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SNÖLASTER DÅ OCH NU:
EN JÄMFÖRELSE OCH
PARAMETERSTUDIE

BAKGRUND
Under vintern 2009-2010 inträffade 
drygt 180 takras på stora byggnader. 
Dessutom fick ca 4000 ekonomibygg-
nader mer eller mindre allvarliga ska-
dor. Ofta gällde det byggnader med 
låglutande tak och stora spännvidder. 
Detta är exempel som visar på hur vik-
tig dimensionering för snölast är då det 
är ofta den avgörande faktorn när det 
gäller takras.
 
Föreskrifter som behandlar dimensio-
nering för snölast uppdateras konti-
nuerligt och den senaste utgåvan av 
EKS (Boverkets föreskrifter om ändring 
i verkets föreskrifter och allmänna råd 
(2011:10) om tillämpning av europe-
iska konstruktionsstandarder (euro-
koder)) utkom i oktober 2015. Denna 
utgåva medförde en del ändringar när 
det gäller dimensionering för snölast.
 

MÅL
Det generella målet med examensar-
betet är att utreda hur ändringarna när 
det gäller snölast i EKS påverkar last-
effekten för byggnader, samt hur tak, 
särskilt för hallbyggnader i limträ, ska 
dimensioneras för att klara lastföränd-
ringarna. 

Examensarbetet förväntas resultera i 
kunskap om inverkan på takdimensio-
nering på grund av ändringarna i EKS.
 
METOD
För att kunna få svar på frågorna krävs 
beräkningar och jämförelser. Först ge-
nomförs en litteraturstudie där vi jäm-
för och analyserar tidigare utgåvor av 
liknande föreskrifter som behandlar 
snölast. Senare ska beräkningar utföras 
samt en konsekvensanalys upprättas av 
hur ändringarna i EKS:en påverkar limt-
räkonstruktioners moment, tvärkraft, 
upplagskraft och nedböjning för olika 
spännvidder och taklutningar. 


