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 Snö som rasar okontrollerat från tak kan orsaka skador 
på såväl människor som egendom. Riskerna för skador är 
naturligtvis större i tätbebyggda områden eller där det kan 
finnas många personer. Snö som rasar från tak kan dock ge 
skador även vid ensligt belägna byggnader.

TE X T OCH FOTO :  TORBJÖRN OSTERLING

Ett sätt att begränsa risken för snöras är att 
montera snörasskydd på taket. Ett 
snörasskydd som monteras vid takfot kan 
dock vid långa takfall ge upphov till att 
stora mängder snö samlas vid takfoten 
vilket i sin tur kan ge andra skador i form 
av läckage eller deformerade snörasskydd. 
Det kan därför behövas flera rader med 
snörasskydd för att fördela snön på taket. 

Krav på åtgärder för att inte personer 
eller egendom skadas på grund av snöras 
regleras via ordningslagen, se faktaruta.

Att skydd mot skador på grund av snöras 
regleras i ordningslagen har i många fall 
diskuterats vid uppförande av en byggnad. 
En beställare som till exempel anger att 
snörasskydd ska monteras enligt BBR får 
strikt bara ett snörasskydd ovanför entréer. 

Bild 1. Snöras från taket på ett 
fritidshus har medfört att hela 
altanen har rasat ihop.

Utdrag ur ordningslagen (SFS 
1993:1617) 3 kap 3 §.

"Snö och is som kan rasa ned och 

skada personer eller egendom på of-

fentlig 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 

vidtas vilar på ägaren eller den som till 

följd av nyttjanderättsavtal eller på nå-

gon annan grund är i ägarens ställe.”

Det finns därför skäl att montera snöras-
skydd på flera ställen på ett tak, till exempel 
på tak som vetter mot gator eller trottoarer. 
Krav på var snörasskydd ska monteras bör i 
detalj redovisas på till exempel en takplan. 
Se RA Hus 21, YJC.21.

KRAV PÅ SNÖRASSKYDD

Krav på hur snörasskydd ska utformas 
framgår av SS 831335:2017. Standarden 
åberopas i AMA Hus 21 under NSJ.-61. 
Snörasskydd ska ha en höjd på minst  
150 mm över takytan och vara tillräckligt 
tätt för att hålla snön på plats. 

SS 831335:2017 innehåller funktions-
krav och hållfasthetsberäkningar för 
snörasskydd. Snörasskydd med sin infäst-
ning ska tåla dels en statisk belastning av  

5 kN/m i takfallets riktning, dels en punkt-
belastning av 1,5 kN i alla punkter i tak-
fallets riktning. I övriga riktningar är punkt-
belastningen 1,0 kN. Statisk provning för 
punktbelastning respektive utbredd last  
utförs enligt SS 831361 och SS 831367. 
Snörasskydd ska vara dimensionerat på ett 
sådant sätt att det kan utgöra fästpunkt för 
säkerhetslina.

Snörasskydd har under åren utvecklats 

Snörasskydd  
och snöglidhinder
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Bild 3. Risk för snöras?

Bild 5. Snörasskydd med tre räckesföljare.

Bild 7. Här har snörasskydd monterats i två 
rader.

Bild 2. Snö på tak kan ge stora skador vid ett ras.

Bild 4. Snörasskydd med endast en räckesföljare 
räcker inte för att förhindra snöras från tak.

Bild 6. Snörasskydd förekommer även som 
gallergrind.

från en räckesföljare till tre. Grindar eller 
gallerdurk används även som snörasskydd, 
se bild 6. Syftet är att ett snöras vid takfot 
ska delas i mindre delar och därigenom 
minska risken för skador.

Det är uppenbart att bara en räckesföljare 
i ett snörasskydd inte kan ge tillräckligt 
skydd för att undvika risk för skador, se 
bild 4. Därför infördes först ett krav på två 
och sedermera tre räckesföljare, se bild 5. 

DIMENSIONERING AV SNÖRASSKYDD – 

SNÖRASSKYDD I FLERA RADER

I SS 831335:2017 finns exempel på hur ett 
snörasskydd ska dimensioneras med 
hänsyn till byggnadens utformning, 
taklutning och läge i landet med beaktande 
av förväntade snölaster. Dimensionering 
ska ske genom att den totala snölastens 
kraft i takfallets riktning, där friktionen är 
satt till noll, ska kunna hanteras av 
snörasskydden. Som utgångspunkt 
används snölastkartan med zoner i EKS 10, 
se figur 1.

Om ett takfall är långt och snölasten hög 
är det oftast inte tillfyllest att montera  
endast en rad med snörasskydd längst ner 
vid takfoten. Det kan krävas flera rader 
längs takfallet, se bild 7. I standarden finns 
tabeller som kan användas för sadeltak  
respektive pulpettak. Tabell 1 anger största 
avstånd mellan snörasskydd för ett sadeltak. 

Artikeln fortsätter på nästa uppslag 

Figur 1. Snölastkarta 
enligt EKS 10.
Illustration: Boverket/
CW Lundberg

Tabell 1. Utdrag ur SS 831335:2017. Största avstånd mellan rader av snörasskydd beroende på 
taklutning och snözon enligt EKS. Formfaktor 0,8–1,1. Utan säkerhetsfaktor. Vid bågtak måste 
särskild dimensionering göras. Källa: SIS, Swedish Standards Institute
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 Snözon 
  1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 
 27° * 1,2 1,8 2,4 3,0 3,7 4,3 4,9 5,5 6,1 6,7 
 45° ** 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 9,6 10,8 12,0 13,2 

 

* Standardtaklutning 1-plansvilla. 
** Standardtaklutning 1½-plansvilla. 

Montering av CWL-kroken 
 

  
 

1.  Lyft på en takpanna. 2. Skjut in kroken så att den fäster   3.  Lägg tillbaka takpannan. 
      bakom kanten på takpannan. 

  
 
 

. 

Placering av CWL-krokar 
 

Montera minst det antal CWL-krokar som anges för respektive 
taklutning och snözon. 
 

Hälften av CWL-krokarna skall monteras på varje takpanna i rader 
från takfoten och uppåt. 
 

Resterande CWL-krokar fördelas jämnt över taket. 
 

Montera alltid CWL-krok på varje takpanna närmast takfot där det 
inte finns snörasskydd. 
 
 
Vid risk för överbelastning av taket på grund av stora snömängder 
ska snön avlägsnas på ett säkert sätt. 
 
 

 

Snözon enligt Europeiska 
konstruktionsstandarderna EKS 10. 

TORBJÖRN OSTERLING
Byggnadsingenjör SBR 
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KORTA SNÖRASSKYDD

Då snörasskydd placeras endast på en del 
av takfoten, till exempel över en entré, 
kommer belastningen på de yttre konsolerna 
och räcket att bli mycket stor. Snölast från 
en stor del av taket hamnar på denna del av 
räcket. Se hur för stora snölaster kan 
påverka snörasskydd i bild 8 respektive bild 
9. Det är en bättre lösning att låta räcket gå 
ända ut till takets gavel eller förstärka den 
yttre konsolen och avsluta räcket i direkt 
anslutning till konsolen.

I SS 831335:2017 finns även beräk-
ningsförutsättningar för korta snöras-
skydd.

De yttre infästningarna beräknas ta upp 
en last enligt figur 3. Som framgår av figuren 
kommer lasten på de yttre infästningarna 
att bli betydligt större än om snörasskyddet 
är heltäckande.

Leverantörer av snörasskydd har dimen-
sioneringshjälpmedel på sina hemsidor.

SNÖRASSKYDD OCH FOTRÄNNA

Fotränna utförd enligt AMA Hus har 
tidigare godtagits som både snörasskydd 
och takfotsstöd. Sedan flera år tillbaka 
gäller inte det då fotränna bedömts ge 
otillräckligt snörasskydd. Det är därför 
viktigt att komma ihåg att där det ställs 
krav på takfotsstöd samtidigt som fotränna 
utförs, så måste även ett takfotsräcke/
snörasskydd monteras. Detta ska 
naturligtvis även framgå av en takplan för 
projektet. 

Bild 8. Här har snölasten varit för stor vilket 
inneburit att snörasskyddet böjts ut. Konsolen 
har glidit längs ståndfalsen.

Figur 2. Korta snörasskydd över till exempel en entré ger större 
belastning på snörasskyddet än om snörasskyddet monteras längs 
med hela takfoten. Illustration: Altefur Development/Boverket.  
Utdrag ur PBL Kunskapsbanken

Figur 3. Utdrag ur SS 831335:2017. Beräkningsarea för last på yttre 
infästning av kort snörasskydd. (Källa: SIS, Swedish Standards Institute)

Bild 9. Här har inte snörasskyddet klarat 
belastningarna från snön.

Bild 10. Vid tak där avvattning sker via fotränna och det samtidigt finns ett krav på takfotsstöd/
snörasskydd godtas inte bara utförande med fotränna som snörasskydd.
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Bild 11. Exempel på ett linjärt snöglidhinder utformat som en kratta.  
Snöglidhinder kan även utföras med en räckesföljare. 

Bild 12. Linjära snöglidhinder med räckesföljare monterade i två rader. 
Snöglidhindren är kompletterade med särskilda anordningar för att 
begränsa risken för att snö ska glida under räckesföljaren.

SNÖGLIDHINDER

Snöglidhinder ska inte förväxlas med 
snörasskydd. Snöglidhinder är lägre än 
snörasskydd och monteras ofta på entrétak 
eller där det inte förväntas uppstå stora 
snölaster. Snöglidhinder har en höjd på 
30–50 mm över takytan. Snöglidhinder 
kan även monteras i flera rader uppe på ett 
tak för att begränsa risken för att ett snöras 
ska förstöra ett snörasskydd vid takfot. Det 
är ett vanligt utförande i Mellaneuropa. 
Det finns inte någon svensk eller europeisk 
standard som anger vilka krav som ska 
ställas på ett snöglidhinder. 

 För närvarande används österrikiska 
ÖNORM B 3418 för att ange krav på 
snöglidhinder. 

Snöglidhinder kan delas in i linjära som 
täcker hela takets bredd eller enskilda som 
placeras jämnt fördelat på taket, se figur 4 
och figur 5. Det finns inte några anvisningar 
i Sverige om hur linjära eller enskilda 
snöglidhinder ska placeras. I Mellaneuropa 
finns däremot anvisningar om hur många 
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Snözon enligt Europeiska 
konstruktionsstandarderna EKS 10. 

Figur 4. Enskilda snöglidhinder enligt ÖNORM B 3418.

Bild 13. Enskilda snöglidhinder på ett tak i 
Österrike.

Bild 14. Enskilda snöglidhinder. 

Figur 5. Linjära snöglidhinder enligt ÖNORM B 3418.

Viktigt att tänka på:
Beakta att snöglidhinder inte kan  
eller får användas för infästning  
av säkerhetslina!

Foto: C
W

 Lundberg)

enskilda snöglidhinder som ska finnas på 
ett tak i en viss region.

 I ett examensarbete vid Tekniska Hög-
skolan i Jönköping 2019 (”Utveckling av 
snöglidhinder, Minimering av snörelaterade 
takolyckor”) redovisas ingående ett exempel 
på hur ett snöglidhinder kan utvecklas.  

I examensarbetet finns flera hänvisningar 
till olika källor där det finns mer informa-
tion om enskilda snöglidhinder.

På den svenska marknaden finns idag 
olika produkter som kan användas som  
enskilda snöglidhinder. 
Artikeln fortsätter på nästa uppslag 

TORBJÖRN OSTERLING
Byggnadsingenjör SBR 
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ISSTOPPER/SNÖSTOPPER

Eftersom räckesföljare eller gallergrind på 
ett snörasskydd inte kan monteras närmare 
takytan än höjd på ståndfals eller i nivå på 
profiltopp på till exempel en profilerad plåt 
finns risk att snö eller framförallt is kan 
glida under snörasskyddet. Vid till exempel 
höga profilhöjder på en profilerad plåt är 
det mycket viktigt att inte is och snö kan 
glida under snörasskyddet, se bild 15.

Ibland kan många tro att en låg 
taklutning eller ett visst takmaterial 
innebär att det inte kan bli ett snöras eller 
isras. Det är fel. Vid olika temperaturer kan 
det bildas en vattenfilm under is- eller 
snöytan som kan medföra ett ras.

För att begränsa risken för att snö och is 
ska glida under snörasskyddet kan olika 
skydd monteras. De första som utvecklades 
var ”snöstopper”, se bild 17. Det finns även 
andra benämningar på detta skydd och 

Bild 16. Is som glider ut över takkant på ett tak 
över en hisstopp. Även om taket är litet och taklut-
ningen låg kan en skada av snö/isras lätt uppstå.

Bild 18. Exempel på snöstopper av aluminium 
som knäpps fast på den undre räckesföljaren.

Bild 15. Is på tak kan glida under ett snörasskydd.

Bild 17. Första modellen av snöstopper som ska 
begränsa risk för att snö och is ska glida under 
snörasskydd. Här har snöstopper monterats på 
en gallergrind.

Bild 19. Gallerdurk med integrerat skydd för att 
snö och is inte ska glida under snörasskyddet.

Bild 20. Ett annat exempel på snörasskydd 
med integrerat skydd för att snö och is inte ska 
glida under snörasskyddet.

Bild 21. Även med ett skydd mot att is och snö 
ska glida under snörasskyddet kan naturligtvis 
visst genomsläpp ske, men risken för stora ras 
är mycket små.

även olika utföranden. 
Efter utvecklingen av den ursprungliga 

snöstoppern har även integrerade lösningar 
tagits fram. Det innebär att snörasskyddet 
har ett integrerat skydd för att begränsa 
risken för att snö och is ska glida under 
snörasskyddet. Exempel på snörasskydd 

med integrerat skydd ses i bild 19–21.
Under NSJ.-61 i RA Hus 21 finns en 

rådstext som uppmanar projektören att: 
”Ange om snörasskydd ska förses med 

anordningar som begränsar risk för att snö 
eller is glider under understa räckesföljare 
alternativt under grind eller motsvarande.”
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Bild 22. Även på tak med solcellsmoduler kan det behövas snörasskydd.

Bild 23. Dags för snöskottning!

Figur 6. På tak med lutning ≤ 15 grader bör det 
vara minst 800 mm mellan snörasskydd och 
solcellsmodulerna. 

Figur 7. På tak med lutning > 15 grader bör det 
vara minst 1 000 mm mellan snörasskydd och 
solcellsmodulerna. Om det är ett långt takfall 
kan det behövas mer än ett snörasskydd nere 
vid takfot för att hantera de snölaster som kan 
uppstå. 

Figur 8. Förhöjt snörasskydd.  

SOLCELLSMODULER OCH SNÖRASSKYDD

Även på tak med solcellsmoduler kan 
snörasskydd behövas. Det finns några 
detaljer som måste beaktas. Eftersom 
solcellsmodulerna ger lägre effekt om de 
skuggas får de inte placeras för nära ett 
snörasskydd. Vidare måste det finnas ett 
visst avstånd mellan solcellsmodulerna och 
snörasskyddet för att inte snön som glider 
på modulerna ska glida över snörasskyddet. 
Tänk på att modulerna har en glatt yta och 
snön glider därför lätt ner till takfot.

Taksäkerhetskommittén har i oktober 
2019 publicerat en skrift om ”Taksäkerhet 
på tak med solpaneler” (www.taksakerhet.se). 
I skriften finns rekommendationer om  
avstånd mellan solcellsmoduler och snöras-
skydd beroende på taklutning, se figur 6–7.

Om avståndet mellan solcellsmodulerna 
och ett snörasskydd är minst 500 mm – 
som krävs för att det ska vara möjligt att gå 
nedanför solcellsmodulerna – kan höjden 
på snörasskyddet behöva ökas från det 
normala 150 mm till 300–350 mm, se 
figur 8. En möjlig lösning är att använda en 
gångbrygga som monteras på högkant. 
Tänk på att den lösning som väljs måste 
vara provad och godkänd av tillverkaren. 
Ofta krävs förstärkta konsoler och/eller 
tätare placering av dessa.

TORBJÖRN OSTERLING
Byggnadsingenjör SBR 
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Illustration figur 6,7 och 8: Taksäkerhetskommittén. Hans Sandqvist

Tabell 1 och figur 3 i artikeln är återgivna från standard  
SS 831335:2017 med vederbörligt tillstånd till Svensk Byggtjänst från SIS, Swedish 
Standards Institute, som är ägare till och upphovsrättsman till standarderna och säljer 
även de kompletta standarderna.

www.sis.se, tel. 08-555 523 10

SNÖSKOTTNING

Tänk på att det kan behövas snöskottning 
även om det finns snörasskydd på taket. 
Mängden snö kan bli så stor att takkon-
struktionen kan skadas. Snö eller is på taket 
kan även leda till att vatten däms upp och 
förorsakar läckage. 




