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Udredning vedr. sneskader i.f.m. snestormen 
februar 2007  

Baggrund 

I februar 2007 indtraf en usædvanlig vejrsituation i den nordlige del af Dan-
mark. I forbindelse med et forholdsvis kraftigt snefald var der i flere dage en 
meget fastlåst tilstand, karakteriseret ved svag frost og kraftig vind fra øst, 
hvilket betød at den sne, der faldt, var forholdsvis tung, og at den i høj grad 
blev omfordelt i form af kraftig drivedannelse på udsatte steder. Der indløb 
meldinger om en række skader på bygninger, og spørgsmålet om bygnin-
gers sikkerhed blev rejst i pressen.  
 
Bl.a. med baggrund i information, som EBST har medvirket til at indsamle fra 
de kommuner, hvor de berørte bygninger var beliggende, har SBi i et notat 
[1] sammenfattet og kommenteret skaderne. I notatet påpeges det, at et 
nærmere studium af de skadede bygninger og det tilhørende projektmateria-
le kan benyttes som grundlag for overvejelser omkring sikkerheden af byg-
ninger under tilsvarende snestorme i fremtiden. Det foreslås at studiet skal 
sigte mod at bedømme i hvilken udstrækning svigtene tager udgangspunkt i: 

 
– Mangelfuldt normgrundlag 
– Mangelfuld dimensionering mod snelast 
– Udførelsesfejl 
– Manglende vedligeholdelse 
 
Formålet skulle være at afgøre om det grundlag hvorpå konstruktioner di-
mensioneres imod snelast bør revideres, eller om fokus skal rettes mod kva-
litetssikringsprocesser og akutte afhjælpningsprocedurer. 
 
Dette studium er nu gennemført og nærværende dokument redegør for ud-
kommet heraf. 

Metode 

Der er behandlet de samme 13 sager som i [1]. Sagerne er belyst ved ind-
hentning af supplerende oplysninger fra bygnings-ejere, lejere, rådgivende 
ingeniør-firmaer og tekniske forvaltninger. 
 
I videst muligt omfang er fremskaffet årsagsrapporter fra sagkyndige, der har 
besigtiget de skadede bygninger. 
 
Herudover er der udnyttet informationer fra et møde der blev holdt i Byg-
ningsstatisk Selskab om emnet [2]. På mødet blev der blandt andet redegjort 
for vejrsituationen de pågældende dage (Stig Rosenørn, [2.2]) samt for den 
historiske udvikling af normernes regler for snelast (Jørgen Munch-
Andersen, [2.3]). 
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Alle svigt er analyseret med henblik på rubricering som: 
 
– projekteringsfejl i relation til snelast 
– udførelsesfejl 
– manglende vedligeholdelse 
– ekstrem snemængde (dvs. ingen fejl eller manglende vedligehold) 

 
Da der ikke er mulighed for at foretage en objektiv vurdering af snemæng-
den anvendes denne sidstnævnte kategori kun når ingen af de øvrige fejl el-
ler mangler konstateres. 
 
I flere sager er informationerne tilvejebragt via en part i sagen. I tilfælde af 
modstridende eller ensidige oplysninger har SBi foretaget en skønsmæssig 
vurdering for at kunne rubricere sagen i ovennævnte kategorier. 

Snestormen februar 2007 

Den pågældende snestorm var usædvanlig, idet kombinationen af: 
 
– kraftig vind 
– let frost 
– flere dages varighed med stort set samme vindretning 
 
bevirkede at sneen blev forholdsvis tung og fik mulighed for at samle sig i 
kraftige drivedannelser [2.2].  
 
Snestorme er normalt forekommet ved væsentligt lavere temperaturer, typisk 
-10° C, hvor sneen er væsentligt lettere og derfor dels forårsager mindre last 
ved drivedannelse, dels har sværere ved at danne store driver på tage.  
 
Stigende vintertemperaturer betyder at vejrsituationen i februar 2007 ikke 
kan anses for mere usædvanlig end at tilsvarende vejrsituationer må forven-
tes at kunne indtræffe inden for en kortere årrække. Det er usandsynligt at 
en tilsvarende snestorm i fremtiden vil kunne optræde ved andet end østen-
vind, [2.2]. 

Snelast i DS 410 

Påvirkning fra snelast opdeles i dag normalt i bidrag fra: 
 
– tagfladens form 
– sneophobning pga. lægivning fra højereliggende nabokonstruktioner 
– nedskridning af sne fra højereliggende nabokonstruktioner 
– sneophobning pga. lægivere iøvrigt 
 
Reglerne for snepåvirkning er ændret flere gange i løbet af de sidste 50-60 
år [2.3]. 
 
For så vidt angår enkeltstående bygninger med sadeltag er ændringerne af 
mindre betydning. 
 
I lastnormen (DS 410) fra 1945 skulle man tage hensyn til sneophobning i 
"snesække" når der var tale om "shedtage og lign." (tage med flere tagryg-
ge).  Snesækkene blev regnet halvt fyldte med en densitet på 1.5 kN/m3. 
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Først ved en revision af normen i 1977 tilføjedes begreberne vedr. sne-
ophobning i hulheder og fordybninger og nedskridning fra højereliggende 
nabobygninger. Snelastens fordeling og størrelse skulle dog fastsættes ud-
fra en individuel betragtning. Den øvre grænse for snelast ved ophob-
ning/nedskridning angives som 3.0 kN/m2 imod den normalt fordelte snelast 
på 0.75 kN/m2. Den halve højde af snesække begrænses samtidigt til 1 me-
ter. 
 
I 1982 fordobles densiteten af sne i snesække til 3.0 kN/m3. 
 
Med et tillæg i 1988 indførtes detaljerede regler vedrørende ophobning og 
nedskridning, der har stor lighed med de nugældende. 

Analyse 

Alle tilfælde, på nær ét, er geografisk placeret i Jylland med Tilst ved Århus 
som sydlig begrænsning og Brønderslev i Nordjylland som nordlig begræns-
ning. Ét tilfælde er placeret i Storkøbenhavn. 
 
Den geografiske placering af de skadede bygninger er i overensstemmelse 
med, at det var området vest for et meget varmt Kattegat, der var udsat for 
den værste snestorm. For det enlige tilfælde i Storkøbenhavn gælder at sne 
er skredet ned fra et højere beliggende tag og efter et frit fald på 3 meter har 
forårsaget skader. 
 
Konstruktionerne er opført i perioden fra 1940'erne og indtil 1999. 
 
I forbindelse med svigtene er der typisk involveret bygninger med en tagfla-
debredde på over 12 meter, enten som den bygning der svigter eller som 
lægivende bygning. 
 
Der er observeret svigt i såvel hovedkonstruktioner som i sekundære kon-
struktionsdele som åse og tagplader. Svigtene er forekommet i både træ-, 
stål- og beton-konstruktioner. 
 
I undersøgelsen er indgået 3 stalde. Det vides ikke om disse er dimensione-
ret mod sneophobning/-nedskridning men da der ikke blev stillet krav til 
landbrugsbygninger før BR77 trådte i kraft er det næppe sandsynligt. Disse 
usikre forhold omkring dokumentationsniveauet og vedligeholdelsen gør år-
sagsfastsættelsen usikker for disse bygninger, men de relativt beskedne 
snedybder gør at der sandsynligvis er tale om konstruktioner som ikke har 
haft den styrke der ville være krævet for andre bygningstyper med tilsvaren-
de placering. 
 
For de øvrige bygninger fremgår at der er forhold i omgivelserne som gør at 
der kan ske drivedannelse. 
 
De skadede bygninger ligger typisk vest for en højereliggende bygning som 
har kunnet give læ for snestormens østenvind. Herved er snefaldet blevet af-
lejret i driver på de lavereliggende bygninger. Der er også eksempler på 
nedglidning fra højere til lavere beliggende tagflader. 
 
I nogle tilfælde har der været tale om shedtage (f.eks. sammenbyggede sa-
deltagshuse) som giver egentlige "snesække".  
 
Frem til 1977 har man iht. lastnormen, kun skullet forholde sig til sneophob-
ning mv. når der var tale om snesække. Det ser ikke ud til at man har for-
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holdt sig til snesække i de af undersøgelsens bygninger, der har sådanne. 
Nogle bygninger, dem som ikke har snesække, er tilsyneladende dimensio-
neret korrekt iht. den dagældende norm, men er alligevel blevet skadede 
idet der var lægivende nabobygninger. 
 
Alle bygninger opført efter normsæt senere end 1977 skal være udformet 
under hensyn til sne-ophobning og –nedskridning. Dette er stort set ikke sket 
i de foreliggende bygninger opført efter 1977. 
 
I flere tilfælde er der tale om at en senere opført bygning enten bliver lægiver 
eller skaber en snesæk på en tidligere etableret bygning.  
 
Udover mangelfuld dimensionering mod snelast, er i nogle tilfælde oplyst 
andre projekterings- eller udførelsesfejl. Hvorvidt svigtet var sket såfremt 
disse fejl ikke var til stede er uvist. 
 
Kun i ét tilfælde skønnes svigtet at kunne være relateret til manglende vedli-
geholdelse. 
 
I intet tilfælde rubriceres svigtet som konsekvens alene af ekstrem sne-
mængde. Der er dog indikationer af at snelasten på enkelte af bygningerne 
har været større end foreskrevet efter normens regler. Det kan ikke afgøres 
om skaden ville være sket hvis snelasten var fastsat i overensstemmelse 
med normens regler. 
 
Afslutningvist bemærkes at de omtalte hændelser let kunne have involveret 
tab af menneskeliv. 

Konklusion 

Snelasten 
Undersøgelsen viser at korrekt hensyntagen til sneophobning/-nedskridning 
er af afgørende betydning for sikkerheden overfor snelast. Undersøgelsen 
indikerer dermed at normændringen i 1977, hvor sneophobning fra lægiven-
de bygninger blev indført, var yderst relevant. 
 
Den aktuelle snestorm var usædvanlig men det kan ikke afvises at tilsvaren-
de omstændigheder vil kunne indtræffe inden for en kortere årrække, even-
tuelt i et andet geografisk område eller med en anden vindretning, og vil der-
ved kunne generere et antal nye svigt i lighed med de her refererede.  
 
Det kan ikke afvises at den aktuelle snestorm kan ses som en indikator for at 
der på grund af klimamæssige forandringer i de kommende år vil komme 
større snebelastninger på grund af mulige klimamæssige forandringer.  
 
På det foreliggende grundlag kan dog ikke afgøres om de nugældende be-
lastningsregler er i overensstemmelse med faktisk forekommende snelaste, 
idet de foreliggende konstruktioner som hovedregel ikke har haft den styrke, 
der kræves efter de nugældende regler.  
 
Ved gennemførelsen af nærværende undersøgelse er der dog identificeret 
en række problemstillinger som peger i retning af at sikkerheden overfor 
snelast er væsentligt mindre for visse typer af bygninger end for andre. Ne-
denstående punkter foreslås behandlet ved en eventuel revision af reglerne 
for snelast: 
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– I DS 410 fremgår ikke klart hvorledes sne-ophobning og -nedskridning 
skal behandles når tagfladen fra den bygning som giver læ, eller som 
sneen kan skride ned fra, når helt ned til den betragtede bygning, se figur 
1. 

– I samme situation forholder DS 410 sig heller ikke til at snelasten øges på 
den lægivende bygning pga. den bagvedliggende drivedannelse se figur 
1. Dette forhold udmønter sig også ved buekonstruktioner hvor der ikke er 
lodrette facader se figur 2. 

– De viste figurer illustrerer også, at i vejrsituationer med drivedannelse er 
lastmodeller med maksimal last pr. kvadratmeter ikke altid realistiske. Her 
kunne det overvejes at indføre en last som øges f.eks. med bygningens 
bredde, se figur 3. I den forbindelse bør man overveje lastmodeller som 
dels sikrer mod lokal overbelastning, dels sikrer en fornuftig styrke af ho-
vedkonstruktionen. 

 

    
Figur 1     

 

 
Figur 2, Buehal 

 
 

 
Figur 3



 

9 

Styrken af eksisterende bygninger 

I en tilsvarende snestorm vil bygninger som er opført før normerne blev 
skærpet i 1977 og som har en lægiver eller snesæk være potentielle svigt-
kandidater. 
 
I nærværende undersøgelse gælder at bygninger opført efter 1977 kun 
sjældent er dimensioneret korrekt mod snelast. Hvor stor en andel af den 
eksisterende bygningsmasse, som er opført efter 1977, der lider af samme 
mangel er ukendt. 

Udførelsesfejl/Manglende vedligeholdelse 
Der er kun enkeltstående indikationer af at manglende vedligeholdelse eller 
udførelsesfejl har spillet en rolle, og ingen indikationer af, at ét af disse for-
hold har været den væsentligste årsag til svigt. 

Opførelse af nabobygninger 
Undersøgelsen tyder på at det ikke er rutine at vurdere hvorledes en ny 
bygning ændrer snelasten på allerede eksisterende konstruktioner.  

Anbefalinger 
Udredningen giver anledning til følgende anbefalinger: 
 
1. Lokalisering af potentielle svigt-kandidater 
 
Potentielle svigt-kandidater kan identificeres ud fra deres fysiske beliggen-
hed i forhold til lægivere (typisk nabobygninger) og udformning af tagfladen. 
 
Der anbefales udarbejdet en folder som henvender sig til ejere af relevante 
bygninger. Relevante bygninger kunne omfatte undervisningslokaler, konto-
rer, kulturarrangementer, idrætsfaciliteter, svømmehaller, forretninger, re-
stauranter, kantiner, fabrikker m.v., altså typisk bygninger med en mini-
mumsbredde af tagfladen på 12 meter og hvor der dagligt færdes mange 
personer. 
 
Folderen skal give bygningsejeren mulighed for at afgøre om en aktuel byg-
ning er en potentiel svigtkandidat. Kriterierne omfatter iagttagelse af om: 
 
– bygningen udsættes for lægivning fra nabobygninger mod øst 
– bygningen selv er lægiver for nabobygninger mod vest, som derved bliver 

svigtkandidater 
– tagfladen kan opsamle store snemængder (f.eks. sammenbyggede sadel-

tagskonstruktioner) 
– der er mulighed for "egen-lægivning", se fig. 1, 2 og 3, ved meget brede 

konstruktioner 
– der er mulighed for nedskridning fra højereliggende tage 
 
I folderen bør kriterierne anskueliggøres ved enkle grafiske virkemidler såle-
des at bygningsejeren nemt kan afgøre om den aktuelle bygning er en svigt-
kandidat eller om den bevirker at en nabobygning bliver en svigt-kandidat. 
 
Hvis en bygning identificeres som svigt-kandidat skal der inddrages en sag-
kyndig til en videregående analyse. Gennem analysen undersøges hvilken 
snelast bygningen er dimensioneret for, og på baggrund heraf afgøres f.eks. 
om: 
 
– forstærkning er påkrævet 
– tagføringen kan ombygges 
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– der kan foranstaltes snerydning 
– der skal evakueres 
 
Denne vurdering bør baseres på de nuværende (evt. opdaterede) regler for 
snelast. 
 
Folderen bør endvidere indeholde et afsnit henvendt til den bygningssag-
kyndige med relevante anvisninger i forbindelse med analysen og de even-
tuelle nødvendige efterfølgende tiltag. 
 
Herudover er der behov for en bredere formidling af nærværende problem-
stilling, for derigennem at indskærpe vigtigheden af, at overveje muligheden 
for sneophobning-/nedskridning ved dimensionering.  
 
2. Normændringer 
Det anbefales at lade normudvalget for last og sikkerhed vurdere behovet for 
en revision af reglerne med udgangspunkt i de under "Konklusion" nævnte 
forhold vedrørende ophobning af sne. Herunder skal iagttages hvorvidt ind-
førelsen af Eurocoden med dansk anneks vil omfatte de nævnte forhold.  
 
Resultaterne heraf må indgå i ovennævnte folders anvisninger til den byg-
ningssagkyndige. 
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