 grader, µ3*S0 1,2*100 = 120 1,2*150 = 180 1,2*200 = 240 
  120/35 = 3,4 dm 180/35 = 5,1 dm 240/35 = 6,8 dm 
Motfallstak, >30 grader, µ3*S0 1,6*100 = 160 1,6*150 = 240 1,6*200 = 320 
  160/35 = 4,5 dm 240/35 = 6,8 dm 320/35 = 9,1 dm 
Motfallstak, 45 grader, µ1*S0 0,4*100 = 40 0,4*150 = 60 0,4*200 = 80 
  40/35 = 1,1 dm 60/35 = 1,7 dm 80/35 = 2,3 dm 
sågtak, 0–30 grader, µ1*S0 0,8*100 = 80 0.8*150 = 120 0.8*200 = 160 dm 
  80/35 = 2,3 dm 120/35 = 3,4 dm 160/35 = 4.5 dm 
Sågtak, 7,5 grader, µ3*S0 1,0*100 = 100 1,0*150 = 150 1,0*200 = 200 
  100/35 = 2,8 dm 150/35 = 4,3 dm 200/35 = 5,7 dm 
Sågtak, 15 grader, µ3*S0 1,2*100 = 120 1,2*150 = 180 1,2*200 = 240 
  120/35 = 3,4 dm 180/35 = 5,1 dm 240/35 = 6,8 dm 
Sågtak, >30 grader, µ3*S0 1,6*100 = 160 1,6*150 = 240 1,6*200 = 320 
  160/35 = 4,5 dm 240/30 = 6,8 dm 320/35 = 9,1 dm 
Sågtak, 45 grader, µ1*S0 0,4*100 = 40 0,4*150 = 60 0,4*200 = 80 
  40/35 = 1,1 dm 60/35 = 1,7 dm 80/35 = 2,3 dm 
 
 



 

  
 

Bilaga 5. Möte med Stadspartner  
 
Datum: 23/3–2010 
Närvarande: Caroline Johansson 
   Peter Netz 
   Jonny Karlsson 
 
Att tänka på innan takskottning påbörjas 

• All slags utrustning ska finnas i lager så att arbetet kan komma igång med en 
gång. Avspärrningsmaterial, skyltar, snöskyfflar och snöslädar, livlinor etc. 
Till nästa vinter Vem ska ansvara för att utrustning finns? Beställaren? 
Entreprenören? 

 
• Var ska snön ska deponeras. Vilka de mest lämpliga platserna är. 
 
• Se vad som finns nere på marken dit snön är tänkt att skottas. Snön får ej 

hamna över föremål som sedan måste skottas fram. 
 

• Snö ska ej skottas ner i ljusbrunnar. Den stora belastningen i ljusbrunnarna 
kan leda till läckage. (Ljusbrunnar finns bland annat på taken till De 
Geergymnasiet, en av Ebersteinskas lokaler, Borgsmoskolan och Tamburinen. 

 
• Alla fastigheter som ligger vid gator där spårvagnar trafikerar kräver att de 

som ska ta bort is från taken arbetar uppe på taket. Detta på grund av att det 
inte är tillåtet att använda skylifts där spårvagnar trafikerar. 

 
• Se över var säkerhetslinor kan förankras. 

 
 
Att tänka på efter att snön skottats ner från taket 

• Se till att snön fraktas bort efter hand.  
• Brunnar ska ej vara övertäckta med snö, de måste vara öppna när 

snösmältningen kommer igång. 
 

Redskap som användes vintern 2009/2010 och som fungerade bra 
• Snöskyffel: Användes i både plast och metall 
• Snösläde: Användes mest i plast med en metallkant längst ner 
• Snöslunga: Endast för platta tak. För tak med lutning finns risk att föremål 

som finns/sitter fast på taken ”åker med”. 
• Skylift  
• Teleskopslastare (rådhuset) 
• Brandkårens utrustning 

 
Snö kan lämnas kvar på tak så som figur 1 visar. All snö behöver alltså inte skottas 
bort. Snö kan egentligen lämnas kvar även så som figur 2 visar men detta fungerar 
dock inte i praktiken eftersom snön skottas över kanten på taket.  
 
 

Figur 1 Figur 2 



 

  
 

 
Borttagning av is 
Vid borttagning av is är plåtslagare de mest lämpade yrkesmännen. De vet hur plåten 
ska hanteras. Många som ej har någon kunskap om takplåt använder yxor för att 
hacka bort isen. Detta resulterar i att det blir hål i plåten vilket kan leda till läckage.  
 
Tak som lättare än andra riskerar att få skador 

• Plåttak. Snön fryser till is och spränger plåten. Infästningar flyttas, plåten lyfts. 
• Papptak. Samma orsak som för plåttak. 
• Putsade fasader. Frostsprängning leder till att putsen lossnar. 

 
Prioritering 
De tak som ska prioriteras vid snöskottning samt isborttagning är följande: 

• Stora platta tak. Skottning ska ske redan vid ett snödjup på 20 cm enligt 
Stadspartner. 

• Plåttak. 
• Papptak. 
• Putsade fasader (vid isborttagning) 

 
Avsaknad av fästanordningar för säkerhetslinor 
Omkring 75 % av fastigheterna saknar fästanordningar. Platta tak, dagis med tegeltak. 
 
Specifika fastigheter som bör kollas upp 
Tegelgården. Sprickbildning i tak och tapeter. Dock blev sprickorna mindre/åkte ihop 
när snön försvann. Titta på konstruktion och markförhållanden. 
 
Att införa inför nästa vinter med extraordinärt mycket snö och is 

• Värmekablar till stuprör. Gamla värmekablar har fungerat mycket dåligt. De 
har lätt gått sönder och stora lövsamlingar har satt sig fast i kablarna och i 
stuprören. Finns det bra värmekablar som klarar av mycket kyla och där löv 
inte fastnar?  

 
• Ordna med fästanordningar till alla fastigheter där behov finns. 

 



 

  
 

Bilaga 6. Möte med Stadspartner  
 
Datum: 20/4–2010 
Närvarande: Caroline Johansson 
 Peter Netz 
 Jonny Karlsson 
 Peter Haglund 
 
Fastigheter som har haft problem med isbildning och istappar vid takfot 
Kronan, VPK, Bråviksskolan, Borgsmoskolan (halvmetertjockt med is i takfot) 
 
Sårbara fastigheter 

• Gamla hus med plåttak och putsade fasader har fått flest skadeproblem. 
Istappar, pussläpp, läckage genom tak och fuktskador.  

 
• Papptak släpper i skarvar. 

 
• Ränndalar på nyproduktion är sårbara 

 
Fastigheter som har fått sprickor i väggar 

• Tegelgården (7 år gammal fastighet). En konstruktör ska undersöka vad 
sprickbildningen beror på. 

• Kättsäter (Ej något allvarligt, ska målas över) 
 
Metod för att göra takbrunnar fria från snö och is 
Issmältningsmedel ströddes uppe på invändiga stuprör, fungerade dock mindre bra.



 

  
 

Bilaga 7. Möte med Primär  
 
Datum: 1/4–2010 
Närvarande: Caroline Johansson 
   Pelle Melin 
 
Redskap som användes vintern 2009/2010 och som fungerade bra var följande: 

• Snöslungor (Platta tak, fungerar mycket bra, dock stora kostnader att hyra) 
• Snöslädar (Användes även på tegeltak) 
• Snöskyfflar 
• Skyliftar 

 
Fastigheter med större problem 

• Vikbolandshallen, vikväggen ger sig (nedböjd 20 mm), hög prioritet, 
skottades 4–5 gånger. 

• Mosstorps idrottshall, vikväggen ger sig, dock inte lika mycket som 
Vikbolandshallen. 

• Idrottshallar över lag, även andra hallar med stor spännvidd exempelvis 
Parkskolans matsal. 

 
Fastigheter med ljusgårdar på taken 

• Mosstorp (torrsög snön en hel helg i ljusgårdarna) 
• Utterberg 
• Navestadskolan 
 
Det är mycket viktigt att från början inte skotta ner snö i ljusbrunnar. 

 
Fasigheter som har fått sprickor i limträbalkar 

• Tallbacken (synlig spricka i balk). Alla typförskolor kontrollerades men inga 
fler sprickor upptäcktes. 

 
Att tänka på 

• Mätning och vikt av snö är jätteviktigt (gjordes t.o.m. 22 feb). 
• Mäta och väga snö på tak under 27 grader. 
• Typförskolor som Hultskolan har ränndalar där snö lägger sig. 



 

  
 

Bilaga 8. Möte med Fastighetsteknik  
 
Datum: 21/4–2010 
Närvarande: Caroline Johansson 
 Anders Kallio 
 Snöröjare från FT 
 
Personsäkerhet – Att tänka på innan takskottningen börjar 

• Kommunen bör ha en säkerhetskoll på de personer som utför snöskottning av 
tak på det egna fastighetsbeståndet. Exempelvis genom att komma ut på 
arbetsplatserna och se om personerna kan legitimera sig. 

 
• Personer som skottar ska vara försäkrade.  

 
• Det ska finnas säkerhetsutrustning till alla personer som arbetar med 

snöskottningen.  
 

• Varje arbetslag som utför snöskottning av tak ska ha en person som har 
huvudansvaret. 

 
Vilka redskap som är bra för att röja snö på olika takkonstruktioner 

• Snöslungor: Alla papptak som är låglutande 
 
• Fiskars snöslädar av plast med metallkant längst ner är de bästa enligt 

Fastighetsteknik. 
 
Tak som lättare än andra riskerar att skadas vid snöskottning 
Papptak får lätt skador i ytbeläggningen, dock kan minst hälften av dessa skador bero 
på dåligt underhåll av taket. 
 
Fastigheter som har haft problem med mycket is 

• Borgsmoskolan, istappar upp till två meter långa. Halvmetertjockt med is på 
vissa ställen. Fastighetsteknik uppskattade att isen vägde 100 kg per meter. 

 
• Klockaretorpets skola. 

 
Skyddsanordningar och utrustning 

• Borgsmoskolan behöver kompletteras med takskydd. Det finns fallskydd men 
inte så mycket som det skulle behövas. På de branta takdelarna finns 
förankringspunkter för säkerhetslinor. Det går även att binda linor kring 
fläktar på taket. 

 
• Bråvalla har bra säkerhetsanordning på taket. 

 
• Trädgårdsgymnasiet (Himmelstalundsgymnasiet) hade säkerhetsanordningar. 

 
Bra att tänka på vid planering av fastigheter 
Undvik plantering längs med fasader då detta försvårar snöröjningsarbetet. 
 



 

  
 

Att införa inför nästa vinter med extraordinärt mycket snö och is 
En handlingsplan för varje fastighet där det framgår var snön ska skottas ner, var 
avspärrningar ska göras, lämplig metod samt vilken säkerhetsutrustning som krävs. 
 
Bra att tänka på 
Det är svårt att följa de rekommendationer att någon decimeter cm snö kan ligga kvar 
på taken. Det blir svårt att ta sig fram när så mycket snö ligger kvar vilket gör att 
arbetet går långsammare. 
 
Ljusgårdar (ej med tak) 
Det finns ljusgårdar på Borgsmoskolan där snö skottades ner i år. Mycket snö i 
ljusgårdar kan leda till läckage. Dock hade det tagit lång tid att skotta ner snön på 
andra platser vilket hade inneburit ännu högre arbetskostnader. Alternativen här blir 
antingen höga arbetskostnader eller eventuella kostnader för läckage. 



 

  
 

Bilaga 9. Fastigheter i Norrköpings kommun med spännvidder över 10 meter 
 

Matsalar Spännvidd (m) Konstruktion Byggnadsår Objektsnummer Platta tak Flacka fackverk Limträ 

Ebersteinska gymnasiet, Hus A 15 Btg 1973 466118 x     

Ljuraskolan 11,7 Limträ 1958 456604     x 

Vilbergsskolan 12 Limträ 1974 456609       

Tamburinen 10,5 K-ritning saknas 1982 466683       

Strömbacken ÄB 11 Stål 1955-1957 467800 x x   

Bråvalla hus 65 13 Btg 1942 463065       

Bråvalla hus 62 12 K-ritning saknas   463062       

Ektorpsskolan 14,6 Stål 1967 456601 x x   

Kungsgårdsskolan 13,1 Btg 1986 ombyggnad 456125       

Mosstorpskolan 12 K-ritning saknas 1987 ombyggnad 456650 x     

Daglig verksamhet Thapperska 12 Sadelfackverk   458109   x   

Hagebyskolan 18 Btg 1965 (ombyggt 1995) 456603 x     

Hultdalsskolan 11,3 K-ritning saknas 1968, 1980 466657       

Gymnastikhallar Spännvidd (m) Konstruktion Byggnadsår Objektsnummer Platta tak Flacka fackverk Limträ 

Kungsgårdsskolan 12,8 Btg 1968 (Ombyggt 2000) 456125 x     

Matteusskolan 11,9 K-ritning saknas 1945 476617   x (ej flackt)   

Borgsmohallen 20 Limträ 1979 466607     x 

Klockaretorpsskolan 10,7 Limträ 1974 466693 x   x 

Vilbergsskolan 11,2 Limträ 1974 456609     x 

Källvindsskolan 16 K-virke 1932 (ombyggt 1998) 456190   x (ej flackt)   

Ektorpshallen 22 Limträ 1970 456620 x   x 

Ebersteinska, Teknishallen, Hus B 18 Limträ 1973 466118 x     

Kyrkskolan 14 Limträ 1992 ombyggnad  466647     x 

Svärtingehus 13,1 K-virke T24 1988 466685       

Ingelstaskolan, Tenngatan 13 22,8 Prefab. Sadelbalk 1979 466100 x     

Enebyskolan 16,3 Prefabtakstol 1968 466602 x     

Hagebyhallen 16,6 Btg 1965 456615       

Navestadhallen 19,7 Stål 1975 456619 x     

Hagagymnasiet 18,9 Prefab. Trätakstol 1965 466116 x     

Rambodalshallen 17,1 Limträ 1988 456616     x 

Linghallen 15,8 k-ritning saknas 1925 (ombyggt 1972) 456102       

Gymnastikhuset 12,5 k-ritning saknas 1867 452015       

Malmska skolan 11,9 k-ritning saknas 1903 476673       

Thapperska 13,3 Pulpetfackverk   458109       

Hultdalsskolan 22,8 K-ritning saknas 1968, 1980 466657       

Åbymoskolan 12,3 Stål 1920 (ombyggt 1992) 466638       

Mosstorpsskolan 24 K-ritning saknas 1963 466650       

Råsslaskolan 19 Btg 1957 (ombyggt 2003) 466655       

Uttersbergskolan 10,8 Limträ 1977 (ombyggt 1988) 466656 x   x 

Vikbolandshallen 16 Btg 1967 (ombyggt 2006) 456631 x     

Övriga hallar Spännvidd (m) Konstruktion Byggnadsår Objektsnummer Platta tak Flacka fackverk Limträ 

Åbybadet 10,5 
Fackverksbalk av 
stål 1968, 1980 466657   x   

Badhuset Skärblacka 19 K-ritning saknas 1963, 1966 466650 x     

Råssla, badhus 12 Btg 1957 (ombyggt 2003) 466655       

Djäkneparkskolan, aula 18 K-ritning saknas 1961 476606 x x   

Ebersteinska hus D 15 Btg 1973 466118 x     

Ebersteinska hus E 20 Btg 1973 466118 x     



 

  
 

Bilaga 10. Fastigheter i Norrköpings kommun med skador på putsad fasad, 
vintern 2009–2010 

 
Område 1 Fastighetsbeteckning Obj.nr Skador på fasad Takmaterial 

Eschelsonska huset, Krims kursgård  Gamla Rådstugan 1 472019   Plåt 

Kristinaskolan Hörnet 1 456126 x Plåt 

Bergsvillan Sylten Sylten 4:3 477701  Plåt 

De Geer fritidshem Elementarskolan 2 457565    

De Geergymnasiet Elementarskolan 2 456127 x Plåt 

De Geerskolan Elementarskolan 2 456676 x Plåt 

Fröbelinstitutet Almen 5 472020 x Plåt 

Gruppbostad Pampusvägen 72 (puts och träpanel) Kv. Masten 24 478107  Plåt 

Gymnastikhuset Klockan 1 452015 x Plåt 

Hallen (Gårdshuset har fasadtegel och puts) Hallen 12 472008  Plåt 

Hamnbrohemmet Spinnhuset 9 477750  Plåt 

Fsk. Majgården Majelden 17 477500  Plåt 

Oskarsskolan ink. Teknikhuset Svalan 3 476674  Plåt 

Resecentrum Centralstationen 1 472006  Plåt 

Ruddammsskolan Ruddammen 3 476112 x Plåt 

Fritidsverksamhet f.d. Länkarna (puts och träpanel) Ruddammen 5 472031    

Sista supen Mjölnaren 14 471254  tegel 

Villa Swarts Blomman 11 454020  papp 

Stadshuset Vett och Vapen 1 472003 x Plåt 

Stadsvakten, socialförvaltningen Stadsvakten 3, 4 475219 x Plåt 

Fsk. Strandgården och Konstforum Stenhuset 6 477537  tegel 

Östgötateatern Teatern 1 474031  tegel 

Tegelgården Sjörövaren 2 477875  lertegel 

Allaktivitetscenter Tullhuset Saltängen 1:1 478123  Plåt 

Västerbyholm Händelö 2:2 477753 x plåt och tegel 

Lindöskolan Bukten 1 476621 x Plåt 

Lennings textil Klippan 7 456130 x Plåt på sadeltak, papp på platta tak 

      

Område 2        

Marielunds fritidsgård Plysaren 18 474401  papp 

Matteusskolan Grävlingen 11 476617 x tegel på annex, övriga hus har plåttak 

Marielundsskolan Magistern 1 476101 x Plåt 

Häradsmarken KDN kansli Häradsmarken 1:60 465216  plåt och tegel 

KDN i Skärblacka (puts på nya delen) Kullersta Åby 3:84 465217  tegel 

Brandstation Kvarntorp 7:3 461933  Plåt 

Bostad Klingstadlotten 1:112 461203  tegel 

Krogen f.d. Kar Johanskolan (putsat tegel) Krogen 16 472028  Plåt 

Berzeliusskolan (putsat tegel) Musköten 12 472030 x Plåt 

Mosstorpskolan, hus D Mosstorp 3:1 466650  tegel 

Hallegården, Tallebo Kullersta-Åby 3:190 467985  papp 

Östergården Jursla 17:1 467986  plåt och tegel 

Korttidsboende Katterumsvägen 29 Bondbönan 1 468100  btgpannor 

Bostad Finspångsvägen 81 Kärnan 6 461073  tvåkupigt lertegel 

Marielunds fritidsgård Plysaren 18 474401  papp 

Åbymoskolan Häradsmarken 1:59 466638 x tegel 

Socialkontor Häradsmarken 1:60 465216  plåt och tegel 

Brandstation (MEX) Kvarntorp 7:3 461933  Plåt 



 

  
 

Bostad Lindövägen 3 461203  tegel 

Ria-byrån (putsad lättbetong) Stenhuggaren 27 471129  papp 

Himmelstalunds herrgård Himmelstalund 1:1 471300  tegel 

Karlshovsskolan Linet 1 466626 x plåt och tegel 

Fyrbyhemmet Fiskeby  2:1 467700 x Plåt 

      

Område 3        

Ebetsteinska g Yrkes Kneipen 1:4 + 1:6 466123    

Källvindsskolan Åsen 2 456190 x Plåt 

Trozellihuset Kneipen 1:4 + 1:6 462027 x Plåt 

Villastadsskolan Yrhättan 10 466623  btg, tegel, eternit 

      

Område 4        

Åkerliden bost. Hus A Fiskeberga 1:9 451920  tegel 

Bråviksgården Svintuna 2:6, 2:1 467873  plåt och tegel 

Gruppbostad Hagebygatan 184 Fönstret 6 458122  tegel 

Gustaf Adolfsskolan Hästen 2 456618 x Plåt 

Holmstadskolan Holmstad 27 456625  tegel 

Svanen Hemmet 2 457525  Plåt 

Önskestjärnan Dörren 15 457528    

 
 
 
 



 

  
 

Bilaga 11. Fastigheter i Norrköpings kommun med platta tak 

Område 1 Takbeläggning Fastighetsbeteckning Obj.nr 

Djäkneparkskolan – Gymnastik Plåttäckning på platt tak och sadeltak Svalan 3 476606 

Djäkneparkskolan – Skolbyggnad Plåttäckning på sadeltak och pulpettak Svalan 3 476606 

Generalen Servicehus Plåtbelagt platt tak Bakugnen 23 477808 

Äldreboendet S:t Persgatan 134 (f.d. Granen) Papptäckning Granen 10 477982 

Gruppbostad Pampusvägen 3 (f.d. Lindövillan) Papptäckning på platt tak Lanternan 7 478250 

Västerbyholms gård (till viss del platt tak) Plåt och Tegel på platt tak och sadeltak Händelö 2:2 477753 

Hörsalen – Hus B – Cafeterian Papptäckning med invändig ränndal på platt tak Landskyrkan 4 474030 

Kulturhus (f.d. Länkarna) Papptäckning på pulpettak Ruddammen 5 472031 

Långtorpsskolan Papptäckning på platt tak Kobben 3 476610 

Oxelbergsskolan Papptäckning på pulpettak Ruddammen 4 476613 

Resecentrum Plåttäckning på pulpettak Centralstationen 1 472006 

Stadsbiblioteket (till viss del) Papptäckning på platt tak och sadeltak Blomman 11 454020 

     

Område 2       

Hagagymnasiet - Gymnastik Papptäckning på platt tak Julrosen 2 466116 

Hagagymnasiet - Huvudbyggnad Papptäckning på platt tak samt sadeltak Julrosen 2 466116 

Enebyskolan - Hög- och mellanstadie Papptäckning och tegel på platt tak och sadeltak Skolan 8 466602 

Enebyskolan - Gymnastik Plåt och betongplattor på pulpettak Skolan 8 466602 

Grebyskolan Papptäckning på platt tak Ask 5:172 466627 

Ingelstaskolan - Exp, verkstad, lektionssalar - A Blå Papptäckning på platt tak Kopparn 2 466100 

Ingelstaskolan - Gymnastik - B Gul Papptäckning på platt tak Kopparn 2 466100 

Ingelstaskolan - Verkstad, lektionssalar, omkl. - C Röd Papptäckning på platt tak Kopparn 2 466100 

Ingelstaskolan - Skyddsrum, matsal, kök - D Grön Papptäckning på platt tak Kopparn 2 466100 

Mosstorpskolan - Hus 3C, Simhall Papptäckning på platt tak Mosstorp 3:1 466650 

Mosstorpskolan - Hus H, Skolsalar Papptäckning på platt tak Mosstorp 3:1 466650 

Mosstorpskolan - Hus C2, Sporthall Papptäckning på platt tak Mosstorp 3:1 466650 

Mosstorpskolan - Hus A Grundskola Papptäckning på platt tak Mosstorp 3:1 466650 

Mosstorpskolan - Hus B Träslöjd Papptäckning på platt tak Mosstorp 3:1 466650 

Mosstorpskolan - Hus C1 Brandstation (del av C) Papptäckning på platt tak Mosstorp 3:1 466650 

Sandtorpsskolan - Skolvht + sk. Rum, byggnad 3 Papptäckning på platt tak Kvarntorp 7:6, 7:7 466612 

Vångaskolan - Låg- och mellanstadie Papptäckning på platt tak Balderum 1:25 466629 

     

Område 3       

Östergården - Huvudbyggnad Ålderdomshem Plåt och tegel på platt tak och sadeltak Jursla 17:1 467986 

Ebersteinska skolan - Hus A Matsal mm. Papptäckning på platt tak Bollen 466124 

Ebersteinska skolan - Hus D Papptäckning på platt tak Bollen 466124 

Ebersteinska skolan - Hus E Papptäckning på platt tak Bollen 466124 

Ebersteinska skolan - Hus B Gymnastik Papptäckning på platt tak Bollen 466124 

Ebersteinska skolan - Hus C Verkstadslokal Papptäckning på platt tak Bollen 466124 

Ektorpsskolan - Hus 1 (fd. mellanstadiet) Papptäckning på platt tak Nätet 4 456601 

Ektorpsskolan - Hus 2 Gymnastik, matsal, kök Papptäckning på platt tak Nätet 4 456601 

Ektorpsskolan - Hus 3 Högstadiet Papptäckning på platt tak Nätet 4 456601 

Ektorpsskolan - Hus 4 (fd. Rydsäterskolan) Papptäckning på platt tak Nätet 4 456601 

Ektorpshallen Papptäckning på pulpettak   456620 

Galaxenskolan (Broschens skola) Papptäckning och på platt tak Vilbergen 1:1 456633 

Klockaretorpsskolan - Huvudbyggnad, lörosalar, frita Papptäckning på platt tak Klarinetten 1:2 466693 

Klockaretorpsskolan - Gymnastik Papptäckning på platt tak Klarinetten 1:2 466693 

Skarphagsskolan - Träningsskolan Plåtbelagt uppstolpat pulpettak Sleven 11 456605 

Skarphagsskolan - Gymnastik Papptäckning på platt tak Sleven 11 466605 



 

  
 

 
 

Strömbacken - Hus A Bostäder Plåtbelagt platt tak Strömbacken 1 467800 

Strömbacken - Hus B Bostäder Plåtbelagt platt tak Strömbacken 1 467800 

Strömbacken - Hus C+D. Bibliotek, hobby Plåtbelagt platt tak Strömbacken 1 467800 

Strömbacken - Hus E Kök, matsal Plåtbelagt platt tak Strömbacken 1 467800 

Strömbacken - Hus F Administrativ personal Plåtbelagt platt tak Strömbacken 1 467800 

Spinetten Papptäckning på låglutande pulpettak Spinetten 2 467609 

Ektorps fritidsgård Papptäckning på platt tak Ektorp 2:2 454405 

Himmelstahus - Hus A Restaurant+Blomsterskola Papptäckning på platt tak Borg 11:33 466151 

Himmelstahus - Hus B Elevbostäder Papptäckning på platt tak Borg 11:33 466151 

Himmelstahus - Hus C Massageverksamhet Papptäckning på platt tak Borg 11:33 466151 

     

Område 4       

Skogsgläntan (Ljunga) Papptäckning på platt tak Dagsberg/Ljunga 14:87 457516 

Långdansen Papptäckning på platt tak Polonäsen 1 457526 

Nyckelpigan - Huvudbyggnad Papptäckning på platt tak Kv. Hissen 2 457616 

Regnbågsskolan - Förskola Papp och plåt på platt tak och sadeltak Kardusen 2 456690 

Önskeringen - Huvudbyggnad Papptäckning på platt tak Kv. Hambon 467618 

Kungsgårdsgymnasiet - F4 Gymnastik Papptäckning på platt tak Klingsborg 9 466125 

Navestadshallen - Sporthall 7 fritidsgård Papptäckning på platt tak Valsen 1 456619 

Navestadskolan - Huvudbyggnad       

Navestadskolan - Huvudbyggnad Papptäckning på platt tak Valsen 2 456608 

Uttersbergsskolan - Skola, förskola Papptäckning på platt tak Råssla 1:304 466656 

Uttersbergsskolan - Gymnastikhall Papptäckning på platt tak Råssla 1:304 465666 

Vikbolandsskolan - Fritidsgård, slöjdsalar Papptäckning på platt tak Kv. Bossgård 16:1 466631 

Vikbolandsskolan - Sporthall, Wijkahallen Papptäckning på platt tak Kv. Bossgård 16:1 466631 

Vikbolandsskolan - Tekniksalar, hemkunskap Papptäckning på platt tak Kv. Bossgård 16:1 466631 

Vikbolandsskolan - Högstadiet Papptäckning på platt tak Kv. Bossgård 16:1 466631 

Vrinneviskolan Papptäckning på låglutande tak Fönstret 8 456611 

Timmermannen/Hagebygården - Högdel+lågdel Papp (högdel) och plåt (lågdel) på platt tak Dörren 13 457870 

Sporthallen Papptäckning på platt tak Ljura 1:2 454422 

Spårvagnshallen Papp och plåt på uppstolpat, platt tak och sadeltak Spårvägen 3 472007 

Hagebyskolan Papptäckning på uppstolpat pulpettak Grunden 1 456603 


