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PRODUKTBLAD

SMHI SNÖRAS FRÅN TAK
Snöras från tak är en webbaserad produkt som hjälper dig som har ansvar för tak-
skottning att på ett enkelt sätt kunna bedöma risken för snöras. Produkten är fram-
tagen av SMHI och Fastighetsägarna Stockholm och bygger på beräkningar för 
en mängd olika väderparametrar samt för olika tak- och vindstyper.

Med några enkla klick i webbverktyget får du snabbt en 
aktuell bild av risken för snöras på just din fastighet som 
en hjälp att planera din takskottning. 

På ett överskådligt sätt presenteras riskbedömningen 
för de fem kommande dygnen i form av grafer. Med 
hjälp av färgkodning anges nivåerna för rasrisk; stor, 
måttlig eller liten risk.

NOGGRANT UTVECKLAD
Det är inte bara vädret som påverkar risken för snöras, 
fastighetens konstruktion spelar också in. Modellen tar 
därför hänsyn till ett flertal faktorer såsom taklutning, 
takbeklädnad, snörasskydd, husets isoleringsnorm och 
om vinden är inredd eller oinredd. 

Hänsyn tas också till snötäckets djup, om snötäcket 
påverkats av temperaturomslag, den senaste tidens 
väder samt inte minst väderprognosen dygn för dygn 
under den kommande femdygnsperioden. Ur väder-
prognosen hämtas temperaturutveckling, nederbörds-
mängd, nederbördstyp och solinstrålning.

SAMUTVECKLAD OCH VERIFIERAD
Snöras från tak är utvecklad i samarbete mellan SMHIs 
affärsverksamhet Företag och Media och Fastighets-

ägarna Stockholm med följande samarbetspartners i 
Stockholm: Familjebostäder, HSB, Riksbyggen, SBC, 
Stockholmshem och Svenska Bostäder.

Beräkningsmodellen är grundad på en sammanställ-
ning av erfarenheter om hur husets och takets egen-
skaper liksom vädret påverkar risken för snöras. Däref-
ter har modellen verifierats mot olika tillfällen då snöras 
inträffat och efter verifikationen modifierats och för-
bättrats. 

Produkten SMHI Snöras från tak ingår i SMHIs 
Snöraswebb. I webbtjänsten ingår även ett antal andra 
produkter utvalda för fastighetsskötsel, bl.a. väder-
radarbilder och prognoser för de kommande dygnen 
inklusive beräknad nysnömängd.

För mer information kontakta:
Lars-Erik Larsson  
tel 011-495 85 50 
e-post lars-erik.larsson@smhi.se

Daniel Andersson  
tel 011-495 87 02 
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