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 Sammanfattning   

Sammanfattning 

I kursen ABY 005, verksamhetsförlagd utbildning ingår det som ett delmoment 
att göra ett examensarbete angående ett problem eller behov som förekommer 
på det företag man gör sin praktik på. Jag gör min verksamhetsförlagda 
utbildning på Nåiden bygg AB i Luleå.  

Denna rapport behandlar väderskyddad produktion inom bygg- och 
anläggningsbranschen, hur entreprenörer, beställare och myndigheter ställer sig 
inför en väderskyddad produktion.  

Rapporten inleds med vilka problem och onödiga kostnader dåligt väder 
påverkar produktionen följt av de positiva delarna som väderskydd medför. 
Därefter kommer en kartläggning av dagens olika väderskyddssystem och dess 
tillverkare. 

Resultatet av denna rapport talar för att vi i framtiden borde gå mot en 
väderskyddad produktion. Det kommer att vara myndigheter och beställare av 
entreprenader som kommer att vara de som bestämmer när vi kommer att få se 
fler väderskyddade byggarbetsplatser. Om inte medvetandet av vädrets 
inverkan förbättras händer ingenting. Beställaren har ingen möjlighet att ta 
beslut om dem inte har kunskap i frågan. Byggprojekt upphandlas idag och har 
alltid gjorts med lättflyktigt tyckande och kortsiktigt ekonomiskt synsätt.
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 Förord   

Förord 

Jag vill tacka de tillverkare och leverantörer som bidragit med information om 
deras olika väderskyddssystem. Jag vill även tacka Håkan Sporrhagen, konsult 
inom byggbranschen för de råd och tips han bidragit med. Jag har gjort min 
praktik på Nåiden Bygg AB i Luleå.  

 

 

Jonas Sandqvist 

Luleå 

2008-11-06
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 Inledning 
 

1 INLEDNING 

1.1  Bakgrund 

Som en del i den verksamhetsförlagda utbildningen vid LTU:s 
yrkeshögskoleutbildning (YH) ingår det att göra ett examensarbete. Syftet med 
examensarbete är att tillsammans med det företag jag gör min 
verksamhetsförlagda utbildning (VFU) hos, ta reda på ett behov eller problem 
och sedan komma med ett lösningsförslag. 

Huvuddelen av alla arbeten som utförs inom bygg- och anläggningssektorn är 
utsatta för någon form av väder. Väder i form av regn, snö eller kraftiga vindar 
har en klar negativ inverkan. Arbetsmiljön skulle dramatiskt förbättras och 
kvaliteten på den färdiga slutprodukten förbättras om användandet av 
väderskydd blir större. Tid sparas då arbetet blir effektivare när störningar 
förhindras och förseningar elimineras. Det åtgår onödig tid i form av att 
transportera bort regnvatten. Snöröjningen är tidskrävande och det behövs 
kostsamma maskiner för att kunna utföra den. Med olika former av väderskydd 
går det att reducera vädrets påverkan och avsevärt öka effektiviteten.  

Det finns intresse från entreprenörernas sida att använda väderskydd. Det 
skulle vara bra att öka medvetandet hos beställaren om nyttan av att använda 
dessa skydd för att få en bättre slutprodukt. Fuktproblem är vanligt 
förekommande som i efterhand kostar stora pengar att åtgärda och leder till 
ohälsa för boende. 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att ta reda på om det är bättre förutsättningar att 
bygga med väderskydd än att använda sig av det traditionella sättet att utföra 
byggnationer under öppen himmel. 

1.3 Mål 

Ett mål med detta examensarbete är att se om det finns ett behov av väderskydd 
för de som utför byggandet, konstruktionen, de olika byggmaterialens 
motståndskraft mot väta och beställarens krav på den färdiga slutprodukten.  

• Målsättningen med ökad användning av väderskydd är att detta ska leda 
till: 

• Förbättrad arbetsmiljö 

• Minskade risker för fall- och halkolyckor 

• Minskade risker för sjukdom 

• Minskade risker för yttre påverkan 

• Ökad trivsel på arbetsplatsen 

• Minskad stress 

• Minskat säsongsarbete 

• Ökad effektivitet 

• Sänkta byggkostnader 

• Kontrollerade och kortare uttorkningstider 

• Reducerade risker för fukt- och mögel 

• Ökad och säkrare kvalitet 
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1.4 Frågeställning 

Varför är inte användandet av väderskydd större än det är? 

Är det för dyrt och komplicerat att låta montera upp ett väderskydd? 

Är storleken på väderskydden begränsande, finns väderskydd i hur stora 
storlekar som helst? 

Går det att komma åt med lyftkranar, kan taket på väderskyddet smidigt tas 
bort vid eventuella lyft? 

Tenderar byggandet att helt gå mot prefab (prefabricerade fasadelement)? 
Minskar behovet av väderskydd eftersom många av ovanstående mål uppnås? 

Vilka leverantörer och produkter finns det inom Sverige? 

1.5 Metod 

Genom litteraturstudier och erfarna personer inom byggbranschens åsikter har 
jag försökt komma med förslag på olika typer av väderskydd som skulle kunna 
vara lämpliga vid byggnationer. 

1.6 Avgränsningar 

Jag kommer att utgå ifrån de två byggprojekt jag kommer att befinna mig på, 
reningsverket i Uddebo och idrottshallen vid Örnnäset. Där ska jag se om det 
finns behov av väderskydd och vilken typ av väderskydd som skulle kunna 
vara lämplig. Jag kommer endast att ta reda på vilka väderskyddsleverantörer 
det finns i Sverige. Jag kommer endast att behandla typen stora väderskydd 
som har spännvidder större än 10 meter. 
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2  VARFÖR ANVÄNDA VÄDERSKYDD? 

Vädret orsakar många olika typer av problem inom byggbranschen. Genom att 
analysera dessa problem kan det skapas nya möjligheter att förhindra dessa. De 
olika problemen är av olika slag och orsakar olika skador. 

Det finns 1000-tals tillfälliga arbetsplatser i Sverige som är behov av någon 
form av väderskydd. Att skydda dessa mot vädrets makter är betydligt svårare 
än att skydda arbetsplatserna inom kontor och industri. Byggandet utan 
väderskydd är av tradition det mest vanliga byggsättet. Förståelsen för 
användandet av väderskydd måste därför medföra att förutsättningarna blir 
bättre och väger tyngre än att fortsätta som förut, alltså inget tak över huvudet. 
(BFS, 2006:12) 

2.1  Arbetsmiljön 

Vind och nederbörd är faktorer som påverkar arbetet negativt för det mesta. 
Hårda vindar gör det svårt att hantera stora saker eftersom vinden gärna griper 
tag om dessa. Snö och is ställer till med problem både att arbeta med och stor 
halkrisk föreligger. Stark sol kan även vara plågsam vid höga temperaturer och 
påverkar koncentration och uppmärksamhet under krävande arbetsinsatser. 
(AFS, 1999:03) 
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2.2 Arbetsskador  

Köldskador är vanligt eftersom många moment är omöjliga att utföra med 
handskar. Kyla i kombination med stark vind medför risker för förfrysning och 
skador på knän, skuldror, rygg och händer. (AFS, 1999:03) 

2.3 Säsongsarbete och nyrekrytering 

Många arbetsmoment går inte att utföra vintertid med permitteringar som följd. 
Inför yrkesvalet väljer många bort byggbranschen med hänsyn till den sämre 
arbetsmiljön. Detta påverka i sin tur hela den svenska arbetsmarknaden. (AFS, 
1999:03) 

2.4  Produktiviteten och kvaliteten 

Hur ska man kunna planera arbetet om man inte vet hur vädret ska vara under 
byggtiden? Vid dåligt väder är det inte bara arbetsmiljön som blir sämre. Vid 
regn och minusgrader blir uttorkningstiden längre. Alla moment måste inledas 
med snöröjning. Kvaliteten blir i sin tur lidande. Nästan alla fukt och 
mögelproblem uppstår på grund av ofullständiga skydd mot väta. Dagens 
byggande går mot allt kortare byggtider och ställer ännu högre krav på att 
planeringen håller. Det finns inte utrymme för tidsförluster på grund av dåligt 
väder. (BBR, 2008) 

2.5  Krav i förfrågan 

Det är lämpligt att behandla väderskyddsfrågan redan i förfrågningsunderlaget 
enligt RA 98 Hus (Råd och anvisningar Hus 98). Utdrag ur RA 98 Hus: 

AFB.313 Kompletteringar till anbud 

Entreprenören skall i sitt anbud ange vilken typ av väderskydd, som kommer 

att användas och vilka arbeten som kommer att genomföras före och efter det 

att väderskyddet är på plats.  

BCS.11 Väderskyddsanordningar vid arbete för hus 
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Produktionen skall säkras mot väderpåverkan. Entreprenören skall i anbudet 

redovisa vilka åtgärder, som avses vidtagas för att skydda material, färdigt 

arbete, personal och känsliga arbetsmoment från negativ väderpåverkan. 

Om byggherren (beställaren) väljer att utforma förfrågningsunderlaget med 
hjälp av ovanstående råd kan kostnaden för väderskydd kompenseras för den 
vinst det innebär att byggproduktionen endast kommer att utsättas för minimal 
väderpåverkan. Detta skulle även innebära omformulering i AB 04 som 
innebär att entreprenören kan få ersättning eller tidsförlängning på grund av 
dåligt väder. Den skulle kunna begränsas till om vädret påverkar väderskyddet 
negativt. 

Utdrag ur AB 04: 

Kap 4 § 3 

Entreprenören har rätt till erforderlig förlängning av kontraktstiden om han 

hindras att färdigställa kontraktsarbetena inom kontraktstiden på grund av: 

4. väderleks- eller vattenståndsförhållande som är osedvanliga för 

byggnadsorten och inverkar särskilt ogynnsamt på arbetena. 

2.6 Regler och ansvar 

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett väglednings- PM gällande väderskydd, 
som anger vilka laster som är lämpliga för snö, vind och personer vid 
dimensionering av väderskydd. Se bilaga A.  

2.7  System och användningsområden 

Här beskrivs olika väderskydd som används för att täcka in hela byggnader. 
Små väderskydd och väderskydd som används för mindre arbeten kommer inte 
att behandlas. 

Väderskyddssystem: 

• Fasadväderskydd på ställning 
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• Takväderskydd som lyfts på plats 

• Fasta takväderskydd 

• Mobila takväderskydd 

• Klättrande väderskydd 

• Fristående hallar 

2.8 Fasadväderskydd på ställning 

Fasadväderskydd fås genom att fästa vädertålig duk på en redan befintlig 
fasadställning. Materialförsörjning sker medhjälp av bygghiss alternativt 
öppningsbara luckor i duken som tillåter materialinlastning.  

För- och nackdelar 

Positivt: 

• Helt väderskyddad verksamhet. 

• Enklare att planera och hålla tidplanen. 

• Möjlighet till uppvärmning vilket medför att målnings och putsarbeten 

går att utföra vintertid med bibehållen kvalitet. 

• Bättre arbetsmiljö och högre produktivitet. 

• Passar till platsbyggda och prefabricerade stommar. 

• Enkelt väderskydd som inte kostar alltför mycket extra eftersom 

ställningen redan finns med i kalkylen. Många ställningsföretag kan 

erbjuda denna typ av lösning. 

Negativt: 

• Sommartid kan det bli väldigt varmt. Ventilation är en nödvändighet. 

• Ökade kostnader 

(Axelson, Larsson, Sandberg & Söderlind, 2004) 
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2.9  Takväderskydd som lyfts på plats 

Takväderskydd består antingen av husets blivande yttertak som byggs 
först.alternativt en dukklädd standardhall. Takväderskyddsom lyfts på plats 
med hjälp av en lyftkran vid dagens slut och lyfts bort innan arbetet startar på 
morgonen. Materialförsörjning sker obehindrat av väderskyddet.  

För- och nackdelar 

Positivt: 

• Billig metod. 

• Goda möjligheter att förse bygget med material. 

• Bra vid byggen som färdigställs snabbt. 

Negativt: 

• Svårt att kombinera med fasadväderskydd. 

• Störningar uppstår vid dåligt väder, locket måste läggas på. 

(Axelson et al, 2004) 

2.9.1 Fasta takväderskydd 

Takväderskyddet monteras oftast på byggen efter det att stommen är färdig. 
Färdiga lösningar finns hos olika leverantörer. Kombineras ofta med 
fasadväderskydd för att uppnå totalintäckning. Materialförsörjning sker 
lämpligast genom öppningar i tak och vägg.  

För- och nackdelar 

Positivt: 

• Takväderskydd i kombination med fasadväderskydd ger en 

totalintäckning. 

• Inga väderstörningar vilket medför en avsevärt kortare byggtid. 

• Bättre arbetsmiljö vilket i sin tur leder till högre produktivitet. 

• Bättre möjligheter att välja arbetsmetoder. 
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• Lägre priser från underentreprenörer eftersom deras arbeten utförs utan 

störning. 

• Uttorkningstider för betong kortas i förhållande till oskyddat byggande. 

Negativt: 

• Materialförsörjningen kan bli lidande om det är flera våningar. 

• Sommartid kan det bli väldigt varmt. 

(Axelson et al, 2004) 

2.9.2  Mobila takväderskydd 

Mobila takväderskydd består av en bärande ramkonstruktion i stål eller 
aluminiumklädd med duk som oftast har väggar. Detta väderskydd görs mobilt 
genom att hjul monteras på rambenen som i sin tur rullar på en räls. Det mobila 
takväderskyddet tillåter att man kan öppna upp taket på valfritt ställe. Storlek 
på öppningarna bestäms efter vilken konstruktion man valt på väderskyddet. 

För- och nackdelar 

Positivt: 

• I kombination med fasadväderskydd uppnås totalintäckning. 

• Inga väderstörningar som medför kortare byggtid. 

• Möglighet till att öppna och stänga väderskyddet medför en mycket bra 

arbetsmiljö. 

• Kortare byggtid eftersom inga störningar av vädret förekommer. 

• Uttorkningstider för betong kortas jämfört med oskyddad verksamhet. 

Negativt: 

• Snö och regn kan driva in mellan skarvarna mellan taksektionerna. 

(Axelson et al, 2004) 

2.9.3  Klättrande väderskydd 
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Klättrande väderskydd innebär att man använder ett mobilt takväderskydd som 
sätts upp vid byggets start. Allt eftersom bygget fortskrider och nya våningar 
byggs på lyfts väderskyddet upp medhjälp av kran eller hydrauliska lyftare. 
Väggar som blir synliga täcks in efterhand med fasadväderskydd. Material lyfts 
in efterhand genom taket.  

För- och nackdelar 

Positivt: 

• Närmare den fasta industrin kommer man inte. 

• Mycket bra arbetsmiljö under hela byggtiden. 

• Kan användas till alla typer av stommar, även trä som är mycket 

fuktkänsligt. 

• Byggtider kan kortas. 

Negativt: 

• En väldigt dyr lösning och få leverantörer. 

(Axelson et al, 2004) 

2.9.4  Fristående hallar 

Denna typ av väderskydd har en självstabiliserande stomme och har sitt 
ursprung från lagerhallar med mera. De finns utrustande med traverskranar för 
att hantera tunga lyft. Material körs in genom portar och lossas med 
traverserna.  

För- och nackdelar 

Positivt: 

• Inga väderstörningar. 

• Bra arbetsmiljö. 

• Kortare byggtid. 

• Byggmaterial kan placeras med hög precision med hjälp av traversen. 

Negativt: 
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• Begränsat utrymme eftersom de inte finns hur stora som helst. 

• Hög ljudnivå. 

• Kostsamt system. 

• Traverserna är långsammare än en traditionell byggkran. 

(Axelson et al, 2004) 

2.10 Produkter och leverantörer 

Syftet med undersökningen av väderskydd och dess leverantörer är att få en 
bild av vilka som hyr ut och säljer väderskydd inom Sverige och dess 
närområde. Efter kontakt med dessa leverantörer få fram deras sortiment på 
väderskydd och sedan jämföra sinsemellan. 

Jag vill reservera mig att jag kanske inte hittat alla leverantörer av väderskydd i 
Sverige eftersom användandet av väderskydd är väldigt begränsat. Uppgifterna 
om väderskydd bygger på leverantörernas egna fakta kring dem eftersom jag 
inte haft möjlighet att göra platsbesök på arbetsplatser som använder sig av 
väderskydd. Nedan följer korta presentationer av några väderskydd som finns 
på marknaden idag. 

Leverantörer: 

O.B.Wiik 

Layher AB 

Haki AB 

NSS Sverige AB, Hallbyggarna-Jonsereds

Peri 

Monzon 

Plus 8 (+8)

Renthall 
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2.10.1  O.B.Wiik 

Väderskydden från O.B.Wiik är anpassade för att klara marknadens höga krav 
på flexibilitet. Stomsystem i väggar och tak är av aluminiumbalk, dukklädsel i 
vit flamskyddad pvc-duk för bästa ljusinsläpp. Duken är spänd så att 
vattenfickor i takfoten förhindras. Klarar snö och vindlaster enligt norm.  
Väderskydden monteras utan maskinhjälp. Väderskydden finns i breddmåtten 
8,5-10,5-12,5 meter och med höjden 2,5 och 3,5 meter vid väggsidan. Samtliga 
väderskydd är flyttbara i 15 meters sektioner. Längden går att få så långt som 
behövs, nya sektioner skarvas på. (www.obwiik.se) 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Principskiss Väderskydd 12,5 m bredd 

2.10.2 Layher AB 

Plastkassettak

Layher har ett väderskyddssystem som heter Aqua-Täck. Systemet kan 
användas till takrenoveringar och nybyggnation. Väderskyddet är uppbyggt av 
takstolar, med balkar i aluminium som bildar en fackverkskonstruktion. 
Ljusgenomsläpplig korrugerad PVC-plast förhindrar vatten och snö att tränga 
in. Takstolarna kan byggas ihop så att det bildar ett sadeltak eller ett pulpettak 
(enkelsidig lutning) allt efter kundens önskemål. Montering kan ske på plats 
men även på marken. Aqua-Täck är kompatibel med de flesta 
fasadväderskydden som finns på marknaden. Med sadeltak är den maximala 
spännvidden 18 meter. Materialinlastning sker smidigt eftersom systemet är 
uppbyggt av kassetter som lätt kan lyftas bort. 

Stålkassettak  

12 
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Layher har även ett stålkassettak som är enormt stabilt och därför går det att 
använda vid riktigt tuffa förhållanden. Klarar en snölast på 75kg/m² och har 
spännvidder upp till 27 meter. Även här består taket av kasseter som smidigt 
kan lyftas bort vid inlastning av material. Plastkassetter finns även för att 
släppa in ljuset. (www.layher.se)

 

 

 

  

Figur 2.2 Stålkassettak spännvidd 27 meter 

2.10.3 HAKI AB 

Haki har två system som heter HAKITEC 450/750 och används framförallt vid 
renoveringar och tillbyggnader av nya våningar på befintliga hus. Dessa system 
är uppbyggt av fackverksbalkar i aluminium som finns i olika längder. 

Figur 2.3  HAKITEC 750 

På varje fackverksbalk sitter en fästbalk som i sin tur håller upp skyddsduken 
som är av armerad LD-polyeten. Varje skarv skyddas av en ovanpåliggande 
skyddsplåt. Systemet kan användas både som fast väderskydd men även som 
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mobilt med flyttbara taksektioner. Dessa sektioner är lätta att flytta på vid 
inlastning av material. Systemet är även konstruerat så att det passar ihop med 
de flesta stälningstyperna. Väderskyddet monteras enklast på marken och lyfts 
sedan på plats med hjälp av kran. HAKITEC 750 finns att få med spännvidd på 
upp till 30 meter. (www.haki.se)  NSS 

NSS/Hallbyggarna har utvecklat ett system som heter Gibson tower. Systemet 
består av elmotordrivna plattformar som följer bygget våning för våning upp 
till tak. Gibson tower upptar inga onödiga ytor eftersom byggnadsställningar 
runt bygget inte behövs som i sin tur kan användas som lagringsplats åt 
byggmateriel. Systemet är flexibelt i både sid- och höjdled och kan kombineras 
med en travers som har en lyftkapacitet på 12 ton, detta medför att lyftkranar 
och andra lyftanordningar inte behövs. 

Gibson tower gör det möjligt att bygga väderskydd med spännvidder upp till 
23,5 meter och höjder upp till 40-50 meter. Systemet består av ett balksystem 
och med belysning och fasadväderskydd uppnås en totalintäckning. (www.nss-
sverige.se)  

Figur 2.4 Gibson tower

2.10.4 Peri 

Systemet heter PERI UP och marknadsförs av formtillverkarföretaget Peri. 
Systemet lämpar sig framförallt till konstruktioner som kräver stora 
spännvidder, klarar spännvidder upp till 50 meter. Detta system är utmärkt vid 
arbeten som klättrar uppåt eftersom höjden på väderskyddet ändras med hjälp 
av hydrauliska domkrafter som är fastsatta i betongbjälklaget. Taket kan 
skjutas undan på räls vilket medför att inlastning av material sker mycket 
smidigt. Konstruktionen består av fackverksbalkar i stål och duken är 
flamskyddad. Vintertid kan en duk som består av flera lager användas för att få 
isolering samt minskad kondens. (www.peri.se)
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 Varför använda väderskydd? 
 

 

Figur 2.5 PERI UP, 32 meter i spännvidd 

2.11  Ekonomi 

Vid val av väderskydd är det enkelt att se den direkta kostnaden för 
väderskyddet. De flesta tillverkarna anger att priset ligger kring 5-10 procent 
av den totala kostnaden för produktionen. Däremot är det betydligt svårare att 
räkna på de uteblivna utgifterna som man slipper i form av störningar i 
produktionen och kortare produktionstid. Redan i projekteringsstadiet måste 
väderskyddsfrågan tas upp för att den ska bli så kostnadsmässigt försvarbart 
som möjligt. Produktionen måste redan från start ta hänsyn till vilka 
förutsättningar man har att gå efter och möjligheter till besparingar ökar. 
Projekteringen kan styras mot effektivare lösningar från början, anbudsgivarna 
kan ta hänsyn till gynnsammare förhållanden i sina kalkyler, produktionen 
påverkas mindre vilket leder till mindre beroende av årstider och byggherren 
kan ta byggnaden i bruk tidigare vilket i sin tur leder till nöjdare kunde och 
ökade intäkter. 

Nedan kommer ett exempel på ökade och minskande kostnader när man väljer 
att använda sig av väderskydd. 

Ökade kostnader: 

• Hyra alternativt inköp av väderskydd. 
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Väderskydd inom bygg- och anläggningsbranschen 

• Montering och demontering av väderskydd. 

• Transporter av väderskydd. 

• Eventuell snöröjning av takväderskydd. 

Minskade kostnader: 

• Enklare produktion. 

• Mindre arbeten på vind vid isolerings- och ventilationsdragningar. 

• Färre stillestånd på grund av dåligt väder. 

• Bättre utnyttjande av arbetstid. 

• Bättre skydd för omgivningen. 

• Bättre arbetsmiljö. 

• Bättre arbetsförhållanden som leder till snabbare tempo. 

• Bättre miljö som leder till minskad sjukfrånvaro. 

• Föreskriven betongkvalitet kan användas. Det behövs ej gå upp i 

hållfastighetsklasser för att uppnå föreskriven vid vintergjutning (under 

5 grader). 

• Inga fuktskador och inget behov av att torka material. 

• Garantikostnader minska då man kan garanter att fuktsäkert bygge. 

• Vid minskad produktionstid minskar kostnaderna för arbetsledning och 

administration. 

• Maskiner och manskapsbodar behöver ej hyras lika länge. 

• Drift av bodar och maskiner minskar. 

• Snöröjning och upptining av is minskar. 

• Byggherren kan ta sin anläggning i bruk tidigare vilket i sin tur 

genererar mer pengar. 

(Axelson et al, 2004) 
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 Diskussion och slutsatser 
 

 

3 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Det finns ett flertal olika väderskyddssystem och de är ofta väldigt 
anpassningsbara. Det går att ta fram ett väderskydd till nästan alla byggprojekt. 
Frågan är bara hur mycket är man beredd att betala för att få tak över huvudet? 

Reningsverket vid Uddebo i Luleå har inget större behov av väderskydd för att 
uppnå efterfrågad kvalitet eftersom allt består av betong vilket inte är känsligt 
för fukt. Vintertid höjdes betongkvaliteten för att hålla rätt kvalitet i slutändan. 
Det var dagar då det fick värmas för att få bort is från armering innan gjutning 
och dagar då man var tvungen att pumpa bort vatten. Detta medförde att extra 
tid gick åt men tid var det gott om vid detta bygge.  Arbetsmiljön skulle ha 
kunnat förbättras med väderskydd vintertid men under sommaren tycker de 
flesta att det är skönt att arbeta utomhus. Möjligheten till att etablera ett 
väderskydd på en byggnation likt denna är både onödigt och komplicerat med 
tanke på hur det ser ut. Väggarna är över åtta meter höga nere i ett schakt och 
användning av kran är ett måste nästan hela tiden. 

Idrottshallen vid Örnäset i Luleå är en relativt stor byggnad (ca 40x50meter) 
som består av prefabricerade väggar. Taket hinner med största sannolikhet 
göras klart innan det blir vinter och under vintertid kan man ägna sig åt 
inomhusjobb. Det finns inte så många väderskydd som har spännvidder på upp 
till 40 meter vilket i sin tur leder till ett dyrare väderskyddssystem. Det räcker 
att det är bra väder de dagar som de prefabricerade väggarna och taket 
monteras sedan blir man relativt oberoende av vädret. 
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Väderskydd inom bygg- och anläggningsbranschen 

Det har inte varit någon enkel uppgift att ta reda på varför väderskydd inte 
används mer än det gör. Många tycker att det verkar krångligt och försvårar 
arbetet. De flesta tycker det är för dyrt men i det här hänseendet kan jag inte 
riktigt hålla med. Det är väldigt lätt att se att man får en väldigt stor extra 
kostnad som man klarat sig utan tidigare i byggandets historia. Fördelarna och 
kostnader som minskar i form av kortare byggtider och mindre störningar med 
mera ser många inte. Det är kanske i slutskedet av ett bygge som det kan vara 
lätt att vara efterklok.  

Vintertid när det är mörk, kallt och snö är behovet av väderskydd större. 
Enhetstiderna för de olika byggmomenten ökar och det mesta blir mer 
omständligt. Ta bara den enkla saken att arbeta med tjocka handskar kontra 
utan handskar. Det tar mycket extra tid att värma, hugga och forsla bort is och 
snö som är på ställen den inte får vara. Kvalitetsmässigt, tas all snö och vatten 
bort eller blir det kvar vilket får konsekvenser för framtiden?  

Framtiden går mot prefabricerade hus som kommer nästan färdiga till 
byggarbetsplatsen, några dagar och huset är färdigt. Men vad händer om det är 
riktigt dåligt väder de dagar som huset monteras upp? Problemen med fukt och 
mögel kommer alltid att finnas kvar.  

Entreprenörerna som utför byggnationerna slåss redan om anbuden. Det finns 
inte möjlighet att förse sina arbetsplatser med väderskydd då det leder till 
ökade kostnader och då får de inte jobben. Antingen måste det bli krav på att 
väderskydd ska användas vid vissa jobb eller så kommer det att se ut som det 
gör i dagsläget. I dagens läge är det kortsiktiga ekonomiska villkor som vinner 
över kvalitet och arbetsmiljö. 

Väderskydden måste komma som krav från de högre makterna. Beställaren får 
i förfrågningsunderlaget kräva att byggnationen utförs under väderskydd. 
Alternativt att arbetsmiljöverket sätter upp regler för användandet av 
väderskydd. Arbetsplatsolyckorna har ökat kraftigt under senare år och ett sätt 
att få en säkrar arbetsmiljö är att använda väderskydd. Arbetsmiljöverket 
arbetar mycket med olyckor kring arbetsplatserna och varje arbetsgivare är 
skyldig att följa upp arbetsmiljön.   

3.1 Kravformulering 

För att kunna få gehör för väderskydd hos beställare måste kravformuleringar 
framläggas för beställare (Byggherrar). För att skapa en exakt kravprofil i ett 
projekt samt kunna följa förväntad kvalitetsnorm i exempelvis en 
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totalentreprenad är väderskydd ett måste. Upphandlingsformen 
totalentreprenader är ändå så beskaffad att de utgör ett hot mot 
kvalitetsbegreppet. Väderskydd skulle lindra detta hot i betydande omfattning. 

 

Utformningen av ett såkallat kravkomplex där väderskydd ingår och följande 
kvalitetsbegrepp och krav gäller. 

 

Kravkomplexet består av: 

• Utformningskrav (”geometrin”) 

• Byggnadstekniska krav 

• Konstruktiva krav och  

• Estetiska krav 

 

Samtliga krav kan ha eller har estetiska konsekvenser, det vill säga för 
utseendet om inte väderskydd används. Krav skall alltid formuleras som 
funktionskrav eller som utförandekrav.  

 

I begreppet funktionskrav innefattas inte bara krav på det funktionella utan 
också på de estetiska kvaliteter som gäller. Även om det inom det estetiska 
området finns begränsningar när det gäller möjligheter att uttrycka krav i 
verifierbara termer. Begreppet utförandekrav innefattar materialföreskrifter och 
utförandeteknik, det vill säga krav på inköp av visst material (utförandedelen). 
Att ställa kvalitetskrav utan väderskydd är ingen säkerhet för utlyst kvalitet. 
Totalentreprenad, skall utan väderskydd betecknas termen chanskvalitet. 

 

Vid funktionskrav överlåts åt entreprenör/tillverkaren att välja metoder och 
material för att motsvara kraven. Detta innebär att metoder och material kan 
komma att påverka utseenden som inte är angivna i handlingarna. Men som 
med största sannolikhet inte skulle påverkas under väderskyddat förhållande. 
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 BILAGA 1 

VÄGLEDNINGS PM 

Diarienummer: CTB 2004/34762  

Beslutad datum: 2004-09-16  

Handläggare: Åke Norelius, CTB  

Väderskydd  

1. Bakgrund 

Detta dokument är avsett som vägledning för inspektionen i syfte att åstadkomma ett enhetligt 
kravställande över hela landet oberoende av inspektör. Dokumentet anger exempel på vilka 
krav som man i allmänhet kan ställa i olika situationer. Dokumentet utgör inte föreskrifter 
eller allmänna råd om tillämpningen av föreskrifter (och är alltså inte bindande) – sådana 
fastställs av AV´s styrelse  

Dokumentet syftar till att ge en ledning för krav på väderskydd när dessa används inom bygg- 
och anläggningsarbete.  

Användningen av väderskydd i bygg- och anläggningsarbete har ökat starkt under senare år. 
Väderskydden har även blivit större, och finns numera från mindre ”tält” till stora hallar.  

Vilka krav som gäller för väderskydd kan variera. Kraven beror t.ex. på väderskyddets 
utformning, storlek, belägenhet, tiden det skall användas, riskerna vid haveri m.m.  

2. Definitioner  

I denna framställning avses med väderskydd sådana anordningar som är avsedda att skydda 
arbetstagare eller arbetsobjekt från negativt inflytande av klimatet. OBS! Inklädd 
fasadställning räknas dock inte som väderskydd!  

3. Regler  

Några specifika regler för väderskydd finns inte i vårt regelverk. Vad gäller krav på produkten 
resp. dess leverans och användning så är bl.a. följande regler tillämpliga:  

− AML 3 kap, 7 och 8 §§  

− AFS 1981:14 Skydd mot skada genom fall, 3 och 12 §§  

− AFS 1998:4 Användning av arbetsutrustning, 6, 7 och 10 §§  

− AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete, 45, 48, 49, 50, 60, 61 och 63 §§  

− AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, 8 §  

4. Ansvar  

Det är viktigt att ansvarsförhållanden mellan byggherre, leverantör och användare/entreprenör 
klarläggs om väderskydd används i ett projekt i byggnads- och anläggningsarbete.  
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Väderskydd inom bygg- och anläggningsbranschen 

Initiativet till att använda väderskydd har hittills oftast kommit från byggherren, men kan 
även komma från entreprenören. Den som beställer/beordrar användning av väderskydd måste 
vara medveten om de särskilda risker detta innebär.  

Det är vanligt att väderskydd uppförs av ett företag men sedan används av ett annat, eller flera 
andra, företag. Det förekommer även att väderskydd monteras till eller på en annan temporär 
konstruktion, vanligen en ställning, som i sin tur kan vara uppförd av ett annat företag än det 
som uppför väderskyddet.  

De olika aktörerna, t.ex. arbetsgivarna, måste dels vara medvetna om det ansvar de har, och 
anpassa sina kontroll- och skyddsåtgärder till detta ansvar. Dessa åtgärder är avhängiga de 
produktegenskaper väderskyddet har.  

Om projektet är av sådan omfattning att föreskrifterna om samordningsansvar är tillämpliga, 
behöver den samordningsansvarige ha kännedom om och rutiner för t.ex. följande:  

− Bärförmåga och stabilitet hos väderskyddet, dess infästningar och de ev. andra 
konstruktioner som väderskyddet är monterat till.  

− Periodisk kontroll av väderskyddet m.m. (se ovan).  

− Att lämna erforderlig information till arbetstagarna.  

− Snöskottning av väderskyddet (om det kan behövas).  

− Tillträde till väderskyddets ”tak”.  

− Medvetenhet om ev. snabbt ingripande vid plötsligt oväder.  

− Hur inlyftning av material m.m. skall utföras.  

Om projektets omfattning är sådan att föreskrifterna om samordningsansvar ej är tillämpliga, 
ställs kraven normalt mot byggherren.  

 

Lagrum: 

AML 3 kap 7§  

AFS 1999:3 48-50§§, 61 §  

Väderskydd skall kontrolleras innan det tas i bruk, liksom efter att det flyttats. Syftet med 
kontrollen är att det är rätt monterat och fungerar på 

avsett sätt (se även nedan). Dokumentation över kontrollen skall upprättas och kunna visas 
upp.  

Lagrum: 

AFS 1998:4, 6 §  

AFS 2001:1, 8 §  
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Tänk även på: 

− Att användningen av väderskydd kan innebära risker vid eventuell brand eller 
rökutveckling, eftersom det snabbt kan fyllas med rök.  

− Att det är mer riskfyllt att beträda ett väderskyddstak än ett ”vanligt” tak.  

− Att nedfallande snö och is från väderskydden kan innebära andra risker än nedfall från 
”vanliga” tak.  

− Att inlyftning av byggelement blir svårare (eller ogenomförbart) när väderskydd används.  

5. Krav på produkten  

5.1 Allmänt  

Det är viktigt att väderskydd dimensioneras för förekommande laster, normalt vind-, snö- och 
personlast. (Snölasten kan utelämnas om det är försumbart att snölast kan komma att 
uppträda). Handlingarna bör normalt finnas tillgängliga på arbetsplatsen, bl.a. för att 
arbetstagarna skall kunna ta reda på last- och dimensioneringsförutsättningar m.m.  

Det är viktigt att hela den samverkande konstruktionen dimensioneras. Om väderskyddet 
placeras på annan temporär (t.ex. en ställning) eller permanent konstruktion är det nödvändigt 
att denna kan ta upp de krafter som väderskyddet kan ge upphov till. Det är viktigt att 
infästning och förankring av konstruktionen ges särskild uppmärksamhet.  

Nedan redovisas en metod att beakta kravet på betryggande säkerhet. Metoden bygger på 
BKR (Boverkets konstruktionsregler) och beskrivs närmare i bilaga 1.  

Även andra metoder som ger en motsvarande säkerhet kan tillämpas.  

Det är även viktigt att, vid sådana platser/placeringar av väderskydd där ökad belastning i 
något hänseende kan befaras, beakta detta i dimensioneringen.  

5.2 Laster  

Snölast: som riktvärden används följande snölastvärden:  

0,6 kN/m
2 
(ca 60 kg/m

2
) för Götaland och Svealand utom Dalarna.  

0,7 kN/m
2 
(ca 70 kg/m

2
) för Dalarna och Norrland.  

Anmärkning: Om det kan påvisas att snö inte belastar taket kan snölasten utelämnas.  

 

Vindlast: som riktvärde används karakteristiskt värde enligt BKR med en reduktion av med 
maximalt 25 %.  

 

  



Väderskydd inom bygg- och anläggningsbranschen 

Personlast: Som normal belastning förutsätts två punktlaster om vardera 1,5 kN (ca 150 kg), 
godtyckligt placerade på taket. Avståndet mellan dem behöver dock inte vara mindre än 2,0 
meter.  

 

Anmärkning 1: Om det finns anordningar på taket som gör att man inte behöver beträda 
folien/motsv., t.ex. gångbryggor på ett sådant avstånd mellan varandra att man kan röja snö 
från dessa, räcker det med att placera personlasterna på dessa.  

 

Anmärkning 2: Man kan även tänka sig andra dimensioneringsmetoder mot punktlast för 
folien/motsv., t.ex. genom provmetoden för underlagstak.  

 

Anmärkning 3: Om taket på ett betryggande sätt kan monteras, demonteras, snöröjas m.m. 
utan att det behöver beträdas över huvud taget behöver taket inte dimensioneras med avseende 
på personlast.  

Ovanstående tre (alternativt två) laster skall kombineras, lämpligen i enlighet med reglerna i 
BKR.  

5.3 Övrigt  

Snölastens värde innebär oftast att taket måste snöröjas med jämna mellanrum. Det förutsätter 
att tillträdesled till taket finns, och att väderskyddet är försett med anordningar som skyddar 
arbetstagarna mot fall. Som exempel kan nämnas skyddsräcke eller nockräcke/motsv. för 
infästning av lina.  

Ibland förutsätts även att väven lossnar vid en viss vindlast. Detta bör i möjligaste mån 
undvikas, men om det accepteras, är det viktigt att reparation kan ske på ett säkert sätt.  

Små väderskydd kan dimensioneras för en lägre snölast, om röjning kan ske på ett sätt som 
innebär enbart små risker.  

Det bör i möjligaste mån undvikas att skicka personer upp ovanpå ett väderskydd, då dessa 
även om skydd enligt ovan ordnas – oftast är långt från riskfria att beträda.  

Om endast delar av taket kan beträdas, skall dessa delar utmärkas eller på annat sätt 
tydliggöras om det inte är uppenbart obehövligt.  

 

Lagrum: 

AML 3 kap. 8 §, AFS 1981:14, 3, 12 §§, AFS 1998:4, 7 §, AFS 1999:3, 60 §  

Dimensioneringsprinciper för väderskydd  

Allmänt  
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Följande anger minimivärden för dimensionering av väderskydd som utförs med sadeltak 
eller pulpettak.  

Generella dimensioneringsförutsättningar  

Boverkets konstruktionsregler (BKR) med tillhörande handböcker används.  

Säkerhetsklass 2 är tillämplig, dvs. γ
n
=1,1.  

Väderskydd dimensioneras för tre yttre laster; vindlast, snölast och personlast samt 
kombinationer därav.  

Samtliga i det följande angivna laster är karakteristiska laster. Partialkoefficienter m.m. skall 
väljas enligt BKR, om inte annat anges.  

Vindlast  

Vindlast tas ur BKR med hänsyn till geografiskt läge, exponering m.m. Karakteristiska 
värden kan reduceras med 25 %.  

Snölast  

Följande karakteristiska lastvärden gäller:  

Q = 0,6 kN/m
2 
för Götaland och Svealand utom Dalarna  

Q = 0,7 kN/m
2 
för Dalarna och Norrland  

Lastreduktionsfaktor Ψ=0,8.  

Formfaktor väljs med värde μ
1 
enligt BKR alternativt Eurokod (kurvan är densamma).  

För sadeltak skall två (alt. tre) lastfall beträffande snölasten studeras, nämligen följande:  

1. Full snölast på hela taket  

2. Halv snölast på ena takfallet och full på den andra  

3. Omvänd placering jämfört med fall 2). OBS! Behövs ej vid symmetriskt sadeltak.  

 

OBS! Alla lastfall skall beaktas även om vindlasten är huvudlast!  

För pulpettak behöver enbart lastfall 1 studeras.  

Personlast  

Två punktlaster om vardera Q = 1,5 kN (kan antas fördelade på 0,2×0,2 m
2
) skall förutsättas. 

Dessa behöver ej vara placerade närmare varandra än 2,0 m men skall i övrigt kunna vara fritt 
placerade på väderskyddets tak.  

  



Väderskydd inom bygg- och anläggningsbranschen 

OBS! Personlasten kan placeras på delar av taket, t.ex. på gångbryggor, om snöröjning kan 
utföras från dessa delar, alt. behöver inte beaktas om montering, demontering, snöröjning 
m.m. betryggande kan göras utan att taket alls behöver beträdas.  
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