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Förord 
Initativet till arbetet togs av Niclas During marknadsdirektör Norden Baltikum på Monier 

Roofing AB. Niclas presenterade arbetet som möjligt examensarbete på 

samhällsbyggnadsprogrammet på KTH, kungliga tekniska högskolan våren 2016. Detta år var 

det ingen student som valde att ta arbetet. Jag fick därmed möjlighet att arbeta med detta 

examensarbete under våren 2017, ett arbete som varit mycket givande. Arbetet har varit 

beroende av på samarbetsviljan hos takläggare och hos Anticimex, ett samarbete som under 

våren kunnat inledas och givit resultat. Jag vill därmed särskilt tacka personalen på Moniers 

huvudkontor i Solna för ett trevligt arbetsklimat och samarbete under våren, Johan Johansson 

och Håkan Edberg på Moniers kontor i Jönåker för det fina stöd och introduktion till 

takindustrin de erbjöd tidigt i arbetet. Jag vill även tacka Stefan Öhrling på Anticimex för 

hjälp med framtagande av besiktnings- och skaderapporter. Samt Folke Björk min handledare 

på KTH och de tillmötesgående takläggare som tagit emot och erbjudit platsbesök. Utan dessa 

människor hade jag inte kunnat genomföra mitt examensarbete, Stort tack!
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Sammanfattning 

I undersökningar av byggnadsskador visar sig takskador vara ett av de vanligaste 

förekommande problemen. Taktäckning med takpannor är det vanligaste i det Svenska  

byggbeståndet. Arbetet är utfört med en litteraturstudie, fallstudie av nio skaderapporter ifrån 

Anticimex samt sju dokumenterade rivningar av tak i mälardalen. Både i litteraturstudien och 

fallstudierna pekar på att genomföringarna och anslutningarna på takpannetaken är de mest 

skadedrabbade områdena. Brister i uppdrag av underlagspapp är i fallstudierna vanligt 

förekommande, och har i flera fall lett till byggnadsskador. Vid omläggning av tak sparas ofta 

gamla plåtdetaljer vilket är en trolig förklaringen till att uppdrag av underbeslag och papp blir 

bristfällig. Genomföringsmanschetter och andra prefabricerade lösningar för tätning av stosar 

rekommenderas. Läktskiktet skall hållas fritt från skräp för att motverka röta av läkten, 

frostskador av takpannor och att minska vindlasten av takpannorna.  För att ge tillräcklig 

ventilation av takpannorna bör ströläkten vara minst 25mm i höjd, anpassning till större läkt 

kan ske vid flackare taklutningar. Skräp och yrsnö motverkas vid användning av nockband 

och fågellist i takfoten. 
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Abstract 
In investigations made on the Swedish building stock roof damages have been discovered to 

be one of the most common building damages in Sweden. Tiles are the most common roof 

cover   materials for Swedish roofs.  This thesis has been made by a literature study and by 

two case studies, one covering nine damage reports provided by Anticimex and seven 

documentations of roofs being demolished in the geographic area Mälardalen.  The literature 

study as well as the case studies indicates that the joints, bushings and fittings is the most 

common parts to be damaged.  Lack of height made by the underlay in the joints is common 

in the case studies, and has in some cases lead to damages. One possible reason for this is that 

the steel fittings often are kept when renovation of the roof is done. This makes it hard to do 

the underlay work properly. Pre-fabricated manchettes and fittings are to be recommended. 

The ventilation space made by the battens must be kept free form debris to insure ventilation. 

This in order to hinder rot of the battens, frost damages of the tiles and lower the wind load of 

the tiles. To active enough ventilation battens with a height of 25mm are recommended, for 

roofs of a lesser angle higher battens should be considered. To keep debris out of the roof 

construction ridge seals and seals of the eaves should be applied.  
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Inledning 
Höglutande tak med takpannor utgör en självklar del i vårt byggda bestånd. Det är det 

vanligaste taktäckningsmaterialet på småhus. Taket är en av de viktigaste delarna i en 

byggnads klimatskärm. En av takets viktigaste uppgifter är att skydda övriga 

konstruktionsdelar från nederbörd. Denna uppgift är svår att klara av över tid då taket har ett 

utsatt läge, dess placering gör att belastningen av UV-strålning, snölast och vindlast är stor. 

För våra svenska tak är det särskilt stor belastning av taket då vi har stora 

temperaturskillnader och väderomslag som under vintertid kan dels ackumulera stora vikter 

samt leda till frostskador. Snö på taken introducerar även en risk för personskada i och med de 

stora krafter som kan sättas i rörelse i och med snöras från taket. Snöras utgör även risker för 

takets egna delar samt för andra konstruktionsdelar av byggnaden.  

  

Som husägare är man även arbetsgivare när man anlitar någon att utföra arbete på taket. Detta 

innebär att arbetsmiljön på taket måste vara säker och det medför installationer för säker 

arbetsmiljö. 

  

Det finns stora risker för byggnadsskador på övriga konstruktionsdelar om byggnaden har ett 

läckande tak. Redan små mängder vatten kan ge upphov till mögelskador med kostsamma 

åtgärder som följd. Skador av taket ingår normalt inte i hemförsäkringen och kan därmed bli 

ekonomiskt betungande för husägare som drabbas. Här ska nämnas att skador på tak inte 

endast är de med akuta såsom läckage, utan även när taket inte uppnår den förväntade 

tekniska livslängden.  

  

För att tydliggöra vad som krävs av höglutande takpannetak skall i detta arbete en manual 

som i sitt utförande syftar till att efterlikna “Säker vatten”, som är en manual och 

genomförandebeskrivning med god orientering för hur en vatteninstallation i en byggnad bör 

utformas. Att utföra renovering och nybyggnad av våtrum och vatteninstallationer enligt 

“Säker vatten” har gjort det lättare för hantverkaren, husägaren och försäkringsbolagen att 

veta vad som kan förväntas av den installation som gjorts. Detsamma skulle vara av nytta för 

höglutande tak. Detta för att uppnå ett takutförande som inte i förtid drabbas av skador och 

som redan vid arbetsutförandet är tydligt vad som sedan kan komma att förväntas av taket.  
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Frågeställning 
Hur ska ett höglutande takpannetak utformas för att klara av de statiska och dynamiska laster 

som konstruktionen utsätts för över dess tekniska livslängd, samt leva upp till säkerhets och 

brandkrav? 

  

För att kunna besvara denna fråga måste en rad följdfrågor först besvaras; 

  

-Vilka problem med takpannetak uppkommer och kompromissar konstruktionens funktion så       

att dess tekniska livslängd förkortas? 

  

-Hur skall dessa problem undvikas? 

  

Detta leder till ett behov att definiera takets funktion, inom ramen för detta arbete;  

  

Taket skall ha tillräcklig vattentäthet så att uppkomsten av byggnadsskador som kan leda till 

fara för brukarens hälsa eller hotar att förkorta konstruktionens tekniska livslängd undviks.  

  

Att motstå belastning av vind, snö, is och konstruktionens egenvikt över konstruktionens 

tekniska livstid. Med tillräcklig effektivitet så att vattentätheten och takets estetik inte 

kompromissas. 

  

Taket skall skydda övriga byggnadsdelar från regn och se till att det regnvatten och snö det 

mottar förs till avvattningssystemet.  

  

Taket skall klara brandkraven 

  

Taket skall kunna utrustas med snöfallsskydd och säkerhetsutrustning för arbete och 

inspektion av taket.  
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Avgränsning 
I arbetet kommer endas takpannetak med större vinkel än 14 grader behandlas. Alla delar som 

monteras över takstolen och tillhör taket skall ingå. Genomföringselement i sig själv skall ej 

ingå, här avses huvar, takfönster och skorstenar även om tätningen och anslutningen till taket 

skall ingå. Konstruktionsdelar som syftar till att avleda vatten till hängränna samt fästen av 

hängränna ingår, även om själva utformningen av hängrännor ej inkluderas. Andra typer av 

vattenavledare såsom gesimsrännor eller ståndrännor inkluderas ej. Kompletterande delar som 

bidrar till takets estetiska uttryck skall ingå, här avses fotbrädor och vindskivor. 

Taksäkerhetsutrustning kommer ej att ingå, även om infästningen skall ingå. Arbetet avser tak 

i nordiskt klimat, eller klimatzoner med liknande förutsättningar. 

  

Metod 
Arbetet kommer utgöras av en litteraturstudie, en genomgång av skaderapporter utförda av 

Anticimex och dokumentation av tak i rivningsskedet.  

  

Litteraturstudien syftar till att orientera läsaren samt att ge god bakgrundskunskap inför 

dokumentationen och sammanställning av skaderapporter. Litteraturstudien är avgränsad till 

att beröra det som avhandlats i avgränsningen. 

  

Skaderapporterna har tagits fram av personal på Anticimex. Urvalet har skett enligt vad som 

avhandlats i avgränsningen för detta arbete. På hus där man både genomfört en överlåtande 

besiktning och sedan gjort en skadebesiktning med avsikt att säkerställa skadans omfattning 

och anledningen till skadans uppkomst. 

  

Dokumentation vid rivning har skett inom ramen för avgränsningarna i detta arbete, men även 

med en avgränsning geografiskt till Stockholmsområdet. Dokumentationen har skett på tak 

som skall rivas och som under denna rivningsprocess varit tillgängliga för dokumentation.  

  

Som underlag för diskussion och som referens på hur ett tak bör utföras används Hus 

AMA14. 

 

 

Syfte 
Arbetet syftar till att uppnå förslag på utförande av takkonstruktioner som utan skador håller 

hela takets planerade tekniska livslängd. Detta kommer ske genom de resultat som kan uppnås 

genom litteraturstudien, samt med den orientering som dokumentationen och 

skaderapporterna erbjuder. Arbetet skall även utformas så att det kan vara till hjälp vid 

utvecklingen av en “Säkert tak”-manual med den befintliga “Säker vatten” manualen som 

förlaga. De lösningar som läggs fram skall vara i enlighet med gällande lagar och krav för tak. 
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Byggnadskrav för tak 
Krav på byggnader som är relevanta inom detta dokuments avgränsningar kommer under 

denna rubrik sammanfattas i korthet. Det bör nämnas att för en bättre bild av vad som mer 

konkret avses i lagen, bör propositionerna till lagförslagen studeras.  

  

Byggnader och byggnadsdelar skall uppfylla krav på bärförmåga, stadga, beständighet, 

säkerhet vid brand och säkerhet vid användning, Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap. 4§.  

Med detta avses att byggnadsdelar inte rasar, får oacceptabla deformationer eller 

deformationer som uppkommer i byggnadsdel på grund av deformationer i bärande 

konstruktion, Plan- och byggförordning (2011:338) 3kap. 7 §. 

Vid val av material och detaljutformning av yttertak bör hänsyn till taklutningen tas. Om 

taktäckningen är sådant att det kan skadas av is bör hänsyn tas till detta vid utformningen av 

taket, BBR 6:5325 Yttertak och vindsutrymmen.  

  

Fukthalten i byggnadsdelar skall ej överstiga de förskrivna kvoterna för ingående material, om 

det inte av hälsoskäl bör vara lägre, BBR 6:53 Fuktsäkerhet. 

  

Tillträdesvägar till tak kan utformas med stege och anordning vid takfoten som hindrar att 

stegen glider, detta gäller tak som har uppstigningsplats som är 4 m hög eller lägre. För tak 

som har en höjd av 4 m till 8 m skall fäst stege med fallskydd användas. Transport mellan 

uppstigningsplatserna ska ske via fasta takstegar och gångbryggor, taklutning i detta 

dokument kräver alltid dessa anordningar. Installation av skyddsutrustning mot fall från tak 

ska finnas, om det finns ett fast arbetsställe eller annan anledning för personer att beträda 

taket för att säkerställa byggnadens användning och drift. Skyddsanordningar skall ha 

tillräcklig hållfasthet och styvhet samt utföras i beständiga material. Skydd mot fall skall i sin 

helhet utföras så att säkerheten vid fall kan garanteras.  

Yttertak som skall beträdas ska erbjuda skäligt skydd mot genomtrampning och halkning. 

Arbetsplattform skall finnas invid skorsten, om fasadhöjden mäter mer än 3m och vara 

0,3x0,6 m stor med sådan höjd att det är maximalt 0,5 m från skorstenens krön till 

plattformen.  

Fästanordningar för linor bör finnas om fasadhöjden överstiger 3 m. De skall vara placerade 

vid nock eller annan högre del av taket, vid behov skall linfästen även finnas på andra delar av 

taket. Fästanordningar kan vara lämpligt utformade nockräcken, takstegar eller gångbryggor.  

Genomtrampningsskydd skall utföras vid ytor som av misstag kan beträdas och inte kan 

förväntas ta lasten av en person. Dessa bör utföras genom att 0,5 m högt räcke monteras. Det 

behövs dock inte för takfönster som har en uppskjutande höjd på minst 35 cm eller som har en 

lutning på minst 60 grader.  

Skyddsanordningar mot fallande snö skall finnas vid byggnaders entréer om fasadhöjden är 

över 8m eller när taklutningen är större än 1:3 det vill säga cirka 18 grader, BBR 8:24 

Taksäkerhet. 
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Brandkrav för tak 
Vindsutrymmen och undertaksutrymmen som löper över flera brandceller skall motverka att 

brandspridning mellan brandcellerna uppkommer, för undertaksutrymmena skall minst 

samma brandskyddskrav som avskiljande brandcellsindelning åstadkommas.  

I de allmänna råden dikteras att särskild hänsyn till brandspridning via vinden bör tas, och i 

synnerhet att gasspridning och brandspridning från fönster via takfot kan ske till 

vindsutrymmen. Föreslagen åtgärd för detta är att takfoten utförs med lägst klass EI-30. 

Vindar som utgör sin egen brandcell bör ej ha brandklass lägre än EI-30 och inte heller en 

area som överstiger 400 kvm, enligt BBR 5:535 Vinds- och undertaksutrymmen.  

  

Taktäckning skall erbjuda motstånd mot antändning på grund av flygbränder eller gnistor. 

Taktäckningmaterialet skall endast ge ett begränsat bidrag till branden, vilket innebär material 

som uppfyller klass A2-s1,d0. Alternativt kan brännbart material av lägst klass BROOF (t2) 

monteras på underlag som uppfyller klass A2-s1,d0. För småhus eller byggnader med minsta 

avstånd till annan byggnad på 8m, kan taktäckning av klass BROOF (t2) monteras på 

brännbart material, BBR 5:62 Taktäckning.  

  

Beteckningar som gäller för tak är A2 enligt ovan, denna klass kombineras här med  

s1 som definieras, byggnadsdelen får avge mycket begränsad mängd med brandgaser, samt 

med d0 som definieras, brinnande droppar eller partiklar får inte avges från byggnadsdelen, 

BBR 5:231 Klassbeteckningar. 

  

Broof T2 uppfylls vanligen av takpannor och informationen skall finnas i 

produktinformationen, Brandskyddsföreningen -lantbrukets brandskyddskommite (2010).  

  

Skorstenar skall utformas så att risk för brand och rökspridning begränsas genom en placering 

av skorstenen så att antändning av fasta installationer och närliggande byggnadsdelar undviks. 

Yttemperaturen på skorstenar får ej överstiga 100 grader celsius, enligt BBR 5:425 

Skorstenar. Skydd mot antändning vid soteld kan åstadkommas genom att rökkanalen byggs 

in i ett skorstensschakt som efter soteld prövning bibehåller sin funktion. Schaktväggarna 

skall ha minst EI15 för småhus och minst EI60 för övriga byggnader. Alternativt att rök-och 

avgaskanal i brandskyddsklass G(x) har avstånd x till brännbart material, enligt BBR 5:4257. 

Skorstenen ska enligt BFS 6:743 skorstenshöjd allmänna råd, ha en höjd av minst 1,0m över 

nock, måttet utgår ifrån taktäckningen, undantagsfall förekommer. 
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Materialen i tak 
I detta avsnitt presenteras de material som inom avgränsningen för detta arbete är relevanta, 

dess utförande och möjliga variationer. Samt en orientering av förekomsten materialen i det 

byggda beståndet. 
 

Svenska tak 

Det vanligaste taktäckningsmaterialet i Sverige är betongtakpannor, det gäller för såväl 

småhus som flerbostadshus. Tegelpannan är det näst vanligaste taktäckningsmaterialet för 

småhus vilket kan ses i bild 1 nedan, Boverket (2009).  

 
Bild: 1 Byggnadsbestånd befintliga tak i miljoner kvm för olika taktäckningsmaterial, osäkerheten illustreras av spridnings 
staplarna i svart, Boverket (2009).  
  

I Sverige är det ca hundratusen byggnader som skall ha förbindelse mellan uppstigningsplats 

och taknock, av dessa är det ca 75% av byggnaderna som uppfyller detta krav. Cirka 

hundratiotusen byggnader i Sverige berörs av bestämmelserna som dikterar anordning vid 

nock. Av byggnaderna med fasadhöjd under 4 meter har ca 9% fasta anordningar för att 

hindra snöras, Galijatovic (2011).  
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Takpannor 

Dagens tegelpannor är vanligen strängpressade, de utförs normalt sett utan falsning, Nevander 

(1994). Tegelpannor har normalt sett utförts med hörnavskärning som därmed tillåter att den 

överlappande pannan kan nå ned en bit på den underliggande utan att ta i den nedre radens 

sidöverlappande panna. Det är detta som ger tegelpannor ett fast läktavstånd, Niklas During 

(2017). Det finns dock även falsade tegelpannor på den svenska marknaden. Tegelpannor 

finns i utförande med glasyr eller med naturlig yta, Monier Roofing AB (2017).  

De falsade tegelpannorna är tillverkade genom formpressning, dessa pannor kan genom sin 

falsning uppnå ett tätare takpanne skikt. Tegelpannor finns med olika ytbehandlingar såsom 

engobering och glasyr, Burström (2007). Engobering är en ytbehandling som består av en ler- 

och glasbestrykning i en slurryform. Under bränningen kommer glaset att smälta först och då 

bli utfyllnad mellan leran. Engobering ger en mattare yta än vad glasering gör. Glasering är en 

ytbehandling med glas som smälter under bränning och bildar en yta som är blank. För båda 

dessa behandlingar stryks slurryblandningen på innan torkning av råteglet sker. Med denna 

behandling är risken för sprickor mindre än om man som i historisk tid anför slurryn på det 

brända teglet för att sedan ytterligare en gång bränna pannan. Detta historiska förfarande 

genomförs även idag i vissa fall när det efterfrågas av byggnadsvårdsskäl. Pigmentet i slurryn 

är vanligen baserat på olika järnoxider. Det är av stor vikt att pannkroppen och glaseringen 

eller engoberingen har samma värmeutvidgningskoefficient för att inte separation och 

sprickor ska uppkomma under bränningen. På marknaden finns det som regel inga pannor 

som är helt glaserade eller engoberade, det är vanligen en behandling i mitt spektrat av de 

båda, handelsnamn som sinterengobering eller qvartsengobering, intervju med Niklas During 

(2017-02-22).  

  

Betongpannor har oftast falsning endast i sidan och kan därmed monteras med varierat 

läktavstånd. Nederkanten av betongpannorna har vanligtvis en kant som skapar ett 

tryckutjämnande utrymme mellan pannorna i överlappet. Detta tillsammans med den goda 

passningen medför att risken för vattengenomträngning minskas, vilket leder till att 

betongpannorna kan monteras med lägre taklutning eller underteckningen kunnat förenklas, 

Nevander (1994). Det finns även betongpannor med flera falsar, dessa har olika möjligheter 

till att installeras på olika taklutningar. De kan inte monteras med varierat läktavstånd men det 

finns de som klarar att monteras på tak med så låg lutning som 14 grader. Betongpannor kan 

granuleras så att dessa får en grövre textur på ytan eller målas, Monier Roofing AB (2017). 

Vanligen läggs en slurry på takpannorna för att utgöra ett ytskikt som antingen utgör 

fästmassa för granuleringen eller som gör att pannan får en slät yta, Niklas During (2017-02-

20). 

  

Takskikt av takpannor kan aldrig i sig själv anses helt vattentäta, dess primära uppgifter är att 

avleda den större delen av nederbörden samt att skydda underlagstaket mot UV-strålning. 

Anledningen till detta är att vid nederbörd och vind kan vindtrycket driva vatten genom 

överlappets spalter, Geving (2002). 
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Underlagstak 

I Sverige är det vanligt att man gör en inbrädning, vanligen av råspont som sedan täcks med 

underlagspapp. På denna konstruktion monteras därefter strö- och bärläkt. Alternativet till 

detta är att en fribärande underlagsduk monteras på takstolarna och sedan fästs bärläkt 

alternativt ströläkt och sedan bärläkt, Bellander (2014). Det finns både diffusionsöppna och 

täta underlagsdukar för såväl fribärande konstruktioner som för inbrädat underlag, Monier 

Roofing AB (2017).  

  

Som vattenavledande underlagstak kan ytbehandlad hård träfiberskiva eller plywoodskiva 

användas, Träguiden (2003). 

  

Byggpapp/underlagspapp har ofta en bitumenbehandlad yta som benämns som 

asfaltimpregnerad, detta har betäckning “A”. Detsamma gäller de lim som ofta används som 

skarvklistring till border av byggpapp, de är ofta bitumenbaserade och kallas asfaltklister. 

Bitumen och asfalt är samma sak. Som stommaterial för den moderna underlagspappen 

används vanligen en polyesterfilt eller en duk av mineralfibrer, då med en bokstav som 

indikerar vilken typ “P” respektive “M”. För takpannetak används vanligen en papp som är 

belagd med sand för att rullen inte ska klibba samman, detta har beteckningen “Y”. På så sätt 

kan man utläsa vad för typ av byggpapp det rör sig om ifrån en kod likt denna, YAP2500 

papp, där siffrorna är gram per kvm, Burström (2007). Idag finns flertalet olika 

underlagsdukar som utgör alternativ till tidigare byggpapp, Monier roofing AB (2017).  

  

 

Beslag, kompletteringar och genomföringar 

Plåtdetaljer som kompletterar takpannetaket är vanligen gjorda i stålplåt. Det finns även andra 

alternativ, så som olika kopparlegeringar, aluminium och rostfri eller förzinkad stålplåt. Alla 

dessa kan levereras fabriksmålade vilket är det vanligaste korrosionsskyddet, 

Teknikhandboken, (2017). Vid genomgång av Benders och Moniers sortiment återfinns även 

en stor mängd huvar och komplement av målad stålplåt. De fågellister som saluförs hos 

Monier och Benders är av plast, och kommer i olika utföranden med eller utan luftning i 

underkant. Hos dessa producenter återfinns även nockband av aluminium eller nocktätningar 

av plåt. Hos Monier finns även damasker av gummi för att täta runt genomföringar. Länkar 

till Benders och Monier, (2017) återfinns i referenser. 
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Vad AMA14 säger om tak 
I detta avsnitt kommer en något förenklad bild av de krav som enligt AMA HUS 14 ställs på 

yttertak med taktäckning av takpannor presenteras. Referensen sker i detta avsnitt endast till 

koden i AMA14.  

  

Takpannor 

Tak med takpannetäckning får anläggas med en minsta vinkel på 14 grader, 41c. 

Täckning ska utföras med hela pannor utom vid vinkelrännor, lutande nockar och dylikt, där 

hela pannor inte kan användas. Slipdamm som uppstår vid bearbetning av tegelpannor ska 

avlägsnas snarast efter bearbetning. Till lutande nockar, vinkelrännor och dylikt ska täckning 

avslutas med raka och jämna begränsningslinjer, JUE.1. JUE.1 

Över plåt i fotrännor, vinkelrännor, ränndalar och dylikt ska taktäckning dras ned minst 150 

mm. Plåt får inte genomspikas eller genomskruvas, JUE.1. 

I minst två pannrader vid takfot, gavel och nock ska varje takpanna fästas. Passbitar och 

pannor vid genomföringar, vinkelrännor och dylikt ska fästas. 

Vid taklutningar större än 45 grader och i vindutsatta lägen ska var femte panna fästas, JUE.1. 

Vid taklutningar större än 55 grader ska samtliga pannor fästas, JUE.1. 

Nockar ska täckas med nockpannor. Till avslutning och förgrening av nockar ska 

specialpannor användas. Samtliga nock- och specialpannor ska fästas. Nockpannor ska efter 

läggning ansluta väl mot takpannor. Mellan nockpannor och takpannor ska nocktätning 

monteras. Nocktätning ska medge ventilation, JUE.1. 
 

Underlagstak 

Spontade brädor för underlagstakkonstruktion skall ha minst 17 mm tjocklek och vara av 

minst klass G4-3 detta gäller vid högsta centrumavstånd 1200 mm, hänsyn av snölast och 

behov av anordningars infästningar skall tas vid dimensionering av underlagstaket. För 

synliga underlagstak konstruktioner eller delar skall virket vara fri från kvisthål, valkant och 

av minst G4-2 klass. Inbrädningen skall vara monterad med noten nedåt i takfallsriktningen 

och den rillade sidan nedåt. Den nedersta brädan skall vara notsågad.  

  

Med underlagstak av brädor får skarvar ske utan underliggande stöd, men högst var tredje 

bräda i vart fack. Brädorna måste spänna över minst två fack. Spontat virke med ändspont får 

skarvas i fack utan stöd men högst varannan bräda i varje fack. Brädor med en bredd som 

överstiger 95 mm måste dubbelspikas eller dubbelskruvas. Brädor skall angöras i alla stöd. 

Inbrädning får ske med brädor som högst har en bredd av 145 mm.  

  

Inbrädning skall i nock fasas så att nockbrädan erbjuds full anläggning. Vid skorstenar, 

takfönster och andra hinder skall inbrädningen vara utformad så att fall åt sidan erhålls, 

HSD.13.  

  

Underlagstak av skivmaterial bör även ha vattentäthet mot rinnande vatten i skivskarvar 

anslutningar och genomföringar, K. 

  

Vid underlagstak av plywood skall det lim som används i skivan vara anpassat till den 

exponeringsgrad av fukt som förekommer, KEB. Tjockleken av skivorna skall vara minst 12 
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mm när de används som underlagstak för överläggsplattor, KEB 121. Skivorna skall vara 

behandlade för att motstå mögel, bakterier och blånad. Skivans orientering skall vara sådan att 

ytfanerens riktning är tvärs takstolar eller uppregling. Skivor med spontad långsida behöver 

endast ha stöd på kortsida och av fria kanter. Noten skall monteras nedåt. Fall skall ordnas vid 

skorstenar, takluckor och andra hinder, KEB 12.  

Vid användning av träfiberskivor som fribärande underlagstak bör skydd mot 

genomtrampning beaktas och taklutningen inte vara lägre än den tillverkaren föreskrivit, KEG 

121. 

  

Byggpapp 

När brädor eller plywood monteras för att utgöra underlagstak skall även byggpapp monteras i 

anslutning till detta. Underlaget av brädor eller plywood skall vara rent, plant och torrt vid 

montering av byggpapp. Alla skarvar på våder av byggpapp som orienteras längs fall 

riktningen skall skarvklistras. För våder med orientering tvärs takfallet skall skarvar längs 

våderna alltid skarvklistras. Skarvar tvärs våderna skall skarvklistras om lutningen understiger 

18 grader. Om taktäckning inte påförs underlagstaket samma dag som det monteras skall 

samtliga pappskarvar skarvklistras. Skarvklistring får utföras med asfaltsklister, bitumen som 

påförs i varmt tillstånd eller med fabrikspålagd asfaltsklister som är självhäftande. Överlappet 

av våderna skall vara minst 80 mm i längdskarvar och minst 150 mm i tvärskarvar, dessa 

skarvar skall i våder orienterade tvärs takfallet vara snett avskurna så att vådens övre kant är 

300 mm längre än dess nedre kant. Skarven skall spikas, JSC.1.  

 

Läkt 

Dimensionerna vid fribärande läkt skall vara minst 45x45 mm med klass VB1822, vilket 

motsvarar G4-2, vid takstolsavstånd eller uppregling med ett centrumavstånd på 800 mm. För 

fribärande läkt med ett takstolsavstånd på 800-1200 mm skall minsta dimension vara 45x70 

mm och av klass VB1821. Fribärande läkt skall spikas med 100x3,4mm eller fästdon 

motsvarande hållfasthet.  

  

För läkt vid inbrädning skall ströläkt fästas med varmförzinkad trådspik 40x1,7 mm eller 

skruvas med varmförzinkad skruv ca 37 mm lång, för båda fästdonen gäller att de skall 

angöras med högst 250 mm inbördes avstånd. Ströläkt skall vara av lägst G4-3 med 

dimensionerna 25x23 mm och ha ett inbördes centrumavstånd på 600 mm, monteringen sker 

längs taklutningen. Ströläkten skall vid gavel hålla ett avstånd på ca 100 mm från vindskivan.  

  

För bärläkt vid inbrädning skall vid varje korsningspunkt spikas med varmförzinkad trådspik 

75x2,8 mm eller skruvas med varmförzinkad träskruv med en längd av ca 70 mm. Bärläkt 

skall vara av klass G4-2 eller bättre och ha en dimension av minst 25x38 mm. Vid 

vinkelränna och snednock (valmat tak) skall bärläkten placeras på ett sådant sätt att 

takpannorna i avslutet kan vila på läkten.  

  

Läkt vid takfot skall ha sådan höjd att även sista raden pannor har samma lutning som övriga. 

Bärläkt skall skarvas stumt på stöd eller ströläkt. Bärläkten skall vara kontinuerlig över minst 

två stöd eller ströläkt. Bärläkt, ströläkt och självbärande bärläkt skall fästas med trådspik, 

kamspik eller skruv. På undersidan underlagstaket vid tak som har en lägre höjd än 2 m från 

golvnivå eller i närheten av takluckor skall fästdon göras säkra. Detta kan göras genom att 
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spikar böjs tvärs fiberriktningen av inbrädningen, skruvar och spikar klipps av, alternativt att 

skruvar väljs med sådan längd att de inte utgör fara. Vid läktning av tak som har synlig 

undersida eller synliga delar av taket skall fästdon som inte syns på undersidan användas, 

HSD.14.  

 

Takfot 

Om takfoten skall vara försedd med takfotsbräda skall underlagstakets första bräda med råge 

täcka takfotsbrädans överkant, HSD.13. 

  

Lösningar för takfot i underlagstak kan ses i bild 2 och 3 nedan. 

  

 
Bild 2: Utformning av takfot enligt AMA14 avsnitt JSC.123 
  

 
Bild 3: Takfotslösning för fribärande underlagstak AMA14 avsnitt JSC.663 

 

  



16 

 

 

Nock 

Nockbrädan skall vara av minst klass G4-2 och ha en bredd på minst 34 mm. Nockbrädan 

skråspikas eller skråskruvas i underlaget vid varje takstol samt i de skarvar som görs i 

nockbrädan, HSD.1421.   

  

Nockar skall täckas med nockpanna eller plåtbeslag, JUE.1. Nockbeslag ska monteras på 

stomme av trä. Nockbeslag av metalliserad stålplåt ska skarvas med enkla hakfalser eller 

slusskarvar med ett största falsavstånd av 1950 mm. Nockbeslag av övriga plåtmaterial ska 

skarvas med enkla hakfalser eller slusskarvar med ett största falsavstånd av 1200 mm. 

Alternativt får nockbeslag skarvas med 200 mm tätat överlapp och centrumavstånd högst 

2000 mm. Infästning får inte ske i överlapp eller skarv. Vid fasonering ska nockbeslag utföras 

i två delar som sammanfalsas med en nockfals, JTE.4532. 
 

Vindskiva 

Virke till vindskiva skall vara av klass G4-2 eller bättre. Tjockleken ska vara minst 22 mm för 

bredder som understiger 170mm och för bredder över 170mm skall tjockleken vara minst 

28mm. Lös kvist eller barkringskvist får inte finnas. Om lamelllimmade panelbrädor används 

ska limmet efterleva kraven i SS-EN 301:2013. Vindskivan skall ha kanterna rillade och skall 

ha hörnen rillade och rundade med 2 mm radie alternativt vara fasade. Vindskivor som skall 

ytmålas ska ha finsågade eller rillade ytor. 

Ändträ på vindskivan skall behandlas med penetrerande grundolja. Skarvar skall i möjligaste 

mån undvikas, men skall utföras med ändspåntat virke alternativt skäftfogas/snedskarvas om 

skarvning är oundvikligt, HSD.1422. 

 

Vattbräda 

Vattbrädan skall ha en tjocklek på minst 22 mm och spikas eller skruvas till vindskivan med 

ett inbördes avstånd mellan fästdonen på 200 mm. I övrigt gäller samma skydd och skarvning 

som för vindskivan, HSD.1423. 

 

Vinkelränna 

Rännplåten skall skarvas med dubbelfals om lutningen understiger 18,4 grader och kan annars 

utföras med enkelfals. För stålplåt med enkelfals skall största falsavstånd vara 1950 mm, för 

dubbelfals skall falsavstånd vara max 1200 mm. För övriga plåttyper gäller för dubbelfals 950 

mm falsavstånd eller producentens angivelser. Utförande enligt bild 4 och 5 nedan, JTH.421.  
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Bild 4: Utförande enligt AMA14 Figur 

 
Bild 5: Utförande enligt AMA14 figur 

 

Gemomföringar 

Uppdraget av ståndskivan på skorstensmur skall var minst 300 mm, JTB.472. 

  

Vid genomföringar, skorstenar, huvar, stosar och dylikt ska takpannor monteras på ett sådant 

sätt att överlappet mellan vingar av plåt och takpannetäckning är minst 100 mm, JUE.1. 

Ståndskiva skall anslutas enligt mått på bild 6 och 7 nedan, dock alltid passera första 

profiltoppen på takpannorna i sidöverlappet.  
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Bild 6: AMA figur med montering av ståndsskiva i sidöverlapp 

 

Bild 7: AMA figur med överlapp av ståndsskiva i fallriktningen. 

Nedan anges mått på uppdrag av ståndskiva 150-300mm, enligt bild 8 nedan. 
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Bild 8: Utförande med trappad ståndskiva längs mur 

Avvattningsränna ska monteras ovanför takfönster. Ränna ska efter montering ha ett fall av 

minst 5 mm/m. Ränna som överstiger 2 m ska ha fall åt två håll. Vid taktäckning med ströläkt 

ska rännan avslutas utanför närmaste ströläkt vid takfönster på respektive sida. Vid 

taktäckning där ströläkt inte används ska ränna avslutas i takstolsfack utanför takfönster, 

JTE.46421. 
 

Gavel 

Utförandet av gavel skall ske enligt bild 9 och 10, för inbrädat respektive 

fribärandeunderlagstak. Alternativ till hängskivan är specialpannor, JUE.1. 

 
Bild 9: Utförande av inbrädad gavel  
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Bild 10: Utförande av gavel för fribärande underlagstak 
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Takskador 
Under denna rubrik redovisas de brister och de rekommendationer som inom ramen för detta 

arbete påträffats i litteraturstudien. 

 

Omfattning av problemet 

Boverket har haft i uppgift att kartlägga omfattning och kostnad av byggnadsskador i det 

byggda beståndet. De vanligaste tak skadorna som upptäckts under Boverkets besiktningar av 

småhus var att renovering behövts göras till följd av små läckage, här bör noteras att det var i 

undersökning av samtliga taktyper inte endast de tak som avhandlas i denna uppsats. 

Detsamma gäller för bild 11 där vi kan se att det troligtvis är vanligast med takskador i vårt 

byggda bestånd, här har Boverkets egna definition av skada använts och skador på vind ingår 

även i denna. Boverket definierar skada som åtgärd som kostar mer än 10000 sek för småhus, 

50000 sek för flerbostadshus, samt lokaler och som bör åtgärdas inom tre år, Boverket (2009). 

  

 
Bild 11: Andel byggnader med skador och bristande underhåll uppdelade på olika byggnadsdelar. Konfidensintervallen 
illustreras av spridningsstaplarna, stor osäkerhet bör noteras, Boverket (2009). 
  

Under 2013 gjorde Anticimex en undersökning av de besiktningar de utfört under året, det 

visade sig att 22% av alla de 21257 besiktigade husen hade skador som behövde åtgärdas, 

notera att i denna undersökning är “skada” inte definierat som i Boverkets undersökning, 

Anticimex (2013). 
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Vanliga skador på tak 

I detta avsnitt redovisas de skador som påträffats inom ramen för litteraturstudien. 

Snöras och istappar 

Snöns varaktighet på taket styrs av vinkel och vilken geografisk plats taket har. 

Snöbelastningen kan variera över takets olika delar, snöfickor kan få mycket stor belastning 

medans takytor som vetter mot söder eller på grund av vindförhållandena sällan får stor 

snölast, Bellander (2014). Det är även avgörande för snölastens varaktighet vilket takmaterial 

man har. Dessutom beter sig snön olika beroende på temperatur, kall snö, (under -10 

celsiusgrader), har ett sprött brott vilket ger en högre friktion för kall än för varm snö. Varm 

snö har ett plastiskt brott, det vill säga större deformationer innan brottet sker. När 

temperaturen går från minus till plusgrader är därför risken för stora ras stor. Dessa ras har ett 

större riskområde än istappar, då de har större hastigheter. Istappar bildas vid plusgrader och 

hänger från takfoten, Holmbom (2007). 

Istappar kommer sig ofta av att luftspalten har gjorts för liten och isoleringsmängden i inredda 

vindar är kompromissad för att få mer inomhusvolym. Istapparna och påfruset smältvatten 

kan förstöra hängrännor och stuprör. Både snö och is utgör en uppenbar risk för personskada 

och materiell skada, Johansson (2010). Av denna anledning monteras snörasskydd. Det finns 

flertalet olika utformningar av dessa. Om man har ett snörasskydd som är utformat på sådant 

sätt att det hindrar att snö trycker sig igenom, så som snörasskydd av profilerad durk eller 

gallerdurk kan bakomvarande snö tillsist glida över den packade snön intill snörasskyddet. 

Snörasskydd av rör som räcken har däremot en förmåga att släppa igenom snö när 

bakomvarande tryck ökar, Holmbom (2007). 

 

Takpannor 

Tegelpannor har tidigare drabbats av frostsprängning som en följd av att begränsade 

möjligheter till kontroll av bränningen, detta är ett problem som idag i stort sett inte 

förekommer, Nevander (2002). Om det ändå förekommer är det vanligen i botten av 

kupningen eller i den överlappande åsen av pannorna det inträffar, det kan ha flera orsaker 

bland annat kan det vara för att någon har stått på pannan eller för att det är där som pannan 

har skarpast radie och spänningarna i materialet därför är störst här. Dessa sprickor har typiskt 

en utbredning längs pannans längdriktning, Håkan Edberg (2017). Tegelpannor med endast 

ytliga frostskador behöver inte nödvändigtvis bytas, det skulle göras av estetiska skäl, Antell 

(1986). 

  

Påväxt av mossa påverkar inte taktegel då det tar sin näring ifrån regnvattnet och ej från 

teglet, Antell (1986). 

  

På grund av att tegelpannor med utförda med kapade hörn inte kan läggas med varierat 

läktavstånd, det vill säga större överlapp av takpannorna, får de därmed mer begränsad täthet 

vilket gör att tegelpannor kräver större taklutning, Nevander (1994). Vid taktäckning av 

enkupigt tegel skall man vara särskilt uppmärksam på att underlagstaket håller på grund av 

pannans varierande form och utformning utan falsar, Geving (2002). 

  

Skadade takpannor identifierades som ett vanligt problem i en undersökning av norska tak, 

Gullbrekken (2016). Även i Sverige uppges frost erosion vara ett vanligt problem för 
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takpannor på grund av materialfel och ovarsam hantering. Även problem i bristande tillsyn av 

taket gör att åtgärder inte görs i rättan tid, Johansson (1997). Följden av spruckna eller 

saknade takpannor blir att mer vatten och UV-ljus kommer belasta underlagstaket, Björk 

(2005). En trasig panna kommer släppa igenom allt det vatten som faller på taket ovan dess 

placering och bör därför bytas snarast, Antell (1986). 

  

Vindlasten som verkar på takpannorna är någonstans i storleksordningen en tredjedel till 

halva av den totala vindlasten. Detta kommer sig av att den upplyftande kraften är ett resultat 

av skillnad i tryck på ovansidan pannan och det tryck som råder i läkt spalten. Det är alla 

otätheter takpanneskiktet samt öppningarna i nock och takfot som utjämnar trycket. Därför får 

man en mindre upplyftande kraft ju större möjlighet till luftutbyte man har under takpannorna. 

Det kan trots gott utbyte i luftspalten under pannorna bli stora vindlaster på vissa takpannor. 

Detta kan bero på att kraftspelet mellan undertryck och övertryck på olika delar av taket kan 

skapa luftflöden som ger övertryck i luftspalten på ställen av taket som har ett rådande 

undertryck ovanför takpannorna, differensen blir då stor och ger upphov till lokalt stora 

krafter på enskilda takpannor. Det är även så att om det är en för stor luftvolym som skall 

sättas i rörelse är det en begränsande faktor för systemets “responstid” och en större del av 

vindlasten läggs på takpannorna. Detta gäller exempelvis vid för stor luftspalt eller vissa 

förenklade underlagstak med underlagsdukar vars form påverkas av lufttryckets omväxlingar. 

I dessa fall kan man räkna med att takpannorna får ta den dubbla vindlasten jämfört med de 

som har fasta underlagstak. För tak där man har pannor som helt saknar underlagstak är 

faktorn närmast 1 för vindlasten, det vill säga hela vindlasten påverkar takpannorna, Cousins 

(1999). 

  

För tak med nock är den största vindbelastningen längs vinkelrännor, takkupor, takutsprånget, 

genomföringar och takfoten. Lägst är vindlasten på takets “mittre” ytor. Längs med nock och 

valmben är vindlasten något större än för takets yta i övrigt. Vindlasten är mycket stor för 

pulpettakets nock, i storleken 1,5 gånger vindlasten för takets mittersta ytor, Cousins (1999). 
 

Läkt 

Kondens som uppstår på takpannornas undersida kan ge upphov till röta av läkten. 

Anledningen till detta kan vara antingen att pannorna håller en lägre temperatur under klara 

kalla nätter jämfört med lufttemperaturen eller att taket är snötäckt då det är plusgrader. Detta 

är ett problem som är mer vanligt förekommande för tak med betongpannor än för 

tegelpannor. På grund av att tegeltaket har lägre täthet och därmed mer ventilation samt att 

teglet har större kapillärtransport i materialet, Nevander (1994). Förr användes vanligen halv 

tums läkt som ströläkt, dessa luftspalter blev inom relativt kort tid fyllda med skräp med röta 

av läkten som följd. Idag har vi vanligen grövre dimension på ströläkten, men problemet med 

igenskräpade luftspalter kan ändå förekomma, Antell (1986). 

 

Underlagstak 

Vattentätheten kompromissas när man spikar genom byggpapp, utför genomföringar och i 

skarvar av detta skikt. Särskild vertikala skarvar är känsliga och läckage kan uppstå. Risker 

för vattenläckage är större vid små takvinklar, Geving (2002). Fram till slutet av 1970-talet 

användes vanligen en underlagspapp av lump som impregnerats med asfalt. Lumpen var 
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hygroskopisk och ersattes sedan av polymer eller mineralfiber. Av dessa finns flera 

klassningar, en vanlig ersättare till YAL-pappen, (lump pappen), har YAM 2000 varit. Denna 

papp är relativt sladdrig och kan vid beträdelse av taket få skador. Denna papp är även relativt 

riv svag, och därför används ibland YAP 2500 papp istället, denna är fem gånger starkare i 

rivning än vad YAM 2000 pappen är, Teknikhandboken (2017).  

  

Kondens på underlagstakets undersida kan uppstå när värmestrålningen av taket gör att taket 

har en lägre temperatur än luften. Denna situation kan uppkomma på sommaren när det är en 

klar natt, då kan taket genom sin värme strålning till omgivningen få så mycket som 5 grader 

celsius lägre temperatur än omgivningen, Bellander (2014). Detta kan även uppkomma när 

det sker snösmältning, smältvattnet håller 0 grader och kommer då att kyla underlagstaket till 

en lägre temperatur än lufttemperaturen. Risken för detta fenomen är störst vid snabba 

väderomslag till varmt väder. Kondensen kan ge upphov till svartpricksmögel, mögeltillväxt 

och eventuella skador till följd av dropp från underlagstaket till isoleringsskikt, Geving 

(2002).  

  

På grund av takpannornas otäthet kan UV-ljus påverka underlagstaket. Särskilt tegelpannor 

erbjuder ett lågt skydd mot solljus, då de har sämre formstabilitet och mindre överlapp jämfört 

med betongpannor. Så mycket som 5% av allt UV-ljus som ett ofalsat tegelpannetak utsätts 

för kan komma att nå underlagstaket. Underlagstaket utsätts även under byggtiden ibland för 

lång tid utan takpannor och utsätts då för mycket UV-ljus. Nedbrytning av polymerbaserade 

material sker främst av UV-ljus, värme och fukt. Underlagstaket kommer ofta att utsättas för 

hög relativ fuktighet. Temperaturen i färdigställda Danska underlagstak är vanligen under 45 

grader celcius, man antar att detta gäller även under byggtiden. Det är med detta sagt antas att 

det främsta hotet mot underlagstakets polymerbaserade delarna i konstruktionsdelen, är 

nedbrytning på grund av UV-ljus. Test som gjordes med naturlig belastning av tre olika 

otäckta underlagstak av polymerbaserad typ visar att alla dessa fallerade täthetskravet efter 32 

månaders exponeringstid, men redan efter 5 månader var det ett av dem som fallerade 

täthetskravet. Dragstyrkan för samma test var betydligt bättre, men under testperioden hade 

inte UV-ljuset haft allt för stor inverkan, Brandt (2008).  

  

Ett vanligt förekommande problem för höglutande tak i Danmark har varit att man bytte från 

ventilerade underlagstak till oventilerade. Anledningen till detta byte i konstruktionstyp var 

att nya typer av underlagsdukar som var diffusionsöppna introducerades i mitten av 90-talet. 

Vissa av dessa nya produkter visade sig inte vara täta mer än en kort tidsperiod. Vid 

undersökningar av problemet kom man fram till att flera av de diffusionsöppna 

underlagsdukarna fallerade på grund av att de monterats på inbrädningen i underlagstak 

konstruktionen. Det som krävdes för den utlovade tätheten var att underlagsdukarna användes 

i fribärande konstruktioner med en luftspalt emellan underlagstaket och underliggande 

konstruktionsdelar. Problemet med underlagsdukarna som bara håller vattentätt i fribärande 

konstruktioner kvarstår även om många produkter har tagits ur bruk, Brandt (2005). Det 

gjordes tester på underlagsdukar ifrån faktiska takkonstruktioner som har varit i bruk under ett 

större antal år, utav de 20 testprover som togs var det bara en av dukarna som fortfarande 

klarade kraven på täthet. Även den takkonstruktion med underlagspappen som klarade kraven 

på täthet hade läckage på grund av något tjockare isolering som ledde vatten till ströläkten och 

genom spikhålen längs denna trängde in i konstruktionen, Brandt (2011). Ofta har 

produkterna använts felaktigt när de monterats, Brandt (2005).  

  

Anledningen till att vissa underlagsdukar läcker vid montering med anlägg mot andra 

konstruktionsdelar är att duken klarar att leda vatten ovanpå ytan och i materialet men en del 
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av vattnet transporteras på undersidan av duken och vid anläggning mot andra delar kan detta 

vatten föras över till dessa ytor. Fenomenet kallas “tält effekt” av Brandt. De på 90-talet nya 

underlagsdukarna som diskuterats ovan testades i en undersökning som gjordes i slutet av 90-

talet. Här fann man att endast en av sju testade dukarna klarade kravet för motståndskraft mot 

inträngning av vatten genom denna så kallade tält effekt. Även prov med en oljeimpregnerad 

träfiberskiva och med en ytbehandlad gipsskiva gjordes, gipsskivan klarade kraven för tält 

effekt men träfiberskivan klarade ej dessa, Brandt (2011). Det bör även nämnas att det finns 

exempel från Svenska tester som kommer fram till att diffusionsöppna tak utförda på samma 

sätt som ovan nämnda konstruktioner har visat goda resultat och har slutsats att det bidrar till 

att vara en fuktsäkrare konstruktion än det traditionella parallelltaket med luftspalt, Olsson 

(2007). 

  

Vindlasten som verkar på underlagstaket är i storleksordningen två tredjedelar till halva av 

den totala vindlasten, Cousins (1999). 

 

Fribärande underlagstak 

Med ett fribärande material kan nedhänget mellan takstolarna bli olika på de olika boarderna 

eller skivorna och därmed kan glipor i skarvarna uppkomma. Då takpannorna aldrig kan 

erbjuda lufttäthet kan en öppning i underlagstaket medföra stora luftströmmar genom 

takkonstruktionen. Faran för transport av yrsnö och regnvatten är överhängande. När man 

använder sig av skivor som fribärande underlagstak kan välvning mellan takstolarna 

förekomma vilket belastar de vertikala skarvarna i skivmaterialet med mer fukt än annars 

samt att lufttätheten i underlagstaket försämras. Att täta genomföringar i fribärande tak är 

svårt, och det är vanligen i genomföringarna som skador uppkommer. En lösning har varit att 

göra lokala inbrädningar vid genomföringen, detta medför dock en risk att inbrädningen blir 

för hög och avrinningen hindras ifrån det nedhängande delarna som är högre upp mot nocken 

på taket. Detta bekymmer förekommer även vid takfoten, Nevander (1994).   

  

Fribärande skivor i material som har fuktrörelser har problem med att skivan buktar sig uppåt 

och därmed skapar motfall ned till de vertikala skarvarna som utförs på takstolarna, Geving 

(2002). 

  

Man har haft problem med både diffusionsöppna och täta fribärande underlagstak och 

rekommendationer i Norge säger därmed att man bör tillämpa dessa konstruktionstyper 

restriktivt och inte värmeisolera och stänga konstruktionen förrän primär täckningen är lagd, 

Geving (2002). I Norska undersökningar av hus byggda 1993 till 2002, har man iakttagit 

problem med att det är både för lite ventilation över isoleringen i parallelltak samt att 

vattenläckage, och kondensation skett på underlagstaket vilket resulterat i fuktig isolering, 

Gullbrekken (2016).  
 

Genomföringar 

Genomföringar är vanligen svaga punkter i tak konstruktioner, både luft och vatten läckage 

förekommer. Det har visat sig vara svårt att få genomföringar i fribärande underlagstak och 

diffusionsöppna tak täta och det läckande vattnet tar sig då vidare in i takkonstruktionen, 

Geving (2002). I en Norsk studie där både fribärande underlagstak monterade på isolering 

samt parallelltak med luftspalt undersöktes fann man att luftläckage, fuktläckage och 
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kondensation vid takfönster var ett vanligt förekommande. Detsamma gäller för 

skorstensanslutningen, här var även vattenläkage ett problem som uppdagade sig, 

Gullbrekken (2016). Det är även vanligt att genomföringen har en ofördelaktig placering på 

taket och därmed ådrar sig skada. Dåligt utförda genomföringar som därmed blir att läcka och 

skapa förutsättningar för att röta uppstår är vanligt. Problem relaterade till byggfukt är också 

vanligt förekommande, Johansson (1997). 

  

Smältvatten kan uppkomma i genomföringar som har sämre isolering än taket i övrigt. Där 

kan smältvatten antingen rinna till andra delar av taket och frysa eller läcka om tätningen av 

genomföringen inte har tillräcklig höjd eller motståndskraft för den uppkomna situationen, 

Nevander (1994). Även välisolerade genomföringar kan ge upphov till detta om de har en 

sådan bredd att det krävs att ströläkten orienteras så att den kontinuerliga luftspalten från 

takfot till nock bryts, detta medför en temperaturökning då luftflödet begränsas, Geving 

(2002). 

  

Det finns även en problematik i och med att beslag ska monteras runt större genomföringar 

direkt efter att inbrädningen gjorts, men då har även ofta pappen lagts klart när plåtslagaren 

kommer. Detta leder till att plåtbeslagen på ovansidan fallet monteras över pappen, och risken 

för läkage är överhängande, Antell (1986). 
 

Infästningar 

Test av infästningar av läkt gjorda med galvaniserad trådspik, skruv och spik för användning i 

spikpistol har visat att det är sannolikt att underlagstaket vid lång exponering av regn kommer 

ha läkage till följd av infästningsdonen. Störst inverkan på om det blir läckage till följd av 

infästningsdonen är om infästningen görs så att det blir tillräckligt bra kläm på underlagstaket 

eller ej. Det kunde även konstateras att det ökad vattentäthet uppnås vid användning av butyl 

tätningsband. Detta band skall då monteras under läkten där skarven av underlagstaket som 

monteras där takstolarna finns och med skarvning som orienterad längs takstolarna. Risken 

för inträngande vatten är större vid användning av impregnerat virke än vid användning av 

obehandlat virke, i testet var det granvirke som användes. Läkt av impregnerat virke kan ändå 

vara att föredra med hänsyn till konstruktionens livslängd. Gällande skillnader i vattentäthet 

mellan de olika fästdonen, kan man inte utifrån detta test se en statistiskt säkerställd skillnad i 

förmåga att uppnå täthet, Pedersen (2008).   

 

Takfot 

Det är i takets kanter det är som störst vindbelastning, denna typ av last kan vara stor men är 

vanligtvis inte särdeles varaktig, Bellander (2014).  

  

Vid dåligt isolerade varma tak kan snösmältning på taket ske även vid minusgrader ute vilket 

kan ge upphov till att påfrysning sker när smältvattnet når takfoten. Isbildningen på takfoten 

gör att smältvatten ackumuleras och konstruktionen utsätts för stående vatten. Modernare tak 

har bättre isolering och förekomsten av problemet har avtagit, Nevander (1994). Isen kan 

också ge upphov till mekanisk skada av taktäckning och hängrännor, Geving (2002).  
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Skadade och felmonterade hängrännor var vanligt förekommande enligt en undersökning av 

Norska tak byggda 1993 till 2002. Samma undersökning visar att indrivande snö på grund av 

bristfällig design av luftspalten också var ett vanligt förekommande problem, Gullbrekken 

(2016). 

  

Takfotskil är när sista inbrädningen är uppvikt något så att takpannan kan vila på denna i 

avslut mot hängrännan. Takfotskilen begränsar ventilationen av takpanneskiktet samt innebär 

en risk för beträdelseskador i vecket mot takytan i övrigt om kilen inte ansluter taket med en 

slät anslutning, Niclas During (2017-02-22). 
 

Nock 

Nockens ventilation kan även avsevärt försämras vintertid då snötäcket täcker även nocken. 

Yrsnö kan även ge upphov till att ventilationen av takpannorna begränsas, detta såväl i takfot 

som i nock. Luftflödet i yttertakskonstruktionen minskar då och en temperaturökning kan 

skapa smältvatten, Geving (2002). 

 

Vinkelrännor 

Vid vinkelrännor där ströläkten vanligtvis bryter flera av ventilationskanalerna och därmed 

deras luftinsläpp i nederkant, minskar luftflödet vilket leder till en temperaturökning som kan 

skapa smältvatten, Geving (2002). 

  

Vid kapning av pannorna vid vinkelrännan bör man inte göra arbetet uppe på taket, då damm, 

bitar och flis kan fastna mellan läkt och papp, Antell (1986).  

  

Vinkelrännor och andra plåtbeläggningar skall ha gott stöd och slätt underlag, dåligt islagna 

pappspikar kan med tiden och fuktrörelser krypa ut och skallen kan ge buktning i plåt, 

brottanvisning och slitage vid värmerörelser i plåten. Vid besiktning av vinkelrännor skall 

man ha uppsikt på täthet i eventuella falsar, mekaniska skador, expantionskador, anslutning 

mot taktäkning, korrosionsangrepp och plåtens ytbehandling, Teknikhandboken (2017). 

 

Rekomendationer  

Under denna rubrik redovisas de lösningar som påträffats inom ramen för litteraturstudien. 

  

Taklutning  

Taklutningen ska vara minst 14 grader för falsade takpannor med underlagstak av 

skarvklistrad YAP papp. För ofalsade pannor med underlagstak av oklistrad byggpapp bör 

takvinkeln inte understiga 22 grader, Nevander (1994). I Norge rekommenderas att takvinkeln 

inte bör understiga 22 grader för tak med tegelpannor, Geving (2002). För ofalsade pannor 

med vattenavledande underlag, skivmaterial som ej är vattentätt, bör takvinkeln inte 

understiga 27 grader, Nevander (1994). 
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Takpannor 

Det är viktigt att både takfot och nock är öppna så att ventilationen av takpannorna 

tillgodoses. Både ströläkt och bärläkt förser takpannorna med ventilation och bör därför båda 

vara av sådan tjocklek att behovet av ventilation tillgodoses. I Norge skall ströläkten vara 

minst 36 mm för tak med fall under 34 grader. För tak med fall på 34-39 grader skall den vara 

minst 30 mm och för fall större än detta skall 23mm strö användas. Ovanstående Norska 

regler gäller i konstruktioner där man har använt sig av diffusionsöppna underlagstak. Det bör 

även för ventilationens skull tas i hänseende där luftningskanalerna skapade av främst 

ströläkten bryts av skorstenar, takkupor, vinkelrännor eller andra genomföringar som kräver 

att ströläkten orienteras så att den kontinuerliga luftspalten bryts, Geving (2002). 

  

Vid nybyggnad av tak kan man med fördel anpassa takets mått så att hela pannor kan 

användas, och därmed slippa problematik relaterad till kapning och passning av pannorna. 

Man kan på samma sätt försöka ha takkupor och större genomföringar placerade så att hela 

pannor kan användas. Rörgenomföringar bör placeras så att stospannor kan brukas, Antell 

(1986). För att minska risken för hasade pannor vid vinkelrännan och valmnock, bör man för 

de takpannetyper som finns utförda med halvpanna använda dessa för att den kapade pannan 

skall vara så stor som möjligt, Niclas During (2017). 

  

Takfot 

Hängrännan bör ha en lutning på minst 1:200 mot stuprör. Hängrännor kan utföras i olika 

typer av plåt eller styv PVC, aluminium bör dock undvikas då det har dåliga 

korrosionsegenskaper vid anläggningar i rännan även koppar skall undvikas om man använder 

sig av skifferbelagd papp då lakande salter kan påskynda korrosion, Nevander (1994). 

Takfoten bör säkras mot inträngande yrsnö, Geving (2002). 

  

För att förhindra att skräp och fåglar kommer in under takpannorna bör en fågellist monteras, 

Bellander (2014). Det är viktigt att takfoten hålls öppen för ventilation så att takpannorna inte 

utsätts för en förhöjd fuktbelastning, Geving (2002). 

 

Nock 

Nockband bör finnas vid nock för att förhindra att skräp och fåglar kommer in under 

takpannorna, samt att vatten drivs in vid inverkan av vind, Bellander (2014). För ventilation 

av takpanneskiktet är det viktigt att nocken är ventilerad, Geving (2002). 

  

Fribärande underlagstak 

Fribärande underlagstak bör ha ett överlapp av border på minst 100mm och helst vara 

försedda med klipps eller lim som håller borderna samman i de frihängande skarvarna, detta 

gäller tak med en lutning på minst 18 grader. För tak med lutning under 18 grader bör 

överlappet vara 150mm och horisontalskarvarna vara täta. Fribärande underlagstak 

rekommenderas inte vid särskilt utsatta väderförhållanden då yrsnö lättare kommer in i dessa 

konstruktioner och sätter igen taktäckningsventilationen. Vid båda fallen kan man i spannet 

mellan ströläkten montera en ytterligare läkt som har till syfte att hindra att uppåtbuktning av 
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främst skivor sker men även att underlagsduken buktar uppåt av isolering eller skifte i 

lufttryck. Nyttan av detta är att en lågpunkt i spannet alltid säkerställs där angöring inte givit 

upphov till att hål gjorts i underlagstaket, Geving (2002). 

  

Fribärande underlagstak kan anordnas med dubbel ströläkt för diffusionsöppna underlagstak, 

där den ena av dessa ströläkter förser duken med utrymme att slaka och den övre förser 

taktäckningen med en luftspalt för ventilation. Detta gäller för parallelltak. Denna övre 

ströläkten bör vara 36mm hög för att tillgodose ventilationsbehovet, Geving (2002). 

  

Vid montering av underlagspapp på befintliga tak med takspån även kallad pärt, eller på 

glespanel som sparas, kan man använda trekantslist som ströläkt varvid denna täcks av 

pappen och åsarna får utgöra underlag att spika bärläkten. Med denna lösning monteras 

boarderna längs fallet och skarven utförs vid ströläkten, Antell (1986). 

  

Underlagstak 

Underlagstak med ett trämaterial som vetter mot konstruktionens insida har god förmåga att 

adsorbera eventuell kondens och hindrar därmed att kondensvatten droppar ned i 

isoleringsskiktet av konstruktionen, Bellander (2014).  

  

Vid montering av kombinerad vindspärr och underlagstak skall man under öppentiden inte ha 

isolering, ångspärr och innertak monterat, då det föreligger risk för stor belastning av 

nederbörd. Underlagstaket kan ha läckage till följd av den onormalt stora belastningen, men 

med en väl utförd taktäckning skall detta inte vara ett problem. Därför bör även yttäckningen 

ske snarast möjligt efter det att underlagstaket monterats, Pedersen (2008).  

  

Vid användning av butyl tätningsband bör dessa monteras under ströläkten för att förbättra 

tätheten vid fästdonen som penetrerar underlagstaket, Pedersen (2008).  

  

Genomföringar 

Det är viktigt att genomföringar genomförs på ett säkert sätt, manschetter, kappor eller annan 

tillslutning bör ha stöd så att tillslutning kan ske stumt och slätt. Detta uppnås genom att en 

plywood skiva monteras på läkt som angörs i takstolens sida eller i kortlingar mellan 

takstolarna i det berörda facket. Här är det viktigt att fribärande underlagstak har stärkts så att 

en svacka inte uppstår ovanför den gjorda inbrädningen. Därför skall man även vara noggrann 

med att få plywooden i samma höjd som underlagstaket. Prefabricerade 

genomföringsmanschetter gör det lättare att få bra resultat i tätningen. För att täta skarven till 

genomföringen kan klämring, svetsning eller limning göras. I de Norska exempellösningarna 

finns genomföringar där underlagspapp viks upp och limmas fast mot skorstenar och andra 

större installationer. Detta utan att det görs frånfall på genomföringens översida, det skall 

istället vara en snedställd vattenavledare som för vattnet från facket med genomföringen till 

intilliggande fack. För att det ska vara möjligt är ströläkten avslutad innan vattenavledaren så 

att vattnet kan rinna över till nästa fack. Vattenavledaren har även en regel under 

underlagstaket som är fäst i takstolarna som ger vattenavledaren ett stabilt stöd för infästning. 

Det finns även en lösning för genomföringar av rör, här byggs en låda av kortlingar runt 

genomföringen och utrymmet fylls sedan med fogskum, Geving (2002). 
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Vinkelrännor och takkupor 

Vid uppförandet av takkupor bör man ta hänsyn till takpannornas placering och bredd så att 

man får minsta möjliga antal kapningar och en tät och precis anslutning. Om takpannorna 

ansluter bra mot väggen av takkupan kan ett bättre och nättare plåtarbete utföras.  

På valmade tak och i södra Sverige är det vanligt att takkupor utförs med ett litet pulpettak 

som ansluter med dess nock mot taket i övrigt. Denna lösning tar bort behovet av att göra den 

mer tekniskt avancerade vinkelrännan, Antell (1986).  

 

Sammanställning av skaderapporter 
Inledande bör nämnas att nio skaderapporter var inom ramen för arbetet, skaderapport 

nummer fyra var inte inom ramen och har därför inte tagits med i rapporten. Husen är av 

mycket varierande ålder och vissa har renoverats. I skaderapporterna framgår inte alltid vilka 

konstruktionsdelar som finns på taket i fråga, vilket gör det svårt att föra statistik över vilken 

andel av en viss typ där skada uppkommit. På detta snäva urval är en sådan jämförelse även i 

det närmaste helt orelevant, istället redovisas här vilka skador som påträffats. För utförligare 

beskrivning hänvisas till bilagor. 

  

Tak 1 har en hög lutning, och renoverades i sin helhet för mindre än tio år sedan sett från 

besiktningsdatumet. Taket har glapp mot skorstenen som inte åtgärdades, här finns inget 

underbeslag endast papp. Följdskadorna är på innertak, väggar och takstol. Taket har även 

förekomst av knäckta takpannor.  

  

Tak 2 har låg lutning och är 40 år gammalt. Här har en stos troligen otillräcklig täthet och det 

har givit vattenskador på innertak. I övrigt har taket åldrade takpannor och papp. 

  

Tak 3 har troligen renoverats för 20 år sedan. Här har skada runt skorsten uppkommit efter 

hårt väder, troligen på grund av genomfuktning av den oinklädda skorstensmuren.  

  

Tak 5 är ca 40 år och var vid besiktningen bytt på ena taksidan. Skorstenen har på grund av 

takets avvattningslösning, fått en mycket stor fuktlast. Detta har medfört att skorstensmuren 

har genomfuktats vilket gett skador på innertak och väggar. På den obytta taksidan var pappen 

mycket spröd och hade blåsor.  

  

Tak 6 är ca 30 år. Här fanns läckage vid skorstenen vilket åtgärdades genom renovering av 

plåtbeslag, senare fanns fortfarande hög fukt i underlagstaket, troligen kondens. Otillräcklig 

isolering av ventilationsstos gav kondens som uppdagades i köksfläkt vid kallt väder.  

  

Tak 7 är nybyggt och under tio år gammalt. Tidigare hade beslagen kring ventilationsstos 

bytts på grund av läckage. Denna huv hade vid bytet inte blivit tät och fuktig luft hade 

därefter kondenserat i yttertaket med isbildning mellan takpannor och underlagstak.  

  

Tak 8 är 20 år gammalt på en äldre byggnad. Här har vinkelrännan över takkupan haft en 

dålig anslutning mot övriga taket, läckagen har givit upphov till skador på innertaket. Det 

rekommenderas även att pappen byts.  

  

Tak 9 är 100 år och kan ha renoverats för 70 år sedan men det är inte säkert. Vinkelrännan har 

rostat sönder vilket givit upphov till skador på övervåningen. Övriga skador är hasade pannor, 

brist i överlapp på beslag kring skorsten, hasade och eroderade pannor, samt rötad läkt.  
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Tak 10 har underlagstak av pärt som är 100 år gammalt täckt med betongpannor som är 30 år 

gamla. Hängrännan på takkupan har lett vatten mot avslutningen av vinkelrännan, här har 

vatten runnit in på underlagstaket och röta uppstått av takstol samt vattenskada på 

innermiljön. Takfotsbrädan var uppdragen så att sista takpanna vilade på denna, detta gjorde 

att pärten var avslutad mot brädan och här hade bakåt rinnande vatten skadat takfoten i sin 

helhet. Taket hade även illa passade eller fastsatta beslag och pannor invid detaljerna på taket.  

 

Sammanställning av rivningsdokumentation 
I detta avsnitt skall en övergripande sammanställning av de dokumentationer som gjorts av 

tak i rivnings skedet. För mer detaljerad beskrivning hänvisas till bilagorna. Rivningarna som 

dokumenterats har alla varit belägna i Stockholmsområdet.  

  

Av detta urval fanns det tre tak med skorstenar, dessa hade alla brister i underbeslaget. Det 

var ingen av dem som hade papp som klistrats. Två av dem hade inte tillräcklig tätning av 

ståndsskivans överkant. Ett av taken hade även mycket litet överlapp på takpannorna. Ingen 

av skorstenarna var i sin helhet inklädd i plåt. För fördjupad beskrivning se objekt 1,3 och 4 i 

bilagorna.  

  

Endast två av taken var fria från intilliggande vegetation, dessa tak hade inte skräp eller röta 

på läkten. Ett av taken med vegetation 5m ifrån taket hade skräp ansamlat i läkten men utan 

röta, ströläkten var 8-10mm tjock med täckning av tvåkupigt vingtegel, detta var objekt 1. 

Objekt två hade 10m till vegetation och ströläkt på 20mm i höjd, här var förekomsten av skräp 

ringa. Objekt 3,4 och 6 hade röta och skräp. Objekt tre hade strö med luftspalt på 20mm, 

objekt 6 hade delvis luftning i lockinbrädningen. Objekt 4 hade 10mm ströläkt men hade trots 

detta även hasning av läkt till följd av röta. Alla de tre sistnämnda objekten hade vegetation in 

mot eller över taket.  

  

Taken hade sammanlagt 7st stosar, fördelat på fyra av taken. Överbeslagen var generellt 

utförda på ett tillfredsställande sätt, även om man kunde önska frånfall ovan de som var av 

större mått. På två stosar kunde underbeslagen inte inspekteras. Endast ett av de återstående 

hade bra uppdrag, med papp klistrad utan uppdrag. Det fanns ett underbeslag som endast var 

utfört med papp, detta var illa klistrat och sprucket. Övriga var utförda med dåligt uppdrag 

och med varierande papp arbeten. Se bilagorna på objekt 2,4,5 och 7.  

  

Objekt 1,2 och 3 hade takkupor. Objekt 2 och 3 var bandplåtsklädda och hade undermåligt 

uppdrag av plåten uppåt i takfallet samt i sida. Objekt 1 hade brister i överlapp av takkupans 

vindskiva och vattbräda, samt läckage som redovisas i korthet nedan.  

  

Det fanns vinkelrännor på två tak, objekt 4 och 5. Dessa var utförda på liknande sätt med 

plåtbeslag som falsats med ränndalen, och där plåten utgjorde stöd för pannorna i den ena 

fallet och läkten kragade ut i rännan i det andra fallet. Pappen var ansluten men inte klistrad i 

plåtbeslaget, detta gäller båda fallen. Båda lösningarna erbjöd luftning i läktskiktet, se 

bilagorna.  

  

Nockarna var utförda lite olika, fyra var luftade, två hade nocktätning och endast en hade 

uppdrag av pappen på nockbrädan.  
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Gavelsprång fanns på 6 av taken, objekt 3 var valmat. Tre av taken hade bra överlapp från 

vattbräda/vindskivebleck ut över takpannorna. Endast ett av taken hade väl utförd 

uppkragning av papp mot vindskiva, då bör nämnas att objekt 6 var utfört helt utan papp, så 4 

tak hade brister i uppkragning av pappen.  

  

Två tak hade takfotskilar och ytterligare ett tak hade takpannor som vilade på underlagstaket 

utan luftning, se objekt 1,2 och 7. Tre tak hade fotplåt, varav den ena hade fel överlapp med 

pappen och ett tak endast hade delvis användning av plåt. Objekt 6 hade ej någon hängränna, 

övriga tak nådde rännan. Två objekt hade missfärgningar av spont närmast takfoten, ett av 

objekten gick ej att inspektera.  

  
Objekt 1 
Objekt 1 hade två skador (se bilderna 12, 13 nedan)  och var mer än 36 år gammalt, exakt hur 

gammalt visste ägaren inte. Den första var rinnmärken på skorstenens puts i vindsutrymmet, 

detta till följd av att det ej fanns tätning i ståndskivans överkant samt att underbeslaget inte  

var uppdraget mer än någon centimeter på muren och med endast papp lagd upp mot 

murstocken. Här fanns inga skador som behövde åtgärdas men taket hade uppenbarligen haft 

läckage. Den andra skadan var läckage i takkupans tak, detta var ett pulpettak som anslöt 

övriga takytan med mycket låg vinkel endast 15 grader. Pappen var inte kantklistrad på några 

delar av taket, inte heller på takkupan. Detta är en trolig orsak till läckaget, en annan 

förklaring kunde vara indrivande vatten ifrån takkupans gavel som utförts utan uppdrag av 

pappen. Läckaget hade resulterat i röta av råspont och mögelpåväxt av glasullen. Uppdraget 

på gavelsprånget var även det slarvigt gjort, och råsponten räckte bitvis inte ända fram till 

vindskivan, här hade det emellertid inte uppkommit skador, men utförandet var under all 

kritik. Plåtbeslagen skulle på detta tak inte bytas, bortsett ifrån vindskivebeslaget, och att 

fotplåt skulle påföras. Skaderisk förelåg i bytet av taket då en lägre del av taket var 

avlastningsyta under bytet av taket och därmed beträddes trots att det låg verktyg och spik där 

från tid till annan.  

 
Bild 12: Skada på takkupa objekt 1   Bild 13: Beslaget av skorsten objekt 1 
  
Objekt 2 
Objekt 2 hade inga läckage vad som kunde ses under dokumentationen. Taket var 50-60 år 

gammalt. Det fanns däremot brister i utförandet, takpannorna intill takkupa och takfönster var 

nedtagna i bredd med hjälp av hammare eller tång med dålig passning. Mycket stor del av 

takpannorna var borttagna och eftersom det var enkupigt tegel blev balansen och stabiliteten 

mycket dålig, med hasade pannor som följd, se bild 14 nedan. Uppdraget av takkupans plåt 

mot takytan var mycket litet men tätades med papp som klistrats mot bandplåten. Denna 

klistring var inte helt lätt då falsarna är problematiska, se bild 15 nedan. På detta tak skulle 

alla plåtdelar utom den med bandplåt täckta takkupan bytas ut.  
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Bild 14: Hasade pannor i objekt 2            Bild 15: Klistring av papp på bandplåt ovan takkupa objekt 2 
  
Objekt 3 
Objekt 3 hade inga läckage som uppdagades under dokumentationen, men här bör nämnas att 

pappen inte skulle rivas vilket gjorde det svårt att inspektera. Taket var troligen mycket 

gammalt då det var handsmidd spik i läkten. Taket hade mycket ansatta plåtdelar, däribland 

var takkupor med bandplåt. Läkten var på flera delar av taket rötad, troligen till följd av det 

skräp som fanns i läkt skiktet trots att läkten var av dimension 20x25mm. Det fanns även 

mycket slarvigt utförda kompletteringar av fotplåt och vissa nockplåtar. Även nya avvattnings 

delar var installerade dessa var väl utförda. Fotplåten var spikad på pappen och nockplåten 

hade inte stöd av nockbrädan samt stora utskjut vid mansarden. Se bild 16 och 17 nedan. 

 
Bild 16: Se skräp, röta på läkt och fotplåt på papp  Bild 17: Se nockplåtens överskjut vid mansarden.  

 

Det fanns även brister i anslutningen kring skorstenen, där var inbrädningen gjord så att det 

var ett mellanrum på 20cm utan stöd för pappen. Pappen var invid skorstenen uppkragade löst 

mot muren, med buktning både nedåt och uppåt. Ståndskivorna på skorstensmuren var inte 

heller tätade eller intagna i muren, klar risk för läckage förelåg.  

  
Objekt 4  
Objekt 4 hade röta i vindskivan, brister kring tätningen och mycket eroderade takpannor. 

Rötan i vindskivan kom sig troligen av indrivande vatten i kombination med bristfälligt 

uppdrag av pappen, se bild 19 nedan. Ståndsskivan kring skorstenen var inte tätad eller 
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intagen i muren vilket var en uppenbar fuktbelastning av muren och underbeslaget, se bild 18 

nedan. Takpannorna var av betong och mycket stor del av takpannans färgskikt var 

borteroderat. Pappen var även mycket bubblig och åldrad.  

 
Bild 18: Dålig tätning av ståndskiva vid skorsten                       Bild 19: Varierat uppdrag av papp vid gaveln 
  
Objekt 5  
Objekt 5 hade en luftad nock som klätts in med en plastfolie. Denna plastfolie låg som ett 

nockband under takpannorna. I takpannornas dal hade solen kommit åt plasten och här var 

den spröd eller bortnött, se bild 20 nedan. Det var även rötad läkt där plasten fanns, troligen 

som en följd av ökad fuktbelastning och minskad uttorkningsförmåga. Taket var uppfört som 

en modul och hade råspont som hölls fast mestadels av läktens fästdon. Detta ledde till 

hasning och urspontning under omläggningen. Råsponten som använts var av dimension 

60x17mm och tålde i vissa fall ej att vara mothåll vid användning av bräckjärn, se bild 21 

nedan. Vinkelrännan saknade kondens papp som underlag för rännplåten.  

 

 
Bild 20: Luftad nock med plastfolie som tätning     Bild 21: Urspontning till följd av användning av bräckjärn 
  
Objekt 6 
Objekt 6 hade flera områden med röta av inbrädningen. Detta tak var utfört med inbrädning i 

lock med riktning i takfallet, dess ålder var troligen mer än hundra år grundat på timmermans 

uppskattning. Inbrädningen var inte så väl uppdragen på nockåsen vilket resulterat i allvarlig 

röta av åsen på ett ställe, se bild 22. Det fanns även en yta ovan skuggsidans sidås som hade 

allvarlig röta, detta berodde troligen på takpannornas dåliga passning. Taket hade takpannor 

som var handslagna, även nockpannorna var handslagna. Dimensionerna var mycket 

varierande och förekomst av hasade pannor fanns. En annan anledning till rötan kan ha varit 
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att bärläkten var monterad direkt på inbrädningen vilket gav ansamlingar av skräp som 

mestadels kom från närliggande vegetation, se bild 23 nedan. 

 
Bild 22: Inbrädningens ansluning vid nockås                      Bild 23: Inbrädningen har skräp, rötad yta över sidåsen 
  
Objekt 7  
Objekt 7 lades om på grund av att takstolarna var underdimensionerade. Taket var ca 25 år 

gammalt och hade inga skador som uppdagades under dokumentationen. Taket hade 

betongpannor med falls i sida och med en underlagsduk som underlagstak. Vid takfoten var 

det en lokal inbrädning. I nederkant av denna hade stadkanten på underlagsduken blivit ansatt 

av UV-ljus till följd av att plastväven här inte var bitumenbelagd som övriga delen av duken 

och givetvis även den större ljus belastningen, se bild 24 nedan. Takets genomföringar var 

utförda och placerade så att det gick att dra upp plåtbeslaget ovan genomföringen till nock, 

här hade inte frånfall gjorts. Gavelsprånget kunde inte inspekteras, men här var passningen av 

takpannorna mot vindskivan illa utförd, de var mindre än en halv takpanna kvar i slutet, dessa 

satt illa och dess vattenavledningsförmåga kan ifrågasättas då de troligen var kapade mycket 

nära dalen, se bild 25 nedan.  

 

 
Bild 24: Se underlagsdukens nederkant, ansatt av UV-ljus        Bild 25: Se takpannorna i som vetter mot avslutet av gavelsprång 
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Resultat 
Under denna rubrik kommer rekommendationer för hur ett tak bör utföras för att minska 

risken för skador inom tiden för konstruktionens tekniska livslängd, med stöd av dokumentets 

övriga delar.  

  

Taklutning 

Hänsyn till takpannornas täthet bör tas vid val av pannor till befintliga tak och val av 

underlagstak bör ske utifrån vilka takpannor man valt samt taklutningen.  

  

Takpannor 

Vid nybyggnation bör takets mått anpassas så att hela takpannor i möjligaste mån kan 

användas. Denna passning kan även med fördel ske vid placering av takkupor och större 

genomföringar.  

  

Infästning av takpannor bör ske längs takfot, vinkelrännor, takkupor, större genomföringar, 

gavelsprång, längs nock och längs valmben i minst två pannrader. Vid taklutning över 55 

grader eller i vindutsatta lägen bör infästning av alla takpannor ske. Hänsyn bör tas till vilken 

typ av underlagstak man har, samt till hur stort utrymme i läkt skiktet som bör tas då det 

påverkar vindlasten av takpannorna. Med större luftvolym under takpannorna får man en 

större vindlast. Detsamma gäller för underlagstak som rör sig vid vind, dvs fribärande 

underlagstak. Med tätare takpanneskikt ökar vindlasten. Ovan nämnda parametrar bör tas i 

åtanke vid val av antal infästningar.   

  

Läkt 

Läkt skall göras av virkesklass på lägst G4-2. För fribärande tak med avstånd på stöd av 800 

mm cc skall dimension 45x45 mm användas, för avstånd 800 mm cc till 1200 mm cc skall 

dimensionerna 45x70 mm användas. Skarvning sker på stöd. För inbrädade underlagstak skall 

bärläkt av klass G4-2 användas. Dessa skall ha dimension 25x38 mm och skarvas över stöd. 

Ströläkt skall utföras med lägst klass G4-3 och dimension 25x23 mm. Vid lägre taklutningar 

kan man med fördel gå upp i dimension, som vägledning kan norska regler användas. Dessa 

dikterar luftspalt skapad av ströläkt på 36 mm för tak med fall under 34 grader, 30 mm för tak 

med fall på 34-39 grader och över detta är kravet lägre än den svenska rekommendationen. 

Bärläkten skall skarvas på stöd. Ströläkten skall inte sättas med större avstånd än 600 mm cc. 

Läktens angöringsdon skall böjas eller kapas om dessa är i utrymmen som kommer beträdas 

och i detta utrymme är beläget på en höjd under två meter.  

För ökad vattensäkerhet kan butylremsor eller annan tätning under läkten användas.  

  

Underlagstak 

Inbrädning med spontade brädor skall utföras med lägst G4-3 som virkesklass och med en 

tjocklek av minst 17 mm, detta gäller för inbrädning med cc avstånd på stöd av högst 1200 

mm. Skarvning får ske fritt på högst var tredje bräda i varje fack. Alla brädor måste sträcka 

sig över två fack. Brädorna skall angöras i alla stöd. Vid inbrädning med träfanerskivor skall 
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dessa vara av en tjocklek på minst 12 mm. Spontade träfanerskivor skall ha stöd på fria kanter 

och skarvas med kortsidan över stöd. Skivan skall ha ytskiktets fiberriktning tvärs takstolarna. 

Skivorna skall ha lim och behandling för att motstå den fukt som kan förväntas.   

  

Vid val av underlagspapp skall hänsyn av exponering för UV-ljus tas, som berörs av öppentid 

och täthet av takpanneskiktet. Underlagspapp skadas av UV-ljus. Vid montering av 

underlagsdukar på inbrädning skall man använda underlagsdukar som klarar täthetskraven 

trots att det monteras på inbrädning. Underlagspapp skall påföras i samband med att 

inbrädning görs. Skarvklistring skall tillämpas med hänsyn till taklutning. Underlagspapp som 

monteras tvärs takfallet skall alltid skarvklistras i längsskarvarna och skall skarvklistras i 

lodskarvar om taklutningen är under 18 grader. Alla skarvar skall skarvklistras för läggning 

av underlagspapp orienterad längs takfallet. Om taktäckningen inte påförs samma dag skall 

alla skarvar skarvklistras. Skarvning av boarder tvärs fallriktningen skall ske snett avskuret så 

att boardens överkant är minst 300 mm längre än dess underkant, alternativt enligt fabrikörens 

anvisningar. Längsskarvar av boarderna skall ha ett överlapp på minst 80 mm och 

tvärsskarvar ska ha överlapp på minst 150 mm. Klistret kan vara fabrikspåförd, appliceras i 

remsor eller som klister.  

  

Ofalsade takpannor med underlagstak av vattenavledande men ej vattentäta material, såsom 

skivmaterial av trä bör inte läggas på tak med en lutning under 27 grader.  

  

Fribärande underlagstak 

Fribärande underlagstak skall utföras med fallskydd i åtanke. Detta gäller vid val av 

underlagsduk alternativt vid val av träfiberskivor. Vid användning av träfiberskiva skall 

taklutningen inte vara lägre än den som producenten föreskrivit. Clips eller annan anordning 

som förhindrar att skivorna buktar åt olika håll bör anordnas, liksom anordning som 

förhindrar uppåtbuktning av skivorna, förslagsvis en läkt som angörs i bärläkten och därmed 

håller ner skivan. Denna lösning kan även användas för underlagsdukar. Skivorna skall ha 

överlapp på 150 mm om taklutningen är under 18 grader och minst 100 mm om taklutningen 

överstiger 18 grader. 

  

Vid användning av underlagsduk bör man välja duk som tål att läggas på lokala inbrädningar 

om sådana skall användas. Detta gäller även vid användning av underlagsduk i parrarelltaks 

konstruktioner. I dessa konstruktioner bör det finnas en luftspalt mellan duk och isolering. 

Boarderna bör sammanfogas för att förhindra yrsnö och ofrivilliga luftombyten i 

vindsutrymmet. Underlagsduken skall vara spänd för att motverka dammbildning invid 

inbrädningar samt att minska vindrörelserna och därmed minska vindlasten på takpannorna.  

  

Nock 

Nockbrädan bör ha dimension av lägst 34 mm i bredd och angöras med 

skråspikning/skruvning i var takstol samt i skarvning. Nockpannorna skall vara angjorda på 

ett sådant sätt att de ansluter takpannorna väl. Alla nockpannor skall vara angjorda. Nockband 

skall användas och vara utformade så att skräp och fåglar förhindras att komma in i 

takpanneskiktet. De skall även begränsa risken för vindindrivet vatten och yrsnö i nock. Men 

fortfarande tillåta erforderligt ventilation av takpanneskiktet.  

  



38 

 

Valmnockar skall utföras på samma sätt som för nock, de kapade pannorna skall angöras. 

  

Takfot 

Takfoten skall erbjuda ventilation av takpanneskiktet och utformas så att skräp inte kan 

förhindra ventilationen. Alla lösningar som kan kompromissa ventilationen av 

takpanneskiktet bör undvikas. Här skall beaktas att snölasten kan vika ned bleck så att dessa 

kan förhindra ventilationen. Ventilationen som erbjuds av takfoten skall vara lika bra som 

ventilationen av läktskiktet. Och inte försvåra att skräp kan ta sig av taket. Som vägledning 

kan lösningarna i AMA användas, med läktning som erbjuder luftning och med takpannorna 

utdragna så att vattnet hamnar i hängränna vid regn.  

  

Gavel 

Gaveln skall utföras med uppdrag av papp. Om plåtblek monteras på vindskivan bör pappen 

vara uppdragen så att den även utgör kondensskydd. För plåtbleck skall överlappet vara minst 

100 mm över takpannornas första profiltopp.   

  

Genomföringar 

Genomföringar skall placeras på delar av taket där det inte förväntas vara snöfickor, gärna så 

att uppdrag av plåtbeslag kan ske upp till nock. Överbeslaget skall överlappa på takpannorna 

minst 100 mm nedåt i fallet. Överlappet i sida skall vara minst 150 mm och då nå över första 

profiltoppen av takpannorna med 100 mm överlapp. Takpannorna skall överlappa plåten med 

minst 150 mm. Plåten utförs med fördel med enkel fals gjord uppåt för att skapa skydd mot 

vinddrivande vatten. För större genomföringar skall frånfall på genomföringens ovansida 

göras. Frånfall skall även ordnas för underlagstaket, alternativt kan snedställd avledningslist 

placerad ovan genomföringen av sådan typ att den tål fuktbelastningen. Denna list skall 

avleda vatten till intilliggande fack alternativt utanför genomföringen inom samma fack. 

Ströläkten skall avlägsnas bitvis så att avledning till intilliggande fack möjliggörs.   

  

Stosar bör utföras med genomföringsmanchetter, beslag eller kappor som ansluts stumt mot 

inbrädning eller annat stumt underlag. För att täta skarvar till genomföringen bör klämring, 

svetsning eller limning användas.  

 

Vid samtliga större genomföringar skall ventilationen av takpanneskiktet säkerställas, 

förslagsvis genom eftertänksam placering av genomföringen eller genom att delar av 

ströläkten är avlägsnad för att erbjuda flödesvägar. Med större genomföringar avses här 

skorstenar, takfönster och takluckor. Dessa skall ha ett uppdrag av underbeslag på minst 150 

mm och en överkragning på underlagstaket av minst 100 mm. Underlagspappen skall vara 

uppdragen minst 300 mm upp på inlådningen eller skorstenen.  

  

Takkupor 

Takkupor bör utformas med uppdrag av underbeslag på minst 150 mm och en överkragning 

på underlagstaket av minst 100 mm, detta i sida och nederkant. Samma uppdrag skall ske för 
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anslutning av tak till vägg. Underlagspappen skall vara uppdragen minst 300 mm upp på 

väggen. Vid bandplåtsinklädda takkupor skall takpannorna överlappa plåten 150 mm. Vid 

omläggning av taket bör man förvissa sig om att det går att göra ett bra utförande av uppdrag 

och dylikt även om man tänkt spara ståndskivor och plåtbeslag. I annat fall skall man 

överväga byte av dessa trots att beslagen har kvarvarande teknisk livslängd.  

  

Vinkelrännor 

Läkten intill vinkelrännan skall ge utrymme för ventilation av takpanneskiktet samt 

möjliggöra att skräp kan ta sig av taket om det kommit in i läktskiktet. Vinkelrännan skall 

vara utformad på ett sådant sätt att skräp inte ansamlas i rännan eller har lätt att sätta igen 

ventilationen av läktskiktet. Vinkelrännan skall utformas så att vattnet leds upp på takpannor 

eller leds ner i avvattningssystemet. Dessa anslutningar skall utformas med hänsyn till risk för 

indrivande vatten, skräp och snö i åtanke. Vinkelrännan skall i sin helhet vara utformad med 

risken för högre snölast i åtanke. De kapade takpannorna skall erbjudas gott stöd och i 

möjligaste mån utföras av så stora delar som möjligt. Användandet av halvpannor för att ge 

större delar av de kapade takpannorna kvar intill vinkelrännan skall implementeras om 

möjligt. Vid omläggning av taket bör noggrann besiktning av vinkelrännans skick ske, och 

ställning tas till renoveringsåtgärder som målning eller om vinkelrännan skall bytas ut.  
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Diskussion 
Diskussionen inleds med att diskutera resultatet, följt av en diskussion av utförandet av 

fallstudierna. 

  

Taklutning 

Då det råder olika rekommendationer i AMA utgivet 2014 och litteraturstudien med källor 

som är äldre än AMA angående taklutningar och huruvida underlagspapp skall skarvklistras. 

Därför har jag i resultat gått på de rekommendationer som AMA erbjuder. Skaderapporter och 

dokumentation av rivning har inte heller givit någon annan insikt i frågan än att skarvklistring 

troligen är det bästa även om flertalet tak har klarat sig bra även utan detta.  

  

Takpannor   

Takpannor är ett samlingsnamn som beskriver en stor bredd av olika utföranden. Det är i det 

närmaste omöjligt att jämföra ett enkupigt vingtegel som handslagits med en av de modernare 

takpannorna som är formstabila, falsade, har möjlighet till infästning och håller samma 

dimensioner. Dessa två olika produkter ställer skilda krav på övriga delar av taket, då det 

påverkar UV-belastning, vindlast, fuktbelastning och ventilationsmängd. Ändå har dessa 

produkter summerats i detta dokument och diskuteras i mångt och mycket som samma. Detta 

gör inte de modernare takpannorna rättvisa men samtidigt är diversiteten så stor att annat vore 

omöjligt i ett handledande dokument som detta. Begrepp som falsning har särskilt stora spann 

i utförande. Där alltifrån de vanligt förekommande betongpannornas lätt spåriga sida och de 

kraftigt formade takpannorna av både tegel och betong med djupa falsar i både sida och 

överkant, samt med flertalet formningar för att bryta vindtrycket och återleda indrivet vatten 

ned i pannans dal, ofta båda benämns i genren falsade takpannor.  

  

Viktigt är dock att ta hänsyn till takpannornas mått. Flera av de illa passade takpannorna 

under rivningsdokumentationen kunde troligen ha undvikits om större hänsyn tagits till 

pannmått vid projektering av taket. Man kan även tycka att det är överflödigt att sätta upp en 

takpanna som är så pass illa kapad att ingen annat rimligt utfall finns än att den inom snar 

framtid kommer hasa. En kapad bit av en panna som istället för att utgöra en kant vid en 

vinkelränna ligger och samlar skräp och därmed höjer fuktbelastningen av en vinkelränna är 

enligt min mening ingen ide att sätta upp från början. Man bör inse att det med vissa små 

delar av takpannor inte finns möjlighet att fästa dem, och om dess bidrag ändå är litet kan de 

hellre avstås. Detta är ett problem som iaktagits under rivningar. I dessa lägen kan möjligen 

en plåt eller annat material som kan angöras väl i läkten, vara ett alternativ.  

  

Läkt  

För läkten tror jag att de norska rekommendationerna med ströläktsdimension som beror av 

taklutningen kan vara väl värda att implementera. Under detta arbete har problem relaterade 

till skräpansamlig återfunnits på flera tak. Dessa har dock vanligen varit av dimensioner som 

understiger vad AMA rekommenderar. Det kan vara ett problem som i och med att man följer 

rekommendation med ströläkt på 25 mm redan är löst.  
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Modernare underlagsdukar som är utförda i tunnare material och med mer av en vävd struktur 

har rimligen svårare att täta angöringsdonen när läkt angörs. På de äldre taken med tjockare 

bitumenbelagd papp kan man se tryckmärken av ströläkten när den avlägsnats, vilket känns 

som en indikation på täthet. De tunnare dukarna kommer troligen inte få samma “klämda” 

infästning och här skall kanske tätningsband rekommenderas.   

  

Underlagstak 

AMA-kravet att inbrädningen skall fasas så att nockbrädan kan spikas med full anliggning 

mot inbrädningen kan vara överflödigt med stöd av de dokumenterade takens utförande, där 

nockbrädan kunnat angöras på fullgott sätt utan denna åtgärd. Om denna åtgärd grundar sig i 

att det skall finnas gott stöd för underlagspappen när uppdrag av denna sker, bör 

maxbelastningen av underlagspappen beaktas. Belastningen av pappen kommer vara mycket 

låg i nock, i synnerhet om såväl nock och takpannor ligger på plats. Det kan även nämnas att 

många underlagstäckningar idag klarar att monteras fribärande och därmed har rivhållfasthet 

som troligen långt överstiger både vind och snölaster i en inbrädad konstruktion.  

  

Kravet på inbrädningen bör följas. Omläggning av de tak som inte har ett väl utfört 

underlagstak blir svår att få bra och även potentiellt farligt. Av de dokumenterade taken fanns 

exempel på för svaga inbrädningar, eller inbrädningar som inte fästs enligt ordning. Dessa tak 

ådrog sig skador under rivning.  

  

Hur skarvar av underlagspapp skall utföras finns med i AMA, men överensstämmer inte där 

med hur tillverkare vill att deras produkter skall skarvas. Därför är det i resultatet medtaget att 

skarv skall göras enligt AMA eller tillverkarens anvisning. 

  

Det har inte i litteraturstudien funnits jämförelser för underlagdukar med ströläkt spikad med 

och utan butylband, men det förefaller som en rimlig slutledning att de tunnare 

underlagsdukarna gärna kan kompletteras med band för att säkra vid de hål som 

angöringsdonen i läkten skapar. Detta gäller främst för inbrädade underlagstak, men även för 

fribärande där skillnader i lufttryck kan föra vatten mot bärläktens infästningspunkter ovan 

takstolen eller änmer aktuellt om man använt sig av ströläkt i denna konstruktion.  

  

Fribärande underlagstak 

För de fribärande taken har problemen kring “tälteffekten” varit betydande vid utformningen 

då det varit ett bekymmer för flera tämligen moderna diffusionsöppna underlagsdukar. Här 

har rivningarna inte kunnat orientera mig i slutsats, då endast ett tak varit utfört med 

fribärande underlagstak, utan det är litteraturstudien som lagt grunden till resultat.  

  

Nock 

Nockbandets uppgift är med stöd av de problem som återfinns i både dokumentationer och 

litteraturstudie, till större delen att förhindra ventilationen av takpanneskiktet att försämras av 

skräp eller yrsnö.  
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Takfot 

Takfoten är en av de konstruktionsdelar där ett stort antal lösningar implementeras. Här bör 

man se till att följa de krav takpanneproducenten har för att frostbeständigheten av 

takpannorna skall gälla. Det finns dessutom flera patentlösningar på hur takfoten kan utformas 

som gör det svårt att förespråka en lösning för hur en takfot skall göras. Istället har resultatets 

innehåll blivit en beskrivning av funktionskrav. 

  

AMA har ett förslag som ger kondensskydd samt leder vattnet av taket ned i 

avvattningssystemet. Användning av fotplåt är troligen en livsförlängande åtgärd då 

underlagspappen i takfoten kommer att ha hög belastning av UV-ljus. Inom ramen för 

dokumentation har denna del av pappen varit mer ansatt av åldring än övriga delar av taket. 

Det är här rimligen viktigt att denna plåt har uppdrag på taket som är så stor att vittring av 

pappen på grund av UV-ljus inte når ovanför plåten.  

  

Gavel 

För plåtblecken i gavel är vindlasten stor och plåten kommer vicka ett stort antal gånger under 

takets livslängd, därför är infästningen av stor betydelse. Under dokumentationen fanns det 

flera tillfällen där spikning hade fungerat men även fall där detta inte varit tillräckligt för att 

hindra vickning av plåten, vilket lett till förstoring av spikhål. Troligen är här den viktigaste 

parametern hur stumt mot vindskivan plåten varit ifrån början. Antagligen finns anledning att 

överväga skruv som infästning, med stor rätvinklig skalle alternativt bricka.  

  

Genomföringar 

Utförandet med överbeslaget på genomföringar med enkel hakfals i ovankant för att hindra 

indrivande vatten har påträffats under dokumentationen under rivningar. Detta är en enkel 

åtgärd som förbättrar skyddet mot indrivande vatten.  

  

I det här arbetet har prefabricerade huvar och stosar inte undersökts. Däremot har utförandet 

av genomföring i underlagstaket dokumenterats och undersökts inom ramen för 

litteraturstudien. De dokumenterade taken hade inte några skador vid stosar men flera 

uppenbara risker, med underlagstaket och genomföringen där som största risk. Även 

placeringarna var i många fall illa valda. Här bör man kanske i större utsträckning samverka 

mellan projektör för VVS och takläggare. Exempelvis kan en avloppsluftning mycket väl 

placeras bättre ur ett takläggar perspektiv, med något mer rördragning för VVS installatören, 

men utan att det försämrar avluftningens funktion.  

  

Bärläkt på inbrädning i fribärande takkonstruktioner kan vara ett problem. I dokumentationen 

fanns ett tak utfört på detta sätt som inte hade problem, men där fanns inte heller någon 

vegetation i närheten. Den lösning som används måste vara utförd på annat sätt och kommer 

troligen behöva andra dimensioner på läkt än övriga taket alternativt specialutformade 

produkter. Troligen kommer denna lösning inte användas om man bara har ett fåtal 

genomföringar och virket inte är inköpt, risken är då att effektiviteten i arbetet prioriteras även 

om kompetensen finns hos takläggaren.  
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Underbeslag i plåt bör kompletteras med papp som klistras mot plåten. Detta kan troligen 

utföras utan att uppdrag av pappen sker på plåten. Jag har i dokumentationen sett flera stosar 

där pappen anslutit underbeslag bra, men utan uppdrag och utan klister. Klistring bör 

användas och då med lim som håller tätt lika länge som pappens livslängd.  

  

Takkupor 

Det största iakttagna problemet kring takkupor är att man vid omläggning fått bristfällig 

anslutning till följd av att plåtbeslag har sparats kring takkupan. Takkupans plåtar har troligen 

långt mycket längre teknisk livslängd än vad underlagspappen har, men måste nog i vissa fall 

bytas vid omläggning av taket om takkonstruktionen i sin helhet skall kunna utföras bra. 

Anledningen till att detta inte görs är troligast att fastighetsägaren vill göra besparingar i 

utförandet. Takläggarna på plats vid rivningarna har entydigt uttryckt vilja att byta även 

beslagen för att främja ett bra resultat. Det finns anledning att tro att besparingsargument är 

särskilt starkt vid inklädnad av bandplåt av takkupan, då det innebär ytterligare en yrkesgrupp 

och medför mycket mer arbete i det stora hela. 

  

Vinkelrännor 

Vinkelrännorna är en av de svårare delarna, det är ingen av de källorna i litteraturstudien som 

gett ett vägledande utförande på avslutet av en vinkelränna som skall ansluta ovan 

takpannorna. Anledningen är troligen att de parametrar som styr utförandet är kraftigt 

varierande, såsom takpannornas profil, läkt dimensioner, vinkelrännans placering i 

konstruktionen och lutningarna på de båda avslutande taken. Resultatet har därmed blivit av 

funktionskravskaraktär. Antalet vinkelrännor i dokumentationen ger inte mer än en 

orientering av vilka utföranden som kan vara av bra, men inte ett entydigt svar av vad man 

kan tänka sig är en säker konstruktion. I mer snö utsatta klimatzoner bör man nog gå upp i 

läktdimension i vinkelrännorna då det är en trolig snöficka.   

  

Skaderapporter 

Det har här skett ett urval av hus med skaderapporter utförda, vilket kan vara missledande om 

detta skall syfta till att ge orientering till vilka skador som utgör de 22% av taken med skador 

som Anticimex uppger. Samtidigt bidrar skaderapporterna med en djupare analys av de 

skador som ger upphov till stora skador. Främsta av allt har skaderapporterna givit insikt i de 

risker som föreligger med brister i utförandet, samt en bra fingervisning i var 

problemområdena är inför dokumentation av takrivningarna. Intressant vore en 

sammanställning av ett större antal besiktningar med katagorisering av vad för skador olika 

typer av tak har. Här skulle en skillnad i konstruktionstyp och ålder vara lämplig. Av särskilt 

intresse kunde tak av nyare utföranden vara för att ta del av och förutspå riskområden i 

modernare utföranden. Detta kunde vara av stor vikt då det troligen i och med täthetskraven 

på modernare byggnader troligen kommer vara svårare att upptäcka takläckage på grund av 

ångspärren. Man kan även tro att det vatten som eventuellt läcker kommer ha svårare att torka 

ut i dagens bättre isolerade konstruktioner, med potentiellt förhöjda risker för röta och mögel.  
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Rivningsdokumentation  

Under dokumentationen har det varit slående hur olika taken har varit. Urvalet har skett 

slumpmässigt av de takläggare som kontaktats, vilket stärker studien ur ett orienterande 

perspektiv. Men som gör det svårare att uttala en slutsatts om risker med specifika 

konstruktioner. Det är även tydligt att alla brister i utförandet inte leder till skador. Många av 

taken har haft tveksamma lösningar utan att skador uppkommit, en orsak kan gynnsam 

placering i landskapet ha varit. En annan skulle kunna vara att konstruktionen har utfört 

tillräckligt luftig så att uttorkning av indrivande vatten kunnat ske. Detta är svårt att bevisa i 

de enskilda fallen, men flera exempel på medeltida byggnader med god uttorkningsförmåga 

vittnar om styrkan av välventilerade konstruktioner.  
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Bilagor 



Skaderapport nummer 1 
Detta är ett dokument som sammanfattar de brister som redovisas i besiktning och 
skadeutredning som genomförts av taket.  
 

Orientering 
Byggnaden är belägen i mellersta Sverige och uppfördes på 1920-talet. Det råder 
inlandsklimat på platsen och ingen extra belastning. Taket har hög lutning, uppskattningsvis 
utifrån bild 45 grader.  
 
Taket renoverades med ny underlagspapp, nya betongpannor, ny läkt och nya plåtbeslag år 
2007. Skorstenen renoverades, genom ommurning ovan tak år 1990. 

 

Besiktning 
Enstaka knäckta takpannor återfanns, detta bedöms ej ha haft följdskador.  
 
Fuktmätningar på vindsutrymmet i stort ger värden lägre än gränsvärdena för mikrobiell 
tillväxt. Det fanns detta till trots områden med rötskador på råspont, takstolar samt bärande 
ytterväggar och mellanväggar. Skadeorsaken är att utifrån kommande vatten nått 
konstruktionen. Med vatten som runnit ned minst en våning i höjdled.  
 
Skorstenen har täckplåt som kan ses från vindsutrymmet då pappen avslutats längs 
råsponten utan uppdrag mot murstocken. Fritt vatten bedöms ha nått övriga 
konstruktionsdelar genom denna otäthet. Följdskadorna på såväl takkonstruktionen som 
bärande delar och ytskikt i huset är väsentliga.  
 



 

 



Skaderapport nummer 2 
Detta är ett dokument som sammanfattar de brister som redovisas i besiktning och 
skadeutredning som genomförts av taket. 

Orientering 
Taket är beläget på västkusten med skärgårdsklimat. Det är uppfört tidigt 1970tal, och 
bestående av inbrädat underlagstak med råspont och underlagspapp, med taktäckning av 
betongtakpannor på läkt. Besiktiningen skedde år 2015. Taklutningen är låg, svårbedömd 
utifrån bilder.  
 

Besiktningen 
Under besiktning bedöms taket ha begränsad livslängd pga dess ålder.  Viss mikrobiell 
tillväxt noteras på vind. I övervåningens hall påträffas fläck i innertaket som tyder på 
vattenskada, fördjupad undersökning rekommenderas men dröjer pga kunden inte anlitar 
sådan förrän senare. I fördjupad undersökning hänvisas till besiktningens slutsats. 
Betongpannorna släpper igenom vatten och pappen är torr och spröd. Det som enligt den 
fördjupade besiktningen är anledningen till läckage är den luftstos som finns ovan det 
drabbade området. Detta kan dock på grund av takets utformning inte säkerställas utan att 
rivning av vissa delar sker. Detta då stosens placering är i den låga delen av kallvinden.  
 
 

 



 
 

 



Skaderapport nummer 3 
Detta är ett dokument som sammanfattar de brister som redovisas i besiktning och 
skadeutredning som genomförts av taket. 
 

Orientering 
Byggnaden är belägen på västkusten i ett havsnära läge. Besiktningen är utförd 2013 och 
2015. Taktäckningen är av betongpannor. Byggt tidigt 1940-tal och om och tillbyggt år 1994, 
det framgår inte explicit att taket lades om vid detta tillfälle men det tolkas så.  
 

Besiktningen  
Det fanns fuktfläckar på väggen på övervåningen, detsamma gäller nedervåningen, 
fördjupad undersökning rekommenderas. Uppgifter om detta saknas, däremot utreds ny 
skada 2015. Denna skada har förandlätts av kraftigt regn och kraftig blåst. Denna skada är 
ej knuten till tidigare nämnda. Skadan uppdagas när rinnmärken uppmärksammats på 
murstocken och en bräda i med fuktmärken med en utsträckning på 1,80m. Det nämns att 
skorstenen om ej kontinuerligt använd bör kläs ovan taket, i syfte att undvika genomfuktning 
av muren. Skadan bedöms bunden till det hårda vädret och oinklädda skorstenen. Skorstens 
installationen bedöms vara av god kvalitet sedd utifrån taket.  
 

 



 

 



Skaderapport nummer 5 
Detta är ett dokument som sammanfattar de brister som redovisas i besiktning och 
skadeutredning som genomförts av taket.  
 

Orientering 
Besiktning utfördes sommaren 2015. Det är ett en och en halvplans hus som byggts 1972. 
Taktypen är sadeltak med både parallelltak och med kallvind. Taktäckningen är råspont med 
papp, läkt och betongpannor. Värmesystemet var en kombipanna, taket hade således 
skorsten som eldats kontinuerligt. Numer används endast elpatron. Den östra takåsen 
renoverades år 2015, då byttes takpannor, papp, läkt och delvis råspont.  
 

Besiktningen 
Hängrännorna var fyllda med skräp och rostiga, vilket medfört läckage. På den västra sidan 
var pappen sprucken och hade blåsor. Det fanns även lokala fuktskador på läkten, i mitten 
av västra takåsen hade pannor som följd av fuktskadad läkt fått ändrat läge. På den västra 
gaveln noterades otätheter längs vindskiveplåten. Det fanns även rinnmärken på råsponten 
sett från nockvinden. Sidovindarna hade även dom rinnmärken på råsponten. På båda 
vindarna var rinnmärkena mer koncentrerade mot södersidan.  
 
Skorstenen har ett en täckplåt som delvis leder vatten från takfallet ovan skorstenen, över 
kanten av vindskivan och ned i en ränna som sitter dikt an mot skorstenen. Detta gör att 
skorstenen utstår större fuktlast än vad den annars skulle gjort. Fastighetsägaren tror att det 
skulle vara på grund av denna fukttransport som problem med vägg och tak uppstår i 
pannrummet som ansluter skorstenen. Detta till följd av att skorstenen skulle vara vittrad. Vid 
besiktning av muren ansågs den inte vara mer vittrad är vad en skorsten av denna ålder 
brukar vara är och troligen är skadan inte på grund av skorstenens skick utan beror på 
fuktbelastningen och frånvaro av eldning. Takpappen längs taket ovan skadan visar inga 
brister. Den del av murstocken som har störst belastning av det vatten som leds i rännan är 
dock en del av fasaden, men på denna del kan tydliga rinnmärken och fuktiga fält ses. 
Skorstenen är oinklädd och har även en stor mantelyta ovan inklädda delar av den, då 
skorstenen når över nock men är placerad invid takfoten.  



 
 

 
Pappen är bubblig 
 



 
 



 
 

 
 
 
 
 



Skaderapport nummer 6 
Detta är ett dokument som sammanfattar de brister som redovisas i besiktning och 
skadeutredning som genomförts av taket.  
 

Orientering 
Besiktning gjordes 2014 vintertid. Då rekommenderas fördjupad besiktning av skador på 
underlagstaket. Skadebesiktning sker sedan 2016, vintertid på grund av vattenläckage vid 
köksfläkt. Huset byggdes 1958 och är ett en och halvplans hus. Taket är utfört med 
betongpannor, värmesystemet är sedan 2008 fjärrvärme. Taket lades om år 1987.  
 

Besiktning  
Det finns sänkor i takytan. Mossa växer på takpannorna. Besiktningen visar att det var 
kraftig uppfuktning av underlagstaket nedan skorstenen. Detta åtgärdades med förbättrade 
plåtarbeten kring skorstenen. Spikskallarna hade vattendroppar som hängde på dessa.  
 
Den skada som skulle utredas under besiktningen 2016 var beskrivet av husägaren som, 
vatten som droppar vid sidan av spisfläkten vid kall väderlek. Detta anses troligen vara 
kondensvatten. Kondensvattnet har troligen inte lett till följdskada då det endast uppkommer 
vid kallt väder.  
 
Större osäkerheter råder kring underlagstaket nedan skorstenen i takfall riktningen. Här 
kunde endast den första delen av taket inspekteras på grund av att det är en inbyggd 
sidovind, och det finns en bit som är isolerad mot boendeutrymet. Den del som kan 
inspekteras är dock mer angripen av mikrobiell påväxt än rötskadad.  
 
Slutstatsen i skaderapporten är att kondensen beror på otillräcklig isolering av stos, och att 
påväxten av råsponten kan vara antingen ifrån skorsten eller av konvektion relaterade 
problem, med fuktutfällning. 



 

 
 

 
Bild av fukt nedan skorsten 



Skaderapport nummer 7 
Detta är ett dokument som sammanfattar de brister som redovisas i besiktning och 
skadeutredning som genomförts av taket.  
 

Orientering 
Det har utförts två besiktningar, den första sensommaren 2015 och den andra senvinter 
2016. Huset uppfördes år 2008. Det är ett en och halvplans hus med betongtakpannor med 
plywood utan byggpapp som underlagstak.  
 

Besiktning  
På den ena sidovinden finns torra fuktfläckar. Dessa fläckar anses vara spår sedan en 
skada på en ventilationshuv som inträffade 2013 och tillhörande den mekaniska frånluften, 
huven har åtgärdats. Sedan inför den skadebesiktning som gjorts har stor isbildning skett 
vilket får husägaren att beställa besiktning. Ägaren tror att det beror på att frånluftsen läcker 
ut i luftspalten i taket vilket ger isbildning i ventilationsöppningen i takfoten. Vid besiktningen 
finns isbildning invid takfoten lokalt där det tidigare uppmärksammats. Det kan fastslås att 
skadan kommer sig av att anslutningen mellan frånluften och stosen är otät vilket leder till 
läckage av fuktig luft som sedan fryser. Isbildningen är utmed ca 2,5-3m av hussidan. 
Skadan är endast av estetisk natur för tillfället. 
 

 
 



 
 

 

 
Område med istappar, antagligen ifrån läckage av frånluft. 



Skaderapport nummer 8 
Detta är ett dokument som sammanfattar de brister som redovisas i besiktning och 
skadeutredning som genomförts av taket.  
 

Orientering 
Besiktning utfördes våren 2015 samt skadebesiktning sen vinter 2016. Huset är uppfört 
1962, med råspont och papp, betongpannorna byttes ca 1995. Sedan 2004 har huset 
värmepump.  
 

Besiktning 
Det föreligger behov av underhåll av vindskivor, och städning av hängrännor. Pappen 
bedöms ha mycket begränsad teknisk livslängd. Mosspåväxt av takpannor noteras. Släpp i 
murfogar på skorstenen finns. Det finns mikrobiell påväxt på underlagstaket. 
Skadebesiktningen är på grund av inläckage i vardagsrum med fuktfläckar i taket. 
Råsponten är fuktpåverkad ca 3,5x0,3m i sidovinden. Fuktfläckarna på råsponten anges 
vara ifrån byggåret. Läckage har skett vid vinkelrännan på takkupan, och där denna ansluter 
mot taket, som åtgärd har takläggare lagt en papp vid denna anslutning. Då ägaren uppger 
att taket skall läggas om under kommande vår låter man den provisoriska tätning 
takläggaren gjort invid vinkelrännas avslut upp på takpannorna vara den enda åtgärd som 
görs.  
 

 
 



 
 

 
 

 



Skaderapport nummer 9 
Detta är ett dokument som sammanfattar de brister som redovisas i besiktning och 
skadeutredning som genomförts av taket.  
 

Orientering 
Besiktningen genomfördes sommaren 2010 och skadebesiktningen utfördes 2016 tidig vår. 
Byggnaden uppfördes 1909 och renoverades 1944. Det är ett en och halvplans hus. Ägaren 
uppger att det skett takläckage vid farstukvist men att detta åtgärdats. Taket har inbrädning 
med papp, läkt och enkupigt tegel.  
 

Besiktning 
Vid besiktning noteras att täckplåtarna runt skorstenen täcker takpannorna bristfälligt. De 
äldre takpannorna har skador, och ingen spikning av takpannorna har skett invid 
vinkelränna. Under skadeutredningen har läkage på grund av att vinkelrännan rostat 
samman anmälts av husägaren. Frostsprängda takpannor, hasade pannor, bristfällig lagning 
av vinkelrännan, rötskador på läkt och bara att taket är gammalt noteras som troliga orsaker. 
Fuktskadorna har endast drabbat övre plan. Rekommendationen är att genomföra en 
omläggning av taket på grund av skadorna och dess ålder.  
 

 

 
 



 
 

 
Rostig vinkelränna, ovan 

 
Läckage på övervåning 



Skaderapport nummer 10 
Detta är ett dokument som sammanfattar de brister som redovisas i besiktning och 
skadeutredning som genomförts av taket.  
 

Orientering 
Besiktning genomfördes våren 2015 och skadeutredning utfördes sommaren 2016. Huset 
uppfördes 1909 och renoverades 1985. Taket har idag betongtakpannor på ett underlagstak 
med pärt. Under spånet finns sprutisolering på spontad panel, vilket utgör vindsbjälklag.  
 

Besiktning 
Takpannor ligger fel vid skorsten, ränndalar, nock och tak brytningar. Vid dessa delar finns 
även plåtbeslag som täcker dåligt. Det finns brister vid flertalet anslutningar. Inför 
skadebesiktningen hade anmälan av takläckage gjorts av husägaren. Orsaken är att 
hängrännorna på takkupan släpper vatten på taket som tränger in under ränndalsplåten i 
vinkelrännan. Ränndalsplåten satt inte riktigt, vatten har runnit längs pärten ned till 
takfotsbrädan där det ackumulerats då fotbrädan utgjort stöd för takpannorna i avslutet 
genom att vara monterad högre än takspånet. Detta har medfört att vattnet runnit bakåt in i 
övriga konstruktionsdelar. Belastningen har därmed blivit stor på spåntaket. Röta har 
uppkommit på takstolar och underlagstak på vänster sida om takkupan. På takfoten på 
höger sida om takkupan finns en mindre rötskada. Takstolen på höger sida om takkupan har 
rötskada. Skador finns på övervåningens badrumstak, samt spår av uppfuktning finns på 
sidovind även om det under besiktningstillfället var torrt. Som första åtgärd rekommenderas 
att man demoonterar hängrännorna, vilket redan gjorts. 
  

 



 
 

 
 

 
Ruttna takstolsdelar 
 



 
Takfot 
 



Besiktning på plats vid rivning av Objekt 1 
 

Inledning 
Taket uppfördes på 1920-talet. Taket har ej blivit bytt under tiden som nuvarande ägare 
innehaft fastigheten, vilket är 36 år. Taket skall återfå de gamla takpannorna efter att 
underlagspappen bytts. Besiktningen utfördes under rivning av takets solbelysta sida. 
Endast en taksida revs under besiktningen till följd av föreliggande nederbördsprognos inför 
kommande natt, vilket medförde att taktäckning måste påföras samma dag.  
 

Omgivningsbeskrivning 
Byggnaden var omgiven av bebyggelse i liknande höjd vid alla fasader utom på den 
syd-västra fasaden där en lägre ås och högre småhus är belägna på andra sidan gatan. 
Byggnaden hade invid den besiktigade takytan en fullvuxen björk ca 5m från taket, och ett 
par lägre träd på ca 3 och 4 meters avstånd. Vindbelastningen bedöms vara låg för taket. 
Taklutningen uppmättes till 45 grader för tak och 15 grader för pulpettaket på takkupan.  
 

Takpannor 
Taket är belagt med tvåkupigt vingtegel med kapade hörn och fast läktavstånd, ingen 
falsning fanns på pannorna. Takpannorna bedöms vara i gott skick, endast fåtalet 
kantstötningar påträffades under rivningen. Inga fästningsanordningar har använts på taket. 
Takpannorna bedöms inte att vara ifrån takets uppförande, utan samtida med senaste 
omläggningen, dvs minst 36 år gamla. Endast nockpannorna har angjorts med blank spik i 
mitten av pannan. Taket var bevuxet med viss lav, mycket liten eller ingen förekomst av 
mossa.  
 

Läkt  
Ströläkten hade dimension 8-10 mm i höjd och 1 tum bred. Bärläkten hade ca 
dimensionerna 25x38 mm, men med stora varianser. Ströläkten var angjord genom 
gemongående spik från bärläkten. Ströläkten var tillsågad i längder som passade för 
löpande montering av underlagspapp. Inga skador som behövde åtgärdas påträffades på 
läkten. Mycket skräp var ansamlat invid bärläktensom. Det var tegelrester, men mestadels 
skräp från närliggande träd. 
 

Underlagstak 
Underlagstaket utgjordes av råspont med dimensionerna 120x22 mm som var belagt med 
två lager byggpapp. Råsponten var dåligt sammanslagen och var därmed inte alltid stum i 



de skarvar som gjorts löpande. Råspånten hade ej ändspånt. Många av skarvarna var 
utförde på takstol. Råsponten var monterad med fjäder nedåt i takets fall. Den undre 
byggpappen var troligen ifrån när taket uppfördes och fäst med pappspik. Den undre pappen 
hade endast ett överlapp på någon centimeter, pappen var av asfaltimpregnerad 
pappersduk. Den övre pappen var något ansatt av UV-strålning, detta tog sig uttryck i sprött 
brott och dålig spänst vid böjning av pappen. Denna övre pappen var fäst med häftor och 
hade ett överlapp på 5 cm. Skarvarna i bårderna var utförda med sned tillskärning, inga 
skarvar var klistrade. Den övre pappen hade fått buktningar emellan ströläkten.  
 

Genomföringar 
På den sida taket som revs under dokumentationen var det en skorsten placerad mitt i nock 
som var murad med tegelsten. Denna hade ett plåtbeslag som tätast mot murstocken med 
hjälp av någon form av kitt eller tätningsmassa, som nu var i princip helt försvunnen. Inga 
inkap eller frästa spår hade gjorts i tegel eller fogar. Plåtbeslaget hade enkelfals i falsen som 
sammanfogar sidan och nedre delen av skorstensbeslaget. Denna falls var dock intakt. 
Plåten var en förzinkad stålplåt som målats på översidan. Ingen tätning eller passning hade 
skett mot takpannorna. Beslaget var utdraget 15 cm på sidan och 24 cm nedåt i fallet. I 
rivningsskedet hann inte mått tas av det faktiska överlappet panna/beslag. Det fanns även 
ett äldre underbeslag som hade monterats på den äldre underlagspappen. Dennaa var fäst i 
murstocken utan tätningsmassa och med endast ett mindre uppdrag på muren. Det var inga 
spår i skorstensmuren för överkanten av underbeslaget. Över underbeslaget var den nya 
pappen monterad, den var endast upplagd på plåten. Den nedre sidan av skorstenen hade 
pappen lagts upp över underbeslaget dikt an mot vecket intill muren. I sida hade pappen 
vikts upp mot muren med approximativt 10-15 cm lös papp. I nederkant sett i takfallet hade 
två brädor salats i och klämts upp mot taket underifrån. För att fästa dessa hade en 
skråspikning in i intilliggande råspont gjorts och spikats på två brädor underifrån som höll 
upp de isalade brädorna. Med följden att spiken gick upp igenom de båda papplagren och 
där den sedan böjts. Brädan närmast skorstensmuren låg helt ospikad, och den andra var 
endast fäst med skråspikningen. De isalade brädorna var ospåntade.  
 
I nivå med underlagstaket och nedåt var skorstensmuren putsad. På denna puts fanns 
rinnmärken av inläckande vatten som antas vara ifrån indrivande vatten från takpannorna 
eller mer troligt vatten som runnit längs skorstensmuren, rinnmärkena sträckte sig ca 30 cm 
från putsens övre kant, från skorstensmurens sida som vetter ned fallet. De övriga sidorna 
av skorstenen blev inte inspekterade pga dålig möjlighet att komma till för inspektion. Det 
fanns även spår av rinning på underlagstaket nedan skorstenen, detta gick att följa ned till 
takkupan. Den oputsade delen av muren som döljts av plåtebeslagen var ansatta av 
erodering i både fog och tegelsten, enligt bedömning genom frostskador.  
 

Nock 
Det fanns ingen nocktätning. Nockpannorna var spikade i hål i mitten av pannan med blank 
spik, som i vissa fall rostad fast i pannan vilket försvårar återanvändning. Huruvida 
nockpannorna var monterade i vindriktning eller ej gick inte att bestämma. Nockbrädan var 



skråspikad med blank spik. Den var av dimensionerna 1x3 tum. Den äldre pappen var lagd 
över nocken, medans den nya var monterad upp mot underkant nockbräda. Ingen luftning 
eller uppdrag av papp upp på nockbrädan fanns.  
 

Gavel  
Gaveln var utförd med vattbräda som täckts med plåtbeslag som bockats för att passa 
vattbrädan och även erbjuda överlapp över takpannorna. Dessa plåtar var cirka 60 cm långa 
och spikade i sidan av vattbrädan där överlappet mellan plåtarna var. Plåtarna överlappade 
pannorna till mitten av pannan. I gavelns nock var plåten vikt över nocken och den 
överlappade även nockpannan. Vindskivorna var skarvade med rak skarv, detta gällde 
samtliga vindskivor i husgavlarna så det har troligen gjorts pga att standardlängder för virke 
annars inte kunnat räcka. Skarvarna såg nerifrån marken ut att vara utan allvarliga angrepp, 
i likhet med vindskivorna som gav intryck av att ha flera år kvar i livslängd. Vindskivorna skall 
under renoveringen av taket endast målas.  
 
Läkten gav gott stöd för takpannorna ut mot gaveln. Råsponten gick i vissa fall inte hela 
vägen ut mot vindskivan. Detta gav otillräckligt stöd för underlagspappen. Underlagspappen 
var buktande och slarvigt upplagd mot vindskivan utan angöring och utan att någon 
trekantslist monterats som stöd i vecket. I de mer allvarliga fallen hade pappen buktat uppåt 
redan från ströläkten som var indragen ett stycke från vindskivan. Gavelsprånget är utfört 
med inbrädning under gaveln, som har en orientering längs takfallet. Denna inbrädning har 
inte fått skador trots att vatten rimligen skall ha trängt in längs gaveln. Inte heller råsponten 
har skador.  
 

Takfot 
Tegelpannorna har nått ut i mitten av hängrännan. Det fanns ingen fotplåt. Fotbrädan var 
inte angripen av röta även om det var tydligt att den haft större belastning av väta, vilket 
tydliggjordes genom missfärgning. Råsponten var uppvinklad de två nedre brädorna, så att 
takpannan vilade direkt på underlagstaket i nederkant. Det fanns gott stöd för 
underlagspappen i vecket. Underlagspappen var något mer ansatt av UV-ljus i takfoten, 
vilket iakttogs som “uttorkad” underlagspapp i kanten av takfot.  
 

Takkupa 
Takkupan ansluter bra mot taket och ger bra stöd för underlagspappen. Anslutningen är 
gjord med snedhyvlad bräda mot det äldre taket. Inbrädningen av takkupan är utförd med 
dimensionen 120x22 mm. I anslutningen takkupa/takyta var stor ansamling av skräp på 
underlagstaket. Underlagspappen är häftad i framkant, mot takkupans takfot. 
Hängrännekroken är spikad liggandes på pappen. Underlagspappen var inte skarvklistrad 
på takkupan heller. Det regnvatten som ev runnit längs underlagspappen på takkupan har 
inte kommit ner i hängrännan. Det fanns ingen fotplåt. Bärläkten kunde ses nerifrån, nu när 



hängrännan var bortmonterad, annars skulle rännan rimligen dolt läkten för en betraktare på 
marken.  
 
Mot vindskivorna på takkupan har tillkapade halvpannor använts, dessa har överlappet ifrån 
vindskiveplåten. Denna plåt anslöt mot ovansidan av takpannorna, och hade delvis stöd av 
en vattbräda. Vattbrädan och gavelsprånget av takkupans pulpettak var illa anslutet på 
ovansidan då träkonstruktionen uppförts först och sedan pappen lades tillskuren efter 
anslutningen. Det var en plåt som förde det vatten som kom ned på takpannorna från övriga 
takytan och förde detta vatten upp på vindskivebeslaget. Så inga följdskador av illa passad 
papp i denna skarv syntes. Det var däremot en skada till följd av läkage en bit in på taket 
ifrån mitten av takkupans vindskiva. Inbrädningen var rutten och glasullen som var ca 10 cm 
tjock innan ångspärren tog vid. Glasullen var missfärgad. Takstolarna i takkupan var ej 
ansatta. Endast inbrädningen skall bytas som åtgärd. Uppkomsten kan vara antingen att 
inblåsning av vatten skett vid gavelsidan och sedan fuktat inbrädningen. Rötans centrum var 
dock en bit in på taket. Det kan ha sin förklaring i att det varit en skarv i underladspappen 
som inte hållit tätt, alternativt att underlagspappen brustit. Det iakttogs inte någon skada 
under besiktning av pappen, det finns däremot en skarv i pappen som var placerad ovan 
skadan. Rötan var även sådan att den angrep inbrädningen ut mot  gaveln. Skadan syntes 
när vindskivan var bortmonterad även utan att pappen var avlägsnad. Det fanns även andra 
angrepp på inbrädningen längs gaveln. Dessa skador var på samma sida och det skulle 
kunna ha sin förklaring i att vinddrivet regn är orsaken, givet den låga lutningen och att inget 
uppdrag av pappen fanns. Rötans angrepp som var värst, kan bero på skarven alternativt 
indrivet regn som sedan dröjt längre att torka ut när det befann sig en bit in under 
konstruktionen.  
 
På sidan där takytan möter takkupans vindskiva fanns ingen plåt, här låg pannorna med litet 
mellanrum till vindskivan. Takytans papp var tillskuren så att den nådde fram till vindskivan, 
inget uppdrag fanns. Änden av pappen var ansatt av UV strålning och hade rullat sig uppåt i 
kanten där den skulle ansluta takkupans vindskiva. Längs takkupans vägg som vetter mot 
takytan i övrigt var en plåt som gick ut över takpannorna på takytan monterad. Denna plåt 
var tätad i överkant och angjord på panelen, inga skador påträffades. Väggytan hade gott 
skydd av gavelsprånget på takkupan. Anslutad takyta, takkupans vägg var gjord utan 
uppdrag av takpappen och endast löst lagd mot panelen. Plåtbeslaget skulle inte ersättas 
under omläggningen av taket.  
 
Det var plåtar monterade på takkupans nedsida i fallets riktning, dessa ledde ut i 
hängrännan. Hängrännekrokarna som fanns nu var monterade efter att plåtinklädnaden 
gjorts. Detta var tydligt då det fanns avkapade rester av de äldre hängrännekrokarna kvar 
under bandplåten. De nyare hängrännekrokarna var monterade genom att de skjutits upp 
under bandplåten och spikats fast med ankarspik genom plåten från ovansidan. Då 
bandplåten inte skulle bytas enligt vad som sagts i anbud, utan skulle sparas kunde ingen 
inspektion av skador under plåten ses. Det som däremot kunde ses var att färgen på plåten 
var i gott skick och att plåten i sig antagligen hade tämligen gott om tid innan den behövdes 
bytas som följd av gott underhåll.  
 
 



 
 
 

Bilder på rivningen 



 



 
Takytan med skarv i den nyare pappen, utförd med snedskuret avslut i fallriktningen. 
 

Takkupa 
Bilder som härrör takkupan med placering på den taksida som revs under dokumentation. 
 

 
Stor ansamling av skräp i vinkeln. 



 

 
vatten på pappen från inläckage som kommer ifrån anslutning runt skorsten. 
 

 
Anslutningsdetalj där vattbrädan på takkupan och papp på takytan möts, dåligt anslute papp. 
 
 



 
Bild av anslutningen, takkupans gavel mot tak. Plåt som jämkat anslutningen med 
takpannorna. 
 

 
Papp invid vindskivan på takkupan, ansatt av sol. 
 



 
Anslutning takkupa mot takyta 
 

 
Notera att plåten har uppdrag på panelen under lockläkten, uppdraget är målat i 
fasadfärgen. 
 



 
Plåtbeslag nederkant takkupa, dessa hängrännekrokar är spikade genom plåten med 
ankarspik 

 
Vinkel takkupa/takyta mycket gott stöd har erbjudits pappen 
 



 
Passningen av papp utan vindskivan 
 

 
Rötan i kant av takkupa, andra sidan takkupan har klarat sig bra 
 



 
Även isolering angripen 
 

 
Bild där ångspärren i plast syns i botten, inga oroande angrepp på andra delar än 
inbrädningen 
 

 

 
 
 



Skorsten 
 

 
Täckplåt vid rivning helt utan tätning kvar i ovankant.  
Falsen som skymtas i nederkant bilden var enkelfals.  
 

 
Nock utformningen av täckplåten, överlappande nockpannan 
 
 
 



 
Erosionsrester från murstocken ansamlade på bärläkten invid täckplåt 
 

 
Bild med den nyare pappen fortfarande kvar, det är denna som är uppdragen på sidorna 
murstocken. Erosion av tegelsten och fog har skett nedan täckplåten. 
 
 



 
Här har den nyare pappen tagits av, underbeslaget och den gamla pappen syns 
 

 
Den isalade inbrädningen nedan skorsten syns, antagligen samtida med takkupan 
 
 



 
Putsen på murstocken och rinnmärkena på denna skymtas  
 

 
Bild som visar ovansida taklucka, vidare möjlighet till dokumentation fanns ej 

 

 
 
 



 

Nock 
 
 

 
Nocken mot gavelspets 
 
 
 
 

 
Nockpannor med fastrostad spik, avlägsnades sedan med såg. Här ses överlappet mot 
takpannor i övrigt.  



 

 
Närbild på skråspikningen, skymtandes den äldre pappen som tätskikt under, nyre pappen 
ansluter utan uppdrag mot nederkant nockbräda.  
 

 
Detalj invid skorsten, Nockpannan har haft mesta möjliga överlapp mot takpannorna. 
 
 



Gavel 
 
 

 
Se vindskiveblecket monterat av flertalet mindre plåtar med bockning för att passa 
vattbrädan. 
 

 
Vattbräda har klarat sig utan allvarliga angrepp, detta är sidan som pga skadan av takkupan 
kan antas var ansatt av indrivande regn vid vind. 



 
Mycket dålig passning av både pappen och inbrädningen. 
 

Takfot 
 

 
Takfoten har de två nedersta brädorna i vinkel, den längs ned har ansatts av vatten med 
missfärgning som följd. Värt att notera är även att vi under hela dagen beträdde det nylagda 
taken i bildens nederkant, och att detta stundom hade verktyg och spik som om man trampar 
på den skadar den nymonterade underlagspappen. 



Besiktning på plats vid rivning av Objekt 2 
 
 

Inledning 
Byggnaden uppges vara av en ålder på cirka 50-60 år. Taket skall få sin nuvarande 
taktäckning av enkupigt tegel med underlagspapp utbytt mot nya takpannor och ny 
underlagspapp. Taket skall även få ett nytt takfönster. Under rivning och återuppbyggnad av 
taket fanns ej det nya takfönstret på plats, så extra papp sparades så att uppdrag skall 
kunna ske när nya fönstret är installerat. Dokumentationen gjordes under rivning av 
norrsidan av taket. Taket skall även få ett gavelsprång, detta genom att råsponten kapas 
över stödet på den andra takstolen in från gavel och sedan kompletteras med ny råspont 
som ger gavelsprång.  
 
 

Orientering  
Byggnaden är belägen med nock vinkelrätt mot nordlinjen. På södra sidan av byggnaden är 
en allmän yta belägen, här går berg i dagen vilket ger en glesare vegetation. Det står dock 
ett högre träd cirka 10 meter ifrån södra fasaden. Klimatet på platsen är skyddat i 
landskapet, i östra mellansverige. Taklutningen uppmättes ej men är av brantare lutning. 
 
 

Takpannor 
Takpannorna är enkupigt vingtegel i gott skick. Takpannorna har kapade hörn och fast 
läktavstånd. Takpannorna har kapats till cirka halva dess längd för att passa upp mot nock. 
De har även tagits ned i halva sin bredd invid takkupa och takfönster, detta har gjorts med 
tång eller hammare med ett oprecist resultat. Som en följd av detta har takpannan blivit 
instabil, särskilt de pannor som har fått vingen kapad. Flertalet av de kapade pannorna invid 
takkupan har hasat ned ifrån bärläkten till följd av att de vridit sig så klacken inte längre 
kunnat ligga an mot läkten. De kapade pannorna invid takkupa och takfönster var även 
kapade mycket nära pannans dal, och hade därmed begränsad möjlighet att leda vatten 
utmed taket. I takkupans övre del fanns även inkap i takpannorna för att ge god passning 
mot falsarna i takkupans täckning utförd med bandplåt. Takpannorna överlappande och låg 
på takkupans bandplåt. Takpannorna hade mycket lite påväxt. Inga infästa takpannor fanns, 
nockpannorna var fästa med trådspik.  
 
 



Läkt 
Inga skador på läkten av allvarligare slag påträffades. Bärläkten hade en dimension av 
25x38 mm och ströläkten 20x25 mm där 20 mm gav luftspalten. Det fanns dubbel bärläkt 
invid takkupans och takfönstrets nederkant. Skarvarna var utförda på ströläkten och i vissa 
fall med stöd av mindre bitar ströläkt monterade enkom för bärläktens skarv. Läkten var 
spikad med trådspik.  
 
 

Underlagstak 
Underlagstaket består av inbrädning gjord med råspont täckt med underlagspapp av 
bitumenklädd typ. Råsponten var monterad med fjädern uppåt i fallriktningen. Pappen var 
skarvad med gott överlapp i sida och i vissa fall snedskuren. När snedskuren skarv var 
använd var det inte med särdeles stor vinkel. Ingen klistring av sidskarvar var använd. 
Överlappen var god i de längsgående skarvarna och de var klistrade. Klammer angjorde 
pappen, med ett avstånd på cirka 20 cm cc i snitt. Pappen och inbrädningen var i gott skick, 
ingen allvarlig påverkan av UV-strålning kunde ses på pappen.  
 
 

Takkupa 
På den taksida som dokumenterades var det en takkupa, ett takfönster och en plåtklädd 
ventilationsgenomföring. Takkupan skall behålla sin plåtinklädnad. Takkupan var troligen 
täckt med papp innan inklädnad av bandplåt. Täckplåtarna på sidan av takkupan gick ut 
cirka en halv panna. Det var uppdrag av papp invid takkupan så högt hantverkaren vid 
föregående takomläggning kunnat fästa underlagspappen, infästes med klammer.  
På takkupans ovansida överlappade pappen plåten med 5 cm och var klistrad. Plåten var 
snålt uppdragen vid vinkeln mot takytan och skruvad med gipsskruv som sedan klistrats över 
med pappens överlapp. Falsen som anslöt sidans täckplåt och bandplåtstaket på takkupan 
var inte nedböjd tillräckligt, alternativt att pappen skulle ha passats bättre här, då det 
bildades en spalt som man försökt täta med stora mängder asfaltsklister. Klistret hade 
krackelerat. Detta kan ha sin förklaring i att inkapet i takpannan exponerat anslutningen för 
stora mängder UV-strålning. Takkupans framkant hade troligen gott stöd under den 
horisontella ytan precis nedan fönstret. Nästkommande yta av plåten var utan stöd och ytan 
efter bockningen vilade på takpannorna. Plåten hade till följd av dåligt stöd blivit bucklig och 
rörde sig säkerligen mycket under blåst. 
 
 

Genomföringar 
Takfönstret hade plåt uppdragen på underlagstaket, med klistring av papp på samma sätt 
som på takkupan. Plåten ledde sedan upp vattnet ifrån takpannorna ovan upp mot lådan 
som på ovansidan hade från fall åt båda sidorna som överlappande takpannorna. 



Takfönstret var troligen monterat i samband med tidigare takbyte. Lådan var uppdragen så 
att ståndsskivorna i sida erbjuds fall ut mot takpannorna. På lådan hade uppdrag med 
pappen skett, inga skador eller missfärgningar av större betydelse kunde ses på lådan efter 
rivning av pappen. Här skulle det kunna var problem att komma åt att göra ett bra arbete om 
man tänkt spara takfönstret och plåtarna, vilket man i detta fall inte ska. Överlappet av plåten 
på pannorna i underkant av takfönstret uppmättes ej, men bedöms till att ha varit runt 10 cm.  
 
Ventilationsgenomföringen var bestående av en huv som stod monterad på takpannorna och 
passade på ett underbeslag med uppdrag. I detta fanns ett spirorör som gick ned i 
byggnaden. Pannorna var placerade på huvens ovansida i fallriktningen, denna plåt var 
bockad på ett sådant sätt att den hade god passning likt en vinge på pannan upp mot 
takpannan som anslöt i sida. Huven överlappade takpannorna i sida och även i nederkant av 
huven. I nederkant var det kapade takpannor som användes, dessa stöddes på en bärläkt 
som satt upp emot huvens underbeslag. Underlagspappen var ansluten så att den nådde 
fram till underbeslagets vinkel, men utan uppdrag. Borderna som anslöt huven var gjorda i 
god ordning så att överlappet var orienterat på sådant sätt att vatten kunde rinna i 
fallriktningen, det var även en extra board för god passning ovanifrån i fallets riktning. 
Överlappet av pappen in på underbeslaget och underbeslagets utbredning på takytan var 13 
cm.  
 

Nock  
Nocken är utformad med råsponten som nockbrädor som stöd för uppviket av pappen. 
Dessa formar en luftspalt för nockvinden. De har ett mellanlägg av råsponts klossar som 
distans för en tillsågad råspont som kröning av nockbrädan. Denna kröning har även papp 
på sig och en läkt som fäste för infästning av nockpannor. Uppviket av pappen är angjort 
med häftor. Luftspalten hamnar i höjd med överkant av takpannorna. Inga skador fanns på 
nocken. Även om det rimligen skulle kunna driva in regn och snö i luftningen av nocken. 
Pappens skick var gott, trots att den rimligen utstår UV-strålning.  
 

Takfot 
Takfoten var utförd med takfotskil som utgjorde stöd för takpannornas nederkant samt fäste 
för hängrännekrokar. Takfotskilen var monterad på råsponten utförd med en planka som 
klyvsågats i vinkel. Takfotskilen hade dimensionerna 50 mm hög och 150 mm bred. 
Anslutningen mot råsponten var väl utförd och kilen hade även den gott fall. Inga skador i 
pappen kunde iakttas i vinkeln mellan kil och takyta. Det fanns en board av papp monterad 
innan hängrännekrokarna monterats, denna slutade i linje med takfoten. Det fanns sedan en 
ytterligare papp monterad ovan hängrännekrokarna, denna hade ett utskjut så att den nådde 
hängrännan. Ingen fotplåt fanns. Både takfotskil och råsponten var i gott skick.  
 
 



Gavel  
Gaveln var inklädd med plåtbeslag som utgjorde en gesimsränna. Denna hade ett stöd som 
var uppbyggt på ytterväggen, och hade inget utskjut/språng alls. Plåtarbetet var fullgott och 
inga skador på underliggande konstruktion kunde ses. Plåten överlappade takpannorna en 
halv takpanna, pappen var uppvikt mot vindskivorna utan stöd av trekantsläkt. Inga spår av 
indrivet vatten kunde ses i gavlarna.  
 

Bilder 

 
Södersidan av huset 
 

 
Norrsidan med gavel mot väster  



 
Norrsida och gavel mot öster 
 
 

 
Utförandet av plåtbeslag och gesimsränna 
 



 
Trädelar i gaveln, som stöd för plåt 
 

 
Detalj av uppdrag av papp, vindskivan är borta på vänster sida men kan ses till höger i 
bilden 



 

 
Detalj av nocken och dess luftning 
 
 

 
Ovansida takfönster, inga skyddsräcken fanns kring fönster 
 



 
Detalj av lådan kring takfönster ovansida 
 

 
Takfönsters nedre kant, se dubbel bärläkt under plåt 
 



 
Underbeslag på stosen  
 

 
Bild av täckplåt i sida av södra takkupan, norra var utförd på samma sätt, notera att de 
kapade pannorna har hasat 
 



 
Närbild av kapningen i pannorna under täckplåt vid takkupa, kapningen är nästan nere i 
dalen av pannan 
 

 
Kapning i panna för att passa mot falsen, ovansida takkupa 



 

 
Bild av papp som överlappar plåten på takkupans ovansida, tätning med asfaltklister har 
gjorts invid falsen 
 
 

 



Ovansida takkupa, risk för stående vatten i vecket som endast tätats med klister 

  
Rivning av papp ovansida takkupa, mycket litet överlapp 
 

 
Täckplåten har litet uppdrag under överlappande takpanna, ovansida takkupa 



 
Plåten på nedsida takkupan, se de två vecken som avdelar yta till vänster med stöd av 
inbrädning, del i mitten som hänger fritt och delen till höger, nederst i fallriktningen med stöd 
av takpannor 
 

 
Takfot, i bildens övre högra hörn kan man se pappens utdrag till hängränna 
 



 
Takfot ha viss missfärgning men inga större problem.  
 
 
 



Besiktning på plats vid rivning av Objekt 3 
 

Inledande 
Taket är ett valmat mansardtak med flera takkupor och anslutande pulpettak. Besiktningen 
av rivningsskedet utfördes på den östliga sidan av taket. Rivningen omfattade plåtbeslag, 
takpannor och läkt. Den gamla underlagspappen revs inte vilket gjorde att möjligheten till 
besiktning av läckage var begränsad. Pannorna skall i möjligaste mån återanvändas vid 
omläggningen av taket.  
 

Omgivningsbeskrivning 
Taket är beläget i ett vindskyddat läge i östra mälardalen. Det är mycket vegetation som 
omgärdar taket i alla väderstreck, vissa av träden har grenverk som sträcker sig över taket.  
 

Takpannor 
Taket hade takpannor av olika typer, samtliga var tegelpannor. Det var dels strängpressade 
tvåkupiga vingtegelpannor med kapade hörn och två klackar i ovankant av pannan. Det var 
dubbelfalsade pannor i två olika utföranden. Dessa takpannor var i många fall mycket 
ansatta och en hel del pannor var spruckna. Kapade pannor hade använts vid takkuporna 
och valmnockarna. Vid mansarden hade man inte använt sig av mansardpannor utan ett 
överlapp från takdelen ovan täckte nedanvarande takpanna. På takets södra sida var det 
vingtegel som utgjorde överlappet i mansardvecket. Denna lösning var dåligt utförd och de 
övre takpannorna var utskjutande med uppskattningsvis 10 cm, vilket ger ett stort vindfång. 
Inga takpannor på taket hade infästning. Det fanns mosstillväxt i takpannornas överlapp.  
 

Läkt 
Läktdimensionerna var för både ströläkt och bärläkt 20x30 mm. Läkten var spikad med 
smidd spik som var angripen med rost i läktskiktet, flera spikar gick sönder när rivning av läkt 
skedde. Läkten var i vissa fall sprucken och vid beträdelse var det fler som gick av. Detta på 
grund av att sprickor uppstått vid montage eller torrsprickor. Det var även stora angrepp av 
brunröta på läkten som var belägen nedan takkupan. Det är i detta takfall som mest vatten 
på taket, då det valmade taket har som mest takyta ovan denna del av taket. Det var även 
mycket skräp både ifrån eroderade takpannor och träden i anslutning till taket.  
 

Underlagstak 
Underlagspappen var spikad i underkant av den överlappande boarden så att spikskallarna 
var synliga när takpannorna avlägsnats. Spikarna var med ett inbördes avstånd på 10 cm. 



Avståndet var något mindre för spikningen som gjorts i de vertikala skarvarna. Det vertikala 
skarvarna var utförda med rak kant. Pappen var torr med inga synliga hål iakttogs.  
 

Genomföringar 
Det var två putsade skorstenar murade med tegelsten belägna på taket, varav den ena 
kunde inspekteras hjälpligt under rivningen. Inbrädningen var inte gjord upp mot muren utan 
hade ett avstånd på ca 20 cm där pappen inte hade stöd. Pappen hade buktat sig både 
nedåt och uppåt där den var frihängande, pappen var endast lagd mot skorstensmuren. 
Täckplåten runt skorstenen hade ett uppdrag på muren med 8 cm vertikal sträcka och sedan 
en fallande del som sträckte sig 34 cm ut över taket. Beslaget var anslutet så att putsen gick 
över det. Hur anslutningen under putsen var utförd kunde inte ses. Angörigen av 
plåtbeslaget var utförd med smidd spik som hade gjort stora hål i plåten. Plåten var av 
förzinkad stålplåt.  
 

Nock 
Nocken var täckt med sammanfalsad plåt i 55 cm längder. Plåten täckte 19 cm ut över 
vardera takyta. Takpannorna var uppdragna bra mot nocken, men vissa av dessa takpannor 
hade hasat. Nockbrädan var spikad på pappen som gick kontinuerligt över nocken. 
Nockbrädan hade en låg höjd och nockplåten var spikad i denna med ett stort glapp där 
endast spikarna höll ned blecket med spänn från plåten. Ingen nocktätning fanns och ingen 
luftning heller. Nockplåten hade kunnat röra sig mycket i vinden och flera av spikhålen var 
därmed förstorade. Reparationer med trådspik hade gjorts, men med mycket dåligt resultat. 
Nockplåten var bra sammanfalsad i mansardvecket. Några av de andra nockarna var utbytta 
vid tidigare tillfälle med nya plåtdelar. Dessa hade mycket dålig passning till varandra i 
mansarden. Detta byte hade troligen skett när trådspiken hade använts som lagning.  
 

Gavel 
På pulpettakkuporna fans det vindskiveplåtar, dessa hade en bredd av 12 cm, men endast 8 
cm var möjligt för överlapp. På den södra takkupan av detta slag hade hängrännan bytts för 
inte allt för länge sedan. Den var fäst med en hängrännekrok i gavelsidan. Kroken hade 
troligen av snölast lossnat och hängde nu löst fastsatt i hängrännan som var angjord i 
takkupans takfot.  
 

Takfot 
Takfoten hade troligen kompletterats med fotplåt och nya hängrännor samt krokar till dessa, 
i samband med att övriga plåtarbeten bättrats. Fotplåten var spikad ovan takpappen och 
klämd med ny ströläkt. För att kunna montera fotplåt hade den äldre ströläkten sågats av 
och ny strö- och bärläkt hade monterats längst ned på taket. Den nya fotplåten nådde väl 
ned i hängrännan, med hade en spalt i takfallsriktningen där skräp hade ansamlats. Inga 
stora skador på takfoten kunde ses nerifrån. Taksidan till söder hade många takpannor som 



hasat invid takkuporna på denna sida. På denna sida fanns i anslutning till de inklädda 
takkupornas övre hörn plåt som troligen var blyplåt, passningen var tillsynes mycket god.  
 

Takkupa 
Takkupan på den östliga sidan var helt klädd i plåt, det var ett mycket litet överlapp av 
takpannorna i ovankant. I överlappet ovan var även den anslutande pannan i hörnen 
upplagd på plåten med glapp som följd. I sida erbjöds ett maximalt överlapp plåt/takpanna 
på 7 cm. Plåtbeklädnaden runt takkupan gick sedan upp på takpannorna i nederkant av 
inklädnaden, här hade takpannan som anslöt hasat ned.  
 

Bilder 

 
Västra takytan, se även den dåliga passningen av valmnocksplåten vid vecket i mansarden 
 

 
Östra takytan 



 
Södra takytan 
 
 

 
Norra takytan  
 



 
Passning av pannor, östra takkupan 
 

 
Östra takkupan, täckplåten och hur den skall överlappa takpannor 
 
 



 
Östra takkupans överkant, knappt uppdrag av plåtarna 
 

 
Röta av läkt, samt stora ansamlingar av skräp från närliggande träd 
 



 
En av takpannorna som använts på taket 
 

 
Två typer av takpannor som använts, de har olika placering på klackarna och hänger olika 
på bärläkten 



 

 
Valmnocken vid mansardvecket, plåtarna har efter avlägsnandet av takpannorna sjunkit ned 
och vilar nu på nockbrädan 
 
 

 
Anslutning valmnock mot täckplåtar vid skorsten 
 



 
Takfoten med nyare fotplåt som spikats ovan pappen  
 



 
Södersidan, se mansardpassningen av takpannor med stort vindfång, samt hängrännan vars 
enda hängrännekrok har gett vika 



Besiktning på plats vid rivning av Objekt 4 
 

Inledande 
Taket skall läggas om med nya takpannor. De nuvarande betongpannorna är eroderade till 
en sådan grad att dess tekniska livslängd kan anses ha löpt ut. Det finns inga 
åldersuppgifter om taket, men huset har troligen tidigare bytt taket. En del av taket har 
troligen byggts ut då nyare råspont fanns på denna del.  
 

Orientering 
Taket har flertalet vinkelrännor, valmnockar och en varierande taklutningar på olika ytor av 
taket. Det finns även två skorstenar och ett flertal stosar. Taket har flera höga träd i sin 
omgivning. Det som står närmast har grenverk som sträcker sig över taket, detta på den sida 
som dokumenterades under rivning. Taket är orienterat med de två sidor som revs mot norr, 
den ena till nord-väst och den andra till nord-öst, dessa kommer fortsatt benämnas som väst 
och östsida. Den generella takriktningen är snedställd med ca 45 grader från nordlinjen. 
 
Takpannor 
Takpannorna var av betong och falsade i sida. De hade en mycket eroderad yta där de 
större delarna i ballasten var väl synlig, och uppskattningsvis 90 procent av pannornas färg 
saknades. Pannorna var målade eller bestrukna med en svartpigmenterad slurry. Det fanns 
viss påväxt av mossa. Det fanns en del pannor som hade delar av fals och kanter avslagna. 
Inga takpannor var infästa.  
 

Läkt  
Bärläkten hade dimensionerna 25x38 mm. Ströläkten hade till större delen dimension 10x25 
mm, men på gaveln åt norr där tillbyggnad troligen skett var delar av ströläkten av dimension 
10x45 mm. Läkten var spikad med trådspik. Det fanns ansamling av skräp från intilliggande 
träd vid bärläkten. På den östra sidan taket hade röta gjort att bärläkten givit vika och hasat 
ned.  
 

Underlagstak  
Pappen var illa ansatt, det fanns bubblor på pappens yta och den var spröd. Detta förekom 
företrädesvis på östsidan. Pappen var spikad med pappspik med ett cc avstånd på ca 15-20 
cm, detta genom nederkant av boarden med skallen synlig. Skarvarna var monterade med 
snedskärning, utan klistring. Råsponten som använts hade förekomst av valkanter och var 
tämligen isärtorkad. Inbrädningen hade dock inga skador som uppdagades i provrutorna 

 



som skars i pappen. Inbrädningen gav bra stöd över ytan i sin helhet vid beträdelse. Det 
fanns en äldre papp under den som låg på taket vid rivning.  

Nock  
Den nyare pappen hade anslutits mot nockbrädan utan uppdrag. Den äldre pappen var 
monterad kontinuerligt över nocken. Nockpannorna var spikade med trådspik och hade 
överlapp över takpannorna som var väl uppdragna mot nockbrädan. Nockbrädan var 
skråspikad med trådspik. Invid den västra skorstenen var nockbrädan angripen av röta, 
troligen till följd av att skorstenens täckplåt och nockpannan inte passats samman på ett bra 
sätt. Valmnockarna avslutades med nockbrädan synlig för en betraktare på marknivå. På 
sydsidan av taket fanns en valmnock som krönts med en Y-nockpanna. Den anslutning som 
gjorts mot övriga taknocken hade fel överlapp från Y-nocken med glapp som följd.  
 

Gavel 
Gaveln mot norr hade dubbla vindskivor där den ena av de västliga var angripen av röta så 
att den vid rivning med bräckjärn blev mycket söndertrasad. Platsen med röta var i 
mittspannet av vindskivan och vid denna plats var uppdraget av pappen lägre än i övriga 
delar. uppdraget av pappen var gjort på en trekantsläkt med dimensionerna 50x50 mm och 
upp på vindskivorna. Vindskivorna var krönta med en vattbräda som var inklädd med ett 
vindskivebleck. Bleckets nedre kant var 7 cm över takpannornas ovansida, vilket är ett stort 
glapp. Vattbräda och bleck överlappade takpannorna med ca 8 cm. Gavelnocken hade papp 
på vattbrädan under vindskiveblecket.  
 

Takfot 
Hängrännekrokarna var placerade olika på taket. På den nybyggda delen var de monterade 
ovan pappen och i övrigt var de placerade under pappen. Pappen räckte här ut i 
hängrännan. Ingen fotplåt fanns på västra sidan och inte heller på den östra sidan av det 
nordliga sadeltaket. Det fanns rostfri fotplåt på det västra sadeltakets norra sida. Fotbräda 
och inbrädningen hade inga synliga skador. Hängrännekrokarna var spikade i takstolarna 
där det fanns möjlighet till detta. Den nedre läkten var spikad på högkant så att takpannorna 
inte dippade ned vid takfoten. 
 
 

Genomföringar 
På en takyta som var lägre och med lägre lutning fanns en stos, denna var placerad en bit 
nedan det lägre takets nock. Stosens underbeslag var tillräcklig uppdragen så att den kunde 
kraga över nocken, där pappen var klistrad i plåten. Underbeslaget överlappades inte av 
pappen i sida, utan var monterad på pappen och spikad med trådspik i vardera nedre hörn. 
Underbeslaget kragade ut över sidorna olika mycket. 7 cm på ena sidan och 20 cm på andra 
sidan, 17 cm ned takfallet. Inga skador av inläckande vatten kunde ses när provrutor skars i 
taket nedan stosen.  

 



Det fanns även en stos på östsidan av taket, denna var belägen långt ned i takfallet invid 
den norra vinkelrännan. Takpannorna var överlappande på alla sidor om stosen, urtag i 
pannorna var gjorda för stosen. På läkten var ett plåtbeslag monterat som kragade över ned 
i vinkelrännan och hade en bockning så att takpannorna kunde tillåtas att hänga med sin 
klack på bärläkten. Detta beslag var välutfört med god passning och utan korossionsskador.  
Röret som utgör genomföringen genom pappen var enkom tätad med papp som går mot 
röret och ett försök till uppdrag, men med ett resultat som var sprucket och med bristande 
täthet. Pappen på röret var antagligen klistrat i grundutförandet, men satt vid rivningen inte 
särdeles fast.  
 
Skorstenarna var putsade och hade ett överbeslag som satt monterat på ytan utan intag i 
muren och utan tätning i ovankant. Det fanns inte heller något direkt regnskydd för skorstens 
kanalerna, även om det var ett beslag på ovansidan av murkonstruktionen. Detta kan bli 
problematiskt då genomfuktning av skorstenen kan ske om inte eldning sker ofta. Täckplåten 
var illa tätad mot skorstenen och i hörnen gick det nästan att föra ned en blyertspenna 
mellan plåt och puts. Den västra skorstenens nordöstra del av underbeslaget saknades, ett 
slarvigt uppdrag av pappen var gjort utan att klistras. Täckplåten överlappade endast med 
någon centimeter takpannorna nedåt i takfallet, och det fanns inget skydd eller passning av 
plåten för att hindra indrivande nederbörd.  
 

Anslutningar mot väggen 
Täckplåten mot väggen var angjort direkt på panelen, på de flesta platser väl skyddade av 
takfot eller gavelsprång. Täckplåten var ej tätad i överkant. Pappen var utförd med ett 
uppdrag som spikats med pappspik i panelen.  
 

Vinkelränna 
Vinkelrännorna hade stort antal kapade pannor som var mycket små, halvpannor hade inte 
använts. Den norra vinkelrännan var den som dokumenterades under rivning. Denna ränna 
anslöt hängrännan och gick upp mot nockbrädan med uppdrag av plåt. Flertalet av de 
kapade takpannorna hade hasat. Läktningen intill vinkelrännan var utförd så att ströläkten 
var jämkad mellan de vertikala ströläkten längs takstols riktningen och den sista ströläkten in 
emot vinkelrännan som var parallell med vinkelrännans lågpunkt. I denna ströläkt fanns det 
en del ansamlad skräp nederst i denna solfjäder av läkt. Bortsett denna ansamling gav 
lösningen en kontinuerlig luftning i alla fack skapade av ströläkten. Bärläkten fick gott stöd 
mot vinkelrännan, i solfjäderns nedre del hade långt mycket färre ströläkter behövts vilket 
skulle kunnat hindra ansamlingen av skräp. Takpannorna vilade på plåtkanten av 
vinkelrännan och inte på läkt ned mot vinkelrännan. Det var en plåt under pappen som 
kragade över vinkelränneplåten med en enkelfals, pappen var inte klistrad på plåten. 
Råsponten var stumt monterad i vinkelrännan och vinkelrännan gav gott stöd förutom 
fläckvis där det var mycket valkant på vissa av brädorna. Ingen papp fanns under 
vinkelränneplåten.  
  

 



Vinkelrännan på sydväst var avslutad så att den gick upp på takpannorna, denna ränna revs 
inte under dokumentationstillfället. Plåten kragade över pannorna något i sida. Men det var 
något otillfredställande fall på plåten som skulle över på takpannan, vilket lett till stora 
ansamlingar av skräp. Överlappet på takpannorna var inte mer än någon enstaka centimeter 
och takpannorna var inte uppdragna in under takfoten på den sydvästra takdelen som skulle 
kunna liknas med en takkupa i utförandet.  
 

Bilder 
 

 
Norra sidan av byggnaden, till höger om gavelspetsen är det som omnämns som västra 
sidan och det som är till vänster på bilden är de takytor som är omnämnda som östra sidan.  
 

 

 



Södra sidan, med den östra skorstenen mitt i bild. 
 

 
Eroderad yta på pannorna 
 

 

 



Gavelsprång med lite klent uppdrag av papp. 
 

 
Vindskiva tillhörande bild ovan, med röta. 
 

 
Gavelspets, med överlapp på takpannor synligt. 
 

 



 
Röta invid västra skorstenen. 

 
Bild av detalj invid skorsten. 

 



 
Samma del som ovan men nu utan pannor och nockbräda, notera att det ej finns 
underbeslag till vänster om nocken.  
 

 
Skorstenens täckplåt i nederkant mot vinkelränna.  
 

 
Täckplåt runt skorsten, glipar mycket. 

 



 
Stos invid vinkelränna. 
 

 
Beslaget runt stosen, när takpannorna avlägsnats.  

 
Stos när plåtbeslag avlägsnats.  

 



 
Vinkelränna vid nocken. 
 

 
Vinkelränna med takpannor avlägsnade, notera ströläkten.  
 

 
Vinkelrännan bortmonterad, se plåtbeslaget som varit falsat över vinkelränneplåten.  
 

 



 
Nederkant av vinkelränna på sydsidan. 
 

 
Stos på västra takytan, se pappens skick.  
 

 



 
Anslutning mot vägyta av västra takytan.  
 

 
Hängrännekrok som fästs under pappen, denna har sprucken papp. 

 
Fäste av takstege enkom i nockbrädan, ingen arbetsplattform fanns.  
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Inledning  
Denna dokumentation har skett på två tak i ett område som uppfördes år 1982-85. Det är 
samma takläggare som har lagt om hela området. Samtal med dessa takläggare kommer 
även att redovisas för att ge en bredare bild av hur takens skick är nu inför omläggning. 
Taken skall läggas om med nya takpannor, ny läkt och med ny underlagspapp på den 
gamla. 
Dokumentation har gjorts av två tak, där det ena var enplanshus och det andra ett 
tvåvåningshus. Alla tak i området hade låg lutning, mätning av vinkeln gjordes ej. 
 

Omgivningsbeskrivning 
Området har mycket sparsamt med vegitation som sträcker sig ovan takfoten. Hela området 
har gott om sol under hela dagen. Vindförhållandena i området är svårt att avgöra, det är 
troligen tämligen vindstilla hela året.  
 

Takpannor 
Taket var belagt med tvåkupiga betongpannor med dubbel falls i sida. Takpannorna var 
angjorda i två rader längs takets kanter med trådspik. Viss erosion av takpannorna hade 
skett, det förekom även spruckna takpannor. Det hade inte använts några halvpannor för att 
förbättra passningen vind vinkelrännan. Det fanns viss påväxt av mossa på takpannorna.  
 

Läkt 
Läkten hade dimensionerna 25x38 mm, detta gäller både ströläkt och bärläkt. I läktskiktet 
fanns erosionsrester ifrån takpannorna, sparsamt med växtdelar och papprester från den 
passning av pappen som gjorts vid stosar under uppförandet. Den övre läkten mot nock var 
rutten, troligen till följd av den plast som var monterad på ströläkten och sedan fastklämd 
med bärläkten. Övrig läkt var i gott skick. Denna bild överensstämmer med vad takläggarna 
sett på de övriga taken i området.  
 

Underlagstak 
Underlagstaket var råspont med dimensionerna 60x17 mm med spont i längsled men ej i 
ändskarvarna. Sponten var inte angord med egna fästdon utan endast monterad med stift 
igenom ströläkten och sedan med trådspik genom bär- och ströläkten. På flertalet ställen 
gick inbrädningen ur sponten vid beträdelse eller belastning av bräckjärn, om detta berodde 

 



på dåligt sammanslagen spont eller om det var på grund av den ringa dimensionen är svårt 
att säga. På inbrädningen var en byggpapp monterad med hjälp av klammer slagna med 
cirka 10 cm cc. Skarvarna var utförda med rak kant och även dom var klamrade med cc 10 
cm. Taken var byggda med ett mellanrum mellan två prefabricerade element. Denna skarv 
gav upphov till en springa på 3-4 cm som var täckt med en boardpapp med en bredd på 23 
cm som klämts fast med en troligtvis för ändamålet prefabricerade “stege” med två ströläkt 
med bärläkt monterad genom stiftning ifrån strälöktens sida. Denna “stege” var sedan 
monterad för att överbrygga skarven med trådspik i vardera byggnadselements råspont. 
Boarden som täckte skarven gick även över nocken.  
 

Genomföringar 
På taken som dokumenterades fanns två stosar, den ena var frånluft och den andra var 
avloppsluftning.  
 
Luftningen var utförd med ett överbeslag som hade högt uppdrag som anslöt det uppdragna 
PVC- röret ifrån luftningen med en gummistrumpa som fästs med en slangklämma. 
Överbeslaget anslöt över takpannorna i sida och underkant. I överkant var överbeslaget vikt 
framåt på ovansidan och placerat under takpannorna. Underbeslaget hade ett överlapp på 8 
cm åt alla håll. Plåten överlappade pappen åt sidorna och i nederkant och överlappades av 
papp i ovankant. Underbeslaget kragade endast upp en centimeter.  
 
Frånluftsdonet var utförd med ett överbeslag som överkragade pannorna i sida och 
nederkant. Nederkanten på beslaget var även passat med plåtprofil efter takpannorna. På 
ovansidan fanns plåt som gick upp till ovanvarande läkt och som i sin helhet täcktes av 
takpannan rakt ovanför stosen. Underbeslaget hade ett överlapp på 20 cm i sida och 12 cm i 
ovan- och nederkant. Under underbeslaget fanns en pappboard på en meter som 
överlappade nedan varande board. Ovan beslaget var en papp monterad som var passad så 
att den överlappade beslaget i sidorna och ovan.  
 

Nock 
Råsponten var avslutad så att det fanns en luftspalt på ca 3,5 cm mot nockbrädan. 
Nockbrädan hade dimensionerna 145x45 mm. På nockbrädan var en plastfolie monterad 
vikt över brädan. Nockbrädan var skråspikad. Ett insektsnät fanns klamrad under 
underlagspappen och upp mot nockbrädan. Ovan nockbrädan och på ströläkten fanns en 
plastfolie som var monterad klämd av den översta bärläkten. Denna plastfolie var mycket 
spröd, och där takpannorna hade sina dalar var den helt nedbruten. Båda plasterna var 
spruckna i meterlånga revor längs nocken. Nockbrädan var ansatt av mögel och begynnelse 
till röta.  
 

 



Gavel 
Ett vindskivebeslag täckte 11 cm ut på takpannorna, vilket var tillräckligt för att nå ut i mitten 
av dalen på takpannorna. Beslaget var monterat tajt mot pannorna och spikat med 45 cm cc. 
Vindskivan var målad på alla sidor, även den som vetter in mot taket. Det fanns en 
trekantslist med dim 45x45 mm monterad mot vindskivan. Pappen hade endast uppdrag på 
trekantslisten och inte upp på vindskivan. Det tak som tillhörde det tvåvåniga huset var 
skadat i gavelsprånget mot takfoten. Skadan var i form av rutten råspont, ett problem som 
enligt takläggaren på plats hade varit förekommande vid flera tillfällen under omläggningen 
av tak i området. Det har troligen berott på indrivande vatten på grund av vindlasten och det 
låga uppdraget av pappen.  
 

Takfot  
Takfoten hade mycket ansatt papp som överlappade fotplåten, den var borteroderad på flera 
ställen längs takfoten. Under pappen var fotplåten angjord, ovan hängrännekrokarna. 
Fotplåten anslöt hängrännan väl. Hängrännorna var till stor del utan skräp. Det fanns ingen 
kondenspapp under fotplåten. Råsponten var något missfärgad närmast rännan, men utan 
angrepp av röta. Läkten närmast takfoten var spikad dubbel på tillkapade ströläktbitar som 
var orienterade längs bärläkten.  
 

Vinkelränna 
Delar av de tillkapade takpannorna hade hasat vid vinkelrännan, inga halvpannor hade 
använts. Vinkelrännan var utförd med bärläkten utskjutande 15 cm in i rännan. Dessa var 
spikade med trådspik i en ströläkt som var inklädd med plåt ifrån sidan med fall, som i sin tur 
var falsad samman med vinkelrännan. Vinkelrännan var 26 cm på var sida bockningen dvs 
52 cm bred totalt. Underbeslaget som falsats med vinkelrännan var uppskjutet 14 cm under 
pappen och med en kant som reser sig upp på ströläkten (25 mm). Vinkelrännan hade inte 
någon kondenspapp under sig. Ströläkten var avslutad så att luftnig av takpanneskikten 
tilläts, det fanns som minst 20 cm öppning i ströläktskiktet. Vinkelrännan och tillhörande 
plåtdetaljer var i gott skick, även om det var mycket flagnad färg.  
 

Snörasskydd 
Snörasskyddet var monterat med två 50x8 mm fransk träskruv i ströläkten, denna hade till 
följd av detta spruckit.  

 



Bilder 

 
Takyta och frånluftsstos 
 

 
Stos och överlapp 

 



 

 
Stos, se plåten som överlappades av takpanna på ovansidan 
 

 
Papp uppskuren på ovansida stos, se kondens pappen 

 



 

 
Avluftnigsstos, se bockning i ovankant, samt gummihättan 
 

 
Avluftningens underbeslag, uppåt i bild är nedåt i fall 

 



 
Vinkelränna, ansluter hängränna väl, hasade och spruckna pannor 
 

 
Underbeslaget till vinkelrännan, ränna har ej kondenspapp 

 



 

 
Mycket ansatt nederkant på pappen vid takfot, fotplåt ansluter hängrännan väl 
 

 
Nocken utan pannor 
 

 



 
Nocken med den övre plasten samt bärläkten borta 
 

 
Nocken med pappen bortdragen 
 

 



 
Skarven mellan de prefabricerade takelementen 
 

 
Skarv som ovan, men med papp och läkt borttagen i skarven 
 

 



 
Skada i inbrädningen på grund av beträdelse eller anhåll med bräckjärn 
 

 
Röta i gavelsprångets nedre del 
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Inledning 
Byggnaden är en loge som troligen byggdes under 1800-talet, grundat på timmermans 
datering. Byggnaden var utförd med handslagna takpannor och nockpannor.  
 

Omgivningsbeskrivning 
Byggnadens nock var riktad i nordvästlig- sydostlig riktning. Båda taksidorna blottlades 
under dokumentationtillfället. Det fanns träd i alla väderstreck utom åt söder. Grenverket av 
dessa träd nådde inte fram till taket, utan hade ett avstånd på 2-10 meter ifrån taket. 
Byggnaden är belägen invid mälaren men avskärmad för större vindlaster.  
 

Besiktning 
Takpannorna var handslagna, enkupiga, vingtegelpannor. Dessa var av mycket varierande 
mått och hade mycket stora otätheter i läggningen. Pannorna var även mycket olika slitna, 
detta troligen på varierande bränningsgrad. Även nocken var täckt med handslaget tegel, 
dessa var utförda med hål för spikning. I läkten fanns viss förekomst av erosionsrester i form 
av tegelflis.  
 
Läkten hade en dimension som varierade mellan 40-80 mm i bredd och ca 30 mm tjock. 
Läkten vid takfoten var ca 130x30 mm. Läkten var rutten där underlagstaket i stort var 
angripen. Läkten var monterad på underlagstakets inbrädning och vilade dikt an mot den 
överlappande brädan i inbrädningen. Här har skräp ansamlats. Inbrädningen är utförd med 
överlappande brädor i mycket varierande bredd. Inbrädningen vilar på ett antal åsar som 
sträcker sig utmed nockriktningen. Inbrädningen har i vissa fall skarvats på dessa stöd, detta 
med snedkapade skarvar så att ovanförvarande bräda överlappar i fallriktningen. Det fanns 
viss tendens till större angrepp vid dessa skarvar, än där skarvar ej fanns. Den största 
skillnaden kunde dock ses mellan olika fält på taket där takpannorna ej avlett tillräcklig 
mängd av vattnet och ej. Vissa delar av läkten var spikad med trådspik vilket tyder på 
kompletteringsarbeten, då taket i stort var spikat med handsmidd spik.  
 
Underlagstaket var angripet av röta i tydligt sammanhållna fält, det var av varierande storlek 
med ett spann från 0,5 kvm till uppåt 6 kvm. Vid nock var det på ett ställe en del av 
nockåsen som var avrötad, det samma gällde en av sidåsarna.  
 
Nocken var utförd med nockpannor och vingtegelpannor som komplement, som spikats i en 
stör som i sin tur var spikad i nockåsen. Längs hela nocken hade det trängt in vatten, men 
detta utan att det för den delen var rötangrepp längs hela nocken. Nockbrödans runda 
tvärsnitt gav god ventilation.  



Takfoten var avslutad med pannornas överhäng, inget vattenavledningssystem fanns. 
Gaveln var utförd utan vattbräda, vindskivan var något rötad vid sidås och nockås.  

Bilder 

 
Takets gavel med vindskivorna kvar, se att ingen vattbräda finns. 
 

 
Förekomst av hasade takpannor, se även att vissa pannor har uppskjutande hörn och dålig 
passning.  



 
Nockpannorna spikade i nockbrada, kortet taget efter avlägsnandet av takpannor på ena 
taksidan 

 
Nocken, nedre brädorna i inbrädningen är inte uppdragna, ger ej erforderligt skydd till 
nockåsen. 
 



 
Större delen av underlagstaket var mycket välbehållet, ansamling av skräp fanns invid 
bärläkten. 
 

 
Större yta av taket som är rötskadat, sidåsen under inbrädningen har gett vika till följd. 



 
Rötskada underlagstak, här är läkt oangripen. 
 

 
Närbild på skarv av underlagstakets inbrädning 
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Inledning 
Detta tak skulle läggas om till plåttak. En av anledningarna till omläggningen var att 
takstolarna var underdimensionerade och måste förstärkas. Taket var i nuvarande utförande 
gjort med fribärande underlagstak. Byggnaden uppfördes år 1993, och flera av samma 
byggnadstyp byggdes då i området. Takläggarna som var med på plats hade vid tidigare 
tillfälle lagt om tak på intilliggande byggnader med samma teknik.  
 

Omgivningsbeskrivning 
Taket har en nocklinje som nästan har en nord-sydlig sträckning. Det fanns ingen vegetation 
som var i anslutning till taket, inte heller några byggnader som skuggade taket. Taket ligger 
högt i terrängen och har troligen vindlaster över det normala, men utan att vara i ett av de 
mest vindutsatta läget.  
 

Takyta 
Takpannorna var tvåkupiga betongpannor med dubbel falls i sida. Pannorna var i gott skick 
och hade mycket lite påväxt. Läkten var av dimension 45x70 mm och på den öppnade delen 
av taket helt utan antydan till skada. Underlagspappen var av plastarmerad (vävd) typ med 
ett skyddslager av bitumen. Denna var häftad på takstolarna i takriktningen med klammer 
satt 25 cm cc. Överlappen var 20 cm och oklistrade. Pappen hade visst nedhäng mellan 
takstolarna, utan något som hindrade den att bukta upp.  
 

Takfot 
Takfoten var utförd med takpannorna som överkragade ned i hängrännan, överkragningen 
mätte 5 cm ifrån underliggande spånskiva. Det var en 22 mm spånskiva monterad 52 cm 
upp ifrån takfoten. På denna spånskiva fanns en läkt med dimension 22x60 mm monterad 
ovan pappen som gick ned till takfoten med stöd av spånskivan. Takpannorna hade stöd av 
spånskivan i avslutet. Stadkanten som inte var bitumenbelagd på pappen var delvis 
nedbruten längs takfoten, troligen av UV-ljusets påverkan. Spånskivan var målad även 
under pappen och hade stöd av en 25 mm bräda i ovankant och av fotbrädan i nederkant. 
Både spånskivan och brädan som gav denna stöd i ovankant har försänkts i takstolen. 
Övergången från fribärande pappen till att pappen hade stöd av spånskivan kunde inte ses 
på taket som det var vid tid för besiktning, men då nedhänget av pappen var knapp borde 
det inte ha varit alltför stor risk för uppdämning. Det fanns en luftspalt mellan stödbrädan 
under spånskivan och väggen på 50 mm som ventilerade kallvinden. Hängrännekrokarna är 
skruvade över takstol och i mittspannet mellan takstolarna, då i spånskivan. Näst nedersta 
raden takpannor var spikad längs takfot.  



 
 

Nock 
Nocken var utförd med spikade nockpannor. Över nockbrädan och klämd mellan två läkt 
med dimensionerna 25x60 mm fanns en papp av samma typ som på taket i övrigt. På dessa 
läkt var den sista takpannan hängd, detta var gjort utan spalt mellan övre raden takpannor 
och nockbrädan. Nockbrädan var monterad på takstolarna som sågats vågräta i toppen. Två 
rader takpannor var spikade längs nock. 
 

Gavel 
Gaveln var utförd med nockpannor som överkragade vindskivan, det var dåligt överlapp på 
takpannorna. Takpannorna närmast vindskivan var nedtagna mycket i bredd och låg dåligt. I 
glappet mellan pannorna på taket och de som låg över vindskivan såg man vindskivan, 
kanten var till synes utförd utan uppdrag av papp. Två rader takpannor var spikade längs 
gaveln.  
 

Genomföringar 
Det fanns två genomföringar på detta tak, en taklucka och två stosar med utförande som 
skorstenar innehållandes ventilationsrör. Båda dessa genomföringar hade plåt som anslöt 
under nockpannorna. Ingen av genomföringarna hade frånfall på baksidan. Takpannornas 
två rader närmast genomföringarna är spikade.  
 
Takluckan har en låda byggd av 15 mm plywood som fästs på kortlingar av 45x95 mm reglar 
mellan takstolarna. Lådan har ett uppskjut på 15 cm över takpannorna och har en öppning 
på 60x80 cm. Överbeslaget är av målad stålplåt och kragar ut 17 cm i sida och nedåt. 
Takpannorna ligger dikt an mot lådan i sidled och har 2 cm glapp mot takpannorna i 
nederkant. Passningen är således mycket bra gjord. Underbeslaget var uppdraget mot lådan 
så högt att det fanns minst upp till överbeslaget, om det var papp innanför gick ej att 
besiktiga. Underbeslaget var monterad ovan underlagspappen och kortlingarna, det gick att 
känna kanten från insidan av vinden. Underbeslaget kragade ut 11,5 cm ut från lådan.  
 
Ventilationsstosarna gick inte att se från undersidan. Överbeslaget var här 21 cm 
utkragande i sida och nedåt. Ovansidan anslöt under nockpannorna. I nederkant fanns en 
profilerad skumlist som var fäst med skruv genom plåten.  
 

Skyddsutrustning 
Det fanns takbrygga längs nock samt räcke längs sidorna och nederkant av takluckan. Båda 
installationerna är fästa med två vinkelbeslag fästa i takstolen. I vinkelbeslagen fanns 
gängade hål för bultar som håller plåtprofilen som utgör fäste för räcke eller brygga. Denna 
profil har passats väl till skarven mellan takpannor och monterats utan att urtag i 



takpannorna. Takpannorna har till följd av detta haft visst glapp, men utan att det bedöms 
som någon större risk.  
 

Bilder 

 
Huv för ventilation, se skruvarna som håller skumlist i framkant. 
 

 
Taklucka, se fästen till brygga och räcke. 
 



 
Se glipa för plåtprofil. 
 

 
Fäste för plåtprofil, säkerhetsanordningar. 



 

 
Se fästet för plåtprofil likt ovan, här taket underifrån. 
 

 
Nock, med papp över nockbräda. 
 



 
Underlagspappens två sidor, den vänstra vetter nedåt. 
 

 
Gavel, se glipa i sida och den mycket knappa takpannan i avslut. 
 



 
Takfot 
 

 
Takfot underifrån, spalt, stödbräda och spånskivan som utgör lokala inbrädningen kan ses.  
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