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Förord 
För att få en civilingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet måste ett 

examensarbete om 20 högskolepoäng slutföras. Målet med examensarbetet är att 

tillämpa de teoretiska kunskaper som förvärvats under den fyra år långa utbildningen. 

Arbetet som presenteras nedan har genomförts på uppdrag av Ronny Bergens, 

fastighetsägarna i Stockholm, PeO Axelsson, Sufab AB samt Sven Knutsson, 

professor vid Luleå tekniska universitet i Luleå under perioden januari till juni 2007. 

 

Vi vill tacka Sven Knutsson som gav oss idén till detta arbete och som varit till hjälp 

och fungerat som stöd under arbetets gång. 

 

Ett varmt tack till PeO Axelsson, SUFAB som varit till stor hjälp och givit oss 

ritningar till våra prototyptak, material och goda idéer. 

 

Tack också till Ronny Bergens som är initiativtagare till examensarbetet och som 

även han har bidragit med goda idéer och förslag. Vidare tackas personalen i Testlab 

för all hjälp vi har fått längs vägen, Weland stål AB som försett oss med material och 

slutligen CET 2008. 

 

Luleå, juni 2007 

 

Carl Larsson och Magnus Holmbom 
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Sammanfattning 
I examensarbetet undersöks hur friktion för olika takmaterial påverkar det problem 

som uppstår under vinterhalvåret, nämligen snöras från tak. Därutöver provas också 

tre olika snörasskydd praktiskt för att kunna utvärdera dess effektivitet, fördelar och 

brister.  

 

Examensarbetet är uppdelat i två steg. I det första steget genomförs en litteraturstudie 

för att få en teoretisk bakgrund för snös mekaniska egenskaper och hur snö beter sig i 

olika temperaturer och miljöer. Det tas även upp vilka risker som kan uppstå med snö 

på tak och hur lagar och förordningar styr hur fastighetsägare ska sköta underhåll av 

snörasskydd och snöskottning från tak. Därutöver tas det också upp tre rättsfall som 

beskriver hur illa det kan gå om inte underhållet sköts på ett bra sätt under vintern. I 

litteraturstudien framkom vilka svårigheter som uppstår gällande ansvarsbörda när det 

sker snöras från tak då det antingen uppstår materiella-  eller personskador. Därför är 

det viktigt att skriva tydliga kontrakt mellan beställare och entreprenör för att inga 

oklarheter uppstår när en sådan situation uppstår.   

 

I det andra steget utförs laborativa tester för att undersöka friktionen mellan olika 

takmaterial och is samt olika typer av snö. Vidare provas funktionen för tre vanliga 

typer av snörasskydd på marknaden.  

 

De inledande testerna utförs i storskaliga rasförsök där takprototyper byggts med 

dimensionerna 4 x 1,5 meter. Dessa lutas med hjälp av en taktravers till den kritiska 

vinkel då friktionen mellan det aktuella takmaterialet och snön/isen blir för låg och ras 

sker. Den kritiska vinkeln kallas i rapporten för rasvinkel. 

 

Ytterligare försök i mindre skala utfördes därefter för att vidare undersöka friktionen 

mellan olika takmaterial och is samt snö. Försöken baserades på att skjuva snön/isen 

mot det aktuella takmaterialet och med en lastcell mäta upp den kraft som krävs för 

att skjuva is-/snölagret till brott. Försöken utfördes i ett frysrum vid Luleå tekniska 

universitet och bitar ur de ursprungliga takprototyperna med dimensionerna 0,6 x 0,6 

meter användes.  
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Resultaten från de storskaliga rasförsöken visar att friktionen för takmaterialen 

varierar kraftigt. Används ett takmaterial med hög friktion som till exempel asfaltpapp 

asfaltpapp ersätta ett snörasskydd i de fall där taklutningen är relativt låg och risken 

för skador är liten. Detta är en bedömningsfråga där man får väga in kostnader mot 

eventuella skador som kan uppstå. För snörasskydden var skillnaderna inte lika 

markanta. Skillnad i kritisk takvinkel var 8 grader mellan den ”minst” effektiva och 

den ”mest” effektiva vid provning på plåttak. I ordet effektivitet ska man dock beakta 

vilken brottmekanism som uppstår för de olika snörasskydden och hur allvarliga de 

är. För snörasskydd med tre rör trycks snön under och genom snöräcket på grund av 

det stora avståndet mellan tak och snöräcke. De relativt stora avstånden mellan rören 

gör att snörasskyddet har hög genomsläpplighet. För profildurk och gallerdurk trycks 

snön fast mot snörasskyddet och blir väl packad. Den bakomliggande snön utövar ett 

tryck mot den framförvarande packade snön och till slut är det snöns inre friktion som 

blir den svaga länken. Det leder till att bakomvarande snö glider över den packade 

snön, över snöräcket och ned på marken.  

 

Resultaten från de småskaliga försöken visar att snö- samt takens temperatur har stor 

betydelse för snötäckets friktionskraft. Ett fuktigt snötäckte på plåttak har nästan 

halverad hållfasthet jämfört med ett torrt. Dessutom visade försöken att friktion 

mellan is och takmaterial är mycket hög fram till att isen är kraftigt tinad. På 

asfaltpapp visade sig friktionskraften mellan is och asfaltpapp vara hög även då 

islagret har utsatts för långvarig upptining.  

Slutligen visade tester att friktionskraften mellan ett snölager och is är relativt hög. I 

samtliga försök skapades starka bindningar mellan snö och islager vilket medförde att 

friktionskraften var hög. Resultaten förutsatte att snön som användes i försöken var 

fuktig. 
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Abstract 
This master thesis investigates how the friction of different roof coating materials 

affects the problem that occurs during the winter, namely snow sliding of roofs. In 

addition three different types of snow fences are tested in full scale in order to 

evaluate its efficiency, advantages and its flaws. 

 

The report is divided into two steps. In the first part a theoretical study is made in 

order to get a background for the mechanical properties of snow and the behaviour of 

snow in different types of environments. The theoretical study also includes which 

risks that can occur linked to snow on roofs and how laws and statutes controls how 

the property holder should perform the maintenance during the winter. Three different 

legal cases are brought up in the report to show how big the consequences can be if 

the maintenance is not performed in a good way during the winter. It emerged in this 

theoretical study that big difficulties occurs in who carries the responsibility if snow 

falls down from roofs and something get damaged or someone gets injured. Hence it 

is very important to write contracts between the buyer of the service and the 

contractor that will perform the work that is clear and easy to interpret. 

 

In the second step tests in an elaborative environment are performed to investigate the 

friction between different roof coatings and different types of snow. This is made in 

full scale experiments with roof prototypes with the dimensions of 4 x 1,5 meters. 

These are lifted to the critical angle when the friction between the roof coating and the 

snow is too low and the snow slides off the roof. In addition small scale experiments 

were performed to further investigate the friction different roof coatings and snow/ice. 

In these experiments the snow or ice layer was sheared against the roof coating and 

the shear force was registered on a computer. 

 

The results from the full scale experiments show that the friction of the different roof 

coatings varies very much. If a roof coating with high friction is used, this can be an 

alternative to a snow fence if the angle of the roof is low and the risk of material 

damage or people getting injured is low. This is a decision that the property holder has 

to make considering costs and the risk of possible damage from snow falling of the 

roof. 
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The efficiency of the snow fences was quite similar. Difference of critical roof angle 

was calculated to 8 degrees between the “least” efficient and the “most” efficient. In 

efficiency one has to consider what type of failure mechanism that occurs for the 

different snow fences and how serious they are. For the snow fence with three bars the 

snow is pressured beneath the bars because of the big gap between the roof and the 

first bar. The relatively big distance between the bars makes it highly permeable. The 

profildurk and the gallerdurk are less permeable and this results in that the snow 

closest to the snow fence gets dense because of the pressure from the snow behind it. 

Finally it is the friction between the snow crystals that brakes and the loose snow on 

the top of the roof slides over the dense snow closest to the snow fence, over the snow 

fence and down on to the ground. 

The results from the small scaled experiments show that the snow and the temperature 

of the roof have a great impact for the friction force of the snow layer. A moist snow 

layer on sheet metal roofs has almost reduced the strength by half, compared to a dry 

snow layer. Furthermore, the results show that friction between ice and a roof coating 

is quite high until the ice thaws. The friction force between ice and asphalt coating is 

high even though the ice layer has been exposed for prolonged defrost. 

Finally tests showed that the friction force between a snow layer and ice is relatively 

high. In all tests strong bonds were created between snow- and ice layer which results 

in a high friction force. This result is valid for moist snow.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Snöras från tak är ett stort problem främst i stadsmiljöer. De skador som uppstår från 

ett snöras kan bli väldigt omfattande. Snöras från tak kan innebära stora materiella 

skador men också omfattande personskador som i vissa fall har dödlig utgång. För att 

förhindra att det sker skottas taken med vissa intervall och olika modeller av 

snörasskydd används. Utformningen på dagens snörasskydd är emellertid inte alltid 

den bästa och kan i vissa fall vara underdimensionerad både i infästning och design. 

Dock kan detta bero på att fel typ av snörasskydd har valts. Vid val av snörasskydd 

ska det tagas i åtanke vilken snömängd som är förväntad och i vilken miljö byggnaden 

står i. Är det i tätbebyggt område ställs självklart högre krav på det aktuella 

snörasskyddet. Alternativ till snörasskydd finns dock, till exempel finns möjligheten 

att på tak med låg takvinkel använda sig av en takbeläggning med hög friktion. Det 

finns även varianter med värmeslingor som smälter snön och låter smältvattnet rinna 

ut i häng- och stuprännan. I och med detta problem har Ronny Bergens, 

fastighetsägarna i Stockholm initierat en utredning kring problemet. I samarbete med 

Luleå tekniska universitet har det i ett första steg mynnat ut i detta examensarbete. 

1.2 Syfte och målsättning 

Syftet med examensarbetet är att öka förståelsen för och undersöka de problem som 

uppstår i samband med snö på tak i urbana miljöer. En rad olika problem uppstår i 

samband med detta och de problemställningar som har undersökts är: 

 

• Vilken kraft utövar snön på snörasskydden? 

• Vilken brottmekanism sker för olika typer av snörasskydd? 

• Hur stort snödjup och hur stor takvinkel klarar snöskyddet av innan snön 

trycks över, genom eller under snörasskyddet? 

• Vilken typ av snörasskydd är lämpligt att använda för olika urbana miljöer? 

• Är snörasskydden korrekt utformade? 

• Vilka förbättringar kan göras på respektive snörasskydd för att förhindra ras 

från tak? 
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• Hur påverkar friktionen för olika takmaterial den snö som ligger på taken 

under vintern? 

• Behövs alltid snörasskydd eller kan det räcka med hög friktion på taken? 

 

Detta är frågeställningar som i denna rapport utreds och besvaras. 

1.3 Avgränsningar 

Rapportens avgränsningar är: 

• Tre olika taktyper har undersökts vad gäller friktion och dessa är plåttak, 

tegeltak och tak med asfaltpapp. 

• Tre olika snörasskydd har provats och de är profildurk, gallerdurk och 

snörasskydd med tre rör. 

• Begränsat antal försök i laboratorium har utförts på grund av snäva tidsramar.  

1.3.1 Forskarens referensram 

Forskarna är två studenter från civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad vid 

Luleå tekniska universitet. Detta arbete utgör det obligatoriska examensarbetet som 

ingår i utbildningen och ska motsvara 20 poäng. 

 

Forskarna har i sin utbildning läst inriktningen Jord- och bergbyggnad samt ytterligare 

kurser inom geoteknik. 

1.3.2 Problemägare och intressenter 

Initiativtagare till projektet är Ronny Bergens vid Fastighetsägarna AB i Stockholm, 

PeO Axelsson Sufab AB, samt Sven Knutsson vid avdelningen för geoteknologi, 

Luleå tekniska universitet. 

1.3.3 Resursbedömning 

Den tidsmässiga resursen är 20 veckor. De 20 veckorna innefattar byggnation av tak 

inför laborationstester, litteraturstudie, laborationstester samt rapportskrivning. 
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2. Litteraturstudie 

2.1 Snö på marken 

Snö ansamlas sällan jämnt över en hel yta. Ofta blåser det i samband med snöfallet 

och snön ansamlas då i områden där vindhastigheten avtar, i svackor, raviner eller 

läsidan av ett berg. Efter att snö ansamlats på marken kan den plockas upp av vinden 

och omfördelas. 

2.2 Snöytan 

Olika faktorer såsom vind, sol, regn och temperaturförändringar påverkar ständigt 

snöytan. Lavinfarliga skikt skapas då snökristallernas utseende och egenskaper 

förändras. De snötyper som man bör vara extra observant på är mycket lös kall snö, 

rimfrost och snöhagel samt den skorpa som kan bildas av sol eller smältning-frysning.  

2.2.1 Rimfrostkristaller 

Rimfrostkristaller är sexkantiga och platta till formen. De bildas när vattenånga 

övergår till is på en snöyta som avkylts genom kraftig utstrålning, framförallt under 

kalla klara nätter. Kristallerna växer fort och under en natt kan de bilda ett flera 

millimeter tjockt lager på snötäcket. Om tillväxten får pågå under flera dygn kan 

lagren i extrema fall bli flera centimeter tjocka. Rimfrostkristallerna är mycket sköra 

och kan förstöras av vind, solstrålning och av en temperaturökning. Vid snöfall kan 

rimfrostkristaller bäddas in i snötäcket och bevaras under lång tid. Eftersom de är 

sköra kan dessa snölager utgöra svaga skikt och fungera som glidlager för laviner. 

2.2.2 Snöhagel 

Snöhagel består vanligtvis av stora avrundade korn. De bildas när underkylda 

vattendroppar fryser vid kontakten med iskristallen. Snöhagel binder dåligt till 

angränsande snökristaller och bildar lager med låg sammanhållande förmåga.  

2.2.3 Solisskorpa 

En solisskorpa är en tunn, genomskinlig och slät isig yta som kan bildas på snöytan. 

Den skapas genom kraftig uppvärmning av solen som smälter snöytan och därefter 

omfryser genom avkylning. Detta inträffar framförallt på våren och på hög höjd. 
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2.2.4 Regnisskorpa 

En regnisskorpa är även den en isig yta som skapas på snöytan. Den bildas när regn 

smälter det översta snölagret, som sedan återfryser i kontakten med den underliggande 

kalla snön. Regnisskorpan är oftast tjockare än solisskorpan och har en ojämn 

ovansida.  

En isskorpa kan bäddas in i snötäcket av nedfallen nysnö och bevaras i flera veckor 

vilket orsakar lavinfara. Isskorpan förändrar förhållandena för transport och 

deposition av vattenånga i snötäcket. Det kan medföra att snölager med mångsidiga 

kristaller bildas under isskorpan. Dessa lager är svaga och mycket lavinfarliga. 

2.2.5 Dimfrost 

Dimfrost är ytterligare en snötyp som kan återfinnas på snöytan eller på andra ytor. 

Det är en vit isig beläggning som bildas av att underkylda vattendroppar från dimma 

fryser i kontakten med snöytan eller föremål. På de exponerade snöytorna där vinden 

har transporterat bort snö, bildas så kallade skavler. De ger snöytan en ojämn karaktär 

och belastningen på snölagren under en exponerad snöyta har minskat. Risken för 

laviner är därför oftast mindre än för områden där vinddriven snö har lagrats. 

 

 
Figur 2.1 Skavler 
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2.3 Snötäcket 

Ett snötäcke består oftast av flera olika snölager från ett antal nederbördstillfällen. 

Lager med löst lagrad snö från snöfall vid lugnt väder varvas med mer finkornig 

packad snö från blåsiga perioder. Lösa snöskikt har få bindningar och är därför svaga. 

När ett svagt snölager utsätts för belastning kan det kollapsa och då bryts alla 

bindningar till underliggande lager. Laviner kan bara bildas när det finns svaga lager i 

snötäcket. Svaga lager i snötäcket kan även bildas genom de omvandlingsprocesser 

som förändrar snökristallernas utseende och egenskaper.  

Snös densitet varierar mellan cirka 30 och 600 kg per m3. Löst lagrad snö har en 

densitet omkring 100 kg per m3 medan vindpackad snö har en densitet omkring 300 

kg per m3. Densiteten hos våt snö i den nedre delen av ett snötäcke kan uppgå till 

cirka 600 kg per m3.  

2.4 Klassificering av snö på marken 

International Commission on Snow and Ice (ICSI), som gett ut klassificeringen av 

fallande snö, har även skapat ett klassificeringssystem för snö på marken där snön 

klassindelas utifrån flera fysikaliska egenskaper såsom: 

 

• densitet 

• kornform 

• kornstorlek 

• innehåll av flytande vatten 

• förekomst av föroreningar 

• styrka 

• hårdhet 

• temperatur 

• snölagrets tjocklek 

 

 

När lavinfaran ska bedömas är det framförallt snökornens form och snöns hårdhet 

som ska bestämmas. Snökornens form delas av ICSI in i åtta huvudgrupper, se tabell 

2.1. 
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Tabell 2.1  Internationella klassificeringen av snö på marken utifrån snökornens form. 

⁄ 1. Sönderdelade och  

Fragmenterade  

Nederbördspartiklar 

● 2. Avrundade korn 

□ 3. Fasetterade kristaller 

 
4. Bägarformade kristaller 

○ 5. Våta korn 

 
6. Fjäderformade kristaller 

▬ 7. Is 

 
8. Ytdeposition och skorpor 

 

2.5 Temperatur i snötäcket 

Förändringar av temperatur i snötäcket samt skillnader i temperatur mellan lagren 

påverkar snöns hållfasthet och stabilitet. Det sker ett utbyte av kyla och värme mellan 

luften och snöytan och detta utbyte styrs framförallt av instrålningen från solen och 

utstrålningen från snöytan. Sålunda kan snöns temperatur påverka lufttemperaturen 

men lufttemperaturen kan även påverka snötemperaturen. Även markens temperatur 

och snötäckets tjocklek påverkar temperaturen i snötäcket. Snöns temperatur varierar 

under dygnet ned till cirka 30 cm djup. Det beror på variationer i instrålning 

respektive utstrålning under dygnet och därmed även av förändringar i 

lufttemperaturen. 

2.5.1 Temperaturgradient 

Ett snötäcke omges av en temperatur i marken och av en annan i luften. 

Marktemperaturen ligger ofta nära 0◦C vilket beror på att värme har tillförts från 

jordens inre och att snön har en värmeisolerande förmåga. Då lufttemperaturen oftast 

ligger under 0◦C på vintern är snötemperaturen vid snöytan oftast lägre än vid 

markytan. Skillnaden i temperatur mellan olika djup kallas för temperaturgradient och 

anges i grader Celsius per meter.  
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2.6 Snöomvandling 

Snö är ett mycket instabilt material och redan på vägen ned mot marken börjar 

snökristallerna att omvandlas. Omvandlingen innebär att snökristallernas form ändras, 

fortsätter sedan på snöytan och i snötäcket. Temperaturen i ett lager bestämmer 

graden av omvandling och temperaturgradienten mellan lagren avgör hur kristallen 

omvandlas.  

Om det inte finns någon temperaturgradient eller om den är låg, dominerar en process 

som kallas nedbrytande omvandling. Processen verkar för att bryta ned den 

ursprungliga kristallens form till avrundade snökorn. Därmed packas snön och 

kontaktytorna mellan snökornen ökar. Sammanhållande bindningar, så kallade 

isbryggor, bildas mellan kornen och snöns hållfasthet samt stabilitet ökar.  

Om temperaturgradienten är stor dominerar uppbyggande omvandling. De 

avrundade snökristallerna omvandlas till kristaller med annorlunda form och kraftig 

ökning i storlek. Kontaktytorna mellan kornen blir färre och isbryggorna blir svagare. 

Det resulterar i att snöns hållfasthet minskar och snön blir instabil.  

Den tredje typen av omvandling kallas smält-frysomvandling. Den förekommer under 

senvåren när solinstrålningen är stark. Ytsnön smälter på dagen och återfryser på 

natten. Under dagen är snöskiktet mycket svagt men när det återfryser och bildar 

skare kan det bli mycket starkt.  

2.6.1 Nedbrytande omvandling 

Nedbrytande omvandling kallas även för ET-metamorfos efter engelskans 

”equitemperature metamorphism”. Den är vanlig då det inte finns någon 

temperaturgradient i snötäcket eller om den är liten, till exempel vid måttliga 

temperaturer eller när snötäcket är djupt. Omvandlingens första steg är att den fluffiga 

snön som består av nysnökristaller förändras till en kornig porös snö bestående av 

avrundade snökorn. När snökristaller lämnar den på vattenånga övermättade 

omgivningen avdunstar vattenmolekyler från ytor där de sitter svagast förankrade, 

från spetsarna och konvexa ytor. Vattenmolekylerna avsätts i områden där 

vattenångans del av lufttrycket är lägre. Det kan vara på plana eller konkava ytor. 

Snön förändras från att vara en internt sammanhållen massa där armarna hakar i 

varandra till ett snölager med avrundade snökorn. I detta övergångsstadie är 

hållfastheten låg i snölagret.  
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Det andra steget i den nedbrytande omvandlingen tar över när bildningen av isbryggor 

mellan snökornen, så kallad sintring, börjar att dominera. Isbryggorna bildas när 

vattenmolekylerna som avdunstat från de konvexa ytorna avsätts i kontaktpunkten 

mellan snökornen. Ju fler och större isbryggor, desto större blir hållfastheten.  

Den nedbrytande omvandlingen innebär att snötäcket packas och blir mer stabilt. När 

utskotten avdunstar och kornen blir allt rundare kan de packas tätare än den 

ursprungliga snön. Kontaktpunkterna mellan snökornen blir fler och alltfler isbryggor 

som sammanhåller snön kan bildas. Den här omvandlingsprocessen går fort vid en 

snötemperatur nära 0◦C, men långsamt vid låga temperaturer. 

2.6.2 Uppbyggande omvandling 

Uppbyggande omvandling kallas även för TG-metamorfos efter engelskans 

”temperature-gradient metamorphism”. Den är vanligast när det finns en tydlig 

temperaturgradient i snötäcket. Vid uppbyggande omvandling förvandlas avrundade 

snökristaller till kantiga kristaller. Det sker på grund av att vattenånga cirkulerar i 

snötäcket när det finns tillräckligt med luft runt kristallerna och när 

temperaturgradienten är tillräckligt stor. Eftersom varm luft kan hålla mer vattenånga 

än kall luft kommer vattenmolekyler röra sig i snötäcket från områden med högre 

temperatur, vanligast vid marken, till områden med lägre temperatur, oftast högre upp 

i snötäcket. Vattenmolekylerna avdunstar från toppen på snökornen och avsätts på 

basen av snökornen ovanför. Därefter då alltmer vattenånga avsätts på snökornen 

ovanför ökar kristallernas storlek och de blir kantiga (fasetterade) och ofta 

bägarformade med en räfflad yta.  

När kristallerna växer till blir isbryggorna mellan dem både färre och svagare. Den 

snö som har bildats kallas ofta för ”sockersnö”. Denna snötyp finns oftast i botten på 

ett snötäcke och kan på grund av sin låga hållfasthet vara ett glidlager för laviner.  

I Sverige är det oftast i början på säsongen som snölager med denna kristalltyp utgör 

lavinfara. Bägarkristallen är en mycket hållbar kristalltyp som kan bevaras i snötäcket 

under resten av vintern.  

2.6.3 Smält – frysomvandling 

I slutet av vintern när solinstrålningen blir kraftigare konkurrerar den nedbrytande 

omvandlingen med smält – frysomvandlingen. Den senare uppstår när 

solinstrålningen är stark nog att smälta snöns yta på dagen och temperaturen sjunker 
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på natten. Då vatten sipprar ner i snötäcket smälts bryggorna som håller samman 

snökornen och snötäcket försvagas.  

Under smältfasen är kornen separerade och hålls endast ihop av ytspänningen. En del 

smältvatten stannar dock kvar mellan kornen. När temperaturen sjunker fryser 

samlingar av grova korn ihop och bildar en isig skorpa – skare, som kan vara mycket 

stark. I slutet av smältsäsongen när snön inte återfryser på natten, har så kallad vårsnö 

bildats. Styrkan i ett lager med denna korntyp varierar mycket beroende på om lagret 

är i smält- eller frysfasen.  

2.6.4 Effekter av smältning och frysning 

Den hårda isiga skare som bildas vid smält – frysomvandling, kan leda till lavinfara i 

en sluttning om den blir inbäddad i snötäcket. Is eller någon annan svårgenomtränglig 

yta kan dämma upp smältvatten i snötäcket. Det leder till att snön i lagret ovan isytan 

omvandlas till grovkornig snö med låg hållfasthet.  

Våta lössnölaviner är vanliga i branta sluttningar under perioder med kraftig 

smältning. Denna typ av laviner utlöses ofta under våren på grund av solbelysning.  

Smältningen kan också leda till att snö mättas på vatten och flyter iväg som en 

slaskström, ibland kallad slasklavin. En tunn isskorpa kan leda till att lavinfarlig 

snöskiktning bildas om solstrålningen medför att temperaturen blir högre under 

isskorpan än inuti den. Vattenånga avdunstar då från snökristallerna och kondenserar 

på isytan ovanför, vilket medför att antalet och storleken på isbryggorna minskar. 

Detta resulterar i en minskning i snöns hållfasthet under isytan.  

2.7 Snöns mekaniska egenskaper 

Vid bedömning av lavinfara är det viktigt att känna till snöns mekaniska egenskaper. 

Huruvida snön kommer att brista eller inte vid en viss belastning beror på faktorer 

som snöns elasticitet (tänjbarhet), viskositet (seghet, formbarhet), kohesion (intern 

sammanhållning) och friktion.  

Snöns elastiska och viskösa egenskaper leder till att snökristaller och isbryggor 

deformeras något när ett snötäcke belastas. Vid belastningen komprimeras snötäcket 

och det skapas fler kontaktpunkter mellan snökristallerna. Snökristallerna och 

bindningarna kan dessutom ändra form något. Båda dessa förändringar hjälper till att 

fördela det ökade trycket på snötäcket, som kan skapas av nysnö eller av en skidåkare.  
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Bäst förmåga att fördela ökad belastning har hårt packad och finkornig snö eftersom 

den har fler kontaktpunkter och isbryggor mellan kornen än grovkornig snö.  

Om ett snölager kollapsar eller inte styrs av dess kohesion vilken styrs av styrkan på 

bindningarna och antalet bindningar per volymsenhet. Hårt packad och finkornig snö 

har alltså större kohesion än löst packad och grovkornig snö.  

När ett svagt lager kollapsar brister isbryggorna mellan snökornen och materialets 

kohesion upphör. Då är det friktionen mellan snökristallerna som avgör om snön i det 

svaga lagret ska glida iväg. Friktionen för snö kan anges som den lutning som krävs 

för att snön ska börja glida utför, den så kallade rasvinkeln. De flesta snötyper har en 

rasvinkel på minst 25 grader vilket förklarar varför laviner mycket sällan utlöses i 

sluttningar som lutar mindre.  

2.8 Rörelser i snötäcket 

I snö sker rörelserna sättningar, krypning och glidning på grund av snöns omvandling 

och påverkan av tyngdkraften. De mycket långsamma rörelserna medför att snötäcket 

sjunker ihop och rör sig utför sluttningen. Det innebär att ett snötäcke i en sluttning 

dras isär och kan spricka upp i dess konvexa ytor, vanligtvis i sluttningens övre delar 

och komprimeras i dess konkava ytor, vanligtvis i sluttningens nedre delar. Rörelserna 

skapar spänningar i snötäcket, som bidrar till att snöflaklaviner uppstår.  

Snökrypning är en inre deformation av ett snötäcke i lutande terräng. Ju brantare 

sluttningen är desto större är rörelsen och det kan bildas sprickor i snötäcket i den 

övre delen av sluttningen, där lutningen tilltar. 

2.9 Hållfasthet 

Ett snölager i en sluttning utsätts för belastning i tre olika riktningar. Det kan 

komprimeras, dras ut eller skjuvas. Snö har avsevärt lägre hållfasthet när den dras ut 

eller utsätts för skjuvning jämfört med när den komprimeras. Skjuvhållfastheten har i 

allra högsta grad betydelse huruvida en lavin kommer att utlösas eller inte. Både 

belastningens storlek samt hastigheten för att applicera belastningen är avgörande.  

Snö som fallit under lugna förhållanden är oftast löst packad och har låg hållfasthet. 

Vid låga temperaturer packas snön långsamt och det tar lång tid för den att 

stabiliseras. När snön packas ökar hållfastheten och lavinfaran minskar.  
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2.10 Friktion mellan snö och olika material 

Inom friktion och snö har det bedrivits otroligt mycket forskning men trots detta vet 

man ännu inte riktigt hur friktion fungerar.  

Friktionskoefficienten mot snö beror på hur mycket energi det krävs för att deformera 

snön under ytan. Kall snö är ett sprött material och vid deformation bryts 

snökristallerna sönder.  

Varm snö deformeras plastiskt, och det kräver mindre energi än att bryta sönder snön. 

Därför är det högre friktion mot kall snö än varm. Kall snö definieras som snö med en 

temperatur lägre än -10◦C. När det förekommer varm snö smörjs ytan av smältvatten 

som bildas på grund av det ökade trycket mot ytan. Vid ökat tryck sänks vattnets 

frystemperatur. [4]  

 

B Glenne [6], påpekar att snöns resistans beror på: 

 

• snöns tryckhållfasthet 

• snöns fuktighet och eventuellt smältvatten 

• snökristallernas hårdhet 

• snökristallernas storlek och form 

• lasten på ytan 

• lastens form och elasticitet 

• material och ytans struktur 

• glidhastighet 

 

Således är det många faktorer som påverkar friktionen. 
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2.11 Risker med snö på tak 

2.11.1 Snöras 

Ett snöras på ett tak kan liknas vid en minilavin, både rörelse- och 

uppbyggnadsmässigt. Nysnö på tak omvandlas genom temperaturväxlingar till is och 

packad snö i olika skikt. Detta gör att snösjok på tak ökar i vikt och tyngden blir 

väldigt stor. När temperaturen övergår från minus- till plusgrader bildas till slut en 

tunn vattenhinna mellan takmaterialet och den överliggande snön vilken gör att 

friktionen däremellan blir låg. Detta medför att risken för att tunga snö- och issjok ska 

glida iväg är stor. Är det aktuella snörasskyddet dåligt förankrat eller felaktigt 

konstruerat kan delar av issjoket glida över takkanten och orsaka både materialistiska 

skador och skador på människor. Riskområdet på marken nedanför blir vid detta fall 

mycket större än vid t ex riskområdet för istappar. Därför är det mycket viktigt att ha 

framförhållning, kontinuerliga kontroller och/eller effektiva snörasskydd. 

2.11.2 Istappar 

Istappar bildas när temperaturen ligger strax under fryspunkten. Snön på taket smälter 

antingen av solens instrålning eller av den utgående värme som strömmar inifrån och 

ut genom taket. När det smälta vattnet når takfoten kan det frysa på grund av lägre 

temperatur i skuggan eller fallande dagstemperatur. Vid detta förlopp växer istappen 

kontinuerligt och när egentyngden blir för stor för hållfastheten brister den och faller 

till marken. Istappens hastighet när den faller från andra våningen är 25 km/h och 60 

km/h vid fall från femte våningen. 
 

Tabell 2.2 Längd- och viktförhållande för istappar. 

Längd 0,5m 1m 2m 

Vikt 2kg 20kg 50kg 

2.11.3 Hängdrivor 

Ett snösjok kan bli hängande i takfoten, så kallad hängdriva. Den lossnar också så 

småningom. Vanligast är att hängdrivor bildas i områden där temperaturen är under 

fryspunkten under längre perioder och där vinden flyttar och packar snön det vill säga 

i de norra delarna av Sverige. 
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2.12 Några rättsfall och praxis 

Nedan beskrivs några rättsfall som har uppstått på grund av allvarliga snö- och isras-

olyckor under senare år. Prövningen av dessa har inneburit tre tolkningar om vem som 

bär ansvaret.  

2.12.1 ”Drottfallet” 

En 14-årig pojke avled den 7 Januari 2002 efter att ha träffats av ett nedfallande 

isblock. Enligt uppgifter från polisen beräknades isblocket väga cirka 70 kg. Enligt 

tingsrätten föll isblocket ned från en av fastighetsbolaget Drotts fastigheter. Drott 

fastighetsbolag frias från ansvar eftersom befintliga snörasskydd bedömdes uppfylla 

standardkraven. Tingsrätten kunde dock konstatera att det fanns mindre brister i 

konstruktionen av de aktuella snörasskydden. Drott hade ett snörjnings- och 

bevakningsavtal med ett plåtslageri som enligt ordningslagen 3 kap. 3 paragrafen, 

tredje stycket bär ansvaret för det inträffade. Tingsrätten bedömde det som allvarligt 

att entreprenören inte besiktat taket innan kontrakt skrevs med fastighetsägaren.  Det 

konstaterades även att den entreprenör som var kontrakterad var mycket etablerad och 

erfaren vilket helt utesluter att fastighetsägaren haft något ansvar. Domen för 

entreprenören blev vållande till annans död och påföljden blev villkorlig dom och 

sextio dagsböter a´ 300 kronor. 

2.12.2 ”Barnvagnsfallet” 

Ett 4 månader gammalt spädbarn avled den 14 mars 1996 på grund av att ett isblock 

lossnat från ett tak i centrala Luleå. Den undersökning som polisen utförde visade att 

flera isblock som fallit från det 10 meter höga taket, vägde cirka två kilo styck. Rätten 

konstaterade att skottningsbehov fanns dagen före olyckan. Platschefen för det 

aktiebolag som ägde den aktuella fastigheten ansågs av Luleå tingsrätt ha det yttersta 

ansvaret för att taket inte skottats rent från snö och is. Platschefen försvarade sig med 

att huset nyligen köpts och att han därför inte kände till att värmeläckage orsakade is 

på taket. Domen för platschefen blev vållande till annans död och påföljden villkorlig 

dom och dagsböter 6000 kronor. 
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2.12.3 ”Högskolefallet” 

En 44-årig man blev den 13 februari 1999 svårt skadad på universitetsområdet i 

Luleå. Mannen var på väg till biblioteket när ett stort isblock föll från ett stuprör och 

träffade honom i huvudet. Ett öppet hål slogs upp i huvudet och mannen bedömdes 

vara allvarligt skadad. I detta fall fanns det inget som styrkte att olyckan orsakats av 

bristande skötsel från fastighetsägarens sida. Åklagaren ansåg att fastighetsägaren inte 

kunde lastas på grund av extrema väderförhållanden med kraftiga temperaturväxlingar 

och extrem kyla. Stuprören hade även rensats från is dagen innan olyckan. Därmed 

kunde ingen dömas som ansvarig för det inträffade och förundersökningen lades ned.  

 

2.14 Riskfaktorer för snöras och istappar 

Snö och is på tak är en process som innehåller många moment. Det finns många 

orsaker till att snöras sker och att istappar bildas, bland annat yttertemperaturens 

växlingar, taktyp, typ av snörasskydd, husets isolering, takkonstruktion, solinstrålning 

med mera. För att ha kontroll på dessa faktorer finns besiktningsprotokoll upprättade 

(se bilaga 7.4 – 7.6). I dessa protokoll utförs riskbedömningar för olika 

kontrollpunkter. Dessa kontrollpunkter bedöms utifrån hur stor risken är att ras kan 

ske. Riskbedömningen baseras på en skala från 0-3 där 0 är en kontrollpunkt utan risk 

och där 3 är den högsta riskklassificeringen. En besiktning med detta 

besiktningsprotokoll bör utföras före ett avtal skrivs mellan fastighetsägaren och 

entreprenör, på grund av att eventuella oklarheter vid överlåtandet av snöröjningen 

ska vara utredda. Protokollet ska sedan användas kontinuerligt av entreprenören och 

vara ett uppdaterat dokument för den aktuella fastigheten. I slutet av säsongen ska 

dessa protokoll följas upp. Uppföljningen kan handla om att utvärdera eventuella 

avvikelser och tillbud, förändringar på taket, samarbete med vald entreprenör men 

även funktionskontroller av till exempel snörasskydd värmeslingor, hängrännor, 

stuprör och personsäkerhet.  

2.14.1 Kontrollpunkter 

– Vindisoleringen närmast taket måste undersökas eftersom det kan finnas en risk för 

snösmältning underifrån. Så länge en ventilerad kallvind ligger närmast yttertaket 

uppstår aldrig snösmältning på grund av utströmmande värme. Ett problem som 

uppstått främst i storstäderna är vindar som byggs om till vindslägenheter. I vissa fall 
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begränsas isoleringen mot taket för att vinna takhöjd, vilket leder till att värme från 

den nya lägenheten strömmar ut till yttertaken, snön smälter och ett glidskikt med låg 

friktion skapas.  

– Solens instrålning på taket kan bli mycket kraftig trots att lufttemperaturen är 

väldigt låg. Främst i de sydliga väderstreckslägena i kombination med till exempel ett 

vindskyddat hörn gör att temperaturen kan stiga över 0 grader på dagtid. En 

bedömning av detta måste utföras där man utvärderar åt vilket väderstreck taket ligger 

och vilken effekt solinstrålningen kan ha för snösmältningen på taket. 

– Värmekablar och värmeplattor är i vissa fall felmonterade och dåligt styrda. Det kan 

leda till att smösmältning sker vid helt fel tidpunkter och att is och istappar bildas. Det 

är viktigt att kabelns effekt är tillräcklig för det aktuella taket. Nya värmekablar har 

givare som känner av temperatur och fukt vilket äldre värmekablar saknar. Om 

värmekabeln är aktiv vid låga temperaturer så finns risken att smältvattnet inte hinner 

rinna undan utan fryser på väg ned. Detta leder till en snabbt växande isbildning som 

kan leda till att potentiellt farliga istappar bildas. Det kan också leda till att is och snö 

byggs på framför snörasskyddet vilket försämrar dess funktion. En värmekabel bör 

vara termostatreglerad för en yttertemperatur mellan -5 och +5 grader för bästa effekt. 

– Takplåtar har varierande friktion beroende på material och ytbeläggning. Rostfri och 

plastbelagd plåt har låg friktion medan oxiderad förzinkad plåt har högre friktion. 

Ärgad koppar är relativt sträv vilket innebär att materialet har hög friktion. En 

bedömning av risken för att snöras skall ske ska baseras på vilket takmaterial som 

används och i vilket skick det är i. Ett mörkt tak ökar risken för att snöras skall ske 

eftersom snösmältningen blir större än för ett ljust tak. Tegeltak kan vara uppbyggt av 

både glaserade och oglaserade tegelpannor. De glaserade har väldigt låg friktion vilket 

ökar risken för snöras. Under ett tegeltak ligger strö- och tegelläkten vilket skapar en 

ventilerande luftspalt. Denna luftspalt minskar värmeutströmningen underifrån och 

därmed risken för isbildning på taket. Betongpannor är jämförbara med tegelpannor 

men har högre friktion. Papptak används främst när takvinkeln är låg. Rasrisken är i 

dessa fall liten. Däremot kan stora och tunga snömängder ansamlas vilket kan leda till 

att en riskbedömning av takets bärighet måste genomföras.  

– Taktypen och lutningen har stor betydelse för rasrisken. Rasrisken börjar vid 14-16 

graders lutning och avtar vid cirka 60 graders lutning. När taklutningen blir tillräckligt 

stor fastnar aldrig snön på taket utan glider av direkt. På ett brant taks läsida kan dock 

stora hängdrivor bildas vid hård vind och kraftigt snöfall. Denna anhopning av snö 
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blir så småningom för tung och kan rasa. På tak med låg lutning samlas stora 

snömängder och vinddrivor byggs upp som sedan ombildas till hängdrivor. En 

riskbedömning av takets lutning och taktyp skall utföras. 

- Snöras kan förhindras genom att montera olika typer av snörasskydd. Det finns 

många varianter av dessa såsom snöräcken, snökrattor, gallerdurk, profildurk m.m. 

Det förekommer en del snöräcken av äldre typ på vissa byggnader som inte alltid är 

effektiva. De kan vara för svaga, för låga eller vara dåligt fastsatta. I 

”Barnvagnsfallet” hjälpte inte det 15 centimeter höga snörasskyddet som var 

monterat. Det är därför viktigt att inventera vilka snörasskydd som behöver repareras 

eller bytas ut.  

- Trafikförhållanden utanför den aktuella fastigheten ska enligt Hovrätten i 

”Drottfallet” tas med i den bedömning som ska utföras. Gångtrafiken utanför huset 

måste tas i beaktning och områden runt husen där folk kan tänkas vistas till exempel 

på gräsmattor och vid rabatter. 

När dessa olika faktorer har vägts samman av fastighetsägaren och en riskbedömning 

är utförd så finns alla de förutsättningar som krävs för att skriva ett avtal med en 

entreprenör som sköter underhåll och snöskottning under vintersäsongen. Ett avtal 

kan skrivas med flera entreprenörer, men endast en per fastighet. Med det skrivna 

avtalet följer skyldighet för entreprenören att föra dagbok och skriva in eventuella 

avvikelser. Avtalet kan innehålla olika uppgifter, antingen ett rent bevakningsavtal 

eller ett bevakningsavtal med snöröjningsskyldighet. Det kan också vara ett rent 

snöröjningsavtal där någon annan sköter bevakningen. Ett avtal bör skrivas i ett tidigt 

skede innan säsongen börjar för att entreprenören ska vara väl förberedd inför sin 

uppgift. Det är också av stor vikt att ett avtal är tydligt och utförligt vilket annars kan 

leda till att fastighetsägaren får ta ansvar för saker denne inte rått över. Detta var fallet 

i det så kallade ”Barnvagnsfallet”. Enligt hovrätten hade fastighetsägaren, som var 

erfaren, ett i juridisk mening större ansvar för fastighetens skötsel och blev fälld. 
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2.15 Lagar och förordningar 

Lagar och förordningar reglerar snöröjning på tak. I vissa fall är lagstiftningen 

konkret men i andra är den endast generell. Det är viktigt för fastighetsägaren att veta 

vilka lagar som styr takskottning och vad de omfattar. Det ska av fastighetsägaren 

vara kravställt att dessa lagar och förordningar beaktas i kontrakts- och 

upphandlingsfasen. 

De lagar som har påverkan på snöskottning på tak är: 

• Ordningslagen 

• Lagen om skydd mot olyckor 

• Arbetsmiljölagen, AML 

• Plan- och bygglagen, PBL 

• Lagen om tekniska egenskaper 

• Boverkets byggregler, BBR 

• Skadeståndslagen 

• Brottsbalken 

 

– Ordningslagen är helt avgörande, när tak ska snöröjas. Den slår fast vilka tillstånd 

som behövs, vad som måste göras och vem som har ansvaret. Detta finns beskrivet i 

tredje kapitlet.  

 

”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 endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och 

utan att inkräkta på någon annans tillstånd. I fråga om allmänna vägar gäller kravet 

på polismyndigheten tillstånd endast sådana åtgärder som inte är reglerade i 

väglagen (1971:948).”   

Praxis har blivit att tillfälliga tidskorta avspärrningar kan placeras ut utan tillstånd vid 

snöröjning på tak. 
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”2§ Polismyndigheten ska inhämta yttrande 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 förvaltats 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.”  

Om avspärrning av offentlig mark av speciella skäl måste ske under en längre tid är 

det alltså polisen som ger tillstånd. 

 

”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 

andordningar. Detta ska ske på ett sådant sätt att det inte därigenom uppkommer risk 

för 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. 

Tings- och hovrättsdomarna i ”Drottfallet” och ”Barnvagnsfallet” slår fast vem som 

har ansvaret i två olika situationer. Enligt ”Barnvagnsfallet” blev det fastighetsägaren 

och enligt Drottdomen entreprenören.  

 

Lagen om skydd mot olyckor 

Bestämmelserna i lagen om skydd mot olyckor syftar till att skydda människor, 

egendom och miljö mot olyckor. Detta har i någon mån bäring för fastighetsägare vid 

snöröjning på tak. 

”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 

tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor” 

”2 kap. Enskildas skyldigheter 

Skyldighet att varna och tillkalla hjälp 
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1§ Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en 

olycka som innebär fara för någon annans liv eller allvarlig risk för någons hälsa 

eller för miljön ska, om det är möjligt, varna dem 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.” 

Fastighetsägaren har ett ansvar att varna och informera om det finns rasrisk. Att varna 

och informera avseende snöröjning på tak, innebär skyltning och avspärrning. 

 

”Skyldigheter för ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra 

anläggningar 

2§ Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnaders eller andra anläggningar ska i 

skälig omfattning hålla utrustning för släckning och för livräddningvid brand eller 

annan olyckaoch i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och 

för att hindra eller begränsaskador till följd av brand” 

Avspärrningsutrustning bör finnas. 

 

”5 kap. Tillsyn 

2§ 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.” 

Fastighetsägaren kan alltså åläggas att förbättra taksäkerheten. Kommunen är 

tillsynsmyndighet och har rätt att ta ut en avgift för tillsynsbesöket. 
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Arbetsmiljölagen, AML 

Arbete på tak medför stora risker och faror. Arbetsmiljölagen gäller för en 

fastighetsägare om denne har arbetsgivaransvar. Om den som utför arbete i en 

fastighet, till exempel snöröjning, är anställd hos fastighetsägaren, är denne 

arbetsgivare och AML:s regler gäller. Särskilt måste mindre fastighetsägare och 

bostadrättsföreningar uppmärksamma detta. Det förekommer att vänner, släktingar 

eller medlemmar hjälper till med skötsel av fastigheten, till exempel snöskottning på 

tak. Dessa betraktas i lagens mening som anställda och då gäller arbetsgivaransvar för 

fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen. Finns ett snöskottningsavtal för tak är 

det entreprenören som har arbetsgivaransvaret. Det är då entreprenörens skyldighet att 

följa AML:s regler och vidta de åtgärder som behövs för att förebygga olycksfall. 

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olyckor i arbetet samt att även i övrigt 

uppnå en god arbetsmiljö. 

 

Plan- och bygglagen  

En undersökning av tillståndet för säkerhetsanordningar på tak gjordes senast 1997 av 

Boverket. Den visade att cirka 50 procent av alla äldre hus hade brister. I anslutning 

till Taksäkerhetskommiten, som är en branschsammansatt samarbetsorganisation för 

taksäkerhet, har det under senare år gjorts kontroller av taksäkerheten på olika 

fastigheter. Plan- och bygglagen från 1987 fastslår vad som i princip gäller för 

säkerhet på tak. 

 ”3 kap. Krav på byggnader m.m. 

3§ Byggnader ska uppfylla de krav som anges i 2 och 2a § § lagen(1994:847) om 

tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m (BVL) i den utsträckning som följer av 

föreskrifter utfärdade med stöd av 21§ den lagen. Lag (1999:367) 

Beträffande fasta säkerhetsanordningar utgår bygglagstiftningen från att krav på 

byggnader inte ska vara retroaktiva. Inget ska tvinga ägaren till en byggnad att rusta 

upp den till högre standardän vad som krävdes när byggnaden uppfördes, såvida den 

inte ändrats. 

 

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 
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1. Bärförmåga 

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 

9. hushållning med vatten och avfall” 

 

Boverkets byggregler, BBR 

Boverkets byggregler innehåller föreskrifter och allmänna råd till PBL. Vilka 

taksäkerhetsanordningar som ska finnas och hur de ska utformas framgår av avsnitt 8 

i BBR. Enligt BBR ska det också finnas skriftliga skötsel- och underhållsinstruktioner 

i nya byggnader. Fastighetsägaren bör även skriva en skötsel- och underhållsplan även 

för äldre byggnader där taksäkerheten ingår. 

 

Skadeståndslagen 

Vid olyckor i samband med snöröjning finns enligt lag möjlighet för den skadelidande 

att begära skadestånd. Skadeståndet täcks i regel av ansvarsdelen i 

fastighets/företagsförsäkringen. 

 

Brottsbalken 

Vid olyckor i samband med snöröjning är det 3 kap. paragraferna 7-10 som är 

tillämpliga. Både i ”Drottfallet” och ”Barnvagnsfallet” har personer dömts till 

dagsböter enligt 7§ 1stycket för vållande till annans död. 

 

”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 
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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 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§§ säga, 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)” [3
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3. Laborationsundersökning 
Laboratoriearbetet genomfördes i en byggnad tillhörande Luleå tekniska universitet 

samt i ett kyllaboratorium. Undersökningen omfattade snös rasegenskaper samt 

friktion på olika typer av takbeklädnader vid varierande vinklar, olika snörasskydds 

funktion och egenskaper, isbildnings inverkan på friktion samt vilken friktion som 

råder mellan is- och snölager. 

3.1 Takmodeller 

Tre stycken tak med måtten 4 x 1,5 meter byggdes och kläddes i tre olika takmaterial. 

Materialen var: 

• Galvaniserad takplåt 

• Tegelpannor 

• Asfaltpapp 

 

Plåt, tegel och asfaltpapp är de vanligaste takmaterialen i Sverige och därför valdes 

dem till experimenten.  

 
Figur 3.1  Galvaniserad takplåt 
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Figur 3.2  Tegeltak 

 

 
Figur 3.3 Asfaltpapp 
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3.2 Utsedda modeller av snörasskydd 

Varje vinter sker ras från tak med antingen person- eller materiella skador som följd. 

Det kan bero på flera faktorer som till exempel dåligt underhållna tak där 

snöskottning sker för sällan, felaktigt monterade snörasskydd, dåligt utformade 

snörasskydd eller helt enkelt att fel typ av snörasskydd är monterat på taket. I denna 

rapport koncentreras arbetet på att undersöka de olika snörasskyddens utformning och 

funktion. För att undersöka effektiviteten och funktionen hos olika typer av 

snörasskydd valdes de tre vanligaste på marknaden. De valda snörasskydden är: 

 

• Profildurk 

• Gallerdurk 

• Snöräcke med tre rör 

 

 
Figur 3.4  Profildurk monterat på plåttak. 
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Figur 3.5  Gallerdurk. 

 

 
Figur 3.6  Snöräcke med tre rör monterat på tak med asfaltpapp som ytbeläggning. 
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3.3 Laborationsförsök takfriktion 

Bakgrund 

För att få en uppfattning om hur de olika takmaterialen skiljde sig gällande friktion 

mellan snölager och takmaterial, utfördes en serie rasförsök med lika förutsättningar.  

 

 
Figur 3.7  Rasförsök plåttak utan snörassskydd 
 

Utförande 

En travers användes för att lyfta taken samt ett vattenpass för att mäta vinkeln vid ras. 

Utanför byggnaden förvarades snö som användes vid försöken och innan varje försök 

beräknades snöns densitet. Anledningen till att densiteten bestämdes var för att kunna 

beräkna lasten som verkade på taket samt på de snöräcken som senare skulle testas. 

Snön skottades på taken och packades/packades ej beroende på yttertemperaturen och 

snöns egenskaper vid den aktuella tidpunkten. Därefter lyftes taken i en ände fram till 

snön rasade. Rasvinkeln mättes och jämfördes mellan de olika takmaterialen. 
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Figur 3.8  Snöras med plåttak utan snörasskydd 

 

 
Figur 3.9  Rasförsök med asfaltpapptak utan snörasskydd 
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Figur 3.10  Snöras med asfaltpapptak utan snörasskydd 

 

3.4 Försöksuppställning rasförsök med snörasskydd 

Bakgrund 

Snörasskyddens funktion behöver utredas eftersom ras från tak sker årligen, med i 

vissa fall allvarliga skador på människor och materiella ting. Detta beror delvis på 

snörasskyddens utformning och funktion. Det finns stora problem i samband med att 

förhindra att snö rasar från tak och utformningen och funktionen av dagens 

snörasskydd behöver därför ses över och förbättras.  

Utförande 

De tre utvalda typer av snörasskydd monterades på ovan beskrivna tak, se figur 3.4-

3.6.  Snörasskydden monterades vid takfot och hade ett cc-mått på 1,4 meter mellan 

fästena. Därefter täcktes taken med snö. Snölagrets tjocklek varierade mellan 25 och 

30 centimeter. För att undersöka de olika snörasskyddens funktion utfördes en rad 

rasförsök.  
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Tester genomfördes för packad och lös snö och vid olika yttertemperaturer. 

Respektive snörasskydd testades på varje taktyp och rasen dokumenterades där snöns 

densitet, yttertemperatur och rasvinkel noterades. Även övriga observationer gällande 

brottmekanism m.m. noterades. Rasförsöken dokumenterades dessutom med 

digitalkamera. 

 

 
Figur 3.11 Snöräcke med tre rör på plåttak 

 

De punkter som ansågs viktiga att undersöka för snörasskydden var: 

 

• Vilken kraft utövar snön på snörasskydden? 

• Vilken brottmekanism sker för olika typer av snörasskydd? 

• Hur stort snödjup och hur stor takvinkel klarar snöskyddet av innan snön 

trycks över, genom eller under snörasskyddet? 

• Vilken typ av snörasskydd är lämpligt att använda för olika urbana miljöer? 

• Är snörasskydden korrekt utformade? 

• Vilka förbättringar kan utföras på respektive snörasskydd för att förhindra 

ras från tak? 
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Figur 3.12  Profildurk på plåttak 

 

3.5 Laborationsförsök isbildning mellan tak och snötäcke 

Bakgrund 

Ofta under vintrarna sker det isras från tak. De uppkommer då is har bildats under 

snötäcket och fungerar som glidlager. Isen kan bildas på två sätt. Antingen att taket 

värms underifrån, eller värme under dagen smälter snö på taket och smältvattnet 

sipprar ner genom snötäcket till takbeläggningen där det lägger sig. Framåt kvällen då 

temperaturen sjunker fryser vattenlagret och skapar ett istäcke som kan glida då 

temperaturen återigen höjs. Försök att skapa en isbeläggning med täckande snölager 

genomfördes på samtliga takmodeller. På grund av ovanligt tidig vår slutfördes 

försöken med isbildning i ett kyllaboratorium, tillhörande institutionen för 

samhällsbyggnad, Luleå tekniska universitet.  

Utförande 

Ett snölager med en tjocklek på cirka 20 cm placerades på taken. Därefter placerades 

värmefläktar under taken för att simulera den uppvärmning som sker då varm 
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inomhusluft värmer taket underifrån, samt de temperaturväxlingar som uppstår framåt 

våren. Då taket värmts tillräckligt och snön närmast taket hade smält stängdes 

fläktarna av för att sänka temperaturen liknande den temperatursänkning som sker 

framåt kvällen och natten. Efter att vattenskiktet hade frusit, lyftes taken för att 

fastställa eventuella rasvinklar, hur effektiva snörasskydden var samt hur rasförloppen 

betedde sig.  

 
Figur 3.13 Plåttak med isskikt täckt av ett överliggande snölager. 
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3.6 Laborationsförsök i kyllaboratorium 

Bakgrund 

För att få en bättre uppfattning om snö och is friktion mot olika takmaterial utfördes 

en serie skjuvförsök i ett kyllaboratorium. Dessa var i mindre skala jämförda med de 

rasförsök som utfördes tidigare. Försöken gav en möjlighet att kunna jämföra 

resultaten från de storskaliga rasförsöken mot de skjuvförsök som utfördes i 

kyllaboratoriet med avseende på friktion mellan de olika materialen. Slutligen 

genomfördes skjuvförsök mellan is och snö. Bakgrunden var att få klarhet i hur olika 

glidlager kan uppstå. 

Utförande 

Bitar från de ursprungliga taken som användes vid de storskaliga rasförsöken, sågades 

ur med dimensionen 0,6 x 0,6 meter. De ursågade takbitarna användes sedan i 

skjuvförsöken. För att kunna mäta de krafter som uppstår vid skjuvning byggdes en 

testrigg. Denna bestod av en vinsch med draglina i vilken en lastcell fästes. Lastcellen 

kopplades till en platta med ett spikmönster som användes för att anbringa i isen. 

Tätheten mellan spikarna i plattan var 30 stycken spik/ 0,6 x 0,6 m med ett utstick på 

4 centimeter. 

 

 
Figur 3.14 Spikplatta 
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Lastcellen mäter dragkrafter som positiva. Lastcellen kopplades till en Spider som 

registrerar de krafter som uppstår. Spidern är i sin tur är kopplad till en PC. Med 

programmet CatMan Easy registrerades kraften i Newton mot tiden i sekunder i en 

graf. Inför varje skjuvförsök nollställdes lastcellen för att undvika att initiella 

dragkrafter kommer med i testresultaten. Dessa skulle göra att den noterade 

dragkraften blir högre än vad den egentligen är, eftersom draglinan till viss del är 

spänd vid början av skjuvförsöken. Vid skjuvning av snö mot is och snö mot 

takmaterial användes en ram för att dra snön över de olika materialen. 

 

 
Figur 3.15 Testmodell med ram 

 

Isen på taken tillverkades genom att vattenmätta snö för att sedan frysa densamma i 

ett frysrum i -10 grader Celsius under 18 timmar. Innan skjuvförsöken påbörjades 

placerades taken i rumstemperatur under 75 minuter för att simulera den avsmältning 

som sker under våren då den största delen av alla ras från tak sker
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4. Resultat 

4.1 resultat från storskaliga rasförsök 

4.1.1 Takfriktion 

Totalt genomfördes två rasförsök per tak för att få ett medelvärde på rasvinkeln. Det 

genomfördes försök med packad samt lös snö. För ett bättre medelvärde borde fler 

tester per tak utföras, men på grund av tidsbrist utfördes endast två rasförsök per tak. 

Troligtvis ger det ändå ett relativt gott verkligt värde. Temperaturen vid provtillfället 

var cirka – 10ºC för packad snö samt + 6ºC för lös snö. Försöken gav följande 

resultat: 

 
Tabell 4.1  Rasvinklar för packad snö med olika takmaterial 

  Rasvinkel [º] Ras 1 Rasvinkel [º] Ras 2

Medelvärde 

[º] 

Densitet 

[kg/m3] Friktionstal

Profilerad plåt 21 24 22,5 452 0,414 

Asfaltpapp 49 51 50 426 1,190 

Tegel 39 38 38,5 435 0,795 

 

Tabellen ovan visar att friktionskraften mellan asfaltpappen och snölagret var störst 

och det resulterade i en högre rasvinkel jämfört med tegel och plåt. Den profilerade 

takplåten som har en mycket hal yta, gav sämst resultat i försöket och tegelpannor 

placerades i mitten.  

 

Därefter genomfördes försök med grovkornig ”vårsnö” som ej packades. Snön hade 

högre densitet jämfört med tidigare försök på grund av dess högre vatteninnehåll. 

Även i det här fallet genomfördes två rasförsök per takmaterial och resultatet 

presenteras i tabell 4.2. 

 
Tabell 4.2  Rasvinklar för lös snö med olika takmaterial 

 Rasvinkel ras1 

[º] 

Rasvinkel ras2

[º] 

Medelvärde

[º] 

Densitet

[kg/m3] 

Friktionstal 

Profilerad plåt 40 33 36,5 515 0,74 

Asfaltpapp Ej ras Ej ras Ej ras 515 - 

Tegel Ej ras Ej ras Ej ras 515 - 
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Tabellen visar att snöras endast skedde på den profilerade takplåten. Asfaltpapp samt 

tegels grova yta binder den korniga blöta snön och kohesionen blev så hög att 

snötäcket låg kvar i vinklar överstigande 75 grader. Asfalt och tegeltaket var vinklade 

i över 75 grader under 3 timmar utan att snötäcket gav vika. 

 
Figur 4.1 Grovkornig snö på tegeltak 
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Figur 4.2  Grovkornig blötsnö.  

4.1.2 Rasförsök med snörasskydd 

För att kunna bestämma den relativa effektiviteten mellan de olika snörasskydden är 

det nödvändigt att beräkna hur stor kraft de olika snörasskyddden tog upp från den 

anliggande snön vid den kritiska vinkeln då brott uppstod. De olika snörasskyddens 

hållfasthet är god och det är ingen risk för materialbrott i själva snörasskydden. 

Möjligtvis kan infästningen vara en svag punkt men det är inget som upptäcktes under 

försöken. De olika snörasskydden uppvisade en viss skillnad vad gäller rasvinkel och 

brottmekanism. Detta beror på snörasskyddens design. Profildurken är lägre än 

snöräcket med tre rör vilket gör att snön lättare klättrar över profildurken. Däremot 

har profildurken ett tätare mönster vilket gör att snön som ligger an mot 

snörasskyddet inte trycks genom detsamma. Just genomtryckning är ett problem för 

snöräcket med tre rör. En del av snön trycks genom räcket eftersom det är så pass 

glest mellan rören. Det mest anmärkningsvärda är dock den snömängd som tar sig 

under snöräcket. Uppskattningsvis trycktes 30-35 procent av den totala snömängden 

på taket under räcket vid brott.  

Gallerdurken har liknande egenskaper och design som profildurken. Den är dock 

något mer genomsläpplig vilket gör att den inte klarar lika stora takvinklar. 

Brottmekanismen för profil- och gallerdurken är i det närmaste densamma. Trycket 

från bakomliggande snö gör att snön trycks över snöräckena. För snöräcket med tre 
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rör är brottmekanismen oftast av annan art. De brottmekanismer som kunde 

identifieras var: 

 

1. Snön trycks under och genom snöräcket beroende på det stora avståndet 

mellan tak och snöräcke. De relativt stora avstånden mellan rören gör att detta 

snörasskydd har hög genomsläpplighet. 

2. Snön trycks fast mot snörasskyddet och blir väl packad. Den bakomliggande 

snön utövar ett tryck mot den framförvarande packade snön och till slut är det 

snöns inre friktion som blir den svaga länken. Detta gör att bakomvarande snö 

glider över den packade snön, över snöräcket och ned på marken. 

 

Temperaturen vid provtillfället var cirka – 12ºC. Tabell 4.3 visar resultaten från 

utförda försök. För att kunna beräkna de krafter som verkar på snörasskydden samt 

friktionskraft, genomfördes en friläggning av snön på det lutande taket. De ekvationer 

som användes samt en figur över friläggning presenteras nedan: 

 

 
Figur 4.3  Friläggning av krafter vid rasförsök 

 
Friktionskraft: Nf FF *µ=    (ekv. 1) 

θcos*mgFN =   (ekv. 2) 
Kraft på snörasskydd: θsin*mgFgx =   (ekv. 3) 
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Tabell 4.3  Resultat från rasförsök med snörasskydd på plåttak 

Plåttak  

Rasvinkel 

[º] Beräknad snömassa på tak [kg]

Kraft på snörasskydd vid 

brott [N] 

Profildurk  45 470 3260 

3-rör 37 430 2529 

Gallerdurk 42 460 3020                    

 

 
Figur 4.4  kompakt snö trycks över profildurk. 
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Figur 4.5  Snö trycks genom och under snöräcke med tre rör. 

4.1.3 Isbildning mellan tak och snötäcke 

Resultaten från försöken var något oväntade då inga ras noterades även vid höga 

vinklar. Det förväntade utfallet var att det bildade islagret med överliggande snölager 

skulle vara mycket rasbenäget. I verkligheten var fallet tvärtom. Det bildades 

kohesion mellan isen och takmaterialen som var mycket stark. Det misstänktes att 

kohesionen band islagret momentant, men under en längre period borde den ge vika 

med ett snöras som följd. För att kontrollera detta, lämnades plåttaket under en halv 

dag i solen, med en takvinkel på 55 grader och en yttertemperatur kring + 6ºC. Efter 

ett antal timmar hade smältvatten bildats i botten på islagret, vilket i teorin borde 

minska friktionen mellan islager och takmaterial. Trots detta, skedde inget ras.  

 

För att sammanfatta resultaten blev de inte så lyckade. Vidare försök i 

kyllaboratorium kommer förhoppningsvis att ge mer klarhet i problemet. 
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4.2 Resultat från laboratorieförsök 

4.2.1 Skjuvning av snö mot plåt samt asfaltpapptak 

Plåttak 

Nedan presenteras indata för beräkningar av friktionskraft samt friktionstal vid 

laborationsförsök skjuvning av snö mot plåttak. 

 
Tabell 4.4  Indata skjuvning snö mot plåttak. 

Densitet [kg/m3] 550 

Area låda [m2] 0,2916 

Snödjup [m] 0,06 

Massa snö [kg] 9,6228 

Normalkraft [N] 94,40 

Friktionskraft ram [N] 19 

 
Tabell 4.5  friktionskraft och friktionstal 

Försök Friktionskraft [N] Friktionstal, µ 

1 80 0,85 

2 32 0,34 

3 10 0,11 

4 16 0,17 

 

Försök 2-4 är relativt lika varandra med avseende på friktionskraft samt friktionstal. 

Varför försök 1 skiljer sig från de övriga är att taket vid provningstillfället var mycket 

kallt. Snön som användes var fuktig och när den placerades på taket frös den fast i 

plåttaket. Därmed ökade friktionskraften. Vidare när försöken fortlöpte, ökade takets 

temperatur och hamnade i jämvikt med snöns temperatur, vilket gav mer rättvisande 

resultat. Ett medelvärde på friktionskraften µ beräknades där försök 1 uteslöts. 

Medelvärdet blev: 

 

21,0
3

)17,011,034,0(
=

++
=µ    (ekv 4) 
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Ett värde på friktionstalet för snö mot plåt beräknades i avsnitt 4.1 till 0,41 för packad 

torr snö samt 0,74 för lös fuktig snö. I laboratorieförsöket var snön packad samt 

fuktig, vilket borde ge ett högre friktionstal än utfallet. Vidare försök med en annan 

försöksmodell rekommenderas då resultaten ej är tillförlitliga. 

 

Asfaltpapptak 

Nedan presenteras indata för laborationsförsök med asfaltpapptak. 

 
Tabell 4.6  indata skjuvning snö mot asfaltpapp 

Densitet [kg/m3] 550 

Area låda [m2] 0,2916 

Snödjup [m] 0,06 

Massa snö [kg] 9,62 

Normalkraft [N] 94,4 

 
Tabell 4.7  friktionskraft och friktionstal 

Försök Friktionskraft [N] Friktionstal, µ 

1 375 3,97 

2 379 4,01 

3 309 3,27 

4 418 4,43 

 

Friktionskraften varierar relativt mycket mellan de olika försöken. Anledningen är 

den samma som orsaken beskriven i kapitel 4.2.2. Svårigheten med försöket var att få 

hela snölagret att skjuvas. För att få en jämnare mätserie borde antalet försök öka, 

eller genomföra försöken med en annan modell. Ett förslag på en modell som kan ge 

bättre mätresultat nämns i kapitel 5 diskussion. Ett medelvärde på friktionskraften µ 

beräknades: 

 

92,3
4

)43,427,301,497,3(
=

+++
=µ    (ekv 5) 
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4.2.2 Skjuvning av snö mot is 
Tabell 4.8  indata skjuvning av snö mot is 

Densitet [kg/m3] 480 

Area låda [m2] 0,2916 

Snödjup [m] 0,07 

Massa snö [kg] 9,8 

Normalkraft [N] 96,12 

 
Tabell 4.9  friktionskraft och friktionstal  

Försök Friktionskraft [N] Friktionstal, µ 

1 265 2,76 

2 330 3,43 

3 230 2,39 

4 286 2,98 

 

 

89,2
4

)98,239,243,376,2(
=

+++
=µ    (ekv 6) 

Skillnaden i friktionskraft mellan det högsta och lägsta mätvärdet är 100 N, vilket är 

för högt för att ge ett godtyckligt medelvärde på friktionstalet. Ett medelvärde 

beräknades ändå och det blev 2,89. Problemet med att skjuva snö på is är svårigheten 

att kunna få hela snötäcket skjuvas mot isen. I försöket användes en ram som skulle 

dra snön över isen. När ramen började dra snön i ena änden packades snön ihop 

istället för att röra sig som ett helt sjok. I försöken var snön fuktig och när den 

fördelades över isen fäste den omedelbart fast på grund av isens lägre temperatur. I 

graferna från försöken som finns bifogade i kapitel 8, går det att se dragkraften som 

en funktion av tiden. Om snön hade glidit jämnt över isytan hade kurvan varit relativt 

linjär fram till snön börjat glida. Fallet här är att kurvan når ett högt värde, sjunker för 

att därefter åter nå ett högt värde. Det beror på att snön närmast ramen började glida 

och tryckas ihop, för att sedan fortsätta glida och tryckas ihop och så vidare. 

Friktionskraften i försök 1-4 är ett maximalt värde på den kraft som krävdes för att få 

snön att glida över isen. Men eftersom inte hela snösjoket rörde sig är det inte troligt 

att värdet på friktionskraften och friktionstalet är korrekt. 
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Figur 4.6 Skjuvning av snö mot is 

 
Figur 4.7 skjuvning av snö mot is 
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4.2.3 Skjuvning av is mot plåt samt asfaltpapptak 

Det genomfördes två serier försök skjuvning av is mot plåt samt en serie gällande is 

mot asfaltpapp. De innefattade följande: 

• Skjuvning av ”frusen” is mot plåt  

• Skjuvning av tinad is mot plåt 

• Skjuvning av is mot asfaltpapp 

 

Indata samt resultat från försöken följer nedan. 

Frusen is mot plåttak 
Tabell 4.10  indata skjuvning av frusen is mot plåttak 

Densitet [kg/m3] 917 

Area is [m2] 0,36 

Istjocklek [m] 0,06 

Massa is [kg] 19,81 

Normalkraft [N] 315,18 

Tyngd vikt [N] 98,1 

Tyngd spikplatta [N] 22,8 

 
 

Tabell 4.11  friktionskraft och friktionstal 

Försök Friktionskraft [N] Friktionstal, µ 

1 598 1,90 

2 697 2,21 

 

1,2
2

)21,290,1(
=

+
=µ     (ekv 7) 
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Figur 4.8 Skjuvning av is mot plåttak 

 

Tinad is mot plåttak 
 

Tabell 4.12  indata skjuvning av tinad is mot plåttak 

Densitet [kg/m3] 917 

Area is [m2] 0,36 

Istjocklek [m] 0,04 

Massa is [kg] 13,2 

Normalkraft [N] 250,41 

Tyngd vikt [N] 98,1 

Tyngd spikplatta [N] 22,8 

 
Tabell 4.13  friktionskraft och friktionstal 

Försök Friktionskraft [N] Friktionstal, µ 

1 164 0,65 

2 214 0,85 

 

75,0
2

)85,065,0(
=

+
=µ     (ekv 8) 
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Skillnaden var markant mellan de båda försöken. Friktionskraften för upptinad blöt is 

är endast en tredjedel av friktionskraften för frusen is. För att få jämnare värden på 

friktionskraften vid brott borde mer försök genomföras, men på grund av tidsbrist har 

endast två försök genomförts. Vid ett antal skjuvförsök med is på plåttak sprack isen 

vid plåtens välvning (se figur 4.9).  

 

 
Figur 4.9 Is sprucken längs välvning vid skjuvförsök 

 

Isen är tunnare över välvningen jämfört med övriga takplåten, vilket leder till att 

hållfastheten är lägre och isen lättare spricker. Vid snö- och issmältning följer 

smältvattnet plåtens välvning och bildar vattenkanaler, som försvagar friktion mellan 

isskikt och takmaterial. Om processen fortgår under en längre tid finns en avsevärd 

risk att isen slutligen släpper och faller till marken. 
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Figur 4.9 Is glider vid Skjuvning av is mot plåttak 

 

Is mot asfaltpapptak 
Tabell 4.14  indata skjuvning av is mot asfaltpapptak 

Densitet [kg/m3] 917 

Area is [m2] 0,36 

Istjocklek [m] 0,04 

Massa is [kg] 13,2 

Normalkraft [N] 250,41 

Tyngd vikt [N] 98,1 

Tyngd spikplatta [N] 22,8 

 
 

Tabell 4.15  friktionskraft och friktionstal 

Försök Friktionskraft [N] Friktionstal, µ 

1 1212 4,84 

 

Enbart ett försök med is mot asfaltpapptak genomfördes då friktionen mellan is och 

asfaltpapp blir så pass hög att försöksmodellen inte klarar de höga krafter som uppstår 
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då is skjuvas mot asfaltpapp. Då försöket avbröts var friktionskraften 1212 N. Vidare 

försök med kraftigt tinad is gav samma resultat. Antagligen kommer asfaltpappen att 

rivas av taket innan isen kan skjuvas av asfaltpappen.
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5 Diskussion och slutsatser 
Snö på tak är under vintern ett stort problem i stadsmiljö. Fastighetsägare måste vara 

väl medvetna om föreliggande risker gällande snöras från tak. Ett bra och effektivt 

snörasskydd är bra i sig men om skyddet ej kombineras tillsammans med goda 

underhållsrutiner såsom snöskottning och borttagning av is, hjälper det i slutändan 

föga. Oskottade tak har under åren orsakat både stora materiella skador men också 

personskador med i vissa fall dödlig utgång varför problemet måste tagas på största 

allvar. De fall som togs upp i litteraturstudien har alla tolkats olika i ansvarsfrågan 

och visar vilka svårigheter som kan uppstå. 

Litteraturstudien visar därmed att det är extremt viktigt att de kontrakt som skrivs 

mellan fastighetsägare och utvald underhållsentreprenör är glasklara och att båda 

parter är medveten om vem som bär ansvarsbördan i fall något som medför skada på 

person eller materiella ting inträffar.  

 

De taktyper som tas upp i examensarbetet är de tre vanligaste i Sverige. 

Takmaterialens egenskaper skiljer sig dock markant från varandra. Rasförsöken där 

de olika takmaterialens friktion undersöktes visar att för packad torr snö är den 

genomsnittliga rasvinkeln mer än dubbelt så hög för asfaltpapp (50 grader) jämfört 

med galvaniserad plåt (22,5 grader). Taket med tegelpannor uppvisar en genomsnittlig 

rasvinkel på 38,5 grader. Detta medför att tak med låg taklutning och där 

konsekvenserna av ett snöras är små kan asfaltpapp helt ersätta ett snörasskydd. Även 

tegelpannor kan vara ett alternativ men har något sämre egenskaper gällande friktion.  

 

Vidare genomfördes samma tester med grovkornig vårsnö som är fuktigare och har 

högre densitet. I försöken skedde ras endast för galvaniserad plåt och den 

genomsnittliga rasvinkeln uppmättes till 36,5 grader. Resultatet är förbryllande, ty 

enligt kapitel 2.10 i litteraturstudien är blöt snö mer rasbenägen jämfört med torr snö. 

Således går resultaten helt mot litteraturstudien. Dock anses resultaten vara riktiga då 

vårsnö är mycket kornig och grynig till strukturen. Eftersom asfaltpapp och tegel har 

skrovlig yta fäster kornig samt grynig snö bättre mot ytan jämfört med kall, torr snö. 
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 För asfaltpapp och tegel skedde inget ras överhuvudtaget trots att taken stod tre 

timmar i vinklar överstigande 75 grader, i starkt solljus med en temperatur 

överskridande 6 grader Celsius. För plåttaket ökade därmed rasvinkeln från 22,5 

grader till 36,5 grader enbart på grund av snöns förändrade egenskaper. Det visar hur 

stor inverkan snöns egenskaper har för hur och när snöras sker och hur uppmärksam 

fastighetsägare och underhållsentreprenörer måste vara vid tillfällen då temperaturen 

varierar kraftigt.  

 

Tre olika snörasskydd har provats. De är profildurk, gallerdurk och snörasskydd med 

tre rör. Snörasskyddens design skiljer sig en del vilket medför skillnader i rasvinkel 

och brottmekanism. Profildurken är lägre än snöräcket med tre rör vilket gör att snön 

lättare klättrar över skyddet. Dock har det ett tätare mönster och det leder till att snön 

som ligger an mot snörasskyddet inte trycks igenom. Just genomtryckning är ett 

problem för snöräcket med tre rör där en del av snön trycks genom räcket eftersom 

det är så pass glest mellan rören. Det mest anmärkningsvärda är dock den snömängd 

som tar sig under snöräcket. Uppskattningsvis tog sig 30-35 procent av den totala 

snömängden på taket under räcket vid brott. Gallerdurken har liknande egenskaper 

och design som profildurken. Den är dock något mer genomsläpplig vilket gör att den 

inte klarar lika stora takvinklar. Brottmekanismen för profil- och gallerdurken är i det 

närmaste densamma. Trycket från bakomliggande snö gör att snön trycks över 

snöräckena. För snöräcket med tre rör är brottmekanismen oftast av annan art. De 

brottmekanismer som kunde identifieras var: 

 

1. Snön trycks under och genom snöräcket beroende på det stora avstånd mellan 

taket och snöräcket. De relativt stora avstånden mellan rören gör att detta 

snörasskydd har hög genomsläpplighet. 

2. Snön trycks fast mot snörasskyddet och blir väl packad. Den bakomliggande 

snön utövar ett tryck mot den framförvarande packade snön och till slut är det 

snöns inre friktion som blir den svaga länken. Detta gör att bakomvarande snö 

glider över den packade snön, över snöräcket och ned på marken. 

 

Ett enkelt utvecklingssteg för snörasskyddet med tre rör är att ett till rör placeras i 

botten då en tredjedel av den snö som rasar ner på marken trycks under 
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snörasskyddet. Önskvärt för övriga snörasskydd är att de tillverkas något högre. En 

liten höjning av dessa skulle öka effektiviteten och rasvinkeln markant. En höjning av 

snörasskydden skulle medföra att de utsätts för en större last men det är dock inget 

problem då snörasskydden ej har visat några tendenser att deformeras eller släppa vid 

infästningen under dessa försök. Den ökade lasten skulle inte bli så pass stor att 

materialbrott i snörasskydden uppstår.  

 

Som komplement till snörasskydd vid takfot kan även snöhakar, (se figur 5.1), 

användas för att öka snö- och istäckets stabilitet på det aktuella taket. Denna modell 

”armerar” fast isen och snön vilket gör is- och snösjoket stabilare. Vidare kan små 

uppstickande piggar fästas över hela taket som armeras fast i isen och hindrar det från 

att glida. Slutligen finns det så kallade bulor som ska ligga utspridda på tak för att 

hindra is- eller snöras. Dessa metoder är vanliga i Norge samt Canada. 

 

 

 
Figur 5.1 Snöhake 

 

I kyllaboratoriet utfördes en rad tester för att djupare analysera hur snö och is beter sig 

mot olika takmaterial och för att bekräfta de resultat som erhölls i de storskaliga 

rasförsöken. Några viktiga resultat som noterades vid laborationsförsöken var: 
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• Friktionskraften mellan frusen is och plåttak är cirka tre gånger större jämfört 

med friktionskraften mellan tinad is och plåttak. 

• Den friktion som bildas mellan asfaltpapptak och is är mycket stark. 

• Fuktig snö fäster sig i ett befintligt islager. 

• Friktionskraften mellan snö och asfaltpapptak är tre gånger större än 

friktionskraften mellan snö och plåttak med torr, packad och kall snö. 

• En svaghetszon på de plåttak som användes i samtliga försök är dess välvning 

som kan leda smältvatten och försvaga is- eller snölagret. 

 

En annan försöksmodell än den som använts i dessa försök är att föredra. Det har i 

efterhand konstaterats efter att några av försöken ej gett rättvisande resultat eller att 

försök har avbrutits på grund av brister i försöksuppställningen. På grund av uppsatta 

tidsramar har ej nya försök med förbättrad försöksuppställning genomförts. En 

försöksuppställning som förslagsvis kan användas för vidare försök är det så kallade 

Bondtestet [2], se figur 5.2. I testet skjuvas önskat takmaterial mot is eller snö på båda 

sidor med kraften P. P är den kraft som krävs för att trycka avsett material mellan två 

kontaktytor av is eller snö. Denna försöksmodell är lämplig för försök där de aktuella 

krafterna är höga, vilket är fallet för till exempel skjuvning av asfaltpapp mot is. 

 
     Figur 5.2 Bondtest
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7. Bilagor 

7.1 Skjuvning av snö mot takmaterial 

 

 
Figur7.1 Försök 1 Skjuvning snö på plåttak 
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Figur7.2 Försök 2 Skjuvning snö på plåttak 
 

 
Figur 7.3 Försök 3 Skjuvning snö på plåttak 
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Figur 7.4 Försök 4 Skjuvning snö på plåttak 
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Figur 7.5 Försök 1 Skjuvning snö på asfaltpapptak 

 

 
Figur 7.6 Försök 2 Skjuvning snö på asfaltpapptak 
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Figur 7.7 Försök 3 Skjuvning snö på asfaltpapptak 

 

 
Figur 7.8 Försök 4 Skjuvning snö på asfaltpapptak 
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7.2 Skjuvning av snö mot is 

 

 
Figur 7.9 Försök 1 Skjuvning snö på is 

 

Figur 7.10 Försök 2 Skjuvning snö på is 
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Figur 7.11 Försök 3 Skjuvning snö på is 

 

 
Figur 7.12 Försök 4 Skjuvning snö på is 
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7.3 Skjuvning av is mot takmaterial 
 

 
Figur 7.13 Försök 1 Skjuvning frusen  is mot plåt 

 

 
Figur 7.14 Försök 2 Skjuvning frusen is mot plåt 
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Figur 7.15 Försök 1 Skjuvning tinad is mot plåt 

 

 
Figur 7.16 Försök 2 Skjuvning tinad  is mot plåt 
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Figur 7.17 Försök 1 Skjuvning is mot asfaltpapp 
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7.4 Checklista Besiktning – Takskottning 

 

 
Figur 7.18 Checklista besiktning – Takskottning sida 1 
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Figur 7.19 Checklista besiktning – Takskottning sida 2 
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 7.5 Kontrakt Bevakning och skottning av snö/is på yttertak 

 
KONTRAKT 

 
Bevakning och skottning av snö/is på yttertak 

 
PARTER  
 
Beställare:    Entreprenör:  
 
________________________________  _________________________________  
 
________________________________  _________________________________  
 
Org.nr: ___________________  Org.nr:_____________________  
 
Medl nr:__________________  
 
Mellan beställare och entreprenör är följande kontrakt upprättat.  
 
1 OMFATTNING 
  
Entreprenören åtager sig att under perioden 15 november – 15 april bevaka och 
bedöma när skottning är påkallad med hänsyn till nedfallande is, snö eller annan 
omständighet. Då det är påkallat med hänsyn till säkerhet, hållfasthet, läckage eller 
annan väsentlig omständighet åtager sig entreprenören att utan oskäligt dröjsmål 
påbörja snöskottning av yttertak, röjning av nedhängande istappar m.m.  
Kontraktet omfattar nedanstående fastigheter:  

 

Fastighetsbeteckning  Gatuadress  Nyckel/portkod  
___________________ ______________________________ ___________________  
 
___________________ ______________________________ ___________________  
 
___________________ ______________________________ ___________________  

 
2 UTFÖRANDE  
2.1 Besiktning  
Entreprenören utför besiktning av yttertak före uppdragets påbörjande för att 
kartlägga faktorer som har betydelse för snöskottningens utförande och frekvens samt 
ev. tekniska brister m.m.  
Efter vintersäsongen utför entreprenören besiktning för att kartlägga eventuella skador 
förorsakade av snöskottningsarbeten  
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2.2 Avspärrning  
Entreprenören ombesörjer erforderlig avspärrning av riskområdet i avvaktan på 
skottning. Avspärrning kan göras med bockar och ”signallina med flaggor” och/eller 
andra för situationen erforderliga säkerhetsåtgärder.  
 
2.3 Snöskottning  
Om inte annat överenskommits, skall skottningen omfatta vattengångar, exempelvis 
fotrännor, gesimsrännor, takfot och i erforderlig omfattning upp på takfallet. Istappar 
samt överisning av rör och andra delar som kan förorsaka skador på person, fastighet 
eller egendom i övrigt, skall avlägsnas.  
 
2.4 Jourtelefon  
Entreprenören skall kunna nås på telefon på vardagar under tiden kl. 06.00-22.00 samt 
på sön- och helgdag under tiden kl. 08.00-18.00.  
 
2.5 Bortforsling av nedskottad snö  
Gårdsmark skall avröjas från nedskottad snö och is, så att erforderliga 
kommunikationsytor friställs. På gatusida skall trottoar befrias från nedskottad snö 
och is som skall skottas ihop i högar vid trottoarkant.  
Bortforsling av snö och ismassor skall ske genom:  

• Fastighetsägarens försorg  
• Entreprenörens försorg  

 
2.6 Nyckelhantering  
Beställaren överlämnar nycklar samt gällande portkoder till fastigheten/-erna till 
entreprenören. Beställaren meddelar entreprenören eventuella förändringar i portkoder eller 
nyckelsystem. Entreprenören ansvarar för de nycklar han utkvitterat  

 
3 ORGANISATION  
 
3.1 Arbetskraft  
Arbetet skall utföras av arbetslag bestående av två yrkeskunniga personer på taket och 
minst en person på marken vars uppgift bl.a. är att varna personer på marken.  
 
3.2 Säkerhet  
Fastigheten/-erna skall vara försedd med för arbetet erforderlig 
taksäkerhetsutrustning. Det åvilar entreprenören att omgående påtala eventuella 
brister i taksäkerheten som han inte råder över. Entreprenören skall iaktta gällande 
föreskrifter och regler beträffande arbetsmiljö och säkerhet.  
Entreprenören övertager det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar beställaren för 
samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det gemensamma 
arbetsstället.  
Entreprenören skall under takskottningen ombesörja erforderliga avspärrningar och 
vidta övriga nödvändiga säkerhetsåtgärder.  
 
3.3 Hinder för arbetet  
Parkerade fordon kan utgöra hinder för takskottningens genomförande. Vid akuta behov av 
takskottning åligger det entreprenören att i samråd med beställaren medverka till att 
parkerade fordon inte hindrar takskottningen.  
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Erforderlig skyddstäckning av balkonger, skyltar etc. utförs efter separat 
överenskommelse med beställaren.  
 
3.4 Information  
Inför vintersäsongen skall anslag riktade till boende och affärsinnehavare sättas upp 
av entreprenören. Anslagen skall innehålla uppgifter om kontaktperson samt 
telefonnummer till entreprenören. Anslagen skall tas bort efter vintersäsongen.  
Vid takskottningens start skall en skylt med följande text – "Varning! Takskottning 
pågår" – sättas upp på insidan av entré- och gårdsdörrar.  

 
4 TIDER  
Avtalet gäller från den 15 november 2002 till och med den 15 april 2003. Avtalet gäller för 
nästkommande vinterperiod om uppsägning av endera parten inte skett senast den 15 
oktober det året.  
Om vinterförhållandena påkallar det, skall avtalsperioden på begäran från beställaren utökas 
under erforderlig tid.  

 
5 ANSVAR  
Entreprenören skall under avtalstiden ha en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp av 
minst 200 prisbasbelopp. Självrisken skall vara högst ett halvt (½) prisbasbelopp.  
Entreprenören övertager Beställarens ansvar gentemot tredje man vid skada / olycka till 
följd av snö eller is t.ex. eventuella skador på fastighet, person eller annan egendom, 
exempelvis markiser, skyltar eller bilar till följd av nedfallande snö eller is.  
Entreprenören påtar sig ej ansvar för repor, färgavflagning eller andra skador på 
takplåt, plåtdetaljer eller värmeslingor till följd av normal snöskottningen. 
 
6 ERSÄTTNING  
 
6.1 Garantisumma  
För bevakning, besiktning, beredskap, ansvar mot tredje man, avspärrningsmaterial m.m. 
skall entreprenören erhålla ett belopp före vintersäsongens start på _________________kr 
per fastighet.  
 

o Garantisumman avräknas mot fakturerade snöskottningar  
o Garantisumman avräknas ej mot fakturerade snöskottningar  

 
6.2 Löpande skottningsarbete  
För arbete enligt detta kontrakt erhåller entreprenören ersättning enligt följande:  
 
Vardagar 07.00 till 16.00  ___________ kr/ timme och anställd  
Övrig tid   ___________ kr/ timme och anställd  
 
 
Resekostnad debiteras enligt ikryssat alternativ:  

o Reskostnad debiteras ej.  
o Resekostnad debiteras med ________ kronor per objekt och 

snöskottningstillfälle.  
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6.3 Mervärdesskatt  
Till avtalade ersättningar tillkommer lagstadgad mervärdeskatt.  
 
6.4 Kostnadsändring  
Vid förlängning av avtalet till ny säsong skall parterna reglera prisförändringar genom att  

o Ersättningar och priser räknas upp med Entreprenadindex E84 tabell 3045 med 
oktober månad som basmånad.  

o Ny överenskommelse träffas beträffande ersättningar  
 
6.5 Betalning  
Fakturering sker en gång per månad i efterskott. Faktura får ej vara gemensam för flera 
fastigheter. Av faktura skall framgå vilken dag arbetet utfördes samt nedlagd tid för arbetet.  

 
7 TVIST  
Tvister i anledning av detta kontrakt skall avgöras vid svensk domstol.  
 
8 ÖVRIGT  

 1. Kontraktet får inte av någondera parten överlåtas på annan utan motpartens 
medgivnade.  

 
 2.  

 
 3.  

 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
 
_______________den____/______ 200_________________den____/______200__  
 
Beställare     Entreprenör  
 
_____________________________________________________________________  
 
 
Namnteckning    Namnteckning  
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7.6 Kontrakt snöskottning av yttertak 

 
KONTRAKT 

 
Snöskottning av yttertak 

PARTER  
 

Beställare:    Entreprenör:  
 

_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 
Org.nr: ____________________________Org.nr:_____________________________  
 
Medl nr ___________________________  
 
Mellan beställare och entreprenör är följande kontrakt upprättat.  
 
 
1 OMFATTNING  
 
Entreprenören åtager sig att utan oskäligt dröjsmål efter beställarens avrop utföra 
snöskottning av yttertak och röjning av nedhängande istappar på nedanstående 
fastighet/fastigheters yttertak.  
Beställaren bedömer när skottning är påkallad på fastigheten med hänsyn till 
nedfallande is, snö eller annan väsentlig omständighet.  
 
Fastighetsbeteckning   Gatuadress   Nyckel/portkod  
 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________  
 
2 UTFÖRANDE  
2.1 Avspärrning  
På beställarens uppmaning skall entreprenören i avvaktan på skottning ombesörja 
erforderlig avspärrning av riskområdet. Avspärrning kan göras med bockar och 
”signallina med flaggor” och/eller andra för situationen erforderliga 
säkerhetsåtgärder.  
 
2.2 Snöskottning  
Om inte annat överenskommits, skall skottningen omfatta vattengångar, exempelvis 
fotrännor, gesimsrännor, takfot och i erforderlig omfattning upp på takfallet. Istappar 
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samt överisning av rör och andra delar som kan förorsaka skador på person, fastighet 
eller egendom i övrigt, skall avlägsnas.  
 
2.3 Jourtelefon för avrop av snöskottning  
Entreprenören skall för avrop kunna nås på telefon på vardagar under tiden kl. 06.00-
22.00 samt på sön- och helgdag under tiden kl. 08.00-18.00.  
 
2.4 Bortforsling av nedskottad snö  
Gårdsmark skall avröjas från nedskottad snö och is, så att erforderliga 
kommunikationsytor friställs. På gatusida skall trottoar befrias från nedskottad snö 
och is som skall skottas ihop i högar vid trottoarkant.  
Bortforsling av snö och ismassor skall ske genom:  
 
Fastighetsägarens försorg  
Entreprenörens försorg  
 
2.5 Nyckelhantering  
Beställaren överlämnar nycklar samt gällande portkoder till fastigheten/-erna till 
entreprenören. Beställaren meddelar entreprenören eventuella förändringar i portkoder 
eller nyckelsystem. Entreprenören ansvarar för de nycklar han utkvitterat  
 
3 ORGANISATION  
3.1 Arbetskraft  
Arbetet skall utföras av arbetslag bestående av två yrkeskunniga personer på taket och 
minst en person på marken vars uppgift bl.a. är att varna personer på marken.  
 
3.2 Säkerhet  
Fastigheten/-erna skall vara försedd med för arbetet erforderlig 
taksäkerhetsutrustning. Det åvilar entreprenören att omgående påtala eventuella 
brister i taksäkerheten.  
Entreprenören skall iaktta gällande föreskrifter och regler beträffande arbetsmiljö och 
säkerhet. Entreprenören övertager det ansvar som enligt arbetsmiljölagen åvilar 
beställaren för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på det 
gemensamma arbetsstället.  
Entreprenören skall under snöskottningen ombesörja erforderliga avspärrningar och 
vidta övriga nödvändiga säkerhetsåtgärder.  
 
3.3 Hinder för arbetet  
Parkerade fordon kan utgöra hinder för snöskottningens genomförande. Vid akuta 
behov av snöskottning åligger det entreprenören att i samråd med beställaren 
medverka till att parkerade fordon inte hindrar snöskottningen.  
Erforderlig skyddstäckning av balkonger, skyltar etc. utförs efter separat 
överenskommelse med beställaren.  
 
4 TIDER  
Avtalet gäller från den 15 november 2002 till och med den 15 april 2003. Avtalet 
gäller för nästkommande vinterperiod om uppsägning av endera parten inte skett 
senast den 15 oktober det året.  
När vinterförhållandena påkallar det, skall avtalsperioden på begäran av beställaren 
utökas under erforderlig tid.  
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5 ANSVAR  
Entreprenören skall under avtalstiden ha en ansvarsförsäkring med ett 
försäkringsbelopp av minst 200 prisbasbelopp. Självrisken skall vara högst ett halvt 
(½) prisbasbelopp.  
Entreprenören är inte ansvarig för eventuella skador på fastighet, person eller annan 
egendom, exempelvis markiser, skyltar eller bilar till följd av nedfallande snö eller is 
som uppkommer innan entreprenören påbörjat arbeten på platsen enligt detta avtal.  
Entreprenören påtar sig ej ansvar för repor, färgavflagning eller andra skador på 
takplåt, plåtdetaljer eller värmeslingor till följd av snöskottningen.  
Entreprenören ansvarar för skada på person och egendom som visas ha sin grund i 
vårdslöshet eller försumlighet av entreprenören. För detta ansvar gäller i lag 
föreskriven preskriptionstid.  
Entreprenören är i förhållande till beställaren ansvarig för dennes 
skadeståndsskyldighet gentemot tredje man under den tid då entreprenören utför 
arbeten på platsen enligt detta avtal. 
 
 
 6 ERSÄTTNING  
6.1 Garantisumma  
För beredskap, ansvar mot tredje man, avspärrningsmaterial m.m. skall entreprenören 
erhålla ett belopp före vintersäsongens start på __________kr per fastighet.  
Garantisumman avräknas mot fakturerade snöskottningar  
Garantisumman avräknas ej mot fakturerade snöskottningar  
6.2 Löpande skottningsarbete  
För arbete som entreprenören utför enligt detta avtal skall beställaren utge ersättning 
enligt följande:  
Vardagar 07.00 till 16.00  ___________ kr/ timme och anställd  
Övrig tid    ___________ kr/ timme och anställd  
 
Resekostnad debiteras enligt ikryssat alternativ:  
Reskostnad debiteras ej.  
Resekostnad debiteras med ________ kronor per objekt och snöskottningstillfälle.  
 
6.3 Mervärdesskatt  
Till avtalade ersättningar tillkommer lagstadgad mervärdeskatt. 
  
6.4 Kostnadsändring  
Vid förlängning av avtalet till ny säsong skall parterna reglera prisförändringar genom 
att  
Ersättningar och priser räknas upp med Entreprenadindex E84 tabell 3045 med 
oktober månad som basmånad.  
Ny överenskommelse träffas beträffande ersättningar 
 
6.5 Betalning  
Fakturering sker en gång per månad i efterskott. Faktura får ej vara gemensam för 
flera fastigheter. Av faktura skall framgå vilken dag arbetet utfördes samt nedlagd tid 
för arbetet.  
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7 TVIST  
Tvister i anledning av detta kontrakt skall avgöras vid svensk domstol.  
 
8 ÖVRIGT  
1. Kontraktet får inte av någondera parten överlåtas på annan utan motpartens                     
    medgivande.  
 
2. 
_____________________________________________________________________ 
 
 
3.  
 
 
 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
Ort Datum   Ort Datum  
 
Beställare    Entreprenör  
 
________________________________  ________________________________ 
 
_______________________________  _________________________________  
Namnteckning   Namnteckning 


