
Våren är här och snön börjar för-
svinna på allvar. I största delen av
landet har snön säkert sedan länge
varit borta, medan den fortfarande
finns kvar i de norra delarna, på
marken och i skuggiga ställen. När
nu vintern är slut får vi se fram mot
nästa vinter istället.

I år har vi lyckligtvis inte läst om större
allvarliga olyckor som har haft sin bak-
grund i fallande snö och is från tak. Ty-
värr är dock inte detta ett ovanligt pro-
blem. På senare år har det funnits ett antal
uppmärksammade rättsfall som haft sin
grund i att snö och is fallit från tak och
skadat människor på gatan eller gångvä-
gen nedanför. I vissa fall har skadorna
haft en mycket tragisk utgång, som resul-
terat i dödsfall. Den juridiska processen
handlar om ansvarsfrågorna och den be-
handlar vi inte vidare här. Vi kan bara
konstatera att det inte är helt klart vem
som har ansvar i olika situationer. 

Att det snöar på vintern kan vi inte
göra mycket åt. Bara glädjas. Den snö
som faller på tak i tättbebyggda områden
kan dock orsaka oss en del problem. Snön
kan bli tung allteftersom den tar upp
vatten och fukt och ge upphov till struktu-
rella problem för taket, som kan gå sönder
eller deformeras kraftigt. Detta är en sak
att beakta i ett föränderligt klimat där
man kan se framför sig större nederbörds-
mängder på vissa ställen och mindre på
andra. Det andra problemet med snö på
våra tak är att snön inte alltid ligger kvar.
Den har ibland en tendens att glida utefter
taken likt en mindre lavin. Hur lätt detta
sker beror av flera olika faktorer, där såväl
snöns egenskaper, som själva taket och
dess konstruktion inverkar.

Snö har naturligtvis vatten som har fru-
sit. Men under en stor del av ”livstiden” är
det ett material som består av mer eller
mindre fasta korn. Dessa kan vara cemen-
terade till varandra i större eller mindre
utsträckning. På våren när snön blir gam-
mal och håller på att smälta får snön i re-
gel en mera isliknande konsistens. Under

den tid då snön mera är ett kornigt materi-
al, uppför den sig som ett sådant. De me-
kaniska egenskaperna hos sådan snö på-
minner mycket om de mekaniska egen-
skaperna hos andra korniga material av
typen geologiskt kornigt material. Detta
är bakgrunden till varför vi som geotekni-
ker på Luleå tekniska universitet (LTU)
studerar snö på tak. I själva verket är pro-
blemet mycket snarlikt jordmassors stabi-
litet. Låt vara att snö som material är
mycket svårare att analysera, eftersom
egenskaperna är kraftigt temperaturbero-
ende. De geotekniska angreppssätten kan,
trots detta, i regel användas för att analy-
sera stabiliteten hos snömassor och kan
därmed även användas för att analysera
snömassors stabilitet på tak. 

På grund av att det i stort sett varje år
inträffar större eller mindre olyckor eller
tillbud från fallande snö och is har bland
annat fastighetsägarna och Plåtslagerier-
nas Riksförbund tagit ett initiativ till att
påbörja ett arbete med att försöka klarläg-
ga olika taks benägenhet för snöras (lavi-
ner) samt vilka skyddsåtgärder som bör
vidtas för att förhindra problemet. Här
ska beskrivas en del av ett inledande arbe-
te som till del genomförs som ett exa-
mensarbete på LTU.

Snö
Snö är iskristaller som under sin färd ge-
nom atmosfären format sig till det vi kal-
lar snöflingor. Snön samlas sällan jämnt
över en hel yta. Ofta blåser det i samband
med snöfallet och snön samlas då i områ-
den där vindhastigheten är mindre, på lä-
sidan i till exempel svackor. Efter att snön
fallit kan den ånyo omfördelas av vinden.
Ett snötäcke består oftast av flera olika
snölager från ett antal nederbördstillfäl-
len. Lager med löst lagrad snö från snöfall
vid lugnt väder varvas med mer finkornig
packad snö från blåsiga perioder. 

Olika faktorer som vind, sol, regn och
temperaturförändringar påverkar ständigt
en snöyta. Lavinfarliga skikt skapas då
snökristallernas utseende och egenskaper
förändras. Några olika viktiga snötyper är
lös kall snö, rimfrost och snöhagel samt
den skorpa som kan bildas av smältning/
frysning. 

Rimfrostkristaller. Rimfrostkristaller
är sexkantiga och platta till formen. De
bildas när vattenånga övergår till is på en
snöyta som avkylts genom kraftig utstrål-
ning, framförallt under kalla klara nätter.
Kristallerna växer fort och under en natt
kan de bilda ett flera millimeter tjockt la-

ger på snötäcket. Om tillväxten får pågå
under flera dygn kan lagren i extrema fall
bli flera centimeter tjocka. Rimfrostkri-
stallerna är mycket sköra och kan förstö-
ras av vind, solstrålning och av en tempe-
raturökning. Vid snöfall kan rimfrostkri-
staller 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.

Snöhagel. Snöhagel består vanligtvis
av stora avrundade korn. De bildas när
underkylda vattendroppar fryser vid kon-
takten med iskristallen. Snöhagel binder
dåligt till angränsande snökristaller och
bildar lager med liten sammanhållande
förmåga (låg kohesion). 

Regnisskorpa. En regnisskorpa är en
isig yta som skapas på snöytan. Den bil-
das när regn smälter det översta snölagret,
som sedan åter fryser i kontakten med
den underliggande kalla snön. 

En isskorpa kan bäddas in i snötäcket
av nedfallen nysnö och bevaras i flera
veckor. Ett sådant skikt kan vara starten
på en lavin. Isskorpan förändrar även
möjligheterna för transport av vattenånga
i snötäcket. Det kan medföra att snölager
med många olika typer av kristaller bildas
under isskorpan. Dessa lager är svaga och
mycket lavinfarliga.

Skikt med lös snö har få bindningar
och är därför svaga. När ett snölager av
detta slag utsätts för belastning kan det
kollapsa och alla bindningar bryts. Svaga
lager kan också bildas genom de omvand-
lingsprocesser som förändrar snökristal-
lernas utseende och egenskaper. Densite-
ten hos snö varierar mellan cirka 30 och
600 kg/m3. I regel har löst lagrad snö en
densitet runt 100 kg/m3 medan vindpack-
ad snö har 300 kg/m3. Densiteten hos våt
snö i den nedre delen av ett snötäcke kan
uppgå till cirka 600 kg/m3. 

Klassificering av snö
För att klassificera snö har International
Commission on Snow and Ice (ICSI) pu-
blicerat ett klassificeringssystem för snö,
där den klassindelas utifrån ett antal fysi-
kaliska egenskaper:
● densitet
● kornform
● kornstorlek
● innehåll av flytande vatten
● förekomst av föroreningar
● styrka
● hårdhet
● temperatur
● snölagrets tjocklek.
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När lavinfaran bedöms är det framför-
allt snökornens form och snöns hårdhet
som står i fokus, se tabell 1.

Temperatur i snötäcket
Förändringar av temperatur i snötäcket
samt skillnader i temperatur mellan lag-
ren påverkar snöns hållfasthet och stabili-
tet. Det sker ett utbyte av kyla och värme
mellan luften och snöytan och detta utby-
te styrs framförallt av in- och utstrålning-
en från solen samt från värmeflödet un-
derifrån. När det gäller tak är detta av sär-
skild betydelse om vindsutrymmet är in-
rett och uppvärmt. Här spelar dessutom
snötäckets tjocklek in eftersom snön har
en värmeisolerande förmåga.

Snöomvandling
Snö är ett mycket instabilt material och
redan på vägen mot marken börjar snö-
kristallerna omvandlas. Snökristallernas
form ändras och processen fortsätter på
snöytan och i snötäcket. Omvandlingen
kan både ge upphov till lägre som högre
hållfasthet i snön. För låga temperaturgra-
dienter dominerar en process som bryter
ner den ursprungliga kristallens form till
avrundade snökorn som medför att kon-
taktytorna mellan snökornen ökar. Snön
sintrar samman. Sammanhållande bind-
ningar, isbryggor, bildas mellan kornen
och snöns hållfasthet och stabilitet ökar.
Om temperaturgradienten är hög råder
det omvända förhållandet. Snökristallerna
omvandlas så att kontaktytorna mellan
kornen blir färre och isbryggorna blir sva-
gare. Det resulterar i att snöns hållfasthet
minskar och snön blir mera instabil. Den
tredje typen av omvandling kallas
smält/frysomvandling. Den förekommer
under våren när solinstrålningen är stark.
Ytsnön smälter på dagen och återfryser
på natten. När vatten sipprar genom snö-
täcket smälts bryggorna som håller sam-
man 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
grupper av grova korn samman och bildar
en isig skorpa – skare, som kan vara
mycket stark. I slutet av smältsäsongen

när snön inte återfryser på natten bildas
vårsnö. Styrkan i ett sådant lager varierar
mycket beroende på om lagret är i smält-
eller frysfasen.

Effekter av smältning och frysning
Hård isig skare kan leda till lavinfara eller
snöskred, särskilt om den blir inbäddad i
snötäcket. Isen kan även 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 slutt-
ningar under perioder med kraftig smält-
ning och detta gäller även för tak. Denna
typ av laviner utlöses ofta under våren på
grund av solinstrålning. Smältningen kan
också leda till att snön mättas på vatten
och flyter iväg som en slaskström, ibland
kallad slasklavin. I detta fall har kontakten
mellan kornen helt upphört och effektiv-
spänningarna är nära noll, varför hållfast-
heten också är praktiskt taget noll. 

En tunn isskorpa kan leda till att lavin-
farlig snöskiktning bildas om solinstrål-
ningen medför att temperaturen blir högre
under isskorpan än över eller i. Vatten-
ånga avdunstar från snökristallerna och
kondenserar på ovanliggande isyta, vilket
medför att antalet och storleken på is-
bryggorna minskar liksom hållfasthet i
snön under isytan. 

Snöns mekaniska egenskaper
Vid bedömning av lavinfara är det viktigt
att känna till snöns mekaniska egenska-
per. Huruvida snön kommer att brista eller
inte vid en viss belastning beror på fakto-
rer som snöns elasticitet, viskositet (seg-
het, formbarhet), kohesion (intern sam-
manhållning) och friktion. 

Snöns elastiska och viskösa egenska-
per leder till att snökristaller och isbryg-
gor deformeras när de belastas. Vid be-
lastningen komprimeras snötäcket och
det skapas fler kontaktpunkter. Bind-
ningarna kan dessutom ändra form nå-
got. Bäst förmåga att fördela belastning
har hårt packad och finkornig snö, efter-
som denna snötyp har fler kontaktpunkter
och isbryggor än grovkornig snö. Om ett
snölager kollapsar eller inte, styrs av
dess kohesion, som i sin tur styrs av styr-
kan och antalet bindningar. Hårt packad
och finkornig snö har alltså större kohe-
sion än löst packad och grovkornig snö.
När ett svagt lager kollapsar brister is-
bryggorna mellan snökornen och materi-
alets kohesion upphör. Då är det friktio-
nen mellan snökristallerna som avgör
om snön i det svaga lagret ska glida iväg.
Friktionen kan anges i termer av frik-
tionsvinkel och denna är som regel minst
25 grader, men den är beroende av en
mängd parametrar.

I ett snölager sker rörelser på grund av
snöns omvandling och påverkan av
tyngdkraften. Rörelserna är långsamma
och medför att snötäcket sjunker ihop och
rör sig utför sluttningen (krypning). Följ-

den blir att ett snötäcke på ett tak (eller
sluttning) dras isär och kan spricka upp i
dess konvexa ytor, vanligtvis i takets övre
delar. Snön komprimeras i dess nedre de-
lar. Rörelserna skapar spänningar, som
bidrar till att snöflaklaviner kan uppstå. 

Friktion i snö, liksom friktion mellan
snö och ett annat material är komplext.
Kall snö är ett sprött material och vid de-
formation bryts snökristallerna sönder.
Varm snö deformeras plastiskt och det
kräver mindre brottenergi att bryta sönder
snön. Friktionen i kall snö (temperatur
lägre än -10 °C) är högre än i varm. I
varm snö smörjs dessutom kontaktytorna
av det smältvatten som bildas vid kontakt
mot ytan. 

Spännings/töjningssambandet för snö
påverkas av en mängd faktorer, bland an-
nat:
● snöns tryckhållfasthet
● snöns fuktighet och eventuellt smält-
vatten
● snökristallernas hårdhet, storlek och
form
● lastens storlek och form 
● snöns renhet och struktur
● deformationshastighet.

Risker med snö på tak
Snöras. Ett snöras på tak kan liknas vid en
minilavin. Nysnö som faller på tak om-
vandlas genom temperaturväxlingar till is
och packad snö i olika skikt. Detta gör att
snömassan ökar i vikt. När temperaturen
övergår från minus till plus bildas en tunn
vattenhinna mellan takmaterialet och
snön. Detta medför att friktionen blir låg
och risken för att tunga snö- och issjok
ska glida iväg blir stor. Detta kan påver-
kas av hur bra taket är isolerat. Idag finns
en önskan att i allt större utsträckning in-
reda de tidigare kalla vindarna i fastighe-
ter i större städer. Detta kan medföra en
ökad smältning av snö underifrån och att
ett glidskikt med låg friktion skapas när-
mast taket. Solinstrålningen och takets
orientering i vädersträck har även bety-
delse eftersom uppvärmning av takmateri-
alet eller snömassan kan påverka friktio-
nen mellan snö och tak.

Taktypen och lutningen har stor bety-
delse för rasrisken. Rostfri och plastbe-
lagd plåt har låg friktion medan oxiderad
förzinkad plåt har högre friktion. Ett
mörkt tak ökar risken för att snöras efter-
som snösmältningen blir större än för ett
ljust tak. Ärgad koppar är relativt sträv
vilket medför hög friktion. Tegeltak av
glaserade pannor har mycket låg friktion,
medan tegelpannor och betongpannor har
högre. Papptak används främst när tak-
vinkeln är låg. Rasrisken är i dessa fall li-
ten. Rasrisken börjar vid 14 till 16 graders
lutning och avtar vid cirka 60 grader. 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 kraf-
tigt snöfall. Denna anhopning av snö blir
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Tabell 1: Internationell klassificering av
snö på marken utifrån snökornens form. 
I tabellen visas även tillhörande symbol.



så småningom för tung och kan rasa. På
tak med låg lutning samlas gärna stora
snömängder och vinddrivor kan byggas
upp. Dessa kan sedan ombildas till häng-
drivor.

Snöras kan förhindras genom att mon-
tera olika typer av snörasskydd. Det finns
många varianter, snöräcken, snökrattor,
gallerdurk, profildurk med mera. Det före-
kommer dock en del snöräcken som inte
alltid är effektiva. De kan vara för svaga,
för låga eller vara dåligt fastsatta. Exem-
pel finns att snöras inträffat trots snöras-
skydd. Snön har helt enkelt glidit över el-
ler under skyddet. Riskområdet på mar-
ken nedanför blir vid detta fall mycket
större än vid exempelvis riskområdet för
istappar. Därför är det mycket viktigt att
ha framförhållning med kontinuerliga
kontroller och/eller effektiva snöras-
skydd.

När det gäller snörasskydd finns några
olika principer att välja mellan: 
● Ett galler, räcke, gallerdurk etcetera
vid takfot, som ska förhindra att snön gli-
der ut över kanten.
● Metoder att öka friktionen mellan snö
och tak så att snön ligger kvar tills den
smälter.

Därtill kan man tillägga att skottning är
en beprövad metod, men risken för olyck-
or är tämligen stor. Här finns även juridis-
ka frågor som inte är helt enkla.
Istappar. Istappar bildas när tempera-

turen ligger strax under fryspunkten.
Snön på taket smälter antingen av solens
instrålning eller av den utgående värmen
genom taket. När vattnet når takfoten kan
det frysa på grund av lägre temperatur i
skuggan eller i fallande dagstemperatur.
Vid detta förlopp växer istappen kontinu-
erligt och när egentyngden blir alltför stor
brister den och faller till marken. Hastig-
heten hos en fallande istapp kan bli avse-
värd liksom dess vikt och storlek, se tabell
2. Hastigheten hos en istapp när den träf-
far marken om den faller från andra vå-
ningen är av storleksordningen 25 km/h
och från femte våningen 60 km/h. För att
undvika istappar kan värmekablar och
värmeplattor vara effektiva. Detta gäller
om de är rätt installerade och styrs på kor-
rekt sätt. I annat fall kan de förvärra situa-
tionen. Det är viktigt att kabelns effekt är
tillräcklig för det aktuella taket.

Hängdrivor. Ett snösjok kan bli häng-
ande i takfoten, så kallad hängdriva. Den
lossnar också så småningom. Vanligast är
att hängdrivor bildas i områden där tem-
peraturen är under fryspunkten under
längre perioder och där vinden flyttar och
packar snön. Detta gäller i första hand de
norra delarna av Sverige.

Laboratorieförsök
För att bättre förstå mekaniken kring hur
snö glider av tak av olika typ samt hur
snön samverkar med olika typer av snöras-
skydd har en serie laboratorieförsök på-
börjats vid LTU. Undersökningarna om-
fattar en studie av friktion mellan snö av
olika typ och olika typ av takbeklädnader.
Här studeras snöns beteende vid olika tak-
vinklar, olika snörasskydds funktion och
egenskaper, isbildnings inverkan på frik-
tionen samt vilken inverkan skiktad snö
och temperaturväxlingar har på snöns håll-
fasthet och friktion. Försöken är påbörjade
och här presenteras några resultat.

Tre olika typer av vanliga takmaterial
har studerats. 
● Galvaniserad takplåt
● Tegelpannor
● Asfaltpapp.

Vid försöken byggdes modeller med
måtten 4 gånger 1,5 gånger 0,3 meter för
vart och ett av takmaterialen.

På marknaden finns flera olika typer av
snörasskydd. I denna förstudie har några
olika snörasskydds utformning och funk-
tion undersökts. De valda snörasskydden
var:
● Profildurk
● Gallerdurk
● Snöräcke med tre rör

Själva försöken har genomförts i del-
studier:
● Friktion mellan de olika taktyperna
och olika typer av snö
● Studie av olika snörasskydd i kombi-
nation med taktyp och typ av snö
● Simulering av isbildning mellan tak
och snötäcke med olika typ av snöras-
skydd

● Simulering av kraftigt skiktad snö i
kombination med olika tak och snöras-
skydd.

Försöken har genomförts i en väder-
skyddad försöksanläggning på LTU. Alla
försök kom inte att genomföras i denna
eftersom vintern i år var ovanligt kort och
mild. Det blev helt enkelt alltför varmt in-
nan försöken var slutförda. Nu fortsätter
studien i stora frysrum. Flytten av testan-
läggningen till frysrummen och hante-
ringen av snö inomhus har försenat studi-
en och försöken fortgår alltjämt.

Vid studiet av friktionen mellan snö
och tak fylldes snö med olika densitet på
takelementen. Snöns tjocklek var cirka
0,3 m. Ena kortsidan lyftes med en tra-
vers och snöns rörelsemönster kunde no-
teras. Särskilt noterades den vinkel vid
vilken snön började glida av taket.

Tillvägagångssättet var likartat för de
övriga försöken med skillnaden att det
fanns ett snörasskydd monterat vid tak-
fot.
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Tabell 2: Istappars storlek och massa.
–––––––––––––––––––––––––––––––
Längd 0,5 m 1 m 2 m

Vikt 2 kg 20 kg 50 kg

Galvaniserad takplåt i laboratoriemijö.

Profildurk monterat på plåttak.

Tegeltak i laboratoriemiljö.

Gallerdurk.

Snöräcke med tre rör monterat på tak
med asfaltpapp som ytbeläggning.



De punkter som studerades särskilt för
snörasskydden var:
● Vilken kraft utövar snön på snöras-
skydden?
● Hur ser brottmekanismen ut för olika
typer av snörasskydd?
● Hur stort snödjup och hur stor takvin-
kel klarar snöskyddet av innan snön
trycks över, genom eller under snöras-
skyddet?
● Vilken typ av snörasskydd är lämpligt
att använda för olika urbana miljöer?
● Är snörasskydden korrekt utformade?
● Vilka förbättringar kan göras på re-
spektive snörasskydd för att förhindra ras
från tak

Några av dessa frågor har redan fått
svar men flertalet håller på att besvaras
med ledning av de genomförda försöken.

När isbildning skulle simuleras mellan
snö och takyta lades ett snölager med
tjockleken cirka 20 cm på taket. Därefter
placerades värmefläktar under taken för
att simulera den uppvärmning som sker
då varm inomhusluft värmer taket underi-
från, samt de temperaturväxlingar som
uppstår på våren. Då taket värmts tillräck-
ligt och snön närmast taket hade smält
stängdes fläktarna av för att sänka tempe-
raturen liknande den temperatursänkning
som sker framåt kvällen och natten. Efter
att vattenskiktet hade frusit, lyftes taken
för att studera rörelsemönstret och notera
hur effektiva snörasskydden var. Tyvärr
har dessa försök inte kunnat fullföljas
ännu utan fortsätter i frysrummen.

Några resultat
Friktion mellan snö och tak. I denna inle-
dande studie genomfördes två försök per
tak för att få ett medelvärde på rasvin-
keln. Försök gjordes dels med packad och
dels med lös snö. Temperaturen vid prov-
tillfället var cirka - 10 ºC för den packade
snön samt + 6 ºC för den lösa snö. Försö-
ken gav följande resultat, tabell 3:

Försöken visade att friktionen mellan
asfaltpappen och snölagret var störst och
det resulterade i en högst rasvinkel jäm-
fört med tegel och plåt. Den profilerade
takplåten som har en mycket glatt yta,

kunde bara ha en lutning på cirka 22 gra-
der innan snön gled av medan taket med
tegelpannor placerades mellan plåttak
och papptak. 

Vid försök med grovkornig ”vårsnö”
som ej packades fick snön som väntat
högre densitet jämfört med de tidigare
försöken på grund av det högre vattenin-
nehållet. Även i det här fallet genomför-
des två rasförsök per takmaterial och re-
sultatet presenteras i tabell 4.

Tabellen visar att snön endast gled av
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 vink-
lade i över 75 grader under tre timmar
utan att snötäcket gav vika.

För att studera den effektiviteten hos
de olika snörasskydden var det nödvän-
digt att beräkna hur stor kraft de olika

snörasskyddden tog upp från den anlig-
gande 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 detta är inget som upptäcktes
under dessa försök. De olika snörasskyd-
den uppvisade dock en viss skillnad vad
gäller rasvinkel och brottmekanism i
snön. Detta beror på snörasskyddens de-
sign. Profildurken är lägre än snöräcket
med tre rör, vilket gör att snön lättare
klättrar över denna, men har å andra sidan
ett tätare mönster så snön som ligger an
mot snörasskyddet inte trycks genom det-
ta. 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 anmärk-
ningsvärda är dock den snömängd som
tar sig under snöräcket. Uppskattningsvis
tog sig 30 till 35 procent av den totala
snömängden på taket under räcket vid

52 Bygg & teknik 4/07

Tabell 3: Rasvinklar för packad snö med  olika takmaterial.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rasvinkel [º] Rasvinkel [º] Medelvärde [º] Densitet 
Ras 1 Ras 2 [kg/m3]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Profilerad plåt 21 24 22,5 452
Asfaltpapp 49 51 50 426
Tegel 39 38 38,5 435

Tabell 4: Rasvinklar för lös snö med  olika takmaterial.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Rasvinkel [º] Rasvinkel [º] Medelvärde [º] Densitet 
Ras 1 Ras 2 [kg/m3]

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Profilerad plåt 40 33 36,5 515
Asfaltpapp – – – 515
Tegel – – – 515

Rasförsök med plåttak utan
snörassskydd.

Rasförsök med asfaltpapptak utan
snörasskydd.

Snöräcke med tre rör på plåttak.

Profildurk på plåttak.



brott. Gallerdurken har liknande egenska-
per och design som profildurken. Den är
dock något mer genomsläpplig, vilket gör
att den inte klarar lika stora takvinklar.

Brottmekanismen för profil- och galler-
durken är i det närmaste densamma,
trycket från bakomliggande snö gör att
snön trycks över snöräckena. För snö-
räcket med tre rör är brottmekanismen of-
tast av annan art. De brottmekanismer
som kunde identifieras var:

1. Snön trycks under och genom snö-
räcket beroende på de stora avståndet
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 framförva-
rande 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 snö-
räcket och ned på marken.

Temperaturen vid provtillfället var cir-
ka - 12 ºC. Tabell 5 visar resultaten från
utförda försök.

Slutord
Denna förstudie, som till del presenterats
här, visar att vi har en hel del kvar att lära
för att hitta den optimala designen på snö-
rasskydd. Ännu har inga tester gjorts på
låga skydd som är spridda över taket för
att utröna dessa skydds effektivitet i jäm-
förelse med skydden vid takfot. Inte heller
har test med snö med olika skiktning slut-
förts. Av de hittills genomförda testen
framgår det att de geotekniska analysme-
toderna väl kan användas vid analys av
snömassor som glider på tak. ■
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Grovkornig blötsnö.

Tabell 5: Resultat från rasförsök med snörasskydd.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Plåttak Rasvinkel Beräknad snömassa på tak Friktionskraft vid brott Av snörasskyddet upptagen kraft 

[º] [kg] [N] [N]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Profildurk 45 470 3260 2021
3-rör 37 430 2529 1254
Gallerdurk 42 460 – –

Plåttak med isskikt täckt av ett
överliggande snölager.

Kompakt snö trycks över profildurk.

Snö trycks genom och under snöräcke
med tre rör.




