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ARKITEKTRITAT

n fungerande trappa måste dels 
uppfylla dagens krav på funktion 
och säkerhet – har man små barn 
i familjen är detta helt avgöran

de för att man ska kunna känna sig trygg 
i huset. Men en snygg trappa kan också 
sätta karaktär på boendet, och dessutom 
höja husets värde.

–  Jag tycker att man ska behandla trap
pan som en möbel och ge den en plats där 
den får synas och verkligen vara pricken 
över i:et! säger Madeleine Alm, marknads
ansvarig på Drömtrappor.

PLANERA IN TIDIGT
Enligt Madeleine Alm är ett vanligt miss
tag i äldre hus att man placerat trappan för 
nära entrén och ytterdörren. På så sätt får 
trappan ta mycket stryk av grus och sand, 
men även från vatten som blir liggande  

på steget från blöta skor och kläder.
– Har man möjlighet att åtminstone 

vända trappstarten bort från dörren så är 
det en fördel, säger Madeleine Alm.

Hon menar också att det är viktigt att 
redan tidigt i byggprocessen planera in 
var trappan ska placeras. På så sätt får 
man också fler alternativ när det kommer 
till val av trappmodell.

– Tänk på utrymmet! Ju mer utrymme 
och större trappöppning du kan upplåta  
i huset desto mindre är också dina begräns
ningar när det kommer till val av trappa.

VAL AV MODELL
Att välja trappa till sitt nya hus kan ver
ka som en enkel uppgift. Men idag finns 
det en uppsjö av varianter, både gällande 
material, färg, form och funktion. Här kan 
det vara bra att först och främst utgå ifrån 

TRAPPAN

 Trappor INSPIRATION

Bygger du ett tvåplanshus? Då behöver du redan nu  
fundera över vilken trappa som passar bäst i din villa.  

Lägg lite extra krut på trappvalet så får du en snygg möbel  
som förhöjer husets estetiska uttryck – och värde.
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– en av husets viktigaste möbler

Från Drömtrappor 
kommer den här nya 
trappmodellen i vitla-
serad furu som tagits 
fram tillsammans med 
bloggaren Nina Holst 
på Stylizimo.com.
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INSPIRATION  Trappor

Trappan Snekkersten från 
Danska Trappor med steg i ek, 
underliggande vagnstycken 
och räcke i rostfritt stål. 

Från Danska Trappor kom-
mer modellen Hornbæk i ek.

husets övriga stil och låta den bestämma 
vilken variant man ska ha på trappan.

– På så vis får du en trappa som kom
mer att kännas rätt i huset under många, 
många år framöver, säger Madeleine Alm.

Det kan även vara bra att fundera över hu
sets övriga interiör. Vilka färger och material 
kommer finnas i resten av huset? Material
valet på trappan bör överensstämma med 
resten av inredningen för att inte störa hel
hetsintrycket. Dessutom bör man välja en 
trapptyp som passar husets förutsättningar.

– Fundera över om det ska vara en rak, 
L eller Uformad trappa. Ofta är det fak
torer som snedtak, dörrar eller liknande 
som avgör vilken trapptyp som blir bäst.
Förhållandet mellan steghöjd och steg
djup i gånglinjen spelar också stor roll för 
att trappan ska bli bra att gå i, säger Anna 
GrothRasmussen på Danska trappor.

TRENDER 2017
Att välja rätt trappa handlar också om vil
ken känsla du är ute efter. Vill du ha en luf
tig, svävande och elegant trappa eller ska 

den vara mörk och rejäl med mer attityd? 
Ska den smälta samman med resten av in
redningen eller ta ställning för sig själv? 
Precis som med allt annat går det dessut
om trender i trappor.

–  Just nu ser vi mycket ek och ask, i allt från 
vita till mörkt bruna toner, ofta i kombina
tion med vitmålade sidor och detaljer. Men i 
år tror jag också vi kommer få se mer av täck
målade trappor i spännande kulörer, trappor 
med smart förvaring samt ännu mer glas
räcken av olika slag, säger Madeleine Alm.

Även på Danska trappor ser man tydliga 
trender just nu:

– Många av våra kunder vill ha en tidlös 
trappa i enkel design. Trappor med steg 
och handledare i ek, och där vangstyck
en, stolpar och spjälor målas i vitt, säljer 
väldigt bra. Spjälor i rostfritt stål är också 
populärt. Många väljer även att sätta per
sonlig touch på sin trappa genom att fritt 
kombinera spjälor, handledare och stol
par, säger Anna GrothRasmussen.

SÄKERHET
Oavsett vilken trappa du väljer är det vik
tigt att tänka på säkerheten. Även om det är 
lätt att lockas av de luftiga trapporna i inn
ovativ design, kan det vara värt att tänka 
över valet två gånger. Dessutom bör man 
redan i planeringsstadiet se till att ge trap
pan ordentligt med utrymme.

– För att trappan inte ska bli brant bör 
den placeras där det finns tillräckligt med 
utrymme. Det är relationen mellan trap
pans höjd och längd som avgör lutningen. 
Som tumregel kan man tänka att trappan 
ska vara minst lika lång som den är hög, 
säger Anna GrothRasmussen.

Utöver detta bör man även tänka på vem 
som bor i huset och anpassa säkerheten ef
ter det. Har du barn i familjen bör trappan 

Från Snickarlaget kommer 
modellen Balk, med plansteg 
av klarlackad ek och balk i 
vitmålat utförande.

      ”JAG TYCKER ATT MAN SKA  
BEHANDLATRAPPAN SOM  
    EN MÖBEL OCH GE DEN EN  
  PLATS DÄR DEN FÅR SYNAS.”
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Den svarta trappan 
heter Solid 0.0.0-1  
och kommer från 
Drömtrappor.

Från Drömtrappor 
kommer trappan 
Solid 55.5.3.

uppfylla kraven för barnsäkerhet. Trappan 
ska då inte ha luft mellan trappstegen, och 
det bör dessutom finnas ett skyddande 
räcke på sidan samt grindar. Enligt reglerna 
ska alla räcken vara minst 90 cm höga och 
de får inte vara klättringsbara.

– Räcken i trappor och runt trappöpp
ningen är där för att förhindra allvarliga 
fallskador. Uteslut dem därför inte, oavsett 
om du har barn eller inte! Väljer du glas i 
räcket så se till att sätta in glas som är av
sett för trappor och balkonger – då kan du 
känna dig trygg även om olyckan skulle 
vara framme, säger Madeleine Alm.

HALKSKYDD
Dessutom kan det vara bra med en vägg
monterad ledstång, och gärna då en rund 
variant som ger ett bra grepp. Väljer man 
en öppen trappa bör man montera barn
säkringslister under stegen så att öppning
arna mellan planstegen inte överskrider  

10 cm. Utöver detta kan det även vara bra 
att sätta in halkskydd i trappan, framförallt 
om trappan är lackad eller målad.

– Vill man ha ytterligare halkskydd går 
det att fräsa in en liten metallist i trappste
gets översida. Listen sticker upp ungefär en 
millimeter och funkar därmed som halk
skydd. Det är dessutom en snygg detalj, sä
ger Anna GrothRasmussen.

I slutändan är det ändå upp till dig själv 
att bestämma hur trappan ska se ut. Tänk 
dock på att en trappa med bristande säker
het kan skrämma bort spekulanter vid en 
eventuell försäljning.

För att få till en fungerande trappa är det 
bästa att komma i kontakt med en erfaren 
leverantör eller snickare som kan utforma 
trappan efter dina önskemål. En trappa by
ter man trots allt inte ut så lätt – i ett nybyggt 
hus vill man ha en trappa som håller i många 
år framöver. Tänk därför noga över valet av 
trappa så den uppfyller alla dina krav. 

En spiraltrappa är  
bra för mindre hus där 

man vill spara utrymme. 
Modellen heter Satellite 

och kommer från  
Snickarlaget.


