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Abstract

Flat roofs: An investigation of what should be
considered when designing and executing

Johan Eriksson, Axel Mehlberg

Flat roofs have been common for many decades. They were first build 
in dry and mountainous areas, then they were spread in the entire 
world. Today flat roofs are present in all type of buildings. In 
Sweden they are mostly used in larger houses like shopping malls, 
industrial buildings and apartment blocks.  

Flat roofs are very exposed for the elements and since the roof is 
flat water can easily be stationary. The water will then start drain 
through slots and the construction will be destroyed. 

The purpose of this study is to evaluate flat roof construction of 
today in consideration to leakage and moisture problems. Are today's 
constructions any good? Are today´s building materials the ones that 
should be used in tomorrow's constructions? Focus has also been made 
to evaluate new possible solutions for the construction were 
prefabricated elements is one.

The most leaks can be found were bushings has been made that don’t 
follow the acquis available. The quality of the construction is good, 
but there are other circumstances that creates the problems. 

It’s of great importance to keep water away from the construction 
under the production time. One way to do that is by making a weather 
protection. Because of the high cost it is not very common.

Prefabricated roof elements have a lot of advantages. Since they are 
built in controlled indoor conditions building moisture is not a 
problem. When the roof elements come to the construction site they 
are already finished and the assembling will go fast and the house 
will be densely directly. There are some aspects that need further 
investigations such as transportation of the roof elements. 

Key words: Flat roof, roof construction, exposed sealant, roof 
drainage, prefabricated roof. 
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Sammanfattning 
Platta tak är idag en vanlig syn i Sverige. De används på allt från småhus och 
flerbostadshus till stora lagerlokaler och shoppingcentrum. Det finns flera olika varianter 
till exempel sedumtak, takterrasser och platta tak med exponerade tätskikt.  
 
Platta tak är väldigt utsatta för väder och vind. Då taket är platt kan vatten lätt bli stående 
på taket och leta sig genom springor in i konstruktionen. Fukt i en konstruktion kan bli 
förödande vilket kräver att takkonstruktionen måste vara utformad på bästa möjliga sätt. 
 
Syftet med studien är att undersöka dagens platta takkonstruktioner med hänsyn till 
läckage och fuktproblematik. Är dagens konstruktioner bra? Är de material som används 
idag även de material som bör användas i morgondagens konstruktioner? Fokus har även 
legat på att undersöka nya möjliga konstruktionslösningar där prefabricerade takelement 
är en möjlig lösning.  
Genom en intervjustudie samt en litteraturstudie har framförallt tre viktiga resultat kunnat 
urskiljas. De beskriv kortfattat i varsitt stycke nedan. 

Studien landar i att de största läckagen förekommer där genomföringar har utförts på ett 
sätt som inte följer de regelverk som finns. Dagens konstruktioner är i sig inte dåliga utan 
det är andra omständigheter som har gjort att dagens tak kan läcka. Det är idag en stor 
tidspress på arbetsplatserna vilket leder till att arbetet måste ske snabbare och utförandet 
kan bli lidande. 

Det är av stor vikt att vatten hålls borta från konstruktionen under produktionen. Det kan 
till exempel göras med väderskydd. Det används dock sällan eftersom det är relativt dyrt. 
Om väderskydd inte används är det av yttersta vikt att isolering och tätskikt inte läggs när 
det regnar. Det är även viktigt att taket täcks in när arbetsdagen är över för att förhindra 
att regn och snö tar sig in. 

Prefabricerade takelement är fortfarande ovanliga men har flera fördelar. Eftersom det 
byggs inomhus i kontrollerade förhållanden är byggfukt inte ett problem. Tidspress och 
dåliga arbetsförhållanden som kyla och regn finns inte heller vilket talar för att en bättre 
kvalité kan erhållas. Eftersom elementen redan är färdiga när de kommer till 
byggarbetsplatsen går det snabbt att installera och få ett tätt hus. Det finns dock moment 
som behöver vidare undersökningar, ett exempel är transporter. Hur klarar de 
prefabricerade elementen vibrationer, saltstänk och avgaser? 

 

Nyckelord: Platta tak, takkonstruktion, exponerade tätskikt, takavvattning, 
prefabricerade tak.   
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Förord 
Denna rapport är framtagen i samarbete med Peab och är en del i examensarbetet på 15 
hp i Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala universitet.  
Arbetet har gett oss möjlighet att utveckla och fördjupa vår kunskap om platta 
takkonstruktioner och dess problematik. Vi vill tacka våra handledare på Peab, Claes 
Dalman och Johan Wansölin för deras hjälp och vägledning under arbetets gång. Vi vill 
också rikta ett tack till vår ämnesgranskare Kristofer Gamstedt för bra synpunkter. 

Ett stort tack riktas också till alla respondenter för att ni ville svara på våra frågor och 
hjälpa oss att nå vårt resultat.  

Litteraturstudien har gjorts gemensamt där vi har letat information genom rapporter, 
hemsidor och böcker. Johan har ritat figur 3.1-3.2, 3.5-3.7, 3.16, 3.19-3.20. Intervjuer har 
utförts gemensamt där båda har ställt frågor och antecknat. Rapporten har delats upp 
hälften var. Axel har skrivit om de olika materialen, om fukt, regler och anvisningar samt 
kontroller av platta tak. Johan har skrivit om olika avvattningsystem, olika påverkans sätt 
på ett platt tak och om olika produktionsmetoder. Metoddelen och förord har Johan skrivit 
medan Axel har skrivit sammanfattningen och abstract. Intervjuresultat och diskussion 
har vi skrivit gemensamt. 

 

Uppsala juni 2018 

Axel Mehlberg & Johan Eriksson 
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1. INLEDNING 
1.1 Syfte och mål 
Syftet med studien är att undersöka dagens platta takkonstruktioner för att utvärdera vad 
som fungerar och vad som inte fungerar med avseende på läckage. Studien ska också 
undersöka om prefabricerade element kan användas för att minska problem med fukt i 
konstruktionen. Detta ska resultera i rekommendationer för vad som är viktigt att ta 
hänsyn till när det kommer till byggnation av platta takkonstruktioner.  

Den ekonomiska kostnaden vid läckage i en takkonstruktion är stor. Fukt som läcker in i 
en takkonstruktion kan även orsaka skador på andra byggnadsdelar eftersom att fukt kan 
vandra långa sträckor i en konstruktion. På grund av detta finns ett behov av att förebygga 
läckage och därmed minska de ekonomiska kostnaderna.  

 

1.2 Frågeställningar 
Frågeställningarna grundar sig i syftet att undersöka var och varför problem med läckage 
uppstår och vilka lösningar som finns.  

-Vad orsakar de största fukt- och läckageproblemen med platta tak? 

-Är prefabricerade takelement användbara för att minska fukt- och läckageproblematik i 
platta tak? 

-Varför används materialen som används idag och vilka skulle kunna vara framtidens 
material? 

-Varför ser dagens takkonstruktion ut som den gör? 

 

1.3 Bakgrund 
Taket är en del av en byggnads klimatskal tillsammans med grund och väggar som 
skyddar innemiljön och konstruktionen från yttre påverkan som väder och vind. Taket är 
väldigt utsatt för nederbörd och måste därmed vara tätt och leda bort vatten bra. Detta 
ställer höga krav på konstruktionen och utförandet av ett tak. Det finns många olika 
taktyper som en byggnad kan ha. Vilken taktyp som väljs till en byggnad beror på många 
parametrar, exempelvis arkitektonisk utformning, ekonomi, tidsbegränsningar, klimat 
och höjdbegränsning. Exempel på typer av tak är sadeltak, pulpettak, mansardtak och 
platta tak (1).  

Platta tak har funnits i områden med varmt och regnfattigt klimat i flera århundraden. 
Eftersom det är varmt och torrt behöver taken inte vara lika vattentäta som tak i andra 
delar av världen. En annan anledning varför de började användas i dessa områden beror 
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på bristen av byggmaterial. Platta tak kräver mindre råvaror än lutande tak. I början 
användes mindre grenar och palmblad för det bärande lagret medan sand och löv 
användes för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Med tiden förbättrades 
konstruktionen och blev mer och mer vattentät. I området Kashmir i Pakistan är hus med 
platta tak vanligt. På grund av områdets bergiga terräng används de platta taken för 
hushållsarbeten och ibland även för att sova på. Även i Tibet används platta tak som en 
förlängning av boende- och arbetsytan (2).  

I Europa började platta tak användas först vid renässansens intåg. Taken var väldigt dyra 
och komplexa att bygga då det krävdes dyra material såsom koppar, bly eller tjära för att 
taken skulle bli täta. Det hände därför att det byggdes lågt lutande tak som sedan täcktes 
för att se ut som ett platt tak (3). 

Genombrottet för platta tak kom först under 1800-talets andra hälft och i början av 1900-
talet. Under denna period utvecklades tekniker som trä-cementtak och senare även cement 
med armering av stål. Det var även då som bitumenduk för första gången började 
användas som tätskikt vilket den fortfarande gör idag. De platta taken blev senare en 
konstruktionsdetalj som användes av arkitekter för att skapa spännande uttryck (4). 

Idag kan platta tak användas i hela världen och till de flesta olika byggnadstyperna, 
alltifrån små villor till större industrier och shoppingcenter. Inne i städer är det ofta 
höjdbegränsningar vilket gör att platta tak är extra populära. Det beror på att mer innerarea 
i byggnaden kan frigöras eftersom takkonstruktionen inte bygger på höjden lika mycket 
som andra takkonstruktioner som till exempel pulpettak (1).  

Byggnader med platta tak har under lång tid varit utsatta för läckage. På grund av den 
stora vattenlast som taken utsätts för genom nederbörd kan även små hål i tätskiktet göra 
stor skada. Eftersom att vatten kan rinna långa sträckor i konstruktionen är läckagen svåra 
att spåra till ett specifikt område. Det medför att konstruktionens tätskikt måste vara helt 
tät och skyddat från att skador uppkommer i framtiden.  

 

1.4 Avgränsningar 
Rapporten koncentrerar sig på platta tak med exponerade tätskikt av bitumenduk, 
gummiduk eller PVC-duk. Konstruktionslösningar där tätskiktet ej är exponerat till 
exempel sedumtak eller takterrasser behandlas ej i denna rapport. Problemen som 
behandlas är de som kan uppstå på grund av nederbörd och läckage som uppkommer 
genom skador i tätskiktet. Rapporten behandlar inte brand, skyddsanordningar, ekonomi 
eller miljö kring platta tak. 

På grund av tidsbrist är studien liten och väl avgränsad. Det är ett litet antal intervjuer 
vilket gör att personliga resonemang kan ta stor plats. 
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1.5 Företaget 
Detta arbetet är utfört i samarbete med Peab. Ämnet om platta tak är en idé för 
examensarbete från Peab där vi i samråd med dem utformade ett antal frågeställningar.  

1959 startade bröderna Pålsson företaget som senare skulle bli Peab. Huvudkontoret finns 
på Bjärehalvön i Skåne där bröderna Pålsson växte upp. Idag är Peab ett av Nordens 
största bygg- och anläggningsbolag och är verksamma i Sverige, Norge och Finland. Peab 
omsätter 50 miljarder kronor och har cirka 15 000 anställda. Peab utför allt från 
produktion av ballastprodukter till nyproduktion av bostäder.  

Peab har fyra affärsområden: 

 Bygg 
 Anläggning 
 Industri 
 Projektutveckling 

Affärsområde bygg utför entreprenader, bostadsproduktion och byggservice. I detta 
affärsområdet sker produktionen av platta tak.  

 

1.6 Ordlista 

Klimatskal De byggnadsdelar som gränsar mot den yttre omgivningen (5). 
 

Nattutstrålning Ytor som är vinklade mot natthimlen kyls ner genom 
värmeutstrålning (6). 
 

Expandera Material utbreder sig (7). 
 

Kontrahera Material drar sig samman (8). 
 

Tillsatsmedel Kemiska substanser som gör att betongen blir mer lätthanterlig 
och får bättre egenskaper (9). 
 

Råspont Virke med spåntade kanter (10). 
 

Hornartad En struktur som liknar horn (11). 
 

Värmekonduktivitet Ett materials förmåga att leda värme (12). 
 

Diabas Fin- eller medelkornig, mörkgrå till svart, gångbergart  (13). 
 

Konvektion När värme som överförs genom rörelser i gaser och vätskor 
(14). 

Diffusion Mikroskopiska partiklar sprider sig av sig själva (15). 
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2. Metod 
Arbetet har genomförts med både kvalitativ och kvantitativ metod, kvalitativt genom att 
intervjuer med personer som arbetar med platta takkonstruktioner har genomförts och 
kvantitativt genom en litteraturstudie av relevant litteratur.  

Personerna som intervjuades valdes för att få en så bred bild av ämnet som möjligt. Det 
är totalt fem personer som jobbar med projektering, konstruktion och utförande. Detta för 
att få veta vad olika personer från olika delar av byggprocessen har för erfarenhet om 
problem, utmaningar och lösningar på platta tak.  

Studiens resultat grundar sig främst på svar från intervjuerna som understöds av den 
erhållna kunskapen från litteraturstudien. Intervjuerna har lett till att vissa delar i 
resultatet och analysen har tagit större plats då respondenterna tyckte dessa delar var 
viktiga. Analysen utgår från resultatet där både tankar från respondenterna och egna 
åsikter har diskuterats.  

 

2.1 Litteraturstudie 
För att grunda denna rapport i tidigare framtagen forskning och kunskap har en 
litteraturstudie genomförts. Genom litteraturstudien har också kunskapen inhämtats som 
har behövts för att utföra intervjuerna. Litteraturstudien har genomförts kvantitativt 
genom att tryckta och elektroniska källor har lästs igenom och de mest relevanta delarna 
har valts ut. Läroböcker från olika länder, såväl som branschorganisationers och 
leverantörers rekommendationer har använts. Databaserna Scopus och Google scholar 
har nyttjats för att samla information och fakta. Söktjänsterna Google och Uppsala 
universitetsbibliotek har också använts.  

Den tryckta litteratur som används är kursböcker från tidigare kurser samt läroböcker om 
platta tak. Vissa böcker är från Tyskland och USA där de inte har samma klimat som i 
Sverige och hänsyn har tagits till detta i litteraturstudien. Många av böckerna är gamla 
vilket har gjort att det i litteraturstudien har tagits hänsyn till att material och metoder kan 
ha förbättrats sedan tiden de är skrivna. 

 

2.2 Intervjuer 
Intervjustudien har genomförts semistrukturerat genom att frågor har ställts till 
respondenten och efter att svar har mottagits har följdfrågor sedan ställts. Detta för att 
skapa en diskussion om ämnet för att utvinna information.  

Under de fysiska intervjuerna och telefonintervjuerna har anteckningar förts och 
intervjuerna har sedan sammanfattats. Respondenterna har tillfrågats om de vill se 
sammanfattningen och lämna kommentarer. I de fall respondenten har återkopplat med 
kommentarer har en revidering av sammanfattningen gjorts.  
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När respondenterna inte har haft möjlighet att närvara vid en fysisk intervju eller 
telefonintervju har frågorna skickats till respondenten via mejl. Respondenten har sedan 
svarat skriftligt på frågorna. I vissa fall har sedan en kort telefonintervju med 
respondenten genomförts för att ställa följdfrågor på de skriftliga svaren.  

Frågorna har tagits fram med utgångspunkt i frågeställningarna. Frågorna till varje 
intervju har haft samma huvudområden men har anpassats till vilken yrkesroll varje 
respondent har haft.   
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3. LITTERATURSTUDIE 
 
3.1 En introduktion till platta tak 
Platta tak, vilka även kan benämnas som flacka eller låglutande tak, är inte helt platta utan 
har en svag lutning. Denna lutning är mindre än 4° och är riktad mot avvattningsbrunnar 
eller hängrännor (1). 

Ett platt tak med exponerat tätskikt är uppbyggt av följande material där ordningen på 
materialen kan variera efter typ av konstruktion: 

 
 Tätskikt (se kapitel 3.5) 
 Isolering (se kapitel 3.6)  
 Bärande stomme (se kapitel 3.4) 
 Ångspärr (se kapitel 3.7.1) 

 

Tätskiktet utsätts för påverkan genom väder, nedbrytning och mekanisk påverkan, se 
kapitel 3.3. För att optimera takets livslängd är det därför viktigt med olika typer av 
underhåll samt bra montering av tätskiktet och tätning vid genomföringar (1). 

Följande delkapitel kommer att behandla takets funktion och konstruktion för att skapa 
en förståelse av resultat och analys i rapportens avslutande del.  

 

3.2 Fukt 
Fukt är ett av de största problemen i moderna byggnader. Fuktskador skapar stora 
kostnader och i vissa fall sjukdom hos personerna som nyttjar huset. Denna studie 
fokuserar på fukt i takkonstruktioner där de största orsakerna är läckage, kondensation på 
grund av diffusion och kondensation på grund av konvektion (16). Läckage kan 
motverkas genom ett bra tätskikt och väl utförda genomföringar. Genom att installera en 
ångspärr undviks det att fukt tar sig in i konstruktionen genom inomhusluften. Trots dessa 
åtgärder händer det att fukt tar sig in. Konsekvenserna blir då bland annat (17): 

 Trä och träprodukter ruttnar 
 Trä och träprodukter sväller och ger skador (eller torkar och spricker) 
 Organiska material möglar (målarfärg, tapeter etc.) 
 Emissioner kan orsaka hälsoproblem och dålig lukt (fukten fungerar som 

katalysator) 
 Färg och tapeter flagnar av 
 Utvändiga material som t.ex. betong, tegel, puts och natursten fryser sönder 
 Metall korroderar 
 Värmeisoleringsförmågan minskar 
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3.3 Påverkan på tak 
Många faktorer påverkar en takkonstruktion och det krävs att hänsyn tas till detta i valet 
av material. Nedan beskrivs en del av de faktorer som visas i Figur 3.1 och som har störst 
påverkan på takets funktion.  

 
Figur 3.1: Yttre faktorer som påverkar ett platt tak 

3.3.1 UV-strålning 

Tak är väldigt utsatt för UV-strålning från solen. UV-strålningen kan påverka tätskiktet 
under hela dess livstid och bidra till att tätskiktet bryts ner. Resultatet blir att tätskiktet 
blir sprött och på så sätt förlorar sin täthet. Platta tak kan ha någon form av täckande skikt 
ovanför tätskiktet i form av singel, sedum med mera. Detta skikt kan skydda tätskiktet 
mot UV-strålning och mekanisk påverkan genom att det hindrar UV-strålningen att nå 
tätskiktet (18). 

3.3.2 Temperaturskillnader 

Taket kan ha en temperatur upp till 80°C en solig dag. Nattetid kan taket genom 
nattutstrålning ha en temperatur på flera grader under utetemperaturen. 
Temperaturskillnader gör att materialen i takkonstruktionen kontraherar och expanderar. 
Olika material i konstruktionen kontraherar och expanderar olika mycket vid 
temperaturändringar. När tätskiktet kontraherar och expanderar på annat sätt än det 
material det är fäst på uppstår spänningar i materialen. Dessa spänningar kan leda till att 
sprickor och skador uppstår på tätskiktet vilket ökar risken att vatten tränger in i 
konstruktionen. Tätskiktsmaterialet kan även utmattas av rörelserna som orsakas av 
spänningarna (18). Utmattning hos ett material innebär att det försvagas av upprepade 
belastningar som tillslut leder till att materialet spricker (19). Höga temperaturer kan 
också göra att vissa material i tätskiktet bryts ner fortare. Låga temperaturer kan leda till 
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att asfaltsbaserade tätskiktsmaterial blir spröda och då blir känsliga för mekanisk 
påverkan, till exempel om någon arbetar på taket (18). 

3.3.3 Mekanisk påverkan 

Mekanisk påverkan kan ske genom att personer som befinner sig på taket, om än 
temporärt, på något sätt skadar tätskiktet. Kvarliggande byggmaterial som har skarpa 
kanter kan utgöra en fara för tätskiktet om någon trampar på dem (20). 

3.3.4 Isbildning 

Isbildning av stående vatten på taket kan medföra att tätskiktet går sönder. Is expanderar 
och kontraherar mycket vid temperaturskillnader och om is fryst fast i tätskiktet följer 
tätskiktet isens rörelser. Eftersom tätskiktet inte expanderar och kontraherar likadant som 
isen uppstår spänningar i tätskiktet. Dessa spänningar kan i sin tur leda till brott i form av 
sprickor i tätskiktet (21). Frostsprängning är ett fenomen som är mycket skadligt för 
tätskikten. När isen har gjort en spricka enligt ovan kan vatten rinna in i denna spricka. 
Det fryser och en djupare spricka skapas (22). Tätskiktet kan på detta sätt skadas 
ordentligt och det kan i värsta fall börja läcka.  

 

3.4 Stomme 
Stommen är takets bärande konstruktionsdel. Stommen ska klara de laster som taket 
utsätts för utan att det skapas en för stor nedböjning eller att taket kollapsar. Lasterna som 
en takstomme ska klara är egentyngd och variabel last. Egentyngd är den last som skapas 
av materialens egen vikt och är en permanent last. Den last som bildas när byggnaden 
används, i detta fallet kan det vara när en människa går på taket, kallas variabel last. Snö, 
is- och vindlast är också variabla laster som beror på snötyngden, istyngden eller ett tryck 
som skapas av luften (23). Nedan beskrivs de tre vanligaste stommaterialen, trä, betong 
och stål. 

3.4.1 Trästomme 
Trä har använts som byggmaterial under en lång tid. Det är lätt att arbeta med och går att 
utforma på många olika sätt. Att det samtidigt är miljövänligt genom att vara 
förnyelsebart och koldioxidneutralt gör det till ett populärt material (23). 

Trä är ett anisotropt material vilket betyder att det har olika egenskaper beroende på 
riktning. De olika riktningarna är fiberriktning, radiell riktning och tangentiell riktning 
som visas i Figur 3.2. Hållfastheten skiljer mellan de olika riktningarna samt om det är 
drag eller tryck det utsätts för. Den största hållfastheten uppnås vid drag i fiberriktningen 
(24).  
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Figur 3.2: Riktningar i trä 

Vatten skapar stora problem för trä. Det skapas stora rörelser i samband med uttorkning 
och upptagning av vatten vilket leder till att trä sväller eller krymper. De största rörelserna 
sker främst i tangentiell riktning, sedan i radiell riktning och minst i fiberriktningen. 
Eftersom trä är ett organiskt material kan det bli utsatt för angrepp av svampar och 
bakterier. Dessa svampar och bakterier trivs bäst när det är fuktigt vilket gör att trä ska 
skyddas från fukt (24).  

En stomme av trä består oftast av lättbalkar, limträbalkar eller träreglar. Lättbalkar är 
uppbyggda som en I-balk. En OSB-skiva som är balkens liv och en regel på vardera 
högkant om skivan (25). Limträbalkar tillverkas av trälameller som limmas ihop till större 
balkar. De finns i olika dimensioner för att klara olika laster och spännvidder (26). Mellan 
dessa balkar placeras isolering. På balkarna kan plåt eller en träskiva monteras och på 
denna monteras sedan tätskiktet. Under balkarna kan antingen gips, träskivor eller plåt 
monteras. 

3.4.2 Plåtstomme 
Korrugerade plåtar har använts i takkonstruktioner sedan mitten av 1900-talet. Den 
vanligast förekommande korrugerade plåten i platta tak är TRP som är en plåt med 
trapetsprofil och är ofta varmgalvaniserad för att skydda mot korrosion. TRP-plåten 
monteras ovanpå de bärande väggarna för att utgöra stommen för taket och bära lasten 
mellan väggarna eller upplagen. På plåten läggs en takunderskiva sedan en ångspärr och 
isolering. På isoleringen läggs sedan tätskiktet som visas i Figur 3.3 (27). 
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Figur 3.3: Isolering på TRP-plåt, Isover (28) 

3.4.3 Betongstomme 
Betong är ett material som har använts länge i byggindustrin. Materialet består av cement, 
vatten, ballast och eventuellt tillsatsmedel. Det är lätt att ändra betongens egenskaper 
genom att ändra förhållandet mellan vatten och cement eller att tillsätta olika 
tillsatsmedel. Med hjälp av armering av stål förbättras hållfastheten för ett betongelement 
(24). I Figur 3.4 visas en takkonstruktion med betongstomme.  

 
Figur 3.4: Isolering på betongstomme, Isover (28) 

En takstomme av betong består antingen av ett gjutet bjälklag eller prefabricerade 
betongelement. Takstommen vilar på bärande väggar eller pelare. Fall mot takbrunnar 
skapas genom att betongen gjutits i fall eller att isoleringen som används har inbyggt fall. 
Fördelarna med en stomme bestående av betong är dess ljudisolering, brandskydd och 
den höga termiska massan. Dessa egenskaper skapas genom betongens stora egentyngd. 
Betongens stora termiska massa skapar ett bra inomhusklimat genom att det tar lång tid 
för betongen att värmas upp och kylas av. Det skapar en jämn temperaturen över dagen 
(23).  
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3.5 Tätskikt 
Tätskiktet är det vattenavvisande skiktet som oftast sitter ytterst i konstruktionen och är 
exponerat för väder. Det är viktigt att det håller tätt för att inte fuktskador ska uppkomma 
i byggnaden. Det finns många olika material med olika egenskaper som används till 
tätskikt och dessa appliceras på taket på olika sätt. Anvisningar för hur tätskikt ska utföras 
finns hos Tätskiktsgarantier i Norden AB, tätskiktsleverantören, AMA och eventuell 
tillverkare av prefabricerade tak. Egenkontrollchecklistor kan också förekomma i 
anvisningar och dokument från tätskiktsleverantörer och tillverkare av prefabricerade tak 
(29).   

Det finns tre olika placeringar av tätskikten i konstruktionen där det vanligaste är ovanför 
isoleringen. De andra två är mellan isoleringen eller under isoleringen. Tätskiktets 
placering avgör vilka krav som ställs på tätskiktet och de andra materialen som ingår i 
konstruktionen. När tätskiktet är placerat ytterst blir det stora påfrestningar på tätskiktet i 
form av temperaturvariationer, isbildning, mekanisk slitning och UV-strålning. Det blir 
dock inte lika stora påfrestningar på materialen innanför tätskiktet då dessa skyddas från 
yttre omständigheter. Vissa material får sämre isolerförmåga när de blir utsatta för väta 
och behöver därför ett tätskikt som skyddar mot vatten. Tätskikt som placeras ytterst i 
konstruktionen kan monteras på råspont eller direkt på isoleringen som visas i Figur 3.5 
(23). 

 
Figur 3.5: Tätskikt över isoleringen 

Ett tätskikt som placeras under isoleringen, som visas i Figur 3.6 skyddas däremot från 
yttre påfrestningar eftersom isoleringen är det yttersta lagret. Isoleringen måste då vara 
av en sort som tål vatten. Antingen att vattnet bara rinner igenom isoleringen ner till 
tätskiktet där det dräneras bort eller att isoleringen inte släpper igenom något vatten utan 
det rinner bort ovanpå isoleringen. Ett tak med isolering som det yttersta lagret kräver 
någon typ av taktäckning då isoleringen kan ta skada av yttre påfrestningar (23). 
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Figur 3.6: Tätskikt under isoleringen 

Den tredje placeringsvarianten av tätskikt är mellan två lager isolering som visas i Figur 
3.7. Fördelen med denna konstruktion är att tätskiktet skyddas från yttre påfrestningar 
samtidigt som isoleringen under tätskiktet också skyddas från yttre påfrestningar. Den del 
av isoleringen som placeras ovanför tätskiktet måste tåla vatten. Det krävs också en 
taktäckning ovanpå isoleringen för att skydda denna (23).  

 
Figur 3.7: Tätskikt mellan två isoleringslager 

Nedan presenteras de vanligaste tätskikten med fokus på material, funktion och 
egenskaper.  

3.5.1 Bitumenbaserade 
Bitumenbaserade tätskikt kallas ofta för takpapp/tätskiktsmatta och är en svensk 
uppfinning från 1759 (30). Det är det vanligaste materialet för yttertaksbeklädnad i 
Sverige. Takpapp är ett missvisande namn då det inte består av papp utan en fibermatta 
(31). 
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Bitumen är ett annat ord för asfalt som finns i två varianter, destillerad asfalt och oxiderad 
asfalt. Destillerad asfalt framställs genom destillation av råolja och den används inte till 
tätskikt på tak utan ofta till vägbeläggningar. Oxiderad asfalt är den som används till 
tätskikt på tak. Den framställs genom att destillerad asfalt genomblåses med 250 grader 
varm luft. Asfalten blir då hårdare och mer gummilik (24).   

Genom tillsatsmedel i den oxiderade asfalten modifieras egenskaperna och gör den bättre 
för ändamålet den är avsedd för. De två vanligaste är SBS (Styren-Butadien-Styren)- och 
APP (Ataktisk PolyPropen)-modiferad bitumen. SBS-modifierad bitumen har tillägg av 
elastomerer för att bli mer elastiskt och därmed klara låga temperaturer bättre än ej 
modifierad bitumen. APP-modifierad bitumen har tillägg av plastomerer för att bli mer 
plastliknande och därmed klara höga temperaturer bättre än vanlig bitumen. APP-
modifierad bitumen klarar UV-strålning bättre än SBS-modifierad bitumen (32). SBS-
modifierad bitumens elasticitet gör att den har liknande egenskaper oavsett temperatur till 
dess smältpunkt på cirka 120°C. De olika modifierade bitumenmaterialen kan förstärkas 
genom att det under tillverkningen tillsätts en fibermatta. Detta görs för att materialet ska 
stå emot dragspänningar och andra yttre påfrestningar (21). Ytskiktet på tätskiktsmattan 
är antingen slätt eller består av krossad skiffer vilket skyddar materialet mot UV-ljus. En 
bitumenbaserad tätskiktsmatta med skiffer syns i Figur 3.8. 

 
Figur 3.8: Bitumentätskikt 

När bitumenmattor läggs används en öppen låga eller en het gas som smälter samman de 
olika lagren, se Figur 3.9 (23). Mattorna smälts samman eftersom bitumen är en 
termoplast vilket betyder att materialstrukturen inte förändras när den smälts ner (33). Det 
finns också självhäftande bitumenmattor vilka kan läggas utan en öppen låga eller het 
gas. När dessa rullas ut kan små sprickor skapas där vatten kan tränga in. När flera lager 
av duk läggs är det viktigt att de ligger omlott för att minska risken för vatteninträngning  
(34). 



15 
 

 
Figur 3.9: Svetsning av bitumen med het gas, Mataki (35) 

Fördelarna med bitumenmattor är att de är välbeprövade och att de är förhållandevis 
billiga. Kunskapen och kompetensen är god för installation av mattorna då tillverkare ofta 
har egna utbildningar för deras produkter. Bitumenmattor är en produkt som inte är 
miljövänlig på grund av oljan det tillverkas av (30). 

3.5.2 Gummibaserade 
EPDM-gummi är ett syntetiskt gummi gjort på ethylene propylene diene som tillverkas 
av restprodukter från etylen och propen i raffinaderier (23). Det är elastiskt med bra 
värden på draghållfasthet och flexibilitet. Det är resistent mot väder, värme, solljus, ozon, 
syror och lut (36). Tätskikt av EPDM är svårsvetsade och svåra att reparera (23).  
Svetsningen kan ske på olika sätt som visas i Figur 3.10. 

 
Figur 3.10: Svetsning av EPDM-duk, SealEco (37) 

3.5.3 Plastbaserade 
Plastbaserade tätskikt har funnits på marknaden i ungefär 50 år. Det vanligaste materialet 
är en Polyvinyl chloride duk även kallad PVC-duk. Den tillverkas genom polymerisation 
av vinyl chloride (23). För att det ska bli resistent mot UV-ljus och olika väder krävs olika 
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tillsatser i materialet (23). Det krävs även en mjukgörande tillsats för att göra duken mjuk 
då den annars är styv och hornartad (24). Det finns många olika varianter av PVC-duk 
som har olika egenskaper men generellt kan sägas att PVC-duk som är speciellt framtagen 
för tak har hög flexibilitet, hög väderbeständighet, höga dragbrottsvärden, tål kyla och 
har lågt ångdiffusionsmotstånd (38). Det är också ett material som är lätt att laga (23). 
Vid kontakt med oljor, fetter och organiska lösningsmedel skadas duken. Ett annat 
problem med materialet är att det vid brand ger ifrån sig skadliga gaser som CFC, chlorine 
och dioxin (23).  

3.5.4 Flytande tätskikt 
Det finns även flytande tätskikt som används vid mer komplicerade ytor där det till 
exempel är trångt och finns mycket genomföringar (39). Innan tätskiktet stelnar och 
formar ett helt och skarvlöst tätskikt kan en förstärkningsmatta läggas i den flytande 
massan. För att det flytande tätskiktet ska kunna läggas krävs att torrt väder tills det stelnar 
och bildar ett vattentätt skikt (40). 

 

3.6 Isolering 
För att minska energiåtgången och skapa ett kontrollerat inomhusklimat i huset behövs 
isolering. Materialen som används till isolering har alla samma huvudfunktion, minska 
värmetransporten genom konstruktionen. Transporten sker genom ledning, strålning och 
konvektion vilket ger ett materials värmekonduktivitet. Ett lägre värde på 
värmekonduktiviteten ger en bättre isolerförmåga (24). Nedan presenteras de vanligaste 
isoleringsmaterialen. 

3.6.1 Cellplast 
Cellplast är ett isoleringsmaterial som framställs genom att expandera plast. Det finns 
olika typer av cellplast såsom polystyrencellplast, polyuretancellplast och 
karbamidcellplast. Polystyrencellplast är den vanligaste cellplasten som används på platta 
tak. Den finns i två olika varianter, XPS som i Figur 3.11 och EPS som i Figur 3.12 (41). 
XPS är den som rekommenderas för tak då den har en mer sluten struktur än EPS för att 
hindra att den blir skadad av väta. Detta beror på att XPS har slutna celler och en mer 
sluten cellstruktur än EPS som har slutna celler och en öppnare cellstruktur (42).  
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Figur 3.11: XPS cellplast 

 

 
Figur 3.12: EPS cellplast 

3.6.2 PIR 
PIR är fast polyuretanskum, det vill säga en plast med slutna celler. PIR kan användas 
både i väggar och i tak som visas i Figur 3.13 (43). Genom att PIR har ett väldigt lågt 
värde på värmekonduktiviteten räknas det som ett högpresterande isoleringsmaterial. PIR 
kan göras 40% tunnare än cellplast och mineralull och ändå ha samma isolerande effekt. 
Det gör att PIR kan användas där det finns ett begränsat utrymme (44). PIR har en hög 
användningstemperatur vilket gör att PIR kan läggas i varm flytande asfalt (45).  
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Figur 3.13: Takkonstruktion med PIR, Kingspan Insulation Sverige (46) 

3.6.3 Mineralull 
Stenull och glasull är två typer av mineralull. Stenull tillverkas av diabas som smälts 
tillsammans med koks vid 1600°C. Den nedsmälta massan roterar i ett spinnhjul till långa 
fibrer som förlängs med luftströmmar. Glasull tillverkas istället av sand (SiSO2) och 
glaskross som smälts samman vid 1400°C. Massan roteras i en spinnare med mängder av 
små hål där massan rinner ut och bildar fibrer. Slutprodukten syns i Figur 3.14. I bägge 
produkterna tillsätts fenolharts för att göra de formstabila. Mängden fenolharts utgör 
ungefär 0.8-2 av mineralullens viktprocent (47).  

 
Figur 3.14: Mineralull 

Mineralull tillverkas i olika format som passar för olika ändamål. Det finns lösull, mattor 
och skivor där styvare skivor används främst i platta takkonstruktioner (47).  

3.6.4 Cellglas 
Cellglas är ett isoleringsmaterial som är uppbyggt genom slutna celler med en diameter 
på cirka 0,5–2,5 mm. Det tillverkas av återvunnet returglas, sand, kalksten och kol. 
Materialet är obrännbart, diffusionstätt och har god tryckhållfasthet. Isoleringen kan 
tillverkas som fallskivor när lutning saknas på underlaget som visas i Figur 3.15 (24). 
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Figur 3.15: Fallskiva från FOAMGLAS® Nordic AB (48) 

 

3.7 Variation av tekniska lösningar 
I en platt takkonstruktion så finns det konstruktionslösningar som används mer eller 
mindre frekvent. Ångspärr används nästan alltid medan luftspalt och tvåstegstätning 
används i mindre utsträckning.  

3.7.1 Ångspärr 
Ångspärren är placerad innanför isoleringen för att skydda från fukt som genom 
inomhusluften tar sig in i konstruktionen. Det sker antingen genom konvektion eller 
genom diffusion. Den relativa fuktigheten ökar när fukten når ett kallare parti i 
konstruktionen. På så sätt kan fuktrelaterade skador uppstå på materialen i 
konstruktionen, till exempel på träbalkar (22). 

Materialen som används till ångspärr är olika typer av folier och filmer som vanligtvis är 
av aluminium, polyethylen(PE), polyvinyl chloride(PVC) eller polyamide(PA). Det finns 
”smarta” ångspärrar som fungerar som ångspärr på vintern medan på sommaren släpper 
igenom fukt (23).   

För att ett tak skall kunna torka ut ordentligt krävs det i vanliga fall att 
ånggenomsläppligheten minskar längre ut i konstruktionen. I ett platt tak är oftast det 
yttersta lagret helt tätt vilket medför att det inte är möjligt. Under vintern kommer det 
medföra att fuktigheten ökar i konstruktionen vilket gör att den måste vara byggd för att 
klara det. Under sommaren sker en omvänd fuktvandring från konstruktionen till 
inomhusluften. Det beror på att den relativa fuktigheten ökar (49). För att konstruktionen 
inte skall förstöras krävs därför att den är genomsläpplig för fukt åt båda håll och klarar 
fukt en längre period (23).  

Konvektion i en byggnad är lika skadligt som diffusion. Konvektionen skapas genom 
skillnad i tryck mellan insidan och utsidan av byggnaden. Det som kan skapa en 
tryckskillnad är till exempel termiska strömmar, vind och tryckskillnader som beror på 
mekanisk ventilation (23).  
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3.7.2 Ventilerad luftspalt 
I vissa takkonstruktioner används en ventilerad luftspalt som visas i Figur 3.16. Syftet 
med ventileringen är att fukt ska kunna torka ut och forslas ut ur konstruktionen genom 
luften. För att det ska fungera krävs tillräckligt stora öppningar från luftspalten för att det 
ska skapas en rörelse med hjälp av vinden. I ett tak med större lutning skapas rörelser i 
luftspalten genom termiska strömmar. Dessa skapas genom att öppningarna i luftspalten 
är placerade på olika höjder. Dessa termiska strömmar skapas därför inte i ett platt tak 
och man måste förlita sig på att vinden skapar ett ombyte av luft i luftspalten. Därför 
rekommenderas inte luftning i platta tak förutom i specialfall (23). När det inte blir ett 
luftombyte i luftspalten kommer fukt från konstruktionen att fällas ut mot det kallare 
ytskiktet (44). 

 
Figur 3.16: Konstruktionsdetalj med ventilerad luftspalt 

3.7.3 Tvåstegstätning 
Tvåstegstätning av tak sker genom att det finns två separata tätskikt. Syftet med 
tvåstegstätning är att om det yttersta tätskiktet blir skadat så finns det ytterligare ett 
tätskikt som tar hand om vattnet och leder det till brunnarna.  

 

3.8 Avvattning 
Avvattning är en viktig funktion för ett tak då stillastående vatten kan orsaka problem 
vilket tidigare har nämnts i 3.2 Fukt. Det finns både invändiga och utvändiga 
avvattningssystem. Invändigt system är det vanliga systemet på platta tak och leder 
vattnet i ledningar invändigt i byggnaden. Utvändigt system kan också förekomma men 
används oftast på tak med större lutning och består då ofta av hängrännor och stuprör. 
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Följande stycken presenterar en del komponenter och system som ingår i ett 
avvattningssystem för platta tak. 

3.8.1 Takbrunnar  
För att takavvattningen ska fungera bra krävs det att takbrunnarna är placerade i en 
lågpunkt. Hänsyn måste tas till nedböjningen av stommen och där nedböjningen kommer 
bli störst är en naturlig plats för placering av takbrunnen. Ett annat sätt att skapa en 
lågpunkt vid takbrunnar är att genom uppbyggnad av taket kompensera för nedböjningen 
och skapa lutning mot takbrunnen (44). 

Takbrunnarna ansluter till ett invändigt eller utvändigt avvattningssystem. Det invändiga 
avvattningssystemet är antingen ett självfallssystem eller ett fullflödessystem som står 
beskrivet i 3.8.3 och 3.8.4.  

Takbrunnar, som visas i Figur 3.17 kräver ett regelbundet underhåll för att de ska behålla 
sin funktion. Brunnarna kan bli igensatta om de täpps igen av till exempel löv eller grenar. 
För att möjliggöra upptäckten av en igensatt brunn i tid kan ett breddavlopp installeras. 
Ett breddavlopp skickar ut vattnet över fasaden när vattennivån stiger över en viss gräns. 
Fastighetsskötaren kan då lätt upptäcka om en vattensamling på taket har uppstått. 
Breddavloppet är också ett komplement vid skyfall då den ordinarie avvattningen inte 
klarar av vattenmängderna. Breddavloppet ska placeras 50mm över takets lågpunkter 
(50). 

 
Figur 3.17: Takbrunn med lövsil 

Infästning av takbrunn i tätskiktet sker genom att tätskiktet svetsas fast på flänsar som 
sitter på takbrunnarna som visas i Figur 3.18. Ibland läggs ett tätskikt under flänsen för 
att säkerställa att det blir helt tätt, en så kallad intäckningskrage (50). 
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Figur 3.18: Korrekt svetsning av takbrunn (observera att lövsil saknas.) 

                                                                                                                                                                                                                                                          

3.8.2 Ränndalar 
Takbrunnarna placeras fördelaktigast i ränndalar. En ränndal är ett lågpunktsområde där 
vatten samlas för att genom exempelvis brunnar forslas bort, se Figur 3.19 och 3.20. 
Ränndalarna ska helst vara horisontella i sin form, det vill säga inte luta mot någon 
speciell brunn utan alla brunnar i ränndalen ska kunna samverka. Genom att takbrunnarna 
samverkar behövs bara ett breddavlopp per ränndal istället för ett breddavlopp per 
takbrunn. När en brunn blir igensatt ska vattnet kunna rinna till en annan brunn för att 
vatten inte ska bli stående på taket. Försänkta ränndalar, som visas i Figur 3.19 kan frysa 
igen och i värsta fall sprängas av is då vatten expanderar när det fryser. Det kan sedan 
skapa läckage genom taket. Försänkta ränndalar skapar också problem vid montering av 
tätskiktet jämfört med icke försänkta ränndalar, som visas i Figur 3.20 då det blir skarpa 
hörn och vinklar som tätskiktet ska monteras på. Ränndalarna kan placeras vid takets mitt 
eller i ytterkanten av taket vid en sarg som visas i Figur 3.21. En motfallskil kan då 
monteras mot sargen för att få lutning från sargen till takbrunnen (50). 

 

 
Figur 3.19: Försänkt ränndal med brunn 
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Figur 3.20: Icke försänkt ränndal med brunn 

 
Figur 3.21: Konstruktionslösning av ränndal med takbrunn intill sarg från Lättelement 
AB. Den röda ringen visar en ränndal med en brunn i mitten  (51). 

3.8.3 Självfallssystem 
Vatten transporteras bort med hjälp av gravitationen genom ledningar som läggs med fall. 
Denna princip tillämpas på utvändig avvattning med hängrännor och stuprör men kan 
även tillämpas på invändig avvattning. Självfallssystem kräver en större dimension än 
fullflödessystemet i och med att hastigheten inte kommer vara lika hög och att 
ledningarna bara kommer att vara delvis fyllda (18). 

3.8.4 Fullflödessystem 
Vatten transporteras bort genom tryckskillnader i ledningarna. När vattnet fyller 
ledningarna skapas en häverteffekt, ett undertryck bildas och vattnet sugs genom 
ledningen. Detta medför att vattnet har en högre hastighet än i självfallssystemet och 
därmed kan en mindre dimension på ledningarna användas. Att undertryck uppstår ger 
också möjlighet att förlägga delar av systemet horisontellt. För att fullflödessystem ska 
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fungera krävs det att takbrunnarna inte släpper in stora mängder luft, annars uppstår inget 
undertryck. Det åstadkoms genom att takbrunnarna förses med luftlås och att de 
samverkar, det vill säga fylls med vatten samtidigt vid nederbörd (18). 

 

3.9 Produktionsmetoder 
Det finns två huvudsakliga produktionsmetoder för ett tak idag, prefabricerade tak eller 
platsbyggda tak vilka presenteras nedan. Vid val mellan dessa beaktas kostnad, 
tidsåtgång, arbetsmiljö med flera. 

3.9.1 Prefabricerade tak 
Prefabricerade takelement är när fabriksbyggda element transporteras till en 
byggarbetsplats för att snabbt och enkelt lyftas på plats. Detta för att få en snabb 
byggprocess av huset. Elementen är byggda i en fabrik vilket gör att de har byggts i en 
kontrollerad miljö så att mängden fukt i form av regn som elementen har utsatts för är 
minimal (47). Eftersom taket kommer att byggas upp av flera element måste skarvarna 
mellan dem tätas så att vatten inte ska kunna tränga in i takkonstruktionen. Elementen 
kan sammanfogas genom att spikplåtar monteras vid skarven och sedan placeras tätskiktet 
på spikplåtarna och elementen så som visas i Figur 3.22 (51).  

 
Figur 3.22: Längdskarv mellan prefabricerade element från Lättelement AB (51) 
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3.9.2 Platsbyggda tak 
Platsbyggda tak produceras direkt på arbetsplatsen. Det medför att byggtiden på 
arbetsplatsen ökar jämfört med prefabricerade tak (47). Materialen transporters till 
arbetsplatsen och monteras ihop på plats. Lyften som görs på arbetsplatsen är då lättare 
men ökar i mängd. Genom att använda platsbyggda tak kan tekniska lösningar utföras på 
plats vilket gör att det är lättare att göra ändringar än på ett prefabricerade tak. 

3.9.3 Väderskydd 
Väderskydd används för att bland annat skydda en byggnad från väderrelaterade skador 
under byggtiden. Taket skyddas från nederbörd som kan skada isoleringen och stommen. 
Väderskydd säkerställer även att tätskikt kan läggas på ett torrt underlag (52).  

Väderskydd i form av tält består ofta av en stålkonstruktion beklädd med en vind- och 
nederbördsskyddande duk på utsidan. För att underlätta införsel av material in i 
väderskyddet existerar väderskydd med öppningsbara takdelar. Kostnaden för 
väderskyddet ökar ju större byggnad som ska skyddas. Vid beslut om väderskydd ska 
användas är kostnaden en viktig parameter att ta hänsyn till (52). 

Används inte väderskydd bör taket med isolering och tätskikt täckas vid arbetsdagens slut 
och vid nederbörd. Taket kan täckas med till exempel presenningar (53).  

 
3.10 Regler och anvisningar 
Det finns många regler och anvisningar kring hur uppbyggnad och montering av platta 
tak ska genomföras. Det är viktigt att allt sker på ett korrekt sätt för att minska risken för 
problem i senare skeden. Beställaren måste bestämma genom avtal med entreprenören 
vilka regler och anvisningar som måste följas.  

AMA hus är ett regelverk som behandlar platta tak. Till skillnad från tätskiktsgarantier är 
AMA hus ett heltäckande regelverk som innefattar allt från grunden till taket. För att 
AMA:s regelverk skall gälla krävs hänvisning i de avtal som skrivs mellan parterna (54). 

Ett regelverk har skrivits av Tätskiktsgarantier vilket är ett företag som försäkrar tak då 
fuktskador på tak inte ingår i hemförsäkringen eller fastighetsförsäkringen. Genom åren 
har Tätskiktsgarantier fått en bred erfarenhet om ämnet efter att ha undersökt 
inrapporterade läckage i takkonstruktioner. De har med den kunskapen skapat 
anvisningar för hur platta tak ska uppföras. Takläggarföretag som ingår i 
Tätskiktsgarantier måste följa dessa riktlinjer för att försäkringen ska gälla (55).  
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3.11 Kontroll 
För att kvalitetssäkra taket efter produktionen kan taket provtryckas. Detta för att 
upptäcka eventuella fel. Efter att taket godkänts börjar en process med regelbundet 
underhåll av taket för att maximera dess livslängd.  

3.11.1 Provtryckning 
Provtryckning innebär att taket testas för eventuella läckage. Det kan ske genom flera 
olika metoder. Provtryckning med vatten börjar med en okulär besiktning. Takbrunnar 
tätas och området som ska testas avgränsas med vallar. Vatten till en nivå av minst 60 
mm fylls på och får stå i tre dygn. Konstruktionen skall i ytterligare tre dygn observeras 
för att upptäcka eventuella läckage. Provtryckning pågår i totalt sex dygn (56).   

En annan teknik är att blåsa in rök under tätskiktet. Ifall röken tränger ut indikerar det ett 
läckage och det är enkelt att åtgärda genom att en passbit svetsas över hålet i tätskiktet.  
(57).   

3.11.2 Underhåll 
Ett platt tak behöver underhållas årligen för att förbli intakt. Det rekommenderas två 
genomgångar av taket årligen för att åtgärda eventuella skador i tätskikt samt rensa avlopp 
från skräp. Består takets avvattningssystem av ett fullflödessystem bör takbrunnarna 
kontrolleras sex gånger per år då de har mindre rördimensioner och därmed lättare blir 
igensatta av skräp (53). Genomföringar behöver kontrolleras noggrant för att tätskikt och 
eventuella plåtdetaljer är intakta (58). Det är viktigt att kontrollera att taket inte har satt 
sig vilket skulle leda till att vatten blir stående utan att kunna rinna ut genom en brunn. 
Om det har satt sig krävs åtgärder för att skapa fall igen. Under vinterhalvåret behöver 
taket skottas för att minska belastning på de bärande delarna. Det är viktigt att använda 
rätt verktyg och inte skotta för nära tätskiktet för att minska risken för att tätskiktet skadas 
(53). 
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4. Intervjuresultat 
 

4.1 Läckage i platta takkonstruktioner 
De flesta läckagen i dagens platta takkonstruktioner sker oftast i ränndalar, kring 
anslutningar av takbrunnar eller vid sargavlopp menar flera av respondenterna. Vatten 
som tränger in i en takkonstruktion kan rinna långa sträckor i konstruktionen och det är 
därmed svårt att hitta läckaget.  Där vattnet droppar inne i byggnaden visar nödvändigtvis 
inte var läckaget har uppkommit på utsidan av taket.  

I de områden där läckage oftast sker krävs hög precision vid utförandet. För att kunna täta 
de detaljer som bär risk för fuktinträngning krävs yrkesskicklighet samt förmåga att arbeta 
utifrån små felmarginaler. Enligt en respondent släpper skarvarna i tätskikten vid rörelser 
i materialen. Det kan i sin tur skapa springor där vatten kan ta sig in i konstruktionen. I 
vinkeln mellan horisontella och vertikala delar kan läckage uppstå om tätskiktet krymper 
eller expanderar. Det kan ske på grund av temperatursvängningar och då uppstår små hål 
eller glipor där vattnet sedan kan ta sig in.  

 

4.2 Prefabricerade takelement 
Det är av yttersta vikt att vatten inte tränger in i takkonstruktionen. Det kan regna under 
takläggningen och vatten kan ta sig in i konstruktionen. Ett prefabricerat element passar 
då väldigt bra eftersom tätskiktet redan är monterat. Det är också byggt under 
kontrollerade förhållanden vilket gör att ingen fukt från nederbörd har byggts in. Det är 
viktigt att de som bygger och projekterar har ordentlig kunskap för att fuktskador inte ska 
uppstå.  

Vägtransportens begränsade storlek gör att elementens storlek måste begränsas. Det 
resulterar i ett stort antal skarvar som behöver tätas på plats. Påfrestningar som sker på 
elementen under transporten måste också beaktas i form av vibrationer och saltstänk 
enligt en respondent. När rör och genomföringar monteras på fabrik kan transporten sedan 
skada dessa på vägen till arbetsplatsen. Som tidigare nämnts kan sammanfogningar av 
tätskikt släppa när de utsätts för värme eller mekaniska påfrestningar. Det resulterar i att 
öppna kanaler skapas som vatten kan tränga in i. Därför görs genomföringar i fabrik 
enbart vid specialfall. En respondent anser att inga ekonomiska eller byggtekniska vinster 
finns vid användning av prefabricerade element då elementens storlek är begränsade av 
vägtransporten. 

När taket lyfts på plats sker det relativt snabbt vilket gör att exponering mot nederbörd 
minimeras. Skarvar mellan elementen tätas på byggarbetsplatsen och är lätta att utföra 
enligt en respondent. Skarvar mellan väggar och tak är oftast mer problematiska då det är 
olika entreprenörer som utför de olika momenten. Det är då lätt hänt att ansvar skjuts över 
på den andra entreprenören och ingen tar helhetsansvaret enligt en respondent. 
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4.3 Materialval 
Idag används flera olika material som tätskikt. Det billigaste är PVC-duk medan 
bitumendukar är dyrare och ska fungera bättre enligt en respondent. I framtiden är det 
osäkert om tätskikten kommer vara oljebaserade på grund av att olja är en ändlig resurs. 
För tillfället existerar inte många alternativ och oljebaserade tätskikt är helt dominerande. 
I framtiden skulle tätskikten kunna vara integrerade i till exempel solceller enligt en 
respondent. Enligt en annan respondent så har användandet av PVC- och gummitätskikt 
minskat under de senaste åren till fördel för bitumentätskikt.  

Cellplast är ett material som används mindre och mindre. Enligt en respondent är 
materialet brandfarligt vilket gör att beställare undviker det om möjligt. Det finns 
fortfarande konstruktioner som kräver cellplast av olika anledningar. PIR är då en ny 
variant av cellplast som klarar brand bättre vilket har gjort att den används mer och mer. 

Mineralull är en isolering som funnits en längre tid men som idag blir allt vanligare 
substitut till cellplast. Det är ett bra material men det finns även nackdelar. Enligt en 
respondent så kan mineralullen hålla vatten som kommer in under byggtiden. När taket 
sedan belastas av en tyngd, till exempel snölast så pressas vattnet ur mineralullen och fritt 
vatten uppkommer i konstruktionen. Det fria vattnet kan rinna långa sträckor för att sedan 
tränga in i fuktkänsliga delar av konstruktionen. 

 

4.4 Utformning av takkonstruktioner 
På grund av kostnadsskäl används oftast enstegstätade konstruktioner. Det är även den 
konstruktion som efterfrågas av beställare enligt en respondent. Det beror på att 
beställarna är rädda för fuktproblem, till exempel uppkomst av röta eller mögel på 
råsponten.  

I vissa fall tillverkas takelement med luftspalt enligt en respondent. Dessa element är dock 
inte tvåstegstätade utan har endast ett tätskikt och en luftspalt. Elementen används till 
datorhallar som alstrar mycket värme för att skapa ett kallt tak, det vill säga att ytan på 
tätskiktet är kallt. Orsaken är att snön inte ska smälta underifrån och skapa spänningar i 
tätskiktet när den smälta snön sedan fryser till is.  

 

4.5 Utförandets roll i läckageproblemen 
Enligt en respondent handlar allt handarbete om yrkesskicklighet vilket tyder på att 
läckageproblemen delvis beror på utförandet. Det finns maskiner som förenklar 
montering av tätskikt vilket är det stora problemet. Tyvärr är maskinerna klumpiga och 
dyra vilket leder till att de inte används särskilt ofta. Istället används checklistor och 
egenkontroller för att kontrollera att det blir tätt. Då kontrolleras stomme, över- och 
underkant samt all tätning mot anslutningar. Plåtdetaljer vid genomföringar och sarger 
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saknas ibland. Takläggarna har dock skrivit att de har gjort dessa moment i 
egenkontrollerna menar respondenten. 

Det har genom en intervju framkommit att taken ofta används som materialupplag både 
av takläggare och andra entreprenörer. När byggmaterial placeras på tätskikten kan hål 
eller andra deformationer uppstå vilket kan leda till läckage eller att vatten blir stående 
på taket. Ofta används någon typ av plywoodskiva där material ställs på men även den 
kan göra hål eller nedböjningar på tätskiktet. Det händer att även ställningar byggs upp 
på taket. Det skapar ett stort tryck på en liten yta vilket leder till liknande skador som 
materialupplag ger. 

En respondent påpekar att tidspressen är en av de största orsakerna till läckage och 
fuktproblem i dagens konstruktioner. När tidspressen blir stor går det inte att styra vilken 
dag kritiska moment ska utföras. Dessa moment kan då sammanfalla med stor nederbörd 
vilket är svårt att skydda konstruktionen mot. Det förekommer även stor tidspress från 
beställare för att de vill att byggnaden skall bli färdig så fort som möjligt. Det innebär att 
taket kan behöva läggas under årets blötaste månader. 

Ett konkret exempel när tidspress är ett problem är svetsning av tätskikt. Svetsning av 
tätskikt kan inte ske när det regnar utan väderskydd. Det innebär att svetsningen av 
tätskikt måste skjutas upp om det kommer nederbörd vilket resulterar i att tidsplanen kan 
behöva revideras. Pressen på takläggarna att göra färdigt taket i tid ökar om svetsningen 
av tätskiktet behöver skjutas upp, vilket kan skapa dåligt utfört arbete menar en 
respondent.  

När väderskydd inte används är det viktigt att dela upp taket i flera etapper enligt en 
respondent. Varje etapp färdigställs helt innan nästa etapp börjar. Då kan temporära 
täckningar med tätskikt svetsas på varje etapp genom att kanter svetsas upp så att vatten 
rinner rätt väg bort från taket. Anledningen till detta är att undvika exponering av isolering 
och andra känsliga material vid nederbörd. Det är viktigt att täcka även sidorna med ett 
provisoriskt skydd för att undvika att fukt tar sig in där. 

När tätskiktsgarantiers riktlinjer följs menar en respondent att det inte finns några problem 
med genomföringar och andra anslutningar på ett platt tak. Det är när genomföringarna 
placeras för nära varandra eller för nära en vertikal yta som problemen uppstår. Då kan 
det inte tätas ordentligt runt genomföringarna på grund av att det inte finns utrymme till 
det. Det krävs att konstruktörerna utformar en byggbar lösning där det lämnas tillräckligt 
utrymme för takläggarna att göra ett bra arbete. Rör och ledningar i isoleringen ska också 
undvikas. Placeras rör och ledningar i isoleringen så syns det inte om läckage har uppstått. 
Monteras tätskiktet eller isoleringen mekaniskt i stommen finns risken att rör eller 
ledningar skadas på grund av att de ligger dolda i isoleringen och då kan punkteras av den 
mekaniska infästningen av tätskikt och isolering.  
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5. Analys och diskussion 
 
5.1 Inledning 
Genom intervjuer och litteraturundersökningar har flera problem påträffats samtidigt som 
det finns mycket som talar för platta tak som konstruktion. I detta kapitel diskuteras 
problematiken rörande platta tak, förslag på lösningar samt förslag på ytterligare 
forskning för att lösa problematiken. Kapitlet tar även upp det som fungerar bra med 
dagens platta takkonstruktion och diskuterar hur dessa kan förbättras. 

I flera av intervjuerna, både med personer som arbetar med konstruktion och produktion 
påpekas att ränndalar, sarger, gränssnitt och genomföringar såsom brunnar, ventilation 
med flera är riskkonstruktioner. Ett annat problem är att det under produktionen av tak 
finns risk för att det regnar in i konstruktionen. Materialet i konstruktionen kan då bli 
blött vilket kan leda till fuktproblem i framtiden om inte materialet hinner torka innan 
konstruktionen sluts tätt. Under intervjuer har det samtidigt framkommit att dagens 
material är bra och de flesta respondenter ser inte att de är ett problem. Genom en intervju 
med ett prefabriceringsföretag insågs möjligheterna med prefabricerade tak för att snabbt 
få en tät takkonstruktion.  

 
5.2 Förbättringar på genomföringar och anslutningar  
De största läckagen anses förekomma vid ränndalar, sarger, gränssnitt, takbrunnar och 
andra genomföringar. Läckagen beror oftast på att tätskiktet eller detaljerna är dåligt 
monterade eller saknas. Enligt en respondent är det viktigt att redan i tidsplanen ge 
takläggarna den tid de behöver för att förebygga problemen. Att använda sig av fler 
besiktningar är också en lösning då det är lättare att åtgärda eventuella fel allt eftersom 
besiktningarna sker. Besiktningen kan också göras noggrannare då inte hela taket behöver 
besiktigas vid ett tillfälle. Om fel upptäcks ska en åtgärd enligt riktlinjer från 
tätskiktsgarantier krävas anser en respondent. Då ett fel enligt Figur 5.1 hittas kan inte en 
påhittad lösning godkännas, i dessa fall måste konstruktionen byggas om enligt 
riktlinjerna som råder. Takstosen som ska skapa en säker genomföring i tätskiktet kräver 
30 cm utrymme för att den ska kunna svetsas ihop med tätskiktet ordentligt. När 
genomföringar sitter för nära vertikala delar, som väggar eller sarger är det svårt att skapa 
en säker genomföring. Det är i en sådan situation viktigt att informera 
byggherren/huvudentreprenören att det finns stora risker med utformningen och att den 
behöver omarbetas. I efterhand är det viktigt att genom en avvikelserapport lyfta fram 
problemet.  
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Figur 5.1 Avstånd som krävs vid användning av takstos enligt Tätskiktsgarantier för en 
korrekt utförd tätning kring genomföring. 

 

5.3 Prefabricerade takelement i framtiden 
Prefabricerade taks stora fördelar är bland annat att de är tillverkade i en kontrollerad 
miljö och att de snabbt kan lyftas på plats på arbetsplatsen. Detta reducerar risken att fukt 
tränger in i konstruktionen under byggtiden enligt en respondent. Skarvar mellan 
elementen måste tätas och där kan läckage uppstå om det inte görs på rätt sätt.  

Om elementen görs helt täta, det vill säga är slutna, är skarvarna det enda stället där vatten 
kan läcka in. Skulle det då uppstå en läcka behöver den ansvarige enbart leta i skarvarna 
efter läckaget och slipper således riva upp hela taket för att vattnet rinner inne i 
konstruktionen anser vi. Vatten som tagit sig in i elementen har dock ingenstans att ta sig 
ut vilket kan resultera i skador på stomme, isolering eller andra material i konstruktionen. 
En större egentyngd av taket kan också uppkomma på grund av vattnets tyngd vilket 
utsätter taket för oförutsedd belastning.  

Takbrunnar och genomföringar borde utföras på fabrik så att hål inte behövs tas i 
tätskiktet på arbetsplatsen anser vi. Det för att genomföringarna ska kunna utföras i ett 
kontrollerat klimat där väder inte påverkar montaget. Takbrunnarna bör då sammanfalla 
med den punkt där nedböjningen av taket beräknas bli störst. Genomföringarna bör 
samlas i grupper så att en gemensam större håltagning kan göras för att minimera antalet 
håltagningar i tätskiktet.  
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Materialen som används i prefabricerade konstruktioner ska vara lätta i vikten för att 
många element ska kunna transporteras i samma transport. De ska också vara stabila nog 
att de kan klara av sin egentyngd när de lyfts på plats. Elementen kan utsättas för 
påfrestningar under transporten till byggarbetsplatsen i form av vibrationer och eventuellt 
saltstänk. Hur det påverkar tätskiktet och konstruktionen kräver vidare undersökningar.  

En lösning på problemet med tätt tätskikt ger en respondent ett exempel på. Respondenten 
menar att om betongelement kan lyftas på plats och monteras på taket därefter kan 
element bestående av tätskikt, isolering och en stabiliserande stomme läggas ovanpå 
betongelementen. Detta leder till att taket går snabbt att lägga och isoleringen hinner inte 
bli blöt.  

 

5.4 Materialens påverkan på fuktproblemen 
Enligt de intervjuade är materialen som används idag inte ett problem för fuktsäkerheten. 
Det viktiga är att rätt material används vid rätt situation och därmed måste hänsyn tas till 
om det kommer att utsättas för fukt eller om det kommer att vara skyddat under 
utförandetiden. Då fukt kan byggas in i konstruktionen bör fukthållande material 
undvikas i konstruktionen då uppförande utförs utan väderskydd. Det finns idag bra 
oorganiska material med bra egenskaper ur fuktsynpunkt. Enligt en respondent är det ofta 
en kostnadsfråga då nya bättre material kan vara dyrare i inköpspris, skulle däremot 
läckage uppstå är kostnaden för att åtgärda fuktproblemet ofta större än kostnaden för ett 
dyrare material. Det kan således vara fördelaktigt att välja ett bättre material redan i 
projekteringen och på så sätt minska risken för stora kostnader för att åtgärda problemen 
i efterhand.  

 

5.5 Användning av tvåstegstätade konstruktioner med luftspalt  
Kostnader är viktigt att beakta när frågan om tvåstegstätade konstruktioner tas upp. 
Konstruktioner som är dyrare används inte i samma utsträckning som de billigare 
konstruktionerna, även om den dyrare konstruktionen är säkrare och kan ge taket en 
längre livslängd anser en respondent. Okunskap inom området är också en orsak. Då 
beställare inte har kunskap inom området så efterfrågar de lösningar som är väl 
beprövade. Det gör att nya lösningar har svårt att etablera sig i byggsektorn. Enligt egna 
slutsatser så krävs tester och ytterligare forskning för att tvåstegskonstruktioner ska 
användas mer. Resultatet från forskningen och testerna måste också nå fram till dem som 
fattar besluten om vilken konstruktion som ska användas.  

I ett platt tak finns inte möjlighet för vattnet i luftspalten att ta sig någonstans. Det finns 
ingen tryckskillnad som gör att ett naturligt drag bildas. Även om det skulle finnas en 
liten lutning på det ”inre” tätskiktet kommer inte vattnet att transporteras bort på detta.  
Det finns en risk att utrymmet mellan det undre och övre tätskiktet kommer att bli som 
ett eget system där vattnet avdunstar och kondenserar utan att försvinna ur 
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konstruktionen. Mekanisk ventilation av luftspalten är ett alternativ för att få vattnet att 
försvinna från luftspalten men kan vara problematiskt att använda på stora tak. När taken 
blir för stora är det svårt att skapa en luftström genom hela taket.  

 

5.6 Väderskyddets roll under produktionen 
Ett av de största problemen med att bygga platsbyggt är regn under produktionstiden. Det 
är svårt att undvika då det tar tid att bygga stora tak samtidigt som det är svårt att styra 
byggnationen efter vädret. Det optimala hade varit att bygga taket under årstiderna när 
det regnar som minst och samtidigt ha möjlighet att skjuta på takläggningen efter vädret. 
Det är dock ofta omöjligt i dagens produktionsklimat.  

Bygga med väderskydd är en möjlighet då det skulle skapa en skyddad atmosfär att arbeta 
i. Väderskydd har dock sina nackdelar. Enligt en respondent är det relativt dyrt och svårt 
att uppföra ett väderskydd över en större byggnad om inte omöjligt. Leveranser av 
material är också ett riskmoment när man bygger med väderskydd. Väderskyddet måste 
öppnas upp antingen för en kran eller en lastbil som lyfter in material i väderskyddet 
vilket kan leda till att det regnar in. Det är svårt att undvika då material ofta måste 
levereras varje dag bygget är igång. Lösningen på dessa problem är svår. Det krävs att 
beställare ändrar sin tidplan och är mer måna om att det byggs fuktsäkert istället för snabbt 
enligt egna slutsatser. Det krävs också utveckling av nya väderskydd. Skulle det vara 
möjligt att bygga mindre väderskydd som endast täcker en mindre del av taket? 

 

5.7 Alternativa konstruktioner 
Byggfukt är den vanligaste orsaken till fuktproblem i en byggnad enligt en respondent. 
Fukt som kommer in under byggtiden i ett tak är ett stort problem. Då krävs det 
konstruktioner som minimerar risken för byggfukt. En idé från en respondent är att 
tätskiktet läggs före isoleringen. Det kan göras genom att ytterligare en ”våning” byggs 
fast med mindre takhöjd, liknande en traditionell vind. Tätskiktet kan sedan läggas på 
takbjälklaget och en provtryckning kan göras på tätskiktet. Efter detta kan en 
lösullsisolering sprutas in i det torra vindsutrymmet och fukt undviks då från att komma 
in i konstruktionen under byggtiden. Efter egna reflektioner tror vi detta är en bra lösning.  

Det finns dock några aspekter som måste tas i beaktning. I detaljplaner finns ofta en 
höjdbegränsning för hur höga hus som får byggas. Taket får därför inte byggas för tjockt 
för att begränsningarna skall utnyttjas optimalt. En lösning skulle kunna vara att bygga 
likt ett innertak som tål tyngden från isoleringen. Det vill säga att taket isoleras underifrån 
efter att tätskiktet har monterats. Det för att isoleringen ska hållas torr under produktionen. 
Lösningen skulle då inte bli mer utrymmeskrävande än ett traditionellt platt tak. Det krävs 
vidare undersökning för att avgöra om det är möjligt att bygga på detta sättet.  
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5.8 Provtrycka konstruktionen 
Enligt tätskiktsgarantier krävs endast provtryckning av platta tak med en överbyggnad, 
till exempel terrass eller sedumtak. Varför krävs inte provtryckning på alla tak? Det är en 
lätt kontroll att utföra med tydligt resultat. Ifall provtryckning sker med vatten kommer 
konstruktionen att bli blöt om läckage förekommer. Beroende på vilka material som ingår 
kan de behöva bytas. Det är också svårt att se exakt var det läcker så hela delen som 
provtrycks måste byggas om enligt en respondent. I det hänseendet är provtryckning 
genom att fylla konstruktionen med rök bättre enligt egna slutsatser. Konstruktionen blir 
inte skadad och det är tydligt var det läcker. Det krävs då endast svetsning av en liten 
passbit där läckaget förekommer för att få det tätt. Ifall konstruktionen inte är lufttät kan 
dock röken ta sig ut på andra ställen och testet fungerar inte. Provtryckning behöver bli 
standard på alla typer av platta takkonstruktioner anser vi. Upptäcks läckage direkt är det 
billigare att åtgärda än när skadorna påträffas i senare skeden.  

 

5.9 Ansvar 
Det är viktigt att avtal och viten används på rätt sätt. Enligt en respondent används avtal 
främst för att skjuta över riskerna på ett annat företag. Det slutar med att ingen tar ansvar 
för att arbetet utförs på rätt sätt då ingen vet vem som bär ansvaret. Istället för att de svåra 
momenten avtalas över till någon annan måste man tillsammans ta fram en byggbar 
lösning som båda tror på. Det är ofta arbeten som saknas när besiktningar genomförs där 
underentreprenören angivit att arbetet är utfört enligt respondenten.  

När två olika entreprenörer ska utföra arbete på samma plats krävs god kommunikation. 
Ett sådant område är gränssnittet mellan vägg och takelement. Det är svårt att avgöra vem 
som är ansvarig för respektive del. Det kräver då god kommunikation vem som skall göra 
vad och när det skall göras. Det är också en fråga om pengar och vad som ingår i avtalen. 
Har byggentreprenören skrivit ett avtal med underentreprenörer ska det som ingår i avtalet 
göras även utan kontroll. Enligt en respondent sker det relativt ofta att extra kontroller 
måste utföras för att allt arbete ska göras. 

Konstruktörer gör inte alltid egna detaljritningar utan hänvisar till tätskiktsgarantiers 
detaljritningar enligt en respondent. Vilken produkt som skall användas i konstruktionen 
föreskrivs inte alltid. Det föreskrivs bara vilket material som ska användas då varje 
beställare har sina egna avtal med olika leverantörer. Det görs för att entreprenörerna som 
skall utföra arbetet har bättre kunskap i de områdena. Det kan också skapa en förvirring 
över vad som skall byggas och vem som bär ansvaret. Då kanske samma lösningar 
används som alltid används och det sker ingen förändring som leder till förbättring.  
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6. Slutsatser 
Läckage på platta tak uppstår främst i ränndalar, takbrunnar, vid sarger och vid 
genomföringar. Detaljarbetena kring dessa måste utföras med noggrannhet. Takläggarna 
måste också ges möjlighet att utföra bra detaljarbeten. Det kan ske genom bra planering 
i projekteringen där det lämnas bra med utrymme runt genomföringarna och att antalet 
vinklar på taket är minimalt. Genomföringarna, förutom takbrunnarna, bör inte placeras 
vid lågpunkter där vatten rinner och antalet genomföringar ska vara minimalt. Kunskapen 
om detta måste nå projekteringen för att minska risken för läckage på platta tak.  

Materialen som finns på marknaden är bra om de används på rätt sätt och i rätt situation. 
Dock måste kostnaden för att använda ett dyrare och bättre material jämföras bättre med 
vad kostnaden blir för åtgärder som kan komma att behövas efter ett eventuellt läckage.  

Vatten som kommer in under byggtiden bör undvikas då det kan skapa stora problem. För 
att förhindra att vatten kommer in kan till exempel väderskydd används. Även här måste 
kostnaden för ett väderskydd jämföras med kostnaden för en eventuell åtgärd. Alternativa 
konstruktioner för att undvika fukt måste också undersökas. Att tätskiktet läggs först och 
att sedan isoleringen kan läggas under tätskiktet är en konstruktion som bör undersökas 
närmare.  

Tidspress under produktionen kan leda till att arbeten inte hinner göras så noggrant som 
det verkligen behövs. Tidspressen kan ökas ytterligare när vädret gör att taket inte kan 
läggas när det är planerat. Om datumet för färdigställandet då inte flyttas fram skapas det 
en stor press på takläggarna.  

Prefabricerade takelement har flera fördelar gentemot platsbyggda konstruktioner. Den 
största är att tillverkningen sker i kontrollerade förhållanden där fukt inte byggs in i 
konstruktionen. Elementen går snabbt att montera vilket skapar ett tätt hus snabbt. Det 
leder till att moment inne i huset som kräver ett tätt klimatskal kan påbörjas tidigare. Då 
tak har många olika former krävs en bra projektering av taket för att tillverkningen av de 
prefabricerade elementen ska bli rätt. Det krävs även en bra samordning av installationer 
om genomföringarna ska göras på fabrik. Det finns även en del frågetecken som behöver 
undersökas som till exempel transporter. Prefabricerade takelement är en lösning för 
platta tak men för att det ska börja användas i större skala krävs vidare forskning och 
utvecklingsarbete.  
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7. Förslag på fortsatta studier 
Mycket av litteraturen om platta tak är från början av 1990-talet. Därför krävs uppdaterad 
forskning inom ämnet för att se hur dagens material och tekniker fungerar på ett platt tak. 
Nedan ges förslag på några områden vi anser är intressanta och viktiga att undersöka 
vidare.  

Väderskydd över stora platta tak används sällan idag. Flera intervjuade respondenter ser 
många fördelar med väderskydd. Därför är det intressant att undersöka vidare nackdelar 
och fördelar med väderskydd. Hur kan detta utföras när det rör sig om stora ytor? Vad har 
väderskydd för inverkan på kvaliteten på det färdiga platta taket? 

Det finns flera fördelar med prefabricerade takelement men det vanligaste är fortfarande 
platsbyggda tak. Det krävs fler utredningar som behandlar prefabricerade platta tak för 
att komma fram till om det är den bästa lösningen. Hur kan prefabricerade takelement 
användas för att ett vattensäkert tak ska uppnås? Hur kan tvåstegstätning utföras på 
prefabricerade tak?  

I kapitel 5.7 beskrivs en alternativ konstruktion för ett platt tak. Den är fortfarande i 
idéstadiet vilket gör att det krävs vidare undersökningar. Det finns säkert fler nya idéer 
hur ett platt tak kan utföras. Hur kan ett tak utformas så att risken minskar för att fukt 
kommer in under produktionen? Kan det utformas så att isoleringen kan läggas efter 
tätskiktet och hur görs detta utan att konstruktionen markant ökar byggnadens höjd? 

Det behöver ske mer erfarenhetsåterföring mellan olika discipliner i byggbranschen. 
Montörer, konstruktörer, arkitekter med flera behöver arbeta tillsammans för att skapa de 
bästa konstruktionslösningarna. Det behöver därför undersökas hur erfarenhetsåterföring 
kan skapa bättre bygghandlingar för platta tak. Detta för att takläggarna ska få en enkel 
och genomtänkt konstruktion att utföra. Hur kan erfarenhetsåterkoppling ske på ett 
effektivt sätt mellan takläggare och konstruktörer? 
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Bilaga 1 

Intervju företag A 

Respondent 1  
 
Bakgrund  
Vad jobbar du med?  
Jobbar som arbetsledare på företag A.  
  
Konstruktion  
Vad anser du är problemet med platta takkonstruktioner?  
Takbrunnar som inte klarar av att svälja allt vatten och att takbrunnarna kan bli igensatta. 
Frostsprängningar på grund av vatten som har letat sig in i konstruktionen fryser. Det 
skapar sprickor och mer vatten kan leta sig ner. På stora platta tak så orsakar takbrunnarna 
störst problem. Det är även ett problem med de pressade tidsplanerna då taket måste 
läggas när det är dåligt väder och fukt och vatten kan komma in i konstruktionen. Att 
taken kräver underhåll i form av att en fastighetsskötare rensar takbrunnarna är en risk då 
detta underhåll inte alltid görs. Om inte betongbjälklaget får torka ut ordentligt innan 
tätskiktet läggs så kan det uppstå bubblor under tätskiktet.   
  
Vem är det som bestämmer takkonstruktionen?  
Arkitekten står för utformningen. Sedan får konstruktören försöka rita en konstruktion 
efter det. Många problem får sedan lösas på plats med samråd med arkitekten och 
konstruktören då vissa lösningar visar sig inte vara byggbara. Det blir då att man ofta får 
ringa konstruktören och ändra konstruktionen.   
  
Vilken takkonstruktion har ni använt i ditt nuvarande bygge?  
PIR med överliggande tätskikt av bitumen används på just det här projektet. PIR har börjat 
användas mer och mer de senaste åren. Ett tätskikt läggs under isoleringen också, den är 
primärt till för att skydda konstruktionen under byggtiden men får sedan ligga kvar under 
PIR-isoleringen.   
  
Varför används inte tvåstegstätade konstruktioner tror du?  
I luftspalten kan fukt uppstå i form av kondens och kan då skapa problem som inte 
uppkommer om taket byggs kompakt, det vill säga utan luftspalt.   
  
Material  
Vilka tätskiktstyper använder ni?  
Använder de flesta tätskikten.   
  
Lösningar  
Vad är din åsikt om hur man förbättrar platta tak?  
Ta bort takbrunnarna och använd utvändig avvattning istället med hängränna. Då kan 
inget vatten samlas och inget underhåll av takbrunnarna behövs. Taket ska bara luta utåt 
och inte inåt för att undvika att vatten kan samlas. Få arkitekter att utforma taken mer 
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funktionellt och inte alltid sätta estetiken före konstruktionen. Välja material utifrån vilket 
tak som ska byggas istället för att använda det som alltid används. Detta för att göra 
installationen av tätskiktet så enkelt som möjligt. Inkludera de som är ute på arbetsplatsen 
och utför arbetsmomenten i framtagningen av systemhandlingar så att de kan lämna sin 
åsikt i ett tidigt skede. Det kan minska antalet lösningar som måste ändras på 
arbetsplatsen. Tält är bra att använda för att skydda konstruktionen mot nederbörd. De 
höga priserna på tält är ett skäl varför de inte används så mycket. Skulle priserna kunna 
pressas ner så skulle det vara bra.   
  
Har ni varit med i utformandet av ett prefabtak?  
Nej, har jobbat på platsbyggda tak.  
  
Tycker du att prefabtak är något att jobba vidare med?  
Svårt att bygga stora ytor med prefabtak då de är begränsade genom hur stora element 
som får transporteras på vägen. Under vägtransporten så kan elementen utsättas för 
påfrestningar som vibrationer och vägsalt som kan påverka elementen negativt. 
Elementen kan transporteras antingen stående eller liggandes på lastbilen. Har svårt att se 
hur man kan tjäna på prefab kostnadsmässigt och byggtekniskt. Det kommer krävas att 
elementen håller för sin egentyngd när de lyfts in och det kommer att vara många skarvar 
som kommer att behöva tätas.   
  
Framtid  
Kommer bättre återföring av erfarenheter och information ske på ett bättre sätt i 
framtiden?  
Bättre erfarenhetsåterföring behövs för att inte samma misstag ska upprepas. En databas 
skulle behövas och arkitekter och konstruktörer behöver få återföring om deras 
konstruktion var bra eller dålig så att de nästa gång kan rita en bra konstruktion från 
början.   
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Bilaga 2 

Intervju företag A 

Respondent 2  
   
Bakgrund  
Platschef på företag A. Har gjort en rapport gällande åtgärder för garantikostnader för 
läckande tak och fasader.   
  
Konstruktion  
Vad anser du är problemet med platta takkonstruktioner?  
Det regnar in i konstruktionen under produktionstiden.  
  
Isoleringen är gjord av material som inte tål vatten och som kan suga åt sig vatten.   
  
Material, maskiner och saker ställs på taken under byggtiden vilket skapar slitage och hål 
på duken. Ibland ställs saker på taken innan taket är helt färdigt med skyddande duk osv.   
  
Hur ser processen ut kring val av takkonstruktion?  
Konstruktören bestämmer detaljutformningen av konstruktionen som ska användas.  
  
Vem är det som bestämmer takkonstruktionen?  
Beställaren och konstruktören.   
  
Vilken takkonstruktion brukar ni använda?  
Platsbyggt används mest. Prefab kan användas på mindre tak.   
  
Problem  
Var ser ni de största riskerna med ett platt tak?  
Vatten som regnar in under produktionen. Man hinner inte få tätt innan vatten har kommit 
in. Detta är ett större problem ju större taket är och på stora tak är det svårt att använda 
tillfälliga regnskydd, till exempel tält.  
  
Små misstag under projekteringen kan orsaka stora problem under byggnationen. Vill ha 
en bra byggbar lösning. Det ritas för många detaljer för tätningen av taket som är 
beställningsvara och om de då är lång leveranstid så kan vattnet hinna rinna in i 
konstruktionen.  
  
Isolering som inte tål vatten och suger åt sig vatten. Om isoleringen har sugit åt sig vatten 
så kan vattnet sedan, när taket blir belastat av till exempel snölast, tryckas ut ur 
isoleringen och då blir det fritt vatten i konstruktionen även om det inte fanns där tidigare. 
Isoleringen funkar då som en svamp som man kan trycka ur vattnet ur. Isoleringen kan 
också ha svårt att torka ut när det är inbyggt och tätskikten är lagda.   
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Material som ska användas ställs på tätskiktet vilken efter en tid kan orsaka hål eller 
deformation av tätskiktet.   
  
Vädret är det största hotet mot taket. Vatten som regnar in under produktionen. Stora tak 
tar lång tid att lägga och att få täta. Det resulterar i att vatten kan ta sig in konstruktionen 
och sugas upp av isoleringen. Detta för att det är svårt att täcka de delar som inte är täcka 
med tätskikt när arbetspasset är slut eller när det kommer nederbörd.   
  
Det ritas för många detaljer för tätningen av taket som är beställningsvara och om de då 
är lång leveranstid så kan vattnet hinna rinna in i konstruktionen.   
  
Vid stossar som ska täta runt genomföringar så lossnar slangklämman som ska hålla den 
på plats. Detta gör att vatten kan tränga in.   
  
Många genomföringar skapar onödiga risker för att det är många ställen som måste tätas. 
Det är bättre att försöka samla installationer i en genomföring.   
  
Tidsplanen är ofta tajt så man hinner inte vara så noggrann som krävs.   
  
I de fall där cellplast används kan gnistor från heta arbeten, till exempel svetsning av stål, 
spridas till cellplasten som börjar brinna. Branden kan ske flera våningar ner då gnistor 
kan spridas långt. Det är även problem att upptäcka branden i tid då brandförloppet sker 
snabbt. Om man svetsar ovanför cellplast kan det börja brinna runt krönet där det inte 
märks.  
  
Kan man säga att läckage uppstår på grund av dåligt utförande?  
Ja. I vissa fall har plåtdetaljer fattats även fast UE:s har skrivit i egenkontrollen att de 
monterat dem.   
  
Material  
Vilka tätskiktstyper använder ni?  
Oftast används någon form av gummiduk, annars används bitumen.   
Problem med svetsning av tätskikt kan uppstå om det inte utförs på rätt sätt.   
  
Lösningar  
Vad är din åsikt om hur man förbättrar platta tak?  
Använda en konstruktion som tål vatten där isoleringen är till exempel cellplast. Se till 
att vatten inte regnar in under produktionen och att inte lägga taket under hösten eller när 
vädret inte tillåter.  
 
Att man lägger tätskiktet före man lägger isoleringen och hindrar på så sätt att vatten 
kommer in i konstruktionen. Detta genom att man till exempel isolerar inifrån är en 
lösning.   
  
Att man bygger upp till exempel ett tätt tak med betong och tätskikt i samband med grund 
och väggar. Man har sedan någon form av innertak/liten våning där man kan spruta in 
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lösull när konstruktionen är helt torr. Denna konstruktionen kan man provtrycka innan 
man lägger isoleringen. Man fyller på med färgat vatten på taket upp till cirka 10-15 cm 
medan takbrunnarna är igensatta. Man ser då om det läcker igenom någonstans och efter 
det kan man isolera underifrån.  
  
Fler besiktningar under produktionen så att man hela tiden följer takentreprenörens arbete 
och ser till att ingenting missas. Vid en slutbesiktning så ska många saker gås igenom på 
kort tid och då är det lätt att missa små misstag som gjorts på taket eller så är detaljerna 
överbyggda vid slutbesiktningen. Det är vanligt att ingen vill ta ansvar för problemet som 
uppstår på taken. Ofta skriver man i avtal att någon annan är ansvarig för att det ska vara 
tätt och så vidare. Det skapar ingen lösning på problemet utan man behöver samarbeta 
eller skapa morötter för företagen så att de lägger mer tid och är noggrannare vid 
takläggningen. Man måste också ta fram en realistisk byggbar lösning istället för att 
friskriva sig ansvar och utkräva viten.   
  
Har ni varit med i utformandet av ett prefabtak?  
Har byggt mindre hus med platta prefabtak.  
  
Tycker du att prefabtak är något att jobba vidare med?  
Ser både fördelar och nackdelar med det.  
Då stommen för taket oftast monteras i samband med väggarna, till exempel en TRP-plåt, 
så skulle en prefab-konstruktion som bara har isolering och tätskikt behövas. Det kan vara 
svårt att få till en sådan då elementet ska hålla för sin egentyngd när den lyfts på plats. 
Annars så får man montera ett takelement som är en del av den bärande konstruktionen.   
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Bilaga 3 

Intervju företag B 

Respondent 3 

  
Bakgrund  
Jobbar som konstruktör på företag B. 
  
Vad anser du är problemet med takkonstruktioner?  
Genomföringar är det största problemet med platta tak. Flera olika lutningar på samma 
tak är också en svårighet som bör undvikas då takpappen måste skarvas, böjas och så 
vidare.   
  
Hur tänker du när du väljer material till en platt takkonstruktion?  
Materialval bestäms oftast av beställaren eller byggentreprenören. Vid val av 
stommaterial till taket används i regel samma material som till väggarna. Är det 
betongväggar används en betongstomme, är det plåtstomme i väggarna används 
plåtstomme i taket och så vidare. 
  
Vissa material är väldigt dyra, till exempel Foamglas och används därför endast om det 
inte finns något annat val.   
  
När det gäller tätskikt hänvisar inte konstruktören till något speciellt material utan det är 
byggentreprenören som väljer vilket material som de vill jobba med. Ibland när 
konstruktören vet vilket fabrikat de använder kan konstruktören föreskriva ett material 
men skriver alltid “eller liknande” efter.   
  
Varför används organiska material i konstruktionen?  
Att använda en trästomme i ett platt tak är inte ett problem utan problemet gäller 
oftast råsponten som utsätts för angrepp. Trästomme används om beställaren vill ha det.   
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Vilken takkonstruktion använder/rekommenderar ni?  
Det är arkitekten som bestämmer utformningen av taket och konstruktörens står sedan för 
konstruktionen. Det är beställaren som väljer material. Konstruktören i detta fall använder 
de flesta konstruktioner som finns. Olika stommaterial, olika isoleringsmaterial, olika 
placeringar av tätskikt osv.   
  
Några specifika konstruktionsdetaljer:  
  

 Ränndalar utan fall används oftast då det är svårt att bygga flera fall åt olika håll.  
  

 Fallskivor används oftast inte då de är dyra. Fall skapas då på andra sätt.  
  

 AMA hus föreskriver minst 300 mm uppdrag av tätskikt vid påbyggnad på tak till 
exempel fläktrum. Konstruktören föreskriver 500 mm då besiktningsmän sett många 
problem som uppstår vid små uppvik (300 mm).  

  
 När takpapp används är minsta taklutning 3,57 grader. Vid lägre lutning krävs en 
tvålagstäckning som är dyrare.   

  
 Undviker sarger då det skapar extra möten och vinklar som är svåra att täta. Det 
är dock en estetisk fråga som arkitekten oftast vill ha.   

  
Varför är tvåstegstätade konstruktioner mindre vanliga?  
Beställaren vill ha en helt tät konstruktion för att inte riskera att fukt skapar en miljö för 
angrepp på konstruktionen. Konstruktören friskriver sig ansvaret vid dessa konstruktioner 
då de ej vet säkert att det funkar.   
  
Har du konstruerat ett prefabtak och har du någon åsikt om det?   
Har inte konstruerat ett prefabricerade tak så vågar inte uttala sig.  
  
Hur mycket funderar du kring utförandet när du konstruerar?  
Vill göra det enkelt för yrkesarbetarna att lägga taken. Undviker onödiga fall, vinklar och 
skarvar. Genomföringar och anslutningar görs så enkla som möjligt. Hänvisar ofta till 
tätskiktsgarantier för ritningar på detaljer.   
  
Är det några nya innovationer på gång? Material, konstruktion m.m.?  
Beställarna vill inte längre ha isolering av cellplast på grund av brandrisken vilket gör att 
mineralull är det vanligaste isoleringsmaterialet nu.   
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Bilaga 4 

Intervju företag C 

Respondent 4  
 
Bakgrund  
Vad har du för bakgrund? Vad jobbar du med?  
Har jobbat som takmontör i 10 år, är numera projektledare och kalkylator.   
 
Konstruktion  
Vad anser du är problemet med platta takkonstruktioner?  
Genomföringar och vertikala uppvik. Efter en tid kan spänningar uppstå i tätskiktet på 
grund av temperaturväxlingar och temperaturskillnader på tätskiktet. Detta kan göra att 
skarvar går upp i vinkeln mellan de horisontella och vertikala ytorna.   
Följs tätskiktsgarantiers rekommendationer så uppstår inga problem. Det förekommer 
dock att allt inte görs enligt rekommendationerna. Det är då det uppstår problem och 
läckage.   
  
Vilken takkonstruktion brukar ni använda?  
Följer de ritningar som finns och bygger de konstruktioner som är föreskrivna.   
  
Tycker du det är en bra konstruktion ur byggsynpunkt?  
Ju mer lutning taket har desto mindre risk för läckage och stående vatten.   
  
Problem  
Var ser ni de största riskerna med ett platt tak?  
Underhåll är viktigt att göra för att behålla takets funktion, rensa brunnar, rensa bort 
vegetation så att det inte börjar växa på taket.   
  
Vad är svårigheten med att bygga ett platt tak?  
När genomföringar kommer för nära varandra eller när genomföringar kommer för nära 
sarger och vertikala delar.   
Tidspressen är en stor del i svårigheterna. Taket ska oftast läggas inom samma tidsram 
oavsett årstid. Det är inte möjligt då det på vintern ofta krävs snöskottning av taket innan 
tätskiktet kan läggas. Hänsyn till årstiderna bör tas vid projektering av tak och när 
tidsplanen bestäms.   
Missa en svets eller liknande sker sällan. Är det en sämre takläggare kan det förekomma 
men det är ovanligt.  
Ibland kan vi få vara med och ändra ritningarna från konstruktören då de inte är byggbara. 
Ibland följer inte konstruktörens ritningar tätskiktsgarantiers rekommendationer och då 
kan vi inte lämna garanti. Vi gör själva sällan egna ritningar.   
 
Tvåstegstätning?  
Tvåstegstätning med luftspalt har vi inte gjort. 2-lagstätning utför vi, det vill säga två 
tätskikt klistrade på varandra. Vanligast är dock 1-lagstätning.   
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Material  
Vilka tätskiktstyper använder ni?  
Oftast används bitumentätskikt. PVC- och gummidukar förekommer också men var 
vanligare för några år sedan. Det är “mode” även i val av tätskiktsmaterial.  
 
Vilka isoleringsmaterial använder ni?  
PIR blir allt vanligare att använda i platta tak. Vi använder också stenull och cellglas. 
Cellglas har blivit vanligare på senare tid. Cellplast har fasats bort på grund av 
brandrisken.   
  
Vilken stomme brukar ni gör platta tak på?  
Vi lägger tak på betong-, plåt- och trästomme.  
  
Är dessa material bra eller behöver de utvecklas för att fungera bättre på platta 
tak?  
Materialen är bra i sig. När cellplast förekommer i till exempel väggar vid ett platt tak så 
vågar man inte bränna på lika mycket med gasbrännaren på grund av brandrisken. Det 
gör att svetsarna kan hålla sämre kvalitet vid sådana ställen.   
  
Framtidens material kommer bli mer miljövänliga. Ett material som nämns 
är Resitrix och miljödukar.   
  
Är det enkla material att arbeta med?  
Används PVC-matta så krävs bara en varmluftspistol till svetsningen till skillnad mot 
bitumen där en öppen låga används. Det är en fördel med PVC-duk.   
 
Utförande  
Hur svårt är det att göra genomföringar?  
Genomföringar i sig är inte svårt. Det gäller bara att följa tätskiktsgarantier. Problemen 
blir när det inte går att följa tätskiktsgarantier. Ett exempel är när ett stuprör sitter för nära 
väggen. Det går då inte att göra en tät konstruktion mellan stupröret och taket enligt 
tätskiktsgarantier.    
  
Tycker du att genomföringar är ett problem? Behöver det planeras annorlunda?  
Det krävs att alla inblandade utformar en byggbar lösning. Genomföringar måste ske på 
rätt ställen, planeras på rätt sätt och så vidare. Ibland vill konstruktörer lägga rör och 
kablar i isolering vilket inte är bra. Det är svårt att veta om rören läcker samtidigt som det 
skapar en instabil konstruktion. Om tätskiktet och isoleringen fästs mekaniskt i stommen 
så kan rör och ledningar skadas om de ligger dolt i isoleringen.   
  
Väderskydd  
Använder ni väderskydd?  
Använder oftast inte väderskydd. Det är beställaren eller entreprenören som bestämmer 
om det skall användas väderskydd. Har använt väderskydd på några projekt vilket är bra. 
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Det är lättare att jobba och går mycket snabbare. Tycker väderskydd är en jättebra lösning 
men är för dyr. Väderskydd över stora byggnader kan vara svårt att få till.   
  
När väderskydd inte används är det viktigt att vara noggrann med täckning av de delar 
som är färdiga. Först läggs isolering ut på en mindre yta som är helt torr, därefter läggs 
tätskikt på denna del. Efter det täcks sidorna så att vatten inte kommer in i konstruktionen. 
Sen fortsätter man vidare, bygger en del i taget och täcker. Om det regnar går det inte att 
lägga tak den dagen men det går att lägga dagen efter. Det finns två problem vid 
takläggning när det regnar. Dels att konstruktionen blir blöt och dels att det inte går att 
svetsa ihop tätskikten. Man kan använda vattendammsugare eller gasolbrännare för att 
torka upp ytan där taket ska läggas. Stenullen hinner torka upp innan tätskiktet läggs.   
  
Avtal  
Skriver beställaren över ansvaret på er i avtalet?  
Tycker det fungerar bra med avtal. Avtal skrivs att UE skall leverera ett tätt tak. Görs allt 
enligt tätskiktsgarantier täcker de eventuella läckage eller brister.    
  
Besiktning  
Gillar att ha flera besiktningar under produktionen. Då kan besiktningsmannen se hela 
processen och eventuella fel kan rättas till under arbetets gång. Det är jobbigt att få en 
lång lista från slutbesiktningen som måste rättas till, bättre med flera besiktningar.   
  
Läckagesökning  
Vi använder rök som läckagesökare ibland men det kräver att även skikten under taket är 
täta så att inte röken slinker ut där. Vi har även provat läckagesökning med el men kommit 
fram till att de kan ge utslag även fast det inte är läckage.   
  
Prefab  
Prefab är en bra lösning. Har gjort några prefab tak, inga stora tak utan bara mindre tak. 
Har skarvat mellan de olika elementen. Det är lätta skarvar att göra. Brandrisken är en 
nackdel då det kan vara brandfarliga material i elementen vilket leder till försiktighet vid 
svetsning och potentiellt sämre skarvar.   
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Bilaga 5 

Mejlintervju företag D 

Respondent 5  
 
Frågeställningar  

1. Var finns de största läckagen i dagens platta takkonstruktioner?  
  
Väldigt få tak är helt ”platta”. De har oftast en lutning på minst 1:40 men ibland ned till 
1:100 som dagens tätskikt klarar av. Skador sker oftast i ränndalar och kring anslutning 
till takbrunnar. I de fall det annordnats takavvattning genom en taksarg, med ett s.k. 
sargavlopp, så är detta det enskilt största skadefallet. Takbrunnar ska ha sitt utlopp 
i ”varm” yta.  
  

2. Hur kan prefabricerade takelement användas för att minska fukt- och 
läckageproblematik i platta tak och vilka material är lämpligast i en sådan 
konstruktion?  

  
Prefabricerade takelement minskar risken för byggfukt i och med att taket snabbt blir tätt 
och att materialen kan hållas torra genom hela kedjan från tillverkning till montage. Bra 
material för tak är tak som ger bra isolering, dvs lätta resurseffektiva 
samverkanskonstruktioner med glasull. Med en hård yta skapas en bra yta för infästning 
av slutligt tätskikt. Lättelement kan även erbjuda prefabricerade helsvetsade 
Bitumentätskikt med upp till 15 års garanti. T.ex. Icopal Mono PM tätskiktsmatta 
(SEP5500) eller Icopal Monolight NXT tätskiktsduk (SEP4000).  
  

3. Varför används materialen som används idag och vilka skulle kunna vara 
framtidens material?  

  
De material som används idag på billiga låglutande tak är ofta PVC-dukar av olika slag 
och just för att de är billiga. De är bara 1,5mm tjocka. Vi använder bara bitumenprodukter 
som är något dyrare men som däremot kan helsvetsas mot vårt takelements hårda 
plywoodyta och därmed åstadkomma en mycket läckagesäker lösning.   
  
I framtiden kan tänkas att bitumenanvändandet måste minskas då olja är en ändlig 
naturresurs men samtidigt så kanske man kan minska användandet av detta som bränsle 
och då stället nyttja det till typ taktäckning istället. Jag har ingen direkt idé om några nya 
material för framtiden. Möjligen då att taken helt täcks med solceller som i sig också kan 
fungera som tätskikt. Idag krävs alltid ett tätskikt också men med framtida metoder 
kanske dessakan vara en del av taktäckningen istället.  
  

4. Varför ser dagens takkonstruktion ut som den gör och varför används t.ex. 
inte tvåstegstätade tak?  
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Till ”vanliga” ytor räcker ofta enlagstäckning men i ränndalar och detaljer som uppvik 
mm krävs oftast tvålagstäckning. För dolda eller inbyggda tätskikt krävs ofta en 
tvålagstäckning. Vi kan erbjuda prefabricerad tvålagstäckning med två helsvetsade lager, 
det första av en Icopal Membran YEP4000 och det andra av en Icopal Mono PM, där 
bägge lagrens skarvsvetsning sen sker på arbetsplatsen i direkt anslutning till montaget.  
  
Här kan du läsa lite om krav på dagens tätskikt. Tätskiktsgarantier ställer krav på oss som 
jobbar med tätskikt hur det ska utföras och eftersom att de försäkrar och hanterar skador 
så vet de vas som kan gå fel och kan ge lösningar hur man undviker det.  
  
http://www.tatskiktsgarantier.se/riktlinjer/  
  
  
Allmänt  

5. Var ser ni de största riskerna med ett platt tak/låglutande tak?  
  
I ränndalar och anslutningar mot uppstickande byggdelar, särskilt de som ligger 
i ”vattengången”. Noggrant utförande med två lager papp är där viktigt.  
  
Material  

6. Varför använder ni det tätskikt ni använder? För- och nackdelar.  
Bitumentätskikt av olika slag.   
+Kan helsvetsas, fäster bra mot vårt underlag, är i viss mån ”självläkande”. Lätt att jobba 
med.  
-Blir styvt i kyla där det bör förvärmas för att få det bra särskilt i överlapp som ligger 
nedvikta längs elementsidor.  
  

7. Varför använder ni den stomme ni använder? För- och nackdelar.  
  
Trästomme.  
+ Lätt att bearbeta och utforma valfritt, lätt i förhållande till bärförmåga, billigt, 
förnyelsebar och miljövänlig råvara.  
-Kan skadas av fukt, Måste brandskyddas vid krav på brand  
  

8. Varför använder ni den isolering ni använder? För- och nackdelar.  
  
Isover glasull  
+Den lättaste isoleringen 18kg/kbm, snabb att montera, billig, mycket återvunnet 
material, hög komprimeringsgrad vid leverans dvs inte så utrymmeskrävande.  
-Kan komprimeras något inne i konstruktionen av sin egenvikt vid mycket 
höga isoleringstjocklekar  
  
Rockwool stenull  
+Klarar brandisolering mycket bra, ganska lätt 30kg/kbm  
-Sämre komprimeringsgrad, tål hantering sämre än glasull då den lättare ”går i bitar”.  
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9. Vad tycker ni om trästomme? Är det bra att använda material som är 
organiska i en sådan utsatt konstruktionsdel?  

  
En trästomme i sig är ett utmärkt byggnadsmaterial som tål rörelser på ett bättre 
sätt än t.ex sten och är billigare och miljövänligare än både sten och stål. I sig är det inga 
problem med fukt men de som projekterar och bygger måste ha KUNSKAP om hur man 
gör för att det ska bli bra. Byggfukt är det farligaste och vanligaste skadeorsaken.  
  
Konstruktion  

10. Vad är fördelarna resp. nackdelarna med prefab? Se fråga 2.  
Två- eller enstegstätade tak, vad gör ni för konstruktioner och varför gör ni 
eventuellt inte den andra sortens konstruktion?  
  
Vi gör framförallt enstegstätade tak av kostnadsskäl men vi kan erbjuda tvåstegstätade 
konstruktioner med. Vanligast är dock att vi bara levererar takelementen med byggskydd 
typ YEP2500 som då helsvetsas på vå plywood för att sen kompletteras med remsor av 
YEP4000 i skarvar, kortfogar, nockar, ränndalar och montagehål. Vi har tagit ställning 
till att INTE leverera element med billiga PVC dukar av den anledningen av att de visat 
sig fungera dåligt i vårt klimat. Vi har provat tidigare men de har skapat mycket problem.  
  

11. Hur utförs i så fall tvåstegstätningen?  
  
Som två helsvetsade lager med lösa flikar i överlapps skarvar som svetsas samman 
på byggplats.  
  

12. Varför är prefab bättre än platsbyggt i fukt/läckage-hänseende?  
  
För att man får ett snabbt tätt tak. Byggfukt är den vanligaste orsaken till fuktproblem i 
en byggnad. Vårt snabbmonterade system reducerar den risken  
  

13. Monteras takbrunnarna i fabriken och placeras de där nedböjningen 
förväntas bli störst?  

  
Bara om vi har prefabricerat tätskikt och i vissa speciella fall men oftast inte då risken för 
transportskador på rören är för stor.  
  
Utförande  

14. Fogning/tätning mellan elementen, hur sker den, med vilket material och 
arbetsutförande?  

  
I underkant långfogar med uppvikta plåtkanter och 18mm EPDM-gummilister och i 
upplag med 18mm EPDM-gummilister enligt typdetaljer. I Överkant med 
en torremsa YAM2000, spikplåtar och antingen överlappsflikar av tätskikt eller lösa 
remsor av underlagspapp som kansvetsas.  
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15. Checklistor och egenkontroller, är de utvecklade för att för att minimera 
riskerna vid kritiska moment?  

  
De är utformade att säkerställa att montageförutsättningarna är de rätta med en tät, färdig 
stomme och att kontrollera att det blir tätt i över- och underkant samt mot alla 
anslutningar  
  

16. Kan man skylla läckage på yrkesarbetare? 
Allt hantverk är beroende på yrkesskickligheten på den som utför arbetet, så ja. Det 
finns dock speciella maskiner för långfogssvetsning som minskar risken för 
utförandefel men de är klumpiga och dyra och blir därför stående på någon 
lagerhylla.  

  
Framtid  

17. Är det några nya innovationer på gång? Material, konstruktion m.m.?  
Vi finslipar hela tiden våra prdukter och även om vår grundprodukt är väldigt enkel 
så kan vi ännu tilföra mängder med ”tillbehör” som underlättar för slutkunden och ger 
honom ett enkelt liv där vi tar hand om allt från projektering till färdigt tak. Vi tar 
också hela tiden fram mer och mer fakta för att underlätta projektering, t.ex. lösningar för 
ljud och brand. Inom några år så räknar vi också med att vi har tagit fram en produkt som 
snabbar på montaget ännu ett snäpp.  
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Kostnad prefab vs. platsbyggt?  
Materialkostnad är dyrare men med arbetskostnad så blir det oftast billigare än 
platsbyggt.   
  
Hur kan en tätning med tvåstegstätning ske? Undre tätskiktet svårt att komma åt, 
hur görs detta i så fall?  
Ibland så görs element där en luftspalt förekommer, dock inte med tätskikt över och 
under luftspalten utan bara tätskikt ovanför luftspalten. Dessa skickas oftast till Norge 
eller till datahallar där värmen inifrån är stor. Då åstadkommer man ett kallt tak med 
hjälp av luftspalten.   
  
Är elementen helt täta, dvs. de har ingen luftning?  
Ja, ingen luftspalt men tester sker med ångbroms som har variabelt motstånd. 
Fältmätningar har visat att den konstruktion som används idag på kassetterna fungerar 
utmärkt.   
  
Kan man i så fall göra element som är helt täta, även på sidorna, så om det läcker 
så vet man att det är i skarvarna?  
Vi har tillverkat sådana kassetter. Då krävs det att de är riktigt täta för om fukt kommer 
in så har den svårt att ta sig ut. Anslutningen mellan kassetterna är ett problem som 
uppstår då också.   
  
Tunnt prefabelement för att sedan spruta lösull under den?   
Ett installationsutrymme under kassetterna görs ibland. Det kan 
sedan tilläggsisoleras men kassetterna idag är så välisolerade att det behövs ingen 
ytterligare isolering.   
  
Prefab med bara isolering och tätskikt är det möjligt? Dvs där stommen redan är 
på plats?  
Vi gör bara kassetter som är bärande och en del av stommen.   
  
Har ni gjort några stora tak i prefab?  
Vi har gjort tak till stora arenor.   
  
Genomföringarna, hur görs de? Har de skapat problem?  
Brister i tätskiktet är det största problemet. Haft problem med duk tidigare som då har 
blivit stel i vårt kalla klimat och då har den gått sönder. Sedan vi gått över till bitumen 
så uppstår sällan problem. Genomföringar kan också skapa problem men tätskiktet är 
största problemkällan.   


