
Information till dig som vill veta mer om trappor, från projektering till färdigt resultat.

Lilla trappboken
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Bilden nedan visar en typisk trappa och dess olika delar och ger en förklaring till de ord vi använder (trappan på bilden visar 

en vänstersvängd trappa, dvs sett nerifrån sett svänger den till vänster). 

1. Räckesståndare 2. Räckesöverliggare 3. Vägghandledare 4. Stolpe 5. Bjälklagsinklädnad 6. Vangstycke

7. Barnsäkerhetslist (öppen trappa) 8. Sättsteg (tät trappa) 9. Plansteg

Förklaring av Trappans delar

1

OBS! Informationen i Lilla Trappboken avser trappor för Sverige och svenska förhållanden. 

Måttangivelser och hänvisningar till regler och normer avser därför endast Sverige och ska  

för andra marknader uteslutande ses som upplysning om hur trappor ska utformas i Sverige. 

Vid projektering och leverans av trappor till andra marknader sker utformning och  

konstruktion alltid utifrån respektive marknads regler.
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Stegens djup och höjd
För att en trappa ska vara både bekväm och säker att 

gå i måste förhållandet mellan trappstegens djup och 

höjd anpassas till människokroppens gångrörelser. Något 

förenklat kräver högre steghöjd kortare stegdjup och därmed 

blir trappan brantare. Vi använder en matematisk formel som 

beskriver det optimala förhållandet mellan stegens höjd och 

djup. För svängda trappor beräknas detta förhållande längs 

den så kallade gånglinjen som markerar den väg som en 

genomsnittlig användare tar genom svängen i en trappa. 

Öppningar
Speciella regler gäller vanligen för öppningar mellan 

trappans steg och mellan ståndarna i räcken. Det är viktigt 

att dessa öppningar utformas så att barn inte kan fastna 

och förolyckas. Räcken ska utformas så att de inte är 

klättringsbara för barn.

Speciellt för nya trappor till äldre hus
I äldre hus förekommer trappor med konstruktionslösningar som idag inte anses tillräckligt säkra. Vid utbyte behöver ofta 

bland annat steghöjd och –djup anpassas efter modernt säkerhetstänkande. Detta kan få konsekvensen att trappans 

utrymmesbehov ökar. 

Regelverken för hur trappor ska utformas för att anses vara säkra skiljer sig mellan olika länder och marknader. Men generellt 

gäller att trappor ska utformas för att förebygga att människor skadas genom olycksfall. Särskild vikt läggs vid att minimera 

riskerna för barn. Måtten på denna sida visar gällande normer eller rekommendationer.

Steghöjd

Stegdjup 
≥ 250 mm

Gånglinje

≤ 100 mm

≤ 100 mm

≥ 900 mm

Säkerhet i trappan
Den vanligaste trappan har sidovangstycken med infrästa plansteg. Välj mellan öppna eller täta och med olika räckeskonstruktioner. 

Spiraltrappan är uppbyggd runt en centrumstolpe med distansklossar mellan planstegen. Trapporna levereras vanligtvis 

öppna, men spiraltrappor med vangstycken kan även levereras täta. Yttersidan kan ha olika utformningar:

Vangstycke med infrästa steg. Underliggande vangstycke. Planstegen infästa i fribärande räcke.

Hos trappor med underliggande vang-

stycken ligger planstegen på trappformade 

sidostycken. Underliggande vangtrappor 

levereras öppna eller täta.

På Treppenmeister hänger planstegen 

på frisidan i räckesöverliggaren och på 

väggsidan är de direkt infästa i vägg. 

Dessa trappor levereras endast öppna.

Fribärande räcke Helglasad vangsida

Trapp- och räckeskonstruktioner
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Utanpåliggande mot vangstycke.Räcke inborrat i, eller ovanpåliggande på vangstycke.

Räcke inborrat i steg.

Glasräcken kan levereras  

till flera av våra trapp- och 

räckeskonstruktioner
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Hur stort utrymme behövs?

1) Mät avståndet golv till golv. 

2) Beräkna antalet steghöjder.

3) Välj trapptyp.

4) Avläs TL i tabellen.

5) L1, L2, L3 fördelas enligt egna önskemål.

 

Om trappan pga utrymmesskäl måste avvika från 

ovanstående förutsättningar ökas i första hand 

steghöjden.

Antal

steg-

höjder

Totalt yttermått — TL = L1+L2+L3

För att en trappa skall vara säker och bekväm att gå i, bör steghöjden vara mellan 170-200 mm och stegdjupet i gånglinjen ej 

understiga 250 mm. Tabellen visar exempel på normalt utrymmesbehov — totalt yttermått (TL) — för olika  trapptyper vid olika 

trappbredder och antal steghöjder. För att undvika spetsiga steg bör måttet A vid svängda trappor ej understiga 250 mm.  

Vid utrymmesbrist kan det minskas till 90-130 mm beroende på räckestyp.

Trappbredd

  900 1000 1100 1200

Om din trappas form avviker från ovanstående tabell, kontakta oss för information. 

14 6760 7160 7560 7960

15 7010 7410 7810 8210

16 7260 7660 8060 8460

14 5150 5340 5550 5730

15 5400 5590 5800 5980

16 5650 5840 6050 6230

14 4250 4350 4450 4540

15 4500 4600 4700 4790

16 4750 4850 4950 5040

14 3350 3350 3350 3350

15 3600 3600 3600 3600

16 3850 3850 3850 3850

Rak trappa

TL = L1

1/4 svängd trappa

TL = L1+L2

1/2 svängd trappa

TL = L1+L2+L3

1/2 svängd trappa

med vilplan

TL = L1+L2+L3*

* Gäller om måttet  
C = 90 mm

Trapptyp

Steghöjd

Stegdjup

Gånglinje

L1

L2

L3

B

B C

A

L1

L2

L3

L1

L1

L2 L2A A

L1

Trappbredd

Bostadstrappans utrymmesbehov
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Takhöjd
Om man kan välja mellan olika tak-

höjder för en hustyp måste trapporna 

projekteras för den högre takhöjden. 

Högre höjd från golv till golv innebär 

fler steghöjder och större utrymmes-

behov för trappan.  

Trappöppning
Om trappan har räcke på sidan bör 

trappöppningen överstiga trappans 

bredd med minst 150 mm. En färdig-

klädd trappöppning på minst 1050 

mm ger då större valfrihet i räckesut-

formningen samtidigt som en trapp-

bredd på 900 mm kan erhållas.

Tänk på utrymmet
Äldre trappöppningar konstruerades 

ofta med en bredd på ca 900 mm 

och utfördes ofta med utanpåliggande 

räcke med triangelspalje från vang 

till underkant tak. En sådan öppning 

begränsar möjligheten till inborrade  

och ovanpåliggande räckesmodeller 

och bör undvikas.

Klämrisk
Vid öppning 900 mm och inborrade 

eller ovanpåliggande räckesmodeller  

blir trappans bredd 850 mm för att 

handen skall löpa fritt mellan över-

liggare och bjälklagskanten. 

Vi rekommenderar dock en större 

trappöppning.

150 mm

Plats för vägghandledare
Eftersom vägghandledare inkräktar 

på trappbredden bör öppningen vara 

1000 mm eller mer om det är vägg 

på båda sidor av trappan.

Trappans utrymmesbehov påverkas också av andra faktorer.

Kom ihåg vid projektering
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Eventuella väggför- 

skjutningar och variationer 

i väggtjocklek i olika plan.

Diagonalmått, om hörnen ej 

är vinkelräta, samt eventuell 

lutning på väggar.

Sneda tak som kan 

påverka frigångshöjd, 

räckets anslutning etc.

El- och VVS-installationer, t.ex. 

golvvärme. (Får ej läggas i golv 

under trappstart eller räcke).

Dörr, fönster eller andra 

öppningar som kan på-

verka trappans utformning 

samt golvets konstruktion 

och beläggning.

Väggar och eventuella  

trappor, även på intillliggande 

våningsplan, som kan på-

verka trappans utformning. 

Kom även ihåg att kontrollera och redovisa följande:

Öppningsmått Maxlängd trappstartTrapphöjd Bjälklagstjocklek

MountIn® är vårt patenterade monteringsbeslag som ger flera fördelar. Istället för täckplugg på vangens utsida täcks 

beslagen av plugg på planstegens undersidor, vilket ger släta vanger och en visuellt mer tilltalande trappa. Skruvarna 

kan vid behov efterdras, vilket är en unik fördel. För den som monterar trappan betyder MountIn® också mindre tunga 

lyft. Finns som tillval till de flesta av våra trappor med sidvang.

Värmekällor, t.ex. varm- 

vattenberedare, bör ej 

byggas in under trappan. 

Uttorkning av virket kan 

förorsaka knarr.

Om trappstartens läge i 

förhållande till bjälklags-

öppning påverkar frigångs-

höjden.

Projektering, måttagning och beställning
När du beställer krävs nedstående mått

Så fungerar MountIn®

Så fungerar det traditionellt
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Traditionellt monteras en vangtrappa i delar där 

man börjar med att skruva ihop vangstycket 

och planstegen för att sedan lyfta delarna på 

plats och montera ihop. 

En trappa med MountIn® ger ett enklare montage. 

Först monteras det inre vangstycket mot väggen 

och sedan monteras planstegen ett efter ett. Ytter-

vangen fästs därefter mot stolpe och plansteg, och 

slutligen monteras räcket i yttervangen.
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För att undvika svikt och knarr i trappan behövs stabila infästningspunkter. 

Utförliga monteringsanvisningar medföljer trappleveransen.

För infästning av handledare måste 

reglarna nå minst 1100 mm över golvet.

700 mm

min 90 mm

Bjälklagskanten ska 

vara av massivt trä.

Där räcke ansluter mot en 

vägg reglas horisontellt.

Reglarna måste 

vara direkt an- 

slutna till golvet.

250 mm

250 mm

Golvet vid trappans stödpunkter måste tåla hela trappans totalvikt. 

En massiv trä- eller betongkonstruktion rekommenderas. 

Ledningsdragning av exempelvis golvvärme får ej förekomma vid 

trappans infästningspunkter i golv.

600 mm

Reglar i vägg måste vara av trä 
(ej plåtreglar) med dimensionen 
minst 45x70 mm och placeras 
med c/c-avstånd max 600 mm.

100 mm

min 90 mm

Infästning av trappa med sidovangstycken
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min 2 mm

40 13 70 13

Gips

min 45 mmMellanlägg  
ca 50x250 mm

10

Vang Träregel 
45x70

20-45 mm

Träregel 
45x70

6x120

Träregel 
45x70

10-35 mm

6x120

max 25 mm

6x100

Träregel 
45x70

Träregel 
45x70

max 15 mm

6x100

max 10 mm

8x85

max 15 mm

6x80

plywood

Vid infästning av en trappa i vägg rekommenderas skruvdimension 

6 mm med en förankringslängd i trä på minst 45 mm. 

För att minimera risken för knarr ska mellanlägg som helt fyller utrymmet 

(passmånen) mellan trappans sidostycken (vangstycken) och väggen 

användas vid infästningspunkterna. Mellanläggen bör vara ca 50 mm 

breda, 250 mm höga och minst 2 mm tjocka.  

Skruvlängden måste alltid anpassas så att tillräcklig förankringslängd 

erhålls, samtidigt som skruven inte tränger igenom väggen. 

Skruvdimension 6x120 medlevereras som standard.

Vid en väggkonstruktion med regelstomme 45x70 mm rekom-

menderas skruvdimension 6x120 mm.  Om skruven försänks 10 

mm kan avståndet mellan träregel och vang variera mellan 20-45 

mm. Om avståndet är mindre måste kortare skruv väljas. Om

avståndet är större måste längre skruv väljas.

Om skruvdimension 6x120 mm ej försänks kan avståndet mellan 

träregel och vang variera mellan 10-35 mm.

Om kortare skruv måste användas rekommenderas skruvdimension 

6x100 mm. Om skruven försänks 10 mm får avståndet mellan 

träregel och vang vara max 25 mm.

Om skruvdimension 6x100 mm ej försänks får avståndet mellan 

träregel och vang vara max 15 mm.

Vid betongvägg skall särskild betongskruv + plugg användas. 

Skruvdimension min 8x85 mm rekommenderas. Om skruven 

försänks 10 mm får avståndet mellan betongvägg och vang vara 

max 10 mm. Om avståndet är större måste längre skruv användas.

Vid användning av plåtreglar måste dessa kläs med 32 mm plywood 

som dras ner till golv. För infästning av räcken måste plywood nå 

minst 1100 mm ovanför översta bjälklag. Skruvlängd minst 6x80 

mm rekommenderas. Om skruven försänks 10 mm får avståndet 

mellan plywood och vang vara max 15 mm. Om avståndet är större 

måste längre skruv användas.

Rätt skruv är en förutsättning för ett bra resultat.
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min 90 mm

min 90 mm

Där ett räcke ansluter mot en 

vägg reglas horisontellt.

Reglarna måste 

vara direkt an-

slutna till golvet.

250 mm

180 mm

600 mm

70x70 mm

70x70 mm

Reglar i vägg ska vara av trä  
(ej plåt) med en dimension av  
minst 70x70 mm vid balkskor, 
i övrigt 45x70 mm med 
 c/c-avstånd max 600 mm.

700 mm

100 mm

För att undvika svikt och knarr i trappan behövs stabila infästningspunkter. 

Utförliga monteringsanvisningar medföljer trappleveransen.

För infästning av handledare måste 

reglarna nå minst 1100 mm över golvet.

Bjälklagskanten ska 

vara av massivt trä.

Golvet vid trappans stödpunkter måste tåla hela trappans totalvikt. 

En massiv trä- eller betongkonstruktion rekommenderas. 

Ledningsdragning av exempelvis golvvärme får ej förekomma vid 

trappans infästningspunkter i golv.

Balksko

Infästning av trappa med underliggande vangstycken (Moderna)
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Balkskor för upphängning av underliggande vang kan placeras enligt nedanstående exempel. För samtliga gäller att balkskon 

skall fästas i betong eller i en på golv stående regel av dimensionen 70x70 mm med placering centrum 180 mm från hörn. 

Alternativ A och C rekommenderas i första hand.

A) B)

C) D)
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En sida av trappan, som ej är fäst i vägg, 

måste fästas i golv. Om trä- eller parkett-

golvs rörelsemöjlighet begränsas måste 

risken för sprickor beaktas.

Trappstart/nedre plan
1) Om trappan monteras på en distans kan

golvet röra sig fritt och rörelsefogen göms

under vangstycket.

Om trappan monteras efter golvläggning

bör den först provas på plats så att hålen

för distansen hamnar rätt.

2) I rum med mattbeläggning kan mattan

skrynkla sig vid trappans golvfästen,

därför bör mattan friskäras.

3) Om du tar hål i ett klinkergolv, var

försiktig så det inte blir sprickor.

4) Vid golvvärme får inga värmeslingor

finnas där trappan ska fästas i golvet.

För golvbeläggningar som kräver rörelse-

fog bör sådan utföras även mot trappans 

övriga anslutningar. 

Trappslut/övre plan
5) Vid trappans slutsteg kan rörelsefogen

döljas med en täcklist.

6) Då räcke med underliggare monteras

före golvbeklädnad kan rörelsefogen döljas

med en smyglist.

7) Då räcke med underliggare monteras

efter golvbeklädnad kan rörelsefogen

döljas med en distanslist.

8) Vid ståndare infästa i bjälklagskant

kan bjälklagsinklädnaden dras upp och

rörelsefogen döljas med en smyglist.

Smyg- och täcklister kan levereras som 

tillval.

1)

Täcklist Smyglist

Distanslist Smyglist

Tänk också på trappans anslutning mot golv och bjälklag. Oavsett golvbeläggning måste underlaget vara 

massivt för att tåla trappans belastning.

Anslutningar

3)

2)

4)

5)

7)

6)

8)

Väggen ska vara en regelstomme med 
dimensionen minst 45x70 c/c 600, 
beklädd med minst 32 mm spånplatta 
eller 20 mm långfibrig spånskiva (OSB), 
alternativt av betong.

Golvet vid trappans stödpunkter måste tåla hela trappans totalvikt. 

En massiv trä- eller betongkonstruktion rekommenderas. 

Ledningsdragning av exempelvis golvvärme får ej förekomma vid 

trappans infästningspunkter i golv.

600 mm

min 60 mm

min 60 mm

min 60 mm

min 60 mm

För infästning av handledare måste 

reglarna nå minst 1100 mm över golvet.

250 mm

250 mm

700 mm

700 mm

Treppenmeister har stegen infästa direkt i vägg.

Infästning av trappa Treppenmeister (Floating)
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Drömtrappor® är ett varumärke som ägs av Drömtrappor AB, Sveriges största och äldsta produ-
cent av trätrappor. Vi är sedan starten 1923 specialiserade på trapptillverkning och har en av träindu-
strins modernaste produktionsanläggningar. Modern teknik i kombination med lång hantverkstradition 
gör att vi kan erbjuda skräddarsydda trappor utifrån dina unika önskemål.

Drömtrappor AB 
Snickargatan 2 
SE-935 32  Norsjö Tel. 
+46 918-258 00

Sättsteg - 14mm

Den lodräta skivan mellan 
planstegen i en tät trappa.

Stegskydd

Vi levererar planstegen med en 
temporär yta av wellpapp eller trä-
fiberskiva som skyddar din trappa 
från skador under montaget.

Bjälklagsinklädnad - 19mm

Inklädnaden av öppningen bör utföras 
och planeras samtidigt med trappan. 
Dels påverkar inklädnaden öppnings-
måtten, dels kan den tillverkas så att 
den matchar trappan.

Barnsäkerhetslist - 20x57

I en öppen trappa (utan sättsteg) mon-
teras en list under varje plansteg för att 
förhindra att barn kan tränga sig igenom 
och fastna.

Kompletteringar detaljer

En trappa är inte klar bara för att man valt modell. Det går att anpassa den med en mängd olika kompletteringar och tillval. 
Här ser du några exempel, fler hittar du på www.drömtrappor.se.

2011-08-01Trätrappor Norsjö AB  0918 - 258 00  www.dromtrappor.se

Stegskydd

Eftersom en trappa bör betraktas som en möbel rekommenderar vi att den monteras i byggnads-
arbetenas slutfas. Ett anpassat stegskydd bör också användas före inflyttning.

SY2
Stegskydd av hård träfiber. Tejpas i framkant och 
bakkant samt ändar vid både öppna och täta 
trappor. Bästa skyddsnivån. 
Tillval: Kantskydd av hårdpapp. Levereras 
monterade på buntade och monterade trappor.*

SY10
Deltäckande stegskydd av wellpapp med nedvik 
över stegframkant. Tejpas runt steg vid öppna 
trappor. Lägsta skyddsnivån. 
Levereras alltid lösa. 

Sättstegskydd SS1
Sättstegskydd av wellpapp. Kläms mellan stegen. 
Levereras lösa till buntade trappor.

Levereras monterade till monterade trappor.*

SY1
Stegskydd av wellpapp med nedvik över stegfram-
kant. Tejpas runt steg vid öppna trappor.
Mellersta skyddsnivån.
Levereras monterade på monterade trappor.*

Sättstegskydd SS2
Sättstegskydd av wellpapp som är förstärkt med 
sparkskydd av hård träfiber kläms mellan stegen. 
Levereras lösa till buntade trappor.

Levereras monterade på monterade trappor.*

* Levereras alltid lösa vid oljade trappor.

1 2

3

4 5

Belysning

Belysning infälld i trappan. En belys-
ningssats innehåller 9 LED-lampor i 
borstat stål med vamrvitt ljus. Vanligtvis 
räcker en sats till vartannat trappsteg.

Blocksteg

Det nedersta steget i trappan har 
gjorts något vidare än de andra för att 
ge en mer inbjudande känsla.

Vägghandledare

Handledare som monteras på väggen på 
trappor vars ena sida löper längs en vägg. 
De kan vara i samma eller avvikande utfö-
rande som räckesöverliggare.

Stolphattar/Kulor

Hattar och kulor är något som kan mon-
teras på de flesta stolpar som har en rakt 
kapad toppyta. Hattarna är alltid i trä medan 
kulorna också kan beställas i metall.

MountIn®

MountIn® är en patenterad lösning som gör trappor 
med sidoliggande vangstycken inte bara enklare att 
montera utan också vackrare tack vare släta utsidor 
utan täckpluggar.




