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Abstract 
This bachelor thesis aim is to shine some light on traditional methods of drawing staircases. Before the 
breakthrough of technology and machinery that now controls large parts of the stair building industry 
other more artisanal methods were used to draw and build stairs. Written information about methods 
of drawing staircases is rather hard to come by and the ones that are available are often largely text 
based and difficult to understand for the uninitiated. The survey focuses on L-shaped stairs, winder 
staircases, built with a round newel post in the inside corner. The reason of the interest for this specific 
type of staircases comes mainly from the lack of information that could be found about how to draw 
and build them using traditional methods. The knowledge of drawing staircases I had before 
undertaking this thesis was rather thorough but was exclusively about regular winder staircases built 
without newel posts. The main question this survey revolves around is based on the lack of 
information found in literature about how to draw the stair type of interest using traditional methods. 
To answer the surveys questions two different methods were used. Interviewing and practical 
attempts. The interview in this survey was conducted with an experienced stair builder generous 
enough to share his many years of knowledge in the field. The results from the interview and my own 
knowledge about drawing stairs were combined in practical attempts where the main goal was to find 
optimized way of drawing the examined stair type.  The result of the survey is a job description of how 
an L-shaped staircase with a round newel post can be drawn. The job description makes use of pictures 
to help explain and clarify complicated steps along the way. With the help of an appendix in the end of 
the thesis the hope is that this job description will be easy to follow and understand for the persons 
interested in learning how to build these types of staircases.  
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Förord 

Snickerier och byggnationer som kräver lite finurlighet och tekniska lösningar är något som 
jag under mina år på institutionen för Kulturvård har lärt mig uppskatta. De problem som till 
en början känns överväldigande och jobbiga blir betydligt mer givande när polletten trillat 
ned. Det är förmodligen en stor anledning till att intresset för trappor växte hos mig. Efter att 
ha börjat nosa i ämnet under min utbildning kändes det till slut ganska självklart att min 
kandidatuppsats skulle handla om just trappor.  

När utbildningen på Bygghantverksprogrammet nu närmar sig sitt slut vill jag här passa på att 
tacka alla mina klasskamrater, lärare och andra människor som jag lärt känna och fått träffa 
under dessa tre år. Jag är tacksam och glad över att ha fått dela dessa tre år med er i med och 
motgång.  

Jag vill rikta ett stort tack till Karin Johansson som har varit min handledare under denna kurs 
och som har läst igenom och kommit med välbehövliga synpunkter och frågor på och om min 
text. Stort tack även Anders Carlsson som med energi och lust valde att ställa upp på en 
intervju med mig vilket jag är väldigt glad för. Till sist tack även ni som hjälpt mig förbättra 
uppsatsen i denna undersökning genom att komma med synpunkter på förbättringar och 
förändringar under arbetets gång.  

Leo Danielsson  

Mariestad 2022-03-07 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trappor är en fascinerande byggnadsteknisk konstruktion som i sin funktionsmässiga enkelhet 
har i uppgift att transportera människor mellan två 
våningsplan i byggnationer. Processen att konstruera trappor 
i olika former och utföranden med traditionella metoder är 
däremot något som vid första anblick kanske inte uppfattas 
som alldeles enkelt. För att få förståelse för 
utslagningsmetoder för olika typer av trappor krävs 
kunskaper om såväl teoretiska som praktiska 
hantverksmässiga begrepp och procedurer. Förståelse för 
ritningslära, matematiska begrepp och formler, 
utslagningsmetoder och hantverk är några delar som krävs. 
Kort kan utslagning av trappor förklaras som metoder att på 
en planritning rita upp en trappa i full skala och sedan föra 
över måtten från denna tvådimensionella ritning till det 
tredimensionella material som trappan skall byggas av.  

Intresset för trappor väcktes hos mig under mina studier på 
Göteborgs Universitets Bygghantverksprogram i Mariestad. 
Under en fördjupningskurs höstterminen 2021 fick vi i 
uppgift att fördjupa oss i valfritt praktiskt ämne där jag 
landade i att försöka ta reda på och få förståelse för hur en 
svängd L-trappa med kiltrappsteg kunde konstrueras. Det 
som lockade med dessa trappor var först och främst de för 
mig estetiskt tillfredställande formerna och till synes 
komplicerade hantverk som låg bakom konstruktionerna. 
Detta väckte frågan om anledningen till att de såg ut som de 
gjorde. I denna kurs begränsade jag mig till en specifik 
processbeskrivning för trapputslagning och försökte därefter 
följa denna för att bygga en trappa i skala 1:2. De praktiska 
försök som gjordes lyckades och resulterade i slutändan i en 
svängd trappa och en grundläggande förståelse för 
trapputslagningar av svängda trappor.  

Ett logiskt nästa steg att ta i undersökningen av trappor blev 
att försöka få en djupare förståelse för mer komplicerade 
trapputslagningsprocesser. Svängda trappor kan se ut på 
många olika sätt. Den form jag begränsat mig till att 
undersöka är en svängd trappa (L-trappa) byggd med en 
spindel även kallat spindelstolpe i innerhörnet. Figur 1 visar 
vad jag i denna undersökning menar med en L-trappa med 
en spindelstolpe, en trappa som gör en 90 gradig sväng med 

Figur 2. Spiraltrappa. 

 
Figur 1. L-trappa med 
spindelstolpe.  
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vinkelräta vangstycken och inte en spiraltrappa som också är svängd. Spindel kallas en 
stående stolpe som bland annat fungerar som fäste för vangstycken, trappsteg och räcken. En 
spindel är inte i alla fall ett konstruktionsmässigt måste för svängda trappor och förknippas 
förmodligen oftast med spiraltrappor där en central spindel agerar mittparti kring vilket 
trapporna är uppbyggda, se figur 2. I stället för att skriva svängd trappa byggd kring en 
spindelstolpe kommer jag fortsättningsvis i denna uppsats kalla det för L-trappa med 
spindelstolpe eller L-formad spindeltrappa 

 

1.2 Problemformulering 

Det huvudsakliga problemet undersökningen utgick ifrån var bristen av utslagningsmetoder 
som finns beskrivna i litteraturen. De källor som beskriver utslagningsmetoder av olika slag 
för svängda trappor är relativt grundläggande och lämnar en del att önska när det kommer till 
fördjupningskunskaper i ämnet. Tryckta eller digitala källor där utslagningsmetoder för 
spindeltrappor av den typ jag intresserat mig för verkar vara ytterst sällsynta då jag inte 
lyckades hitta några av detta slag. I denna undersökning låg fokus på svängda trappor som är 
byggda kring en rund spindel. Anledningen till att intresset för det specifika utförandet med 
en rund spindel väcktes är just att den runda formen på spindeln, med den kunskap jag satt på 
och hade tillgång till, försvårade utslagningsprocessen. Problematiken med den runda formen 
på spindeln är att den inte har ett tydligt projektionsplan, en vinkelrät och jämn yta att rita på, 
jämförelsevis med en spindel som är kvadratisk eller rektangulär.  

Kunskaper om traditionella metoder för att bygga trappor finns idag hos personer med 
specialkunskaper i ämnet. Då processen att bygga trappor idag ofta görs av specialiserade 
firmor med hjälp av datoriserad teknik finns det en risk att de traditionella metoderna glöms 
bort eller försvinner. Det hantverksmässiga arbete som traditionella utslagningsmetoder 
kräver av hantverkaren är i dagens trappindustri inte lika framträdande. 

 

1.3 Syfte  

Syftet med undersökningen var främst att försöka fylla den kunskapslucka som finns för hur 
trapputslagningsmetoder för L-formade spindeltrappor kan se ut genom att ta fram en 
arbetsbeskrivning för denna typ av trappor. Detta för att tillgängliggöra och bevara 
informationen för framtida hantverkare. 

 

1.4 Frågeställning 

Huvudsakligen är den frågeställning som ska besvaras: 
Hur kan utslagningsmetoden för en L-formad spindeltrappa se ut?  
 
Denna frågeställning kan sedan delas upp i tre delar. 
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Hur fördelas kiltrappstegen runt spindelstolpen?  
Hur överförs planritningens linjer till vangstycken och spindelstolpe?  
Hur monteras vangstycken i spindelstolpen?  
 

1.5 Avgränsningar  

Undersökningen gick inte ut på att försöka ta reda på och kopiera exakt hur en befintlig trappa 
såg ut. Snarare handlade det om att ta reda på möjliga tillvägagångssätt att konstruera en L-
formad spindeltrappa med hjälp av utslagningsmetoder som lever upp till de regler och krav 
som ställs på trappor idag. Detta innebar att jag bestämde vilka påhittade förutsättningar 
trappan i undersökningen utgick från. Detta innefattade bland annat bredd på trappan, vilken 
höjdskillnad det är mellan våningsplanen där trappan skulle byggas och storlek på utrymmet 
som trappan skulle få plats i. Denna mall för trappan fungerade som en begränsning för att 
undersökningen skulle utföras på ett konsekvent och hanterbart sätt.  

Den andra begränsning som sattes upp var antalet informanter som intervjuades. Tanken var 
att en rimlig begränsning var att utföra kvalitativa intervjuer med 2–3 personer som hade stor 
erfarenhet av trappbyggande med den tidsram som undersökningen utfördes under. Problem 
att hitta informanter innebar att endast en intervju i slutändan genomfördes.   

De praktiska försök som gjordes begränsades till att inte bygga en trappa i fullskala. 
Rimligare blev att bygga en trappa i halv skala. De praktiska försöken utfördes främst för att 
testa olika utslagningsmetoder för L-formade spindeltrappor. Någon redovisning av de 
snickeriarbeten som utfördes kommer därav inte ges. I de praktiska försöken togs heller ingen 
hänsyn tas till val av dimensioner för virke, vilken virkestyp eller virkeskvalité som rimligen 
bör användas vid ett trappbygge även om detta hade varit relevant och önskvärt att få med i 
denna undersökning.  

 

1.6 Metod  

1.6.1 Intervju 

En intervju utfördes för att ta vara på kunskap hos personer som var bristande beskrivet i 
andra källor. I kapitlet rörande intervjuer skriver Patel och Davidson om hur man kan få svar 
på hur någonting har gått till eller går till genom att personer som har erfarenhet av just det 
området intervjuas (Patel och Davidson 2019 s.96). Målet med en kvalitativ intervju, vilket 
intervjun av en hantverkare får anses vara menar Holloway är att utforska insiderperspektivet 
hos respondenten. Helt enkelt att med deltagaren eller deltagarnas egna ord lyckas fånga deras 
tankar, uppfattningar, känslor eller upplevelser om en viss företeelse (Holloway 2005 s.39). 
Intervjun utfördes som ett relativt fritt samtal där stödord och frågor som rörde temat skrevs 
ned och användes under intervjun. En semistrukturerad intervju innebär att frågor kring ett 
tema har utformats. Respondenten har dock goda möjligheter att utforma svaren själv (Patel 
och Davidson 2019). Tanken var att respondenten skulle känna sig manad att tala väldigt fritt 
och öppet om sina egna erfarenheter och tankar. Intervjun utfördes mer eller mindre som en 
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dialog hantverkare emellan där en tydlig utgångspunkt för vad det var i undersökningen som 
är av störst intresse hade satts upp. Intervjuerna utfördes under praktiska försök där 
informanten visade hur utslagningsmetoden för spindeltrappa kunde gå till. Hela 
utslagningsprocessen diskuterades men den största tyngden låg på hur 
trapputslagningsmetoder hanterade den runda spindelstolpen. Genom att föra anteckningar i 
form av skisser, text och bilder samt fotografier kunde informationen som intervjuerna 
förmedlade fångas upp. Dokumentet med frågorna som användes under intervjun finns i 
Bilaga 2.  

 

1.6.2 Praktiska försök 

Praktiska försök som gick ut på att prova olika utslagningsmetoder för L-formade 
spindeltrappor gjordes. Med hjälp av kunskaper från mitt föregående arbete och den 
information intervjun genererade gjordes detta för att sammanställa undersökningens samlade 
fakta och prova olika teorier innan en arbetsbeskrivning kunde skrivas. De praktiska försöken 
innefattade att en spindeltrappa i skala 1:2 tillverkades. Olika utslagningsmetoder provades 
för att få en uppfattning om vad som fungerade och inte fungerade i praktiken.  
 

1.7 Befintlig kunskap 

Ett problem med många byggnadsläror är att de beskriver varför en trappa bör utformas på ett 
visst sätt men inte hur detta sedan kan göras. Informationen som går att få ur dessa källor blir 
därför begränsad och fyller ur en del aspekter ingen funktion för den som har ett intresse av 
att bygga en trappa. Detta innebär inte att den litteraturen ska ratas eller ses som oanvändbar. 
Många byggnadsläror lär ut grunderna om till exempel stigningsförhållande, olika trapptyper, 
regelverk kring trappor och deras utformning vilket är väsentlig information att ha med sig för 
att kunna få en förståelse för ämnet. Bygga hus: Illustrerad bygglära (Lavén och Strandberg 
2018 ss.355–378) och Tömrerteori (Frøstrup 2012 ss.467–480) är två byggnadsläror som i 
princip behandlar ämnet trappor på liknande sätt och som på många sätt är värda att läsa. 
Speciellt Frøstrups beskrivningar av hur en svängd trappa kan monteras och sättas samman är 
av intresse för den som vill bygga en sådan.  

Mängden litteratur som utöver att beskriva varför en trappa ska byggas på ett visst sätt även 
beskriver hur en sådan process kan gå till är begränsad. Ett problem med de få exempel som 
finns tillgängliga är ofta att processbeskrivningarna för hur en trappa kan byggas är 
textbaserade med få tillhörande bilder vilket innebär att de blir svåra att förstå och hänga med 
i. I Byggnadskonstruktionslära för timmermän (Hermods korrespondensinstitut 1928–1933) 
finns tre metoder beskrivna för hur en trappa kan byggas, halvcirkel-, proportions-, och 
utbredningsmetoden. Dessa beskrivningar kräver dock en viss förkunskap om dels 
ritningslära, dels en del om trappor rent generellt och är relativt svåra att sätta sig in i. Samma 
källa beskriver även hur en trappa med ett svängt vangstycke i innerhörnet kan konstrueras. 
Denna trapptyp liknar till formen på vissa sätt en trappa som har en rund spindel i hörnet. Värt 
att notera är att det finns vissa likheter i utformningen av trappan. Huruvida metoden som 
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beskrivs i Hermods av påritningen av det svängda vangstycket är applicerbart för en svängd 
spindelstolpe skulle gå att undersöka. Metoden som beskrivs i Bygg trappan (Nilsson 2008) är 
betydligt mer pedagogiskt utformad med en hel del bilder som i samband med text gör att 
metoden som beskrivs blir enklare att förstå. I detta verk beskrivs endast en utslagningsmetod 
för svängda trappor. Utöver dessa beskrivningar finns en kandidatuppsats i ämnet som Emma 
Hellström en tidigare student på bygghantverksprogrammet, Göteborgs universitet skrivit. 
Uppsatsen är framför allt en jämförande studie mellan olika utslagningsmetoder för svängda 
trappor och dessutom finns en arbetsbeskrivning för trapputslagning med i uppsatsen kallad 
mandorlametoden som är relativt enkel att sätta sig in i (Hellström 2012).  

Ritningslära är en vital del av traditionella trapputslagningsmetoder. Det är framför allt 
projektionsritning som är av intresse i trapputslagningssammanhang och mer bestämt 
rätvinklig parallellprojektion, att rita ett föremål på ett sätt så att både storlek och form 
redovisas. Detta görs genom att rita i olika plan, horisontalplan, vertikalplan och sidoplan 
(Lagerqvist u.å. ss.10–11). Detta kan förklaras som mot varandra i rät vinkel ställda bildplan 
(Hermods korrespondensinstitut 1928–1933). Detta kan ytterligare förtydligas genom att 
tänka sig att ett föremål ses rakt uppifrån, rakt framifrån och även från sidan (Segerborg 1896 
s.21). Att känna till och ha någon förståelse för projektionsritning är rekommenderat för att 
enklare kunna hänga med i trapputslagningsmetodernas processer.  

Det finns även en del regler och förordningar som trappor som byggs idag behöver förhålla 
sig till. I Boverkets byggregler går det att finna många av dessa regler (BBR 2021, 8:232). 
Det handlar om till exempel bredd på trappor, minimimått på planstegens stegdjup mätt över 
gånglinjen, lutningen på trappor, förhållandet mellan steghöjd och stegdjup och krav på 
trappräcken och deras utformning. Ska en trappa byggas idag på något slags 
fackmannamässigt eller korrekt sätt behöver dessa regler och krav tas med i designen av 
trappan. I BBR finns även en del skrivet om vad som gäller för trappor som byggs i 
flerbostadshus och hur dessa måste utformas. Många av de bestämmelser som BBR tar upp 
handlar främst om tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet. Vidare i denna uppsats 
kommer inte dessa regler att nämnas något mer ingående, den som är intresserad av att bygga 
trappor blir hänvisad till att läsa vidare på Boverkets hemsida (ibid.).  

I Bilaga 1 har jag sammanställt en del nödvändig kunskap i ett försök att förtydliga vissa av 
de viktigaste formler och förhållningsregler som trapputslagning och trappkonstruktion 
kräver. Här redovisas denna kunskap på ett, förhoppningsvis, pedagogiskt sätt. Hur en trappa 
utformas är i högsta grad beroende av hur utrymmet där trappan ska få plats i ser ut. Detta gör 
att det i många fall inte finns några självklara svar för exakt hur processen bör se ut vi en 
trapputslagning. Med en förståelse för grundförutsättningarna bör det också gå att få en 
förståelse för olika möjliga tillvägagångssätt och metoder. 
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1.8 Terminologi – ordförklaringar  

Fri gånghöjd:  Avståndet från trappsteget till det ovanför liggande bjälklaget, taket eller 
vangstycket. Denna höjd bör inte understiga 2 meter 

Gånglinje:  Linje i trappan där gående beräknas sätta fötterna (1/3 trappans bredd från 
ytterkanten räknat) 

Plansteg:  Den horisontella ytan i en trappa, steget som man går på 

Planstegets  
verkliga bredd:  Stegdjup + språng 

Stegdjup:  Vågräta avståndet mellan framkanten på ett plansteg och framkanten på 
överliggande plansteg 

Steghöjd:   Avståndet från planstegets översida till nästa planstegs översida, vanligtvis 
mellan 150 - och 190 mm i en normal trappa inomhus  

Spindel/spindelstolpe:  Stående stolpe som utgör fäste för vangstycken, trappsteg, räcke och bär 
golvreglar 

Spindeltrappa:  En trappa byggd kring en spindelstolpe 

Språng:   Avståndet som planstegets framkant sticker ut över underliggande planstegs 
bakkant 

Sättsteg:  Den vertikalt stående brädan i planstegets bakkant 

Stigningsförhållande:  Ett visst förhållande mellan trappans steghöjd och stegbredd, olika formler 
för att beräkna detta finns  

Vangstycke:  Sidostycke vari plan- och sättsteg fästes eller vilar på  

Våningshöjd:  Det lodräta avståndet från golv till golv mellan våningsplan 

Öppen trappa:  Trappa utan sättsteg 

Slutsteg/golvsteg:  Plansteg högst upp i en trappa som ligger i liv med våningsplanets färdiga 
golvhöjd.  

L-trappa:  En trappa som gör en 90 gradig sväng 

U-trappa:  En trappa som gör två 90 gradiga svängar 
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2. Utslagning av L-formade spindeltrappor 

2.1 Intervju 

Anders Karlsson har lång och bred erfarenhet av trappbyggande och trappkonstruktion. Inför 
vårt samtal ritades en planritning upp av en spindeltrappa, en L-trappa. Trappans 
begränsningar som till exempel längd, bredd, steghöjd, stegbredd och diametern på spindeln 
bestämdes på förhand av mig. Trappan ritades i skala 1:2 för att ritningen inte skulle ta upp 
för mycket plats och för att den inte skulle användas till att bygga en riktigt trappa. En rund 
spindelstolpe togs även med till intervjun för att praktiska moment lättare skulle kunna 
demonstreras. Under samtalet antecknade jag fortlöpande.  

 

Anders Carlsson  
Finsnickare. Yrkesverksam i 45–50 år.  
Började jobba efter grundskolan på sin fars snickerifirma som senare togs över och drevs 
tillsammans med sin bror. Är sen 2016 anställd på en snickerifirma.  
Datum för intervju: 2022-02-09  

 

Vilken utslagningsmetod används och vad kallas den?  

Trapputslagningen görs med hjälp av den erfarenhet som erhållits från yrkeslivet. Hur 
kiltrappstegen fördelas och utformas bestäms av storleken på spindeln och trappans mått. 
Någon speciell metod eller process användas inte. Stegen delas in efter vad som blir 
konstruktionsmässigt och estetiskt optimalt genom att med ögonmått dra ut trappstegens linjer 
på planritningen genom stegindelningen.  

 

Det finns rekommendationer som säger att kiltrappstegens smala del inte bör underskrida 100 
mm i bredd, stämmer detta och vad tänker du om det?   

Det kan vara svårt att förhålla sig till denna begränsning när en spindelstolpe finns med i 
bilden. Det ska dock inte bli för smalt av konstruktions- och hållbarhetsmässiga skäl. Minst 
50 mm bredd på kiltrappstegens smala del kan vara en bra riktlinje att försöka förhålla sig till.  
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Hur överförs planritningens linjer till vangstycken?  
 
För att föra över ritningens linjer till vangstycken används en läkt där steghöjderna är 
markerade. Denna används tillsammans med en vinkelhake för att dra ut vinkelräta linjer till 
vangstyckens ritning där steghöjderna sedan markeras se figur 3. För att markera ut  

planstegen på ritningen dras vinkelräta linjer ut från steghöjdspunkterna till nästkommande 
steghöjdslinje nästkommande steghöjdslinje.  

 

Hur överförs planritningens linjer till spindelstolpen?  

Spindelstolpen läggs upp horisontellt varpå man kan markera ut två lodpunkter vid stolpens 
ändträ som sedan binds samman över stolpens längd med snörslå för att bilda en lodlinje. 
Denna lodlinje representerar det första kiltrappstegets framkant. För att rita ut höjden på detta 
”första” kiltrappsteg i spindelstolpen används en läkt med steghöjderna markerade. Markera 
var detta trappsteg hamnar på lodlinjen. För att markera ut plansteget mäts först storleken på 
kiltrappsteget som går in i spindeln på planritningen. För att enkelt kunna dra en vinkelrät 
linje på den runda stolpen kan en ”kloss” med en konkav sida tillverkas som har samma radie 
som stolpen. Klossen läggs på stolpen och planstegen kan markeras ut. För att markera ut 
nästkommande steghöjd kan lodlinjen som löper över stolpen användas för att mäta ut avstånd 
och rita en vinkelrät linje. Samma steg upprepas tills alla trappsteg är markerade på stolpen. 
Finns det möjlighet hade det varit betydligt enklare att markera ut allt på en kvadratisk stolpe 
och göra alla urtag och sedan göra stolpen rund.  

 

 

 

 
Figur 3. En läkt med markerade steghöjder och en vinkelhake kan användas för 
att dra ut och rita ut steghöjderna på ritningen till vangstycken. Figuren visar 
en liten del av trappans planritning i nederkant av bilden och vangstyckets 
planritning i överkant som läkt och vinkelhake ligger på.  
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Hur monteras vangstycken i spindelstolpen?  

De fälls in i spindeln. Processen för att fälla in vangstyckena liknar på flera sätt metoden för 
hur kiltrappstegen markeras ut på stolpen. Lodlinjer slås ut med en snörslå och placering av 
vangstycken markeras ut med hjälp av mått på ritningar. Det svåraste är att få de två 
vangstycken som går in i spindeln att bli vinkelräta mot varandra.  

 

Djup på urtag i spindeln?  

De bör minst gå in 14 millimeter.  

 

Finns det någon risk med att sättsteg hamnar både i vangstycke och spindel?  

Inget stort problem om spindelstolpe ligger i liv med vangstycken. Om inte så är fallet blir 
detta självklart problematiskt.  

 

2.2 Praktiska försök  

Praktiska försök gjordes för att sammanställa och prova den information som intervjun 
tillsammans med tidigare erfarenheter och litteraturstudier genererat. Målet med de praktiska 
försöken var att komma fram till möjliga resultat i hur en arbetsbeskrivning för 
utslagningsmetoder för L-formade spindeltrappor kunde utformas. Detta innebar att några 
olika utformningar på L-formade spindeltrappor provades på planritningar. Det som skiljde 
trapporna som ritades upp var endast spindelstolpens utformning, deras placeringar i trappan 

och diametern på dem som figur 4 och 5 visar. För att få konsekventa resultat i 
undersökningen ritades trapporna upp med samma mått.  

 

  
Figur 4 och 5. Exempel på olika placeringar av spindelstolpen. 
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2.2.1 Fördelning av kiltrappsteg runt spindelstolpen  

Till en början låg fokuset främst på fördelningen av kiltrappstegen runt spindelstolpen. Olika 
utformningar på denna bidrog till olika slags problem som behövde lösas.  

Först provades stegindelningar till exemplet i figur 4. Denna utformning av spindelstolpe bjöd 
på minst problem när det kom till själva stegindelningen. Kilstegen kan fördelas relativt fritt 
utan att någon extra hänsyn egentligen behöver tas till var och hur trappstegen hamnar. Detta 
är på grund av att spindelstolpen i grund och botten bara blir en förlängning av vangstyckena 
som ligger i liv med denna. Indelningen av stegen gjordes på två olika sätt, genom att fördela 
stegen med ögonmått och känsla för att få ett bra resultat som Carlsson bidrog med under 
intervjun samt med hjälp av en metod kallad mandorlametoden framtagen av Hellström 
(Hellström 2012 ss.38–45) som bidrar till ett mer uppstyltad steg för steg sätt att fördela 
stegen.  

Är spindelstolpen däremot förskjuten in i trappan som i figur 5 blir problemen mer påtagliga. 
Här behöver betydligt mer hänsyn tas till 
var stegen hamnar och hur de fördelas. 
Förskjutningen av stolpen bidrar främst till 
tre problem:  

1. Eventuella sättsteg bör inte hamna 
mellan stolpe och vangstycke, se 
figur 6.  
 

2. Planstegens språng bör likväl inte 
hamna mellan stolpe och 
vangstycke för att undvika att bli 
för smala och svaga, se figur 7.  
 

3. Ovanstående problem leder till att 
kilstegens del som går in i stolpen 
kan bli smalare än önskvärt (detta 
beror på stolpens diameter).  

 
Metoden att fördela kilstegen runt 
spindelstolpen blev vid detta utförande mer 
noggrann. De tre steg som skulle fällas in i 
spindelstolpen var tvungna att hamna på rätt 
plats. Här handlade det om att tänka ett eller 
två steg före. Var hamnar sättsteg och språng 
på de trappsteg som ritas ut? Stegen fördelades 
så att de ovan nämnda problemen undveks.  

Minskas eller förstoras diametern på 
spindelstolpen kvarstår samma problem oavsett 
placering i trappan. Skillnaden blir hur breda eller smala kiltrappstegen kan göras vid 

 

 
Figur 6. Sättsteg bör inte hamna mellan stolpe och 
vangstycke. 

Figur 7. Språnget bör inte hamna mellan 
stolpe och vangstycke. 
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infällning i spindelstolpen. Detta gäller framför allt vid utförandet som i figur 7 där 
spindelstolpen är förskjuten in i trappan.  

 

2.2.2 Uppmärkning av spindelstolpe 

Ritningen till trappan i figur 6 användes sedan som mall för att bygga en trappa i skala 1:2. 
Det var främst uppmärkningen av den runda spindelstolpen som var av intresse för 
undersökningen i detta skede då resterande delar av konstruktionsprocessen var något som jag 
i en tidigare kurs på bygghantverksprogrammet redan hade utfört. Spindelstolpen som 
användes under de praktiska försöken samt till konstruktionen av trappan var en rund stolpe 
av furu med en diameter på omkring 110 millimeter. Spindelstolpen på planritningen som 
användes överensstämde med stolpens verkliga mått. Olika tillvägagångssätt att märka upp 
stolpen testades, dels metoder som Carlsson under intervjun hade bidragit med dels metoder 
från egna erfarenheter från trähantverk. Någon mer detaljerad redovisning av det 
hantverksmässiga utförandet kommer inte att ges här. Delar av de upptäckter som gjordes 

under de praktiska försöken finns med i resultatredovisningen.  

I figur 8 och 9 visas de praktiska försökens fysiska resultat i form av en L-trappa med 
spindelstolpe byggd i MDF-board.  

 

 
Figur 8 och 9. Fotografier på byggd trappa under de praktiska försöken. 
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2.3 Arbetsbeskrivning för utslagning av L-formade spindeltrappor   

Denna arbetsbeskrivning är gjord och utformad specifikt för L-formade trappor som är 
byggda kring en rund spindelstolpe. Resultaten från undersökningen är i denna 
arbetsbeskrivning redovisade steg för steg i en guide som förklarar hur en trappa av denna typ 
kan tillverkas på ett visst sätt. Förhoppningen är att tillsammans med Bilaga 1 kommer denna 
arbetsbeskrivning att kunna användas som en mall för de som är intresserade av att bygga en 
L-formad spindeltrappa. Metoden för att fördela kiltrappstegen som används i denna 
arbetsbeskrivning är en variant av mandorlametoden (Hellström 2012 ss.38–45).  

2.3.1 Rita upp konturerna av trappan på en planritning   

Nilsson beskriver att utrymmet där trappan ska byggas är avgörande för hur måtten av trappan 
bestäms och därmed också arbetsgången när planritningen ska göras. Två olika arbetsgångar 
redovisas här för att komma fram till hur trappan ritas upp (Nilsson 2008 s.14). Det är ett 
måste för de utan erfarenhet att sätta sig in i Bilaga 1 för att få förståelse för processen, bland 
annat hur till exempel steghöjd och antal plansteg beräknas fram.  

En trappa där yttre faktorer såsom utrymme inte är ett stort problem:  

1. Steghöjd och antal plansteg bestäms. 

2. Stegdjupet bestäms med hjälp av formeln för 
stigningsförhållandet.  

3. Lutningen på trappan kontrolleras.  

4. Den totala längden på trappan beräknas. 

5. Den fria gånghöjden i trappan kontrolleras.  

6. Konturerna av trappan ritas upp på planritningen.  

 
En trappa där yttre faktorer påverkar trappans längd.  

1. Steghöjd och antal plansteg bestäms.  

2. Beräkna stegdjupet för en given total längd på 
trappan med hjälp av formel.  

3. Kontrollera att stigningsförhållandet fungerar med 
hjälp av formel.  

4. Lutningen på trappan kontrolleras.  

5. Den fria gånghöjden i trappan kontrolleras.  

6. Konturerna av trappan ritas upp på planritningen. 

I figur 10 har konturerna av en trappa ritats ut.  
 

Figur 10. Konturerna av en trappa 
ritas upp på ett papper. 
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2.3.2 Gånglinjen ritas ut  

Rita ut gånglinjen på planritningen. Denna placeras 1/3 av trappans bredd mätt från ytterkant 
av trappan. Finns det en ledstång i trappan kan gånglinjen dras in ytterligare 40–50 mm. I 
innerhörnet ritas gånglinjen med hjälp av en passare se figur 11.  

 

2.3.3 Dela in gånglinjen i bestämt antal plansteg  

Gånglinjen som ritats upp delas nu in i de antal plansteg och med det stegdjup som beräknats 
fram som i figur 12. Mät på gånglinjen med en böjbar stållinjal eller dylikt för att dela upp 
stegdjupet på den svängda delen.  

 

 

 

 
Figur 11. Gånglinjen ritas ut.  Figur 12. Gånglinjen uppdelad i bestämt 

stegdjup. 
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2.3.4 Bestäm hur många kilplansteg trappan ska ha  

Detta är något som ganska fritt går att bestämma. Det ska poängteras att ju fler kilplansteg 
som en trappa har desto ”mjukare” blir dock övergången mellan de raka planstegen och 
kilplanstegen. Rita ut de raka planstegen. I figur 13 har de raka planstegen ritats ut. 

 

2.3.5 Fördelning av kilplanstegen: Rita ut kvartscirklar  

Där det första kilplanstegets framkant och det sista kilplanstegets bakkant möter de inre 
vangstyckenas ytterkanter används som utgångspunkter varifrån kvartscirklar ritas ”inåt” i 
trappan med en passare. Kvartscirklarnas radie bestäms av avståndet från kvartscirkelns 
utgångspunkt fram till de inre vangstyckenas möte i innerhörnet som bildar en 90 gradig 
vinkel, se figur 14. Kvartscirklarna dras ut tills de träffar det första kilplanstegets framkant 
och det sista kilplanstegets bakkant  

 

2.3.6 Vangstyckenas tjocklek samt spindelstolpen ritas ut 

Vangstyckenas tjocklek ritas ut på planritningen, virkets dimension som används till 
ändamålet bestämmer detta. Spindelstolpens placering i trappan ritas ut på planritningen. I 
detta fall ritas stolpen så att den ligger i ”liv” med vangstyckena, se figur 15.  

 Figur 13. De raka planstegen ritas ut. 

 
Figur 14. Kvartscirklar ritas ut. 
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2.3.7 Vangstyckenas möten i ytterhörn och med spindelstolpen  

Hur vangstycken sätts ihop finns det olika lösningar på. Den vanligast är att det ena 
vangstycket ritas en tjocklek längre än det andra och att dessa sedan skruvas ihop. Alternativt 
kan de skarvas ihop halvt i halvt där det övre vangstycken vilar på det undre. Båda 
vangstyckena ritas då ända ut i ”ytterhörnet” på ritningen och korsar varandra. I figur 15 ritas 
ett av de yttre vangstyckena längre än det andra. De två inre vangstyckena som går in i 
spindelstolpen behöver på något sätt förankras i denna. I detta exempel förkortas 
vangstyckena till spindelstolpens förlängda mittlinjer som i figur 16. Detta blir en bra 
utgångspunkt varifrån urtag senare kan göras i stolpen.  

 

 

2.3.8 Fördelning av kilplanstegen: Rita ut det första kilplansteget  

Markera ut det första kilplansteget som hamnar närmst mitten av kurvan. Beroende på hur 
indelningen av gånglinjen ser ut kan detta skilja sig. Tanken med att rita ut detta första 
kilplansteg är att se till att det inte blir för smalt i innerkurvan. Här är det bra att försöka hålla 
sig till ett absolut minimum av 60 mm, om möjligt får det gärna ritas större. Beroende på 
dimension på spindelstolpen som används kan det skilja sig hur stort detta steg kan göras här. 
Vinkelräta linjer vinklas sedan in till kvartscirklarna från punkterna där kiltrappsteget möter 
spindelstolpen, dessa linjer är blå markerade i figur 17.  

2.3.9 Fördelning av kilplanstegen: Dela in kvartscirklarna i resterande antal kilplansteg 

De resterande kilplanstegen på var sida om det mittersta redan utritade kilplansteget räknas. 
Resterade sträcka av kvartscirklarna delas sedan med antalet kilplansteg på varje sida av det 
mittersta. I exemplet i figur 18 har vi tre kilplansteg på var sida om det redan utritade närmst 
kurvan. Den blåmarkerade sträckan i figuren mäts och delas med tre varpå detta avstånd 

 

 

Figur 15. Vangstyckenas tjocklek ritas ut. 
Figur 16. Vangstyckena ritas ut i 

spindelstolpen. 
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markeras på kvartscirkeln. Dessa indelningar vinklas sedan ned till vangstyckena som i figur 
19.  

Figur 17. Det ”mittersta kilplansteget markeras ut för att detta inte ska bli för smalt i innerkurvan. 

 
Figur 18. Resterande sträcka av kvartscirkeln mäts och delas in. 
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2.3.10 Fördelning av kilplanstegen: Bind samman punkterna  

De nya punkterna på vangstyckena binds samman med punkterna för planstegsindelningen på 
gånglinjen. Sträcken dras ut från ena vangstycke till nästa för att bilda resterande kilplansteg, 
se figur 20.  

 Figur 19. Punkterna vinklas ned till vangstyckena vinkelrätt. 

 
Figur 20. Punkterna på vangstyckena binds samman med punkterna på 
gånglinjen. 
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2.3.11 Markera linjer på vangstycken för planstegens urtag 

Ett sätt att märka ut hur breda planstegen blir är att rita ut linjer som markerar djupet för de 
urtag som senare görs i virket som vangstyckena byggs av. Vi återkommer till detta i steg 
3.1.16. I nuläget markeras dessa urtag med linjer på vangstyckena i figur 21 blåmarkerade, 
minst 14 mm. Kilplanstegens linjer förlängs vinkelrätt ut till ytterkant av vangstyckena. Detta 
för att de inte ska bli större inuti vangstyckena, se figur 22.  

2.3.12 För över planritningens mått till ritning för vangstycken, steghöjden  

Det finns olika sätt att arbeta för att föra över planritningens mått till ritningen för 
vangstyckena. Det sätt som här demonstreras går relativt snabbt och blir noggrant.  

Lägg ut pappret till ritningen för vangstyckena jämte den färdiga planritningen av trappan. 
Beroende på storlek av papper kan detta behöva läggas snett för att följa formen på 
vangstyckena. Vi använder oss sedan av en läkt där steghöjderna för trappan har markerats ut 
på, samt en stor vinkelhake. Dra ut steghöjderna från punkterna på planritningen där 
planstegen möter vangstycke till respektive höjd på den markerade läkten. Till exempel dras 
det första steget upp 175 mm om detta är steghöjden, det andra 350 mm och så vidare. Figur 
23 visar hur detta görs.  

 
Figur 21. Planstegens urtag i vangstycken markeras. 

 Figur 22. Dra ut kilplanstegens linjer vinkelrätt. 
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2.3.13 Rita ut planstegen på ritningen för vangstyckena  

För att rita ut planstegen på ritningen för vangstyckena dras vinkelräta linjer till 
nästkommande steghöjdslinje från de markerade steghöjderna som ritades i föregående steg. I 
detta steg ritas även planstegens språng ut i framkant av planstegen, tjockleken på planstegen 
samt eventuella sättsteg om inte trappan ska vara öppen, se figur 24. Mallar med samma 
tjocklek som plansteg och sättsteg kan användas för snabbt rita upp dessa linjer på ritningen.  

 

Figur 23. Markera ut steghöjderna på ritningen för 
vangstyckena. 

Figur 24. Planstegens tjocklek, språnget och sättsteg 
markeras på ritningen. 
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2.3.14 Vangstyckenas form  

I en svängd trappa blir inte vangstyckena raka som i en rak trappa. Detta på grund av de olika 
planstegens bredd i vangstyckena. För att rita upp vangstyckenas form mäter vi oss ned från 
planstegens framkant och sättstegens nederkant 40–50 millimeter för att inte få för lite 

material över och under planstegen. Hur detta kan se ut i praktiken visar figur 25. Punkterna 
binds sedan samman med en böjbar läkt eller dylikt för att skapa mjuka former på 
vangstyckena, se figur 26. Vangstyckenas ritningar är nu färdiga och kan skäras eller klippas 
ut. Ritningarna tejpas fast på materialet som vangstyckena ska tillverkas av och ritningens 
konturer förs över till materialet. Urtag för plansteg och sättsteg kan skäras ut med en vass 
kniv för att markera deras positioner.  

 

 
Figur 25. Markera punkter över och under plan- och sättsteg på ritningen. 

Figur 26. Punkterna binds samman. 
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2.3.15 Markera spindelstolpen  

Lägg upp stolpen på bockar eller annan 
stabil yta där den kan ligga still. 
Markera ut mitten på stolpens ändträ på 
vardera sida.  

Vi börjar med att markera ut 
positionerna för vangstyckenas urtag. 
Rita ut en lodlinje och en våglinje med 
ett vattenpass som korsar mittpunkten 
av stolpen på ändträet. Upprepa på 
båda sidor av stolpens ändträ. Bind 
samman dessa linjer med en snörslå 
demonstrerat i figur 27.  

Markera ut vangstyckenas tjocklek på 
linjerna medan stolpen ligger i samma 
position och dra ned nya streck på 
ändträet, ett i våg och ett i lod. Upprepa 
på båda sidor av stolpens ändträ. Bind 
samman dessa linjer med en snörslå. Vi 
har nu markerat ut längsgående linjer 
på stolpen som markerar bredden för 
vangstyckenas urtag, se figur 28.  

För att markera ut höjden var 
vangstyckena hamnar på spindelstolpen 
kan vi återigen använda oss av en läkt där 
steghöjderna är markerade som i 
figur 29. Lägg upp denna på linjen 
och markera ut steghöjden för det 
första kilplansteg som går in i 
spindelstolpen.  

Vi tar nu vår urklippta ritning av det 
aktuella vangstycken och placerar så 
att den markerade steghöjden på 
spindelstolpen i figur 25 matchar 
steghöjden på ritningen. Markera 
därefter ut formen på vangstycket 
mellan de två snörslagna linjerna.  
Urtaget för stolpen är nu markerat. 

Samma procedur används för att markera ut båda vangstyckens position på stolpen. Glöm inte 
att dra ut den del av kilplansteget som går in i stolpen från vangstycket. Vinkelräta linjer kan 

 

 Figur 27. Lod och våglinjer ritas på ändträ och linjer slås 
ut över stolpens längd. 

Figur 28. Markera vangstyckenas tjocklek på 
linjerna och slå ut linjer med snörslå. 

 Figur 29. Markera ut första kilplansteget på spindelstolpen. 
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ritas på stolpen med hjälp av en liten kloss med en konkav sida med samma radie som 
stolpen, se figur 30.  

För att markera ut kilplanstegens 
position på spindelstolpen använder vi 
oss av måtten som vi har på vår 
planritning över trappan. Vi kan på 
denna mäta oss fram till hur djupa och 
var på stolpen dessa steg hamnar. I vårt 
fall har vi ett steg som inte sitter ihop 
med något vangstycke i innerkurvan. 
Med hjälp av de längsgående linjer vi 
redan har på stolpen kan vi använda oss 
av läkten med steghöjder för att mäta 
oss fram var detta steg hamnar. 
Markera ut steghöjden på spindelstolpen. 
Mät stegdjupet på planritningen där steget 
går in i stolpen och markera ut dess position 
på stolpen med hjälp av klossen. Glöm inte 
att dra ut språnget på detta steg. Ska sättsteg användas markeras dessa ut nu. Med de linjer 
som redan är markerade blir det smidigt att mäta sig fram till var dessa hamnar. 

  

2.3.16 Rita upp planstegen på materialet 

Ritningen och all uppmärkning är nu nästan klar 
innan trappans delar kan börja tillverkas. Det 
sista steget som denna arbetsbeskrivning 
kommer gå igenom är hur planstegen kan tas 
fram. Linjerna som ritades på vangstyckena i 
steg 3.1.12 gjordes för att stegens bredd skulle 
bli rätt.  På planritningen som gjordes är för den 
uppmärksamma inte sprången heller markerade, 
detta finns det en anledning till. För att spara tid 
vid uppritningen av planritningen valdes att inte 
rita ut sprången. Dessa läggs till i detta steg. Skär 
ut planstegen från planritningen, ända ut till 
linjerna som markerades i steg 3.1.12. För att 
lägga till språnget på planstegen tillverkar vi en 
L-formad trästav som har samma djup som 
språnget. Denna stav skjuts upp mot materialet 
som plansteget ska tillverkas av som i figur 31. 
Den utskurna ritningen läggs sedan emot staven 
och plansteget markeras ut. Vi har nu ritat ut 
plansteget och kan såga ut det.  

Figur 31. Planstegen ritas ut på materialet.  

 Figur 30. En kloss med samma radie som 
spindelstolpen kan användas för att dra vinkelräta 
linjer.  
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3. Avslutning  

3.1 Diskussion  

Den fördjupning som i denna undersökning gjordes inom trapputslagning har bevisat ett par 
saker. Det första är att det är svårt att hitta personer som kan och vill vara med på en intervju. 
Det andra är bristen på kunskap i ämnet som finns ute bland hantverkare idag. Det är kanske 
det sistnämnda som framför allt förvånade mig. Tanken med denna undersökning var från 
början att åtminstone intervjua 2–3 hantverkare med kunskaper i ämnet för att en stabilare 
grund att göra jämförelser på. Jag lyckades endast få tag på en person villig att ställa upp på 
en intervju. Om detta beror på att kunskapen håller på att försvinna från samhället har jag inga 
svar på. Undersökningens största brist är därför mängden intervjuer som utfördes. Det hade 
varit intressant att få göra en jämförelse mellan olika tillvägagångssätt att tackla den 
problemformulering som undersökningen utgick från.  

De två olika utslagningsmetoder för L-formade spindeltrappor som provades i denna 
undersöknings praktiska försök blev något begränsade av dels min egen erfarenhet i ämnet 
dels den tidsbrist som gjorde att en djupare undersökning inte hanns med  

Något som hade kunnat utökats är materialet i Bilaga 1. Det var en svår avvägning att få med 
de väsentliga delarna på ett så kortfattat sätt som möjligt. En del av de matematiska formler 
som presenteras kan vara något summariskt förklarade.  

Beslutet att fördela kiltrappstegen med hjälp av en mer uppstyltad metod i 
arbetsbeskrivningen (mandorlametoden) togs för att på ett så pedagogiskt sätt som möjligt 
kunna göra en steg för steg beskrivning av processen. Om detta är det smidigaste 
tillvägagångsättet för denna typ av trappor är något som är öppet för diskussion. Har personen 
som tillverkar trappan erfarenhet och förståelse för trapputslagning och tillverkning bör det 
vara betydligt mer rationellt att fördela kilplanstegen med ögonmått och känsla för att få 
fördelningen på ett bra sätt. Detta är något som kan uppfattas som inkonsekvent för den 
mindre erfarne och därför valdes att inte beskriva hur detta görs mer ingående i 
arbetsbeskrivningen.  
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3.2 Slutsatser  

Arbetsbeskrivningen i denna undersökning är specifikt utformad för L-formade 
spindeltrappor med en rund spindelstolpe. Resultaten som undersökningen ledde till har på 
många sätt varit intressanta och upplysande. Den extra problematik som en rund spindelstolpe 
medför till utslagningsprocessen för L-formade trappor är väsentlig oavsett placering av 
stolpen i trappan. Undersökningen gör ett försök att på ett transparent sätt redogöra för hur 
dessa problem kan hanteras.  

Det finns svårigheter med att skriva en allmäntrådande arbetsbeskrivning. Beroende av 
diametern på spindelstolpen och hur den är placerad förändrar tillvägagångssättet för hur 
trappan ritas ut. Detta är något som arbetsbeskrivningen i denna uppsats inte tar upp. Vid 
trapputslagning handlar det snarare om att ha en repertoar av metoder som kan hjälpa till vid 
olika scenarier. Några av dessa processer och metoder finns beskrivna i Bilaga 1.  

Samtalet med Anders Carlsson gav svar på många av undersökningens frågeställningar och la 
grunden för de praktiska försök som sedan utfördes. De praktiska försöken formade sedan 
arbetsbeskrivningen. Den är utformad som en steg för steg manual som förhoppningsvis ska 
vara enkel att följa.  

Om arbetsbeskrivningen kommer att vara till hjälp för intresserade som vill bygga en trappa 
får tiden utvisa. Den kan förhoppningsvis i sämsta fall ses som en början på en undersökning 
av klassisk, erfarenhetsbaserad snickarkunskap som inkluderar praktisk geometri som det går 
att bygga vidare på. I bästa fall kan det vara ett arbete som andra hantverkare kan använda för 
att bygga L-formade trappor med en rund spindelstolpe.  

En fortsättning av denna undersökning skulle kunna tänkas vara att prova fler 
utslagningsmetoder både för L-formade trappor och för U-formade trappor byggda med en 
spindelstolpe. Även andra utformningar på trappor byggda med en spindelstolpe hade varit 
intressant att undersöka, till exempel hur spiralformade trappor ritas upp och konstrueras.  
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5. Bilagor 

Bilaga 1 – Formler och regler för trappkonstruktion och trapputslagning     

Denna sammanställning av information står till förfogande för de intresserade av att bygga en 
trappa som inte har de nödvändiga kunskaper som behövs eller kan behövas för att utföra 
arbetet. Ämnet är brett och komplicerat och denna relativt korta sammanställning kan kännas 
otillräcklig för de som inte har en bakgrund inom bygg- och snickerisektorn. Ett försök till en 
relativt pedagogisk redovisning görs här med förhoppningen att stora delar av den information 
som vidarebefordras ska gå att ta till sig.  

 

Planritningen 

Trappan som ritas på planritningen måste göras i skala 1:1 för att kunna bli användbar. 
Trappan som ritas upp måste förhålla sig till de mått som utrymmet där trappan ska byggas 
kräver, höjd, bredd och djup. Beroende på hur utrymmet där trappan byggs ser ut och vilken 
metod som används för att fördela kiltrappstegen ser processen olika ut för hur trappan sedan 
ritas upp. För utslagningsmetoder för trappor byggda utan en spindelstolpe rekommenderas 
läsning av ”Utslagningsmetoder för trappor – en jämförande studie” (Hellström 2012) och 
”Bygg trappan” (Nilsson 2008).  

 

Gånglinjen  

I alla trappor används en gånglinje varpå 
stegdjupen av planstegen fördelas för att få en 
jämn stegindelning. Detta för att trappan ska 
bli bekväm att gå i. I raka trappor ligger 
denna gånglinje mitt i trappan. I svängda 
trappor är däremot i regel gånglinjen placerad 
1/3 av trappans bredd från ytterkant. 
Kilstegen i en svängd trappa gör att en 
placering av gånglinjen mitt i trappan inte blir 
optimalt. Finns det en ledstång i trappan kan 
det vara en god idé att dra in gånglinjen 
ytterligare, omkring 40–50 mm. I en trappa 
med en bredd på 900 mm hamnar därmed 
gånglinjen omkring 340–350 mm in från 
ytterkant som figur 32 visar. I svängen av 
trappan ritas gånglinjen ut med en passare 
som har sin utgångspunkt i innerhörnet av 
kurvan.  

 

Figur 32. Gånglinjens placering i en svängd 
trappa. 
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Steghöjd  

Steghöjden är något av det första som måste bestämmas vid byggandet av en trappa och är det 
lodräta avståndet mellan två planstegs översidor som figur 33 visar.  

I en normal trappa inomhus bör steghöjden ligga mellan 160–190 millimeter för att bli 
bekväm att gå i, där en ”optimal steghöjd” kan tänkas ligga mellan 170–180 millimeter.  

För att räkna ut en trappas steghöjd behövs måttet mellan de våningsplan där trappan ska 
byggas. Viktigt att påpeka här att detta mått måste mätas från färdig golvhöjd till färdig  

golvhöjd på våningsplanen, annars kommer inte uträkningen stämma.  

Höjden mellan våningsplanen delas upp med tänkt antal plansteg plus ett för att få fram en 
lämplig steghöjd (mellan 160–190 mm) genom formeln: 

Höjd / (Antal plansteg + 1) = Steghöjd  

Exempel: Skillnaden mellan två våningsplan i ett hus är 2560 mm. Vi testar här därför lite 
olika alternativ.  

Alt 1, 16 plansteg: 2560 / (16 + 1) ≈ 151 mm  

Alt 2, 15 plansteg: 2560 / (15 + 1) = 160 mm  

Alt 3, 14 plansteg: 2560 / (14 + 1) ≈ 171 mm  

Alt 4, 13 plansteg: 2560 / (13 + 1) ≈ 183 mm 

I detta fall hade alternativ 2, 3 och 4 varit möjliga att använda sig av för att hamna inom en 
steghöjd mellan 160 – 190 mm. Beroende på förutsättningarna där trappan ska byggas kan det 
variera vilken steghöjd som blir mest lämplig att använda sig av.  

 
Figur 33. Visar hur steghöjden mäts i en trappa mellan planstegen.   

Steghöjd  Plansteg 
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Anledningen till att formeln presenteras på detta sätt med 16+1 eller 15+1 är att sista 
steghöjden leder upp till färdig golvhöjd på andra våningsplan och inte till ett nytt plansteg. 
Därmed blir steghöjderna ett fler än stegdjupen. Det går självfallet att bygga en trappa där ett 
plansteg kallat slutsteg eller golvsteg hamnar i liv med färdig golvhöjd på andra våningsplan, 
vilket som passar eller blir bäst kan bara specifika situationer bestämma. Formeln hade då i 
stället kunnat se ut som följande exempel:  
 
Alt 16 plansteg: 2560 / 16 = 160  
 
Man lägger helt enkelt bara till ett plansteg högst upp i trappan.  
 
 

Stegdjup och stigningsförhållande  

Trappans stegdjup är beroende av steghöjden som beräknats fram. Stegdjupet i en trappa är 
det vågräta avståndet mellan planstegens framkanter förtydligat i figur 34, räknas även del av 
plansteget med som sticker in under språnget benämns ytan planstegets verkliga bredd i 
stället. Svensk byggnorm säger att ett planstegs stegdjup minst bör vara 250 millimeter mätt i 

gånglinjen (BBR 2021). För att kiltrappstegen inte ska bli för breda kan det om möjligt vara 
önskvärt att inte hamna allt för långt över 250 mm mätt över gånglinjen. 

Stigningsförhållandet är ett förhållande mellan steghöjd och stegdjup som räknas fram med 
formler för att en trappa ska bli så bekväm som möjligt att gå i. Formlerna bygger på gamla 
erfarenheter av människors steglängder och en av de vanligaste ser ut som följande:  

Steghöjd x 2 + stegdjup = 600–630 mm  

Exempel: Om vi från föregående exempel där vi räknade fram steghöjder bestämmer oss för 
att använda steghöjden 171 mm kan vi med formeln ovan beräkna fram olika stegdjup för 
trappan.  

(171 x 2) + 258 = 600 

 

Stegdjup 

Figur 34. Visar hur stegdjupet mäts i en trappa. 
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(171 x 2) + 268 = 610 

(171 x 2) + 278 = 620 

(171 x 2) + 288 = 630  

Alla dessa stegdjup överskrider det rekommenderade stegdjupet på 250 millimeter och är 
därför alla möjliga att använda till trappan så länge inte andra begränsningar förhindrar det. I 
detta exempel väljer jag ett stegdjup på 258 mm.  

Det finns andra formler för att få fram stigningsförhållandet vilket kan vara värt att nämna då 
dessa formler kan vara relevanta att använda sig av i vissa fall. Här visas hur några formler ser 
ut. 

Stegdjup – steghöjd = 120 mm  

Stegdjup + 2 1/3 Steghöjden = 600 – 630 mm  

Stegdjup + 4/3 Steghöjden = 52 cm 

Stegdjup + Steghöjd = 45cm 

 

Trappans lutning  

En trappa blir brantare ju mindre stegdjup som används vid en bestämd steghöjd. En trappa 
som har för brant lutning blir svår att gå i och risken att någon skadar sig ökar dessutom. För 
att dessa risker ska undvikas bör en trappa inte ha en brantare lutning än 40 grader enligt 
Nilsson (Nilsson 2008). Olika källor hänvisa dock till olika gradtal varpå det är svårt att ge 
någon slags optimal siffra. Rent generellt bör trappans lutning hålla sig inom någon slags 
tolerans så länge formlerna för steghöjd och stigningsförhållandet är korrekt utförda. En 
lutning mellan 30–40 grader kan ses som mer rimligt att förhålla sig till (Weland 2022).   

Exempel: Med hjälp av en miniräknare går det smidigt att räkna fram en trappas lutning. Med 
vald steghöjd 171 mm och stegdjup 278 mm från föregående exempel kan vi med Tan⁻1 
funktionen på miniräknaren beräkna lutningen för vår trappa.  

Tan⁻1 (171 / 258) ≈ 33,5 grader  

Detta är en lutning som helt klart är inom toleransen.  

 

Trappans längd  

I vissa fall kan utrymmet där trappan ska byggas vara den största begränsningen. Beroende på 
hur man arbetar kan matematiska formler vara hjälpsamma för att räkna ut trappans längd. 
Nilsson skriver mycket ingående om dessa formler och hur de kan användas på olika sätt 
(Nilsson 2008 ss.12–13, s.59). En kortfattad redogörelse av detta följer nedan.  

Beroende på trappans form ser uträkningarna för att beräkna längden olika ut.  
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För en rak trappa används formeln:  

Total längd = (Antal plansteg) x Stegdjup + tillägg  

Tillägg kan tänkas vara till exempel del av vangstyckena som på bottenplan sticker ut förbi 
sista plansteget samt språnget som läggs till vid planstegens framkant demonstrerat i figur 35.  

 

Med en svängd trappa behöver andra parametrar tas med i beräkningen av längden. Den totala 
längden av en svängd trappa, i detta exempel en L-trappa är summan av längden av de längre 
vangstyckena i trappan.  

Formeln för att beräkna längden av en svängd trappa ser ut som följande:  

Figur 35. Exempel på tillägg, språng och vangstycke.  

 
Figur 36. Ritning av svängd L-trappa med bestämda mått. 
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Total längd = Antal plansteg x stegdjup – (bredd-340) x pi/2 + 2 x bredd + tillägg 

Siffran 340 är ej konstant i formeln utan är beroende av gånglinjens avstånd från yttre 
vangstycke. 

Figur 36 och exemplet nedan förtydligar formelns beståndsdelar och hur de används.  

 
Trappans mått:  

14 plansteg  

Stegdjup: 258 mm 

Bredd på trappa: 970 mm  

Tillägg: 70 mm  

 
Total längd = Antal plansteg x stegdjup – (bredd-340) x pi/2 + 2 x bredd + tillägg 

Total längd = 14 x 258 – (970–340) x pi/2 + 2 x 970 + 70  

4603 = 14 x 258 – (970–340) x pi/2 + 2 x 970 + 70 

Den totala längden för vår trappa landar i detta fall på 4603 millimeter.  

 

Stegdjup vid given total längd 

Formeln går även att skriva om för att få fram ett stegdjup vid en given längd av trappan.  

Formeln ser då ut som följande:  

                      

Stegdjup = (Total längd + (bredd – 340) x pi/2 – 2 x (bredd) – tillägg) / (Antal plansteg) 

           

Exempel: Vi använder oss av hypotetiska mått som är nödvändiga för att kunna använda 
formeln.  

Trappans mått:  

Antal plansteg: 14  

Total längd: 4750 mm  

Bredd på trappa: 970 mm  

Tillägg: 70 mm  
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Stegdjup = (4750 + (970 – 340) x pi/2 – 2 x (970) – 70) / 14  

                                

Stegdjup = 3729 / 14  

 

Stegdjup ≈ 266 mm  

 

Fri gånghöjd  

I en trappa bör den fria gånghöjden aldrig understiga 2000 millimeter. Detta för att personer 
ska kunna gå raklånga i trappan utan att behöva böja på ryggen eller utsättas för risken att slå 
huvudet i ovanliggande bjälklag eller tak. Nilsson beskriver detaljerat med tydliga exempel 
hur den fria gånghöjden är beroende av trappans längd, takhöjden där trappan ska byggas men 
kanske framför allt om det redan finns en öppning som trappan ska få plats i (Nilsson 2008 
ss.17–19, ss.62–63).  

Exempel: En trappa ska byggas i en öppning som är 3000 x 1300 millimeter stor. Takhöjden i 
detta fall ligger på 2500 mm med en våningshöjd, golv till golv, på 2800 mm.  

 

 

 

 
Figur 37. Hålet som trappan ska få plats i och takhöjden i rummet. 
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Trappans mått:  

15 plansteg  

Steghöjd: 175 mm  

Stegdjup: 270 mm  

Bredd på trappa: 

900 mm  

Total längd: 5041 
mm  

 

 

 

 

I figur 38 kan vi se att de tre första trappstegen sticker ut förbi hålet i taket. Detta innebär att 
dessa trappsteg i vårt fall har en fri gånghöjd på:  

Steg 1: 2500 mm (takhöjd) – 175 mm (steghöjd) = 2325 mm  

Steg 2: 2500 mm – (175 mm x 2) = 2150 mm  

Steg 3: 2500 mm – (175 mm x 3) = 1975 mm  
 

Steg 3 ligger därmed under den minsta acceptabla fria gånghöjden på 2000 millimeter.  
Det finns lite olika sätt vi kan tackla detta problem på. I detta fall visar jag hur problemet kan 
lösas genom att förkorta ned trappans stegdjup.  

I vårt fall behöver steg 3 hamna innanför hålet i taket, detta innebär att trappan behöver kortas 
ned med omkring 270 mm (ett stegdjup).  

Vi tar därför och subtraherar 270 från vår trappas totala läng på 5041 mm.  

5041 – 270 = 4771  

Med formeln för att räkna ut stegdjup som demonstrerades tidigare kan vi med vår nya totala 
längd på trappan nu räkna ut vad stegdjupet blir.  

 

Stegdjup = (Total längd + (bredd – 340) x pi/2 – 2 x (bredd) – tillägg) / (Antal plansteg) 

 

Stegdjup = (4771 + (900–340) x pi/2 – 2 x (900) – 70) / 15 

 
Figur 38. Trappan i plan.  
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Stegdjup = 3780,2 / 15 

                               

 Stegdjup = 252 

 

Vi har nu fått fram att med vår nya totala längd på trappan blir stegdjupet 252 millimeter. Vi 
testar detta stegdjup med formeln för stigningsförhållandet från tidigare som såg ut som 
följande:  

Steghöjd x 2 + stegdjup = 600–630 mm  

Vi sätter in det nya stegdjupet 252 mm tillsammans med trappans steghöjd i formeln för 
stigningsförhållandet.  

175 x 2 + 252 = 602 mm  

Med det nya stegdjupet på 252 mm håller vi oss inom toleransen för stigningsförhållandet 
samt klarar den fria gånghöjden i trappan. Figur 39 visar hur den nya längden på trappan ser 
ut i plan.  

 

Värt att påpeka är att det i vissa fall kanske inte går att hålla sig inom de ramar och principer 
som denna bilaga tar upp. Trappan kanske inte klarar att hålla sig inom toleransen för 
stigningsförhållandet. Det finns inte mycket annat att göra än att i dessa fall gå ifrån dessa 
”regler” och kompromissa för att överhuvudtaget få plats med trappan i ett visst utrymme.  

 

 Figur 39. Den nya längden på trappan. 
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Hitta centrum av en cirkel 

För att hitta en cirkels mitt kan följande steg följas.  

1. Rita ut linjerna X och Y, blåmarkerade i figur 40. Linjerna behöver inte vara parallella men 
ska korsa cirkelns omkrets på två ställen.  

2. Mät sträckan på linje X och Y som hamnar innanför cirkelns omkrets för att hitta deras 
mittpunkter.  

3. Dra ut 90 gradiga linjer från linjerna X och Y från deras mittpunkter, rödmarkerade i figur 
39.  

4. Där de rödmarkerade linjerna korsas är cirkelns centrum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Figur 40. Hitta cirkelns centrum. 

X 

Y  
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Bilaga 2 – Intervjufrågor  

 
Presentation av hantverkare:  

Namn:  
Titel:  
År som yrkesverksam:  
Yrkesroller: Utbildning:  
Datum för intervju:  

 

• Vilken utslagningsmetod används och vad kallas den?  

 

• Det finns rekommendationer som säger att kiltrappstegens smala del inte bör 
underskrida 100mm i bredd, stämmer detta och vad tänker du om det?   

 

• Hur överförs planritningens linjer till vangstycken?  

 

• Hur överförs planritningens linjer till spindelstolpen?  

 

• Hur monteras vangstycken i spindelstolpen?  

.  

• Djup på urtag i spindeln?  

 

• Finns det någon risk med att sättsteg hamnar både i vangstycke och spindel?  

 

 


