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Sammanfattning 
 
Låglutande tak och takterraskonstruktioner tillämpas ofta för att få ner byggnadshöjden, erhålla mer 
boarea, ur estetiskt perspektiv och för vistelsemöjligheten. Kritik riktas mot låglutande konstruktioner 
p.g.a. att de ofta läcker. Denna studie hade som mål att: 
 

 Lokalisera problem i låglutande tak och takterrasser  
  Upprätta lösningsförslag samt motverkande åtgärder för problemen 
  Upprätta rekommendationer samt angivelser 

 
Genom litteraturstudier, fallstudier och intervjuer med erfarna konsulter och entreprenader har 
beslutsunderlag samlats in som sedan legat till grund för analysen. Personliga misstag, specifika 
avvattningssystem, nivåskillnader, isoleringsmaterial, tätskiktssystem och tätskiktsmaterial har 
indikerats som problemskapande aspekter under projekteringen och produktionen av ett låglutande tak 
och takterrass. 
 
Resultatet från fallstudierna och intervjuerna identifierar personliga misstag som vanligaste 
förekommande problem under produktionen, som exempelvis punktering av tätskikt eller felaktigt 
utförande. För att förbättra kvalitén på produktionen bör lägeskontroller införas som ett komplement till 
egenkontroller. Underhåll av ett låglutande tak har, genom fallstudier och intervjuer, visat sig vara 
bristfällig mycket p.g.a. nya arbetsmiljöregler som försvårar åläggandet av ett frekvent 
underhållsansvar på förvaltaren. Med tillämpande av UV-system som avvattningssystem tillkommer 
höga krav på underhåll, specifikt vid låglutande tak på låg höjd, vilket inte alltid uppfylls av förvaltare 
och leder till bland annat igentäppningar av brunnar.  
 
Rekommendationer åläggs för produktionen. Framtagande av minneslista utförs för att hjälpa 
konsulten under projektering av ett låglutande tak och takterrass. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Låglutande tak; Takterrass; Personliga misstag; Isolering; Avvattningssystem; Tätskikt 
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Abstract 
 
Flat roofs and terrace roofs are often applied to bring down the building height, provide more living 
space, from an aesthetic perspective and stay possibilities. Criticism is directed at the low-sloped 
structures due to the leakage problems which often occur. This study´s main purpose was to: 
 

 Locate the problems in flat roofs and roof terraces 
  Establish solutions and countervailing measures for the occurring problems  
  Prepare recommendations and statements for the design phase and production phase 

 
Through literature studies, case studies and interviews with experienced consultants and contractors, 
decision data has been collected which then formed the basis for the analysis. Personal mistakes, 
specific drainage systems, level differences, insulation materials, waterproofing systems and 
waterproofing materials has been indicated as problem-creating aspects of the design and production 
of a flat roof and terrace roof. 
 
The results of the case studies and interviews show that the most common problem is the personal 
mistakes, such as puncturing of the waterproofing or improper execution. To improve the quality of 
production, position-examinations should be implemented as a complement to the regular quality-
examinations which occur. Maintenance of a flat roof has, through case studies and interviews, found 
to be deficient in conjunction with the new work environment rules which complicates the imposition of 
frequent maintenance responsibilities of the trustee. With implementation of UV-system as drainage 
system comes a high maintenance requirement, specifically for flat roofs at a low level, which are not 
always met by the manager and leads to, among other things, clogged wells. 
 
Recommendations are imposed for production. A memory-list is created to assist the consultant in the 
design of a flat roof and roof terrace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Flat roof; Terrace roof; Personal mistakes; Insulation; Drainage system; Waterproofing 
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Förord 
 
Det här examensarbetet är en fördjupning på låglutande tak och terrasskonstruktioner som korrelerar 
med högskoleingenjörsprogrammet Byggteknik och design. Idén och inriktningen på examensarbetet 
är framtagen genom samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och ELU konsult AB. Arbetet har 
genomförts under 10 veckor hos ELU Konsult AB och omfattar 15 hp. 
 
Vi vill tacka  

 Jesper Åström på ELU konsult AB 
 Folke Björk på KTH  
 Kjartan Gudmundsson på KTH 

som väglett oss, assisterat oss med underlag och tips samt sett till att de mest relevanta delarna i 
ämnet behandlats.  
 
Tack till Peter Eklund som har assisterat oss och agerat som tillfällig examinator under 
examensarbetets gång vilket vi värdesätter högt. 
 
Vi vill även tacka ett flertal medarbetare på ELU Konsult för ett fantastiskt mottagande och för att de 
bidragit med diskussioner angående ämnet samt hjälpt oss att få kontakt med personer som kunnat 
bidra till ett mer framgångsrikt examensarbete. Ett stort tack riktas specifikt till byggavdelningen på 
ELU Konsult. 
 
Tack riktas även till alla respondenter på externa företag som bidragit med information och 
erfarenheter som varit till stor nytta för arbetet samt erbjudit oss möjlighet att få examinera olika typer 
av låglutande tak och takterrasser. 
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 ORDFÖRKLARINGAR 
 
ABS-rör  Rör tillverkade utav ABS-plast  

(ABS = Akrylnitril-, Butadien- och Styren-monomer). 
 

APP-asfalt   Polymermodifierad asfalt med tillsatser av aktatisk polypropen. 
Butylmassa  Fogmassa tillverkat av butyl som appliceras i anslutningar för att skapa 

täthet. 
Dispens  Befrielse i ett enskilt fall från att följa villkor som framgår av lag eller 

förordning 
ECB   Etencopolymerisatbitumen 
Egenkontroll   Kontroll för att säkerhetsställa rätt utfört arbete. 
Elmuff   Skarvdel med anordning för att sammanfoga rör med svets. 
Fästdon  Don för mekanisk förbindning exempelvis spik, skruv, nit, bult, mutter, 

spikplåt, hake och expanderdon. 
Insticksbrunn  Brunn med en lägre dimension än själva hålet. Har en gummitätning kring 

sig som tätar när brunnen sticks ner i hålet. 
Invändig isolering  Isolering placerad bakom tätskikt (sett från utsida) 
Kättingspännare   Anordning bestående av två krokar/hakar som trycker ihop två 

komponenter. 
Lägeskontroll  Kontroll för att säkerhetsställa materialets kvalité och funktion. 
PMB   Polymermodifierad bitumen  
SBS-asfalt   Polymermodifierad bitumen med tillsatser av styren-butadien-styren  
Skarvklistring  Klistring endast i överlappsskarv.  
Snäppmuff   Skarvdel för att sammanfoga rör mekaniskt.  
Spegelsvets   Svetsmetod bestående utav svetsning och fogning. 
Strängklistring  Klistring så att vidhäftning mot underlaget erhålls till 40-50 procent av 

hela ytan. 
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1 Inledning 

 

1.1 Bakgrund 
Tak i Sverige har utvecklats genom åren, i synnerhet tätskikten, och finns idag i många olika varianter 
för olika miljöer och konstruktioner. Med utvecklingen av tätskikten uppkom även förvirringar kring 
vilken typ av tätskiktssystem, enlagstäckning eller tvålagstäckning, som bör användas och om 
tätskiktet ska appliceras med klistring, svetsning eller mekanisk infästning. Materialval i ett låglutande 
tak och takterrass kan kombineras i olika varianter vilket också skapar förvirring. 
 
Isolering i tak har förr i tiden oftast bestått av mineralull men på senare tid har nya material som PIR 
och cellglas framställts. Dessa nya material har, med sin goda hållfasthet, bidragit till möjligheten att 
bygga tak med låg lutning. 
 
Ett tak kan bestå av olika typer av överbyggnader där de mest förekommande är plåt, betong, tegel, 
singel och sedum. Alla överbyggnader verkar för att skydda tätskikt (och i vissa fall isolering) mot yttre 
påfrestningar.  
 
Avvattning av tak kan ske i olika former där de generella principerna är invändig avvattning och 
utvändig avvattning. Stora vattenbelastningar på tak eller terrass som följd av bristande avvattning kan 
skapa läckor som medför problem. Låglutande tak och takterrasser där lutningen på ytan är mindre än 
eller lika med 1:16 ställer höga krav på avvattningen. Invändig avvattning medför fler håltagningar i 
taket samt stor risk för igentäppning i brunnar. Utvändig avvattning medför hög effektivitet av 
vattenbortföring men kan orsaka skador på fasad om rör fryser. Utvändig avvattning kan även leda till 
istappsbildning vilket är en säkerhetsrisk för vistelsen kring byggnaden. 
 
Ett terrassbjälklag får ofta en grövre konstruktion än ett innerbjälklag eftersom det ställs högre krav på 
terrassen i avseende på isolering och täthet. Detta skapar en nivåskillnad mellan de olika bjälklagen. 
Denna nivåskillnad är inte önskvärd i en byggnad och måste därför beaktas i varje projekt. Med olika 
metoder för att utjämna nivåerna uppkommer olika komplikationer och begränsningar. I den här 
rapporten kommer detta undersökas för att få en helhetsbild av vilken typ av metod som är lämplig 
beroende på vilka funktioner byggnadens översta plan behöver uppfylla. 
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1.2 Syfte 
Syftet är att klargöra när, var och varför problem uppkommer i låglutande tak och takterrasser med 
fokus på tätskikt, isolering, överbyggnad och avvattning för att i ett senare skede dra slutsatser om 
vilka system, material samt tillvägagångssätt som bör användas för att minska risken för uppkomsten 
av problem. 

1.3 Målformulering 
Detta arbete ska resultera i ett dokument som finns till förfogande för konsulter och ska fungera som en 
vägledning i val av systemlösning för låglutande tak och takterrasser. Dokumentet ska innehålla 
information om de olika val som kan göras under projektering av ett låglutande tak eller takterrass samt 
rekommendationer för när dessa bör tillämpas. Då problem vid en viss konstruktionstyp insinueras från 
entreprenaden kan detta examensarbete ge förutsättningar för konsulten att komma med goda 
argument för hur man löser problemet relaterat till den specifika konstruktionstypen konsulten ställts 
inför. Rekommendationer för produktionen kan tillföra kunskap om hur hantering av en specifik 
situation bör ske samt hur konsulten ska ställas sig till problemet. 

1.4 Avgränsningar 
Gårdterrasser har inte förekommit i utbildningsplanen för Byggteknik och design vilket medfört en 
uteslutning av gårdsterrasser i denna studie.  
 
Ekonomiska aspekter har inverkan på val av terrass/tak men skapar hinder i studien p.g.a. 
prisskillnader i enskilda fall. Ekonomiska aspekter är en viktig del men utesluts i denna studie i mån av 
tid. 
 
Takets/terrassens bärförmåga måste uppfyllas och bör alltid beaktas i projekteringen. Bärförmåga 
medför studier kring de olika brott som kan förekomma i taket och dess olika anslutningar. Bärförmåga 
utesluts ur denna studie för att skapa fokus på det verksamma problemet, läckage i tak samt slitage av 
material, som är det mest förekommande i dagens låglutande tak och takterrasser. 

1.5 Lösningsmetod 
Litteraturstudie utfördes med fokus på redan befintliga studier kring låglutande tak och takterrasser 
samt litteraturstudie från fysisk litteratur beträffande isolering, föreskrifter, tätskiktssystem o d. 
Elektroniska källor tillämpades för att hitta aktuell information beträffande låglutande tak och 
takterrasser med fokus på tätskikt, isolering samt överbyggnad. 
 
Besök och möten utfördes för att få inblick i näringslivets syn på låglutande tak och takterrasser och 
samtidigt erhålla erfarenhetsmässiga kunskaper från näringslivet. Fysisk examination av låglutande tak 
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och takterrasser utfördes för att skapa bättre förståelse kring hur konstruktioner är uppbyggda samt hur 
materialen hanteras under montage. 
 
Intervjuer utfördes i form av fysiska möten, telefonintervjuer samt mejlintervjuer för att erhålla kunskap 
om specifika angivelser, metoder, tillvägagångssätt, materialegenskaper samt eventuella praktiska 
kunskaper och erfarenheter.  
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2 Nulägesbeskrivning 
 
2.1 ELU Konsult AB 
ELU startades år 1968 som ett konsultföretag inom byggkonstruktion och anläggningskonstruktion, 
men har på senare tid även inriktat sig mot geoteknik. Företaget är etablerat i Stockholm, Göteborg 
och Helsingborg. ELU har ca 200 anställda (ELU, 2016). Företaget har varit aktivt i ca 47 år och har 
genom åren stött på olika problem. Dessa problem brukar dokumenteras för att sedan erbjudas till 
studenter att undersöka. Bland dessa problem finns en efterfrågan om att kunna förklara lämpliga 
lösningar på hur låglutande tak och takterrasser byggs på ett smidigt sätt för att kunna förhindra bland 
annat fuktskador i byggnaden. 

2.2 Låglutande tak och takterrasser 
I större städer finns ofta brist på mark och byggnader byggs mer på höjden för att åstadkomma större 
vistelsearea på så liten markarea som möjligt. Detta gör att låglutande tak och takterrasser eftertraktas 
för att utnyttjandegraden av en byggnad ska bli större. Takterrasser ses dessutom som attraktivt och 
estetiskt tilltalande, vilket leder till en stor efterfrågan på takterrasser.  

Branta tak har en simpel lösning på vattenavrinning. Vattnet rinner, p.g.a. lutningen, ner till en 
hängränna som för det vidare till marknivå via stuprör. Låglutande konstruktioner medför större risk för 
vattenansamlingar vilket gör konstruktionen mer komplex än branta tak. Högre krav ställs på tätskikt, 
monteringsmetod samt vattenavrinningssystem.
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3 Föreskrifter 
 
3.1 AMA Hus 14 
För att kunna projektera samt producera en korrekt systemlösning bör hänsyn tas till AMA-föreskrifter. 
Med material- och utförandekrav kan man dra många slutsatser kring vilka lösningar som kan 
appliceras för den specifika situationen samtidigt som man, genom egenkontroller, kan fastställa att 
konstruktionen är korrekt utförd. Utförandekraven är riktade mot produktionsskedet medan 
materialkraven bör beaktas i projekteringsskedet.  

OBS! AMA-paragraferna består av direkta citeringar i form av kursiv text från AMA Hus 14 kombinerat 
med egengjord tabell för en bättre översikt över de specifika gällande angivelserna i respektive fall. 

3.1.1 IBG. 1 – Termisk isolering mellan balkar eller överramar i yttertak eller 
ytterbjälklag 

IBG.11  
Skivor av mineralull ska klämmas mellan balkar eller överramar. Om isoleringen har vindskydd skall 
detta vändas mot konstruktionens kalla sida och anslutas väl till balkar eller överramar samt övrigt 
vindskydd och vindavledare. 

IBG.12  
Temporär håltagning genom plastfilm måste tätas med skarvbit som tejpas enligt JSF.5. 

3.1.2 IBG.2 – Termisk isolering under tätskikt i yttertak och ytterbjälklag 
 
Material- och varukrav för cellplast (EPS) 

Isolervara av EPS ska vara lägst EPS 80 enligt SS-EN 13163:2012. 

Vid isolering i ett lag ska kanterna vara falsade eller spontade. 

Vid isolering i två eller flera lag ska skivskarvarna i respektive lag vara förskjutna minst 300 mm. 

Kombinationsprodukt av cellplast med påklistrat övre lag av träull, kork eller dylikt får ha grad kant. 

Cellplaster ska före leverans ha konditionerats så att funktionellt påverkande krympning har avslutats. 
Tidsmässig hänsyn ska göras vid planering, inköp eller avrop.  

Material- och varukrav för cellplast (XPS) 
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Isolervara av EPS ska vara lägst CS(10/Y)200 enligt SS-EN 13164:2012. 

Vid isolering i ett lag ska kanterna vara falsade eller spontade. 

Vid isolering i två eller flera lag ska skivskarvarna i respektive lag vara förskjutna minst 300 mm. 

Cellplaster ska före leverans ha konditionerats så att funktionellt påverkande krympning har avslutats. 
Tidsmässig hänsyn ska göras vid planering, inköp eller avrop. 

Material- och varukrav för cellplast (PIR) 

Isolervara av PIR ska uppfylla kraven för lägst CS(10/Y)120 enligt SS-EN 13165:2012. 

Isolervara ska vara fabriksbelagd på båda sidor med aluminiumfoliekomposit alternativt 
asfaltimpregnerad glasfiberväv (YAM). 

Vid isolering i ett lag ska skivornas kanter vara falsade eller spontade. 

Vid isolering i två eller flera lag ska skivskarvarna i respektive lag vara förskjutna minst 300 mm. 

Cellplastskivor ska före leverans ha konditionerats så att funktionellt påverkande krympning har 
avslutats. Tidsmässig hänsyn ska göras vid planering, inköp eller avrop. 

Utförandekrav för mineralull 

Skivor ska fästas mekaniskt 

Fallisolering/utspetsningskilar ska utföras av mineralull med samma kvalitet som övrig takisolering. 

Vid tätskikt av dubbla lag tätskiktsmatta ska infästningen ske genom den undre tätskiktsmattan. Vid 
tätskikt av ett lag tätskiktsmatta eller takduk ska infästningen ske i överlappsskarvarna. 

Utförandekrav för cellplast (EPS & XPS) 

Skivor ska läggas löst eller fästas mekaniskt. 

Fallisolering/utspetsningskilar ska utföras av cellplast med samma kvalitet som övrig takisolering. 

Cellplast ska täckas med ett lager av obrännbar isolering ≤20mm takboard av mineralull. 

Vid tätskikt av dubbla lag tätskiktsmatta ska infästningen ske genom den undre tätskiktsmattan. Vid 
tätskikt av ett lag tätskiktsmatta eller takduk ska infästningen ske i överlappsskarvarna. 
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Vid lös utläggning av både cellplast och tätskikt ska konstruktionen belastas med överbyggnad 
exempelvis i form av tvättad singel. Överbyggnadens egentyngd ska överstiga dimensionerande 
vindsug i varje zon av taket. 

Utförandekrav för cellplast (PIR) 

Skivor ska fästas mekaniskt eller klistras med varmasfalt. 

Mekanisk infästning ska ske med minst 6 fästdon per skiva före infästning av tätskikt. 

Vid klistring av tätskikt med varmasfalt ska isolervaran vara fabriksbelagd på båda sidor med 
asfaltsimpregnerad glasfiberväv (YAM). 

Isolervaran ska helklistras med varmasfalt med tätade skarvar enligt tillverkarens dokumenterade 
anvisningar. 

Utförandekrav för cellglas 

Före klistring med varmasfalt på yttertak eller terrasstak ska underlaget strykas med primer. 

Vid underlag av trapetsprofilerad varmförzinkad plåt ska profiltopparna avfettas. 

Cellglasblock ska sättas i varmasfalt med tätade skarvar. 

Blocken ska tryckas in mot tidigare lagda block så att asfalt trycks upp i fogarna. 

3.1.3 IBG.3 – Termisk isolering på tätskikt i yttertak eller ytterbjälklag 
Cellplast (XPS) 

Isolervara av XPS ska uppfylla kraven för lägst CS(10/Y)200 enligt SS-EN 13164:2012. 

Cellplast ska läggas löst eller klistras. 

Isolering ska skyddas mot nedträngande överbyggnadsmaterial med separationsskikt av geotextil eller 
dylikt. 

Taklutning får inte överstiga 1:16 (4 grader). 

3.1.4 JSE – Vattentäta skikt av asfalt, duk, folie e d i hus 
Material- och varukrav för tätskiktsmaterial 
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Tätskikt av armerad bitumen (tätskiktsmatta) för yttertak ska tillverkas enligt harmoniserad standard 
SS-EN 13707:2013 och redovisas i prestandadeklaration. 

Tätskikt av armerad bitumen (tätskiktsmatta) för bjälklag ska tillverkas enligt harmoniserad standard 
SS-EN 13969:2004 och redovisas i prestandadeklaration. 

Tätskikt av plast- eller gummiduk ska tillverkas enligt harmoniserad standard SS-EN 13956:2013 och 
redovisas i prestandadeklaration. 

Tätskiktsmaterial ska vara anpassat till underlag och beläggningsmaterial respektive 
beklädnadsmaterial. 

Asfaltsprodukter som ska appliceras genom svetsning (sträng- eller helsvetsning) till underlaget och 
ska innehålla svetsbar asfalt till en mängd som minst motsvarar 1,0 kg/m2 svetsad area. 

Utförandekrav för tätskiktsmaterial 

Tätskiktsmaterial ska vid läggning ha sådan temperatur att sprickor och dylikt inte uppstår i materialet. 

Detaljer i tätskiktet ska utföras i direkt anslutning till täckningen. 

För varje dagsetapp ska lagd del av tätskikt tillfälligt förslutas till underlaget. 

Tätskikt ska vid pågjutning av betong och dylikt skyddas mot mekanisk påverkan och vidhäftning med 
ett skyddsskikt. 

 

Krav på underlag m. m för tätskiktsmaterial 

Underlaget ska vara rent. 

Nivåskillnader, till exempel i elementfogar, ska vara utjämnade så att jämn övergång erhålls. 

Underlag för tätskikt ska ha en ytjämnhet minst motsvarande brädriven betong. 

Underlag ska vara fritt från vatten, snö och is före läggning av tätskikt. 

Vid klistring av tätskikt mot underlag ska underlaget vara torrt. 

Underlag av cellplast ska täckas med 20 mm mineralullsboard enligt avsnitt IBG.2. 
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Vid tätskikt av duk utan fabrikslagd baksida av geotextil ska, för andra underlag än mineralull, 
underlaget vara täckt med ett glid- eller skyddsskikt. 

JSE. 14 – Vattentäta skikt av tätskiktsmatta i ytterbjälklag 
UTFÖRANDEKRAV 

Tätskikts överyta i ytterbjälklag ska luta minst 1:100 (0,6 grader). Ränndal får vara horisontal. 

Enlagstäckningar ska utföras med minst 100 mm överlapp i längdskarvar och minst 150 mm överlapp i 
tvärskarvar. Överlappen ska klistras till full bredd. 

Tvålagstäckningar ska läggas med förskjutna skarvar i de båda lagen. Längdskarvar ska utföras med 
minst 80 mm överlapp och tvärskarvar med minst 150 mm överlapp. Överlappen ska klistras till full 
bredd. 

De metoder som kan användas för montering av vattentäta enlagstäckningar av tätskiktsmatta 
(TT typ 141-) i ytterbjälklag är: 

 JSE. 1411    Helklistrad tätskiktsmatta 
 JSE. 1412    Strängklistrad tätskiktsmatta 
 JSE. 1413    Skarvklistrad tätskiktsmatta 
 
Alla tre metoder kräver en tjocklek hos tätskiktsmattan som är högre än eller lika med 5 mm. 

JSE. 141-1 Uppdragningar av TT typ 141- på vägg, sarg e d 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tätskikt ska anslutas till vertikal spikbar yta 
med kappa enligt figur AMA JSE. 141-1/1. 
Kappor ska helklistras. Överlapp mellan 
kappor och tätskikt ska läggas i eventuell 
lutningsriktning. 
 

Figur JSE. 141-1/1 
hämtad från AMA Hus 14, AB Svensk Byggtjänst 
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Tätskikt ska helklistras till kapporna. 
Intäckning av väggkrön ska utföras enligt figur 
AMA JSE. 141-1/2 eller figur AMA JSE. 141-
1/3. 
 
Uppdragning på krönmur ska utföras enligt 
figur AMA JSE. 141-1/2 eller AMA JSE. 141-
1/3. 
 
Väggkrön ska täckas med remsa av byggpapp 
i lägst kvalitet YEP 2500 som ska skarvklistras. 
Remsa ska dras ned minst 50 mm på utsida 
väggmur och fästas med spik med 
centrumavstånd högst 150 mm. Remsa ska 
överlappa eventuella luftspalter i krönmuren 
bakom plåtbeslag. 
 Väggkrön som i sin helhet täcks in med 
tätskiktsmatta ska utföras enligt figur AMA 
JSE. 141-1/3. Tätskiktskappa ska dras ned 
minst 50 mm på utsida väggkrönet och 
fästas med spik med centrumavstånd högst 
150 mm. 
 

I de fall underlaget kan röra sig horisontalt 
eller vertikalt i förhållande till den vertikala 
ytan ska uppdragning av tätskikt utföras 
enligt figur AMA JSE. 141-1/4. 
 

Figur JSE. 141-1/2 
hämtad från AMA Hus 14, AB Svensk Byggtjänst 

Figur JSE. 141-1/3 
hämtad från AMA Hus 14, AB Svensk Byggtjänst 

Figur JSE. 141-1/4 
hämtad från AMA Hus 14, AB Svensk Byggtjänst 
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JSE. 141-2 Anslutningar av TT typ 141- till fläns 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

De metoder som kan användas för montering av vattentäta tvålagstäckningar av tätskiktsmatta 
(TT typ 142-) i ytterbjälklag och tak är: 
 JSE. 1421   Undre lag helklistrad & övre lag helklistrat 
 JSE. 1422   Undre lag strängklistrat & övre lag helklistrat 
 JSE. 1423   Undre lag skarvklistrat & övre lag helklistrat 
 

JSE. 142-1 Uppdragningar av TT typ 142- på vägg, sarg e d 
 

 

 

 

 

 

 

 

BRUNNFLÄNS, BRÄDDAVLOPP O D 
Anslutning av tätskikt till brunn med 
plåtfläns ska utföras enligt figur AMA JSE. 
141-2/1. 
 
Anslutning av tätskikt till annan typ av brunn 
ska utföras enligt brunnleverantörens 
dokumenterade anvisningar. 
Fläns ska fästas i underlaget enligt 
brunnleverantörens dokumenterade 
anvisningar. 
 

Tätskikt ska anslutas till vertikal yta med 
kappor som läggs parallellt med vinkeln 
enligt figur AMA JSE. 142-1/1. Kappor 
ska helklistras. Överlapp mellan kappor 
och tätskikt ska läggas i eventuell 
lutningsriktning. 

Figur JSE. 141-2/1 
hämtad från AMA Hus 14, AB Svensk Byggtjänst 

Figur JSE. 142-1/1 
hämtad från AMA Hus 14, AB Svensk Byggtjänst 
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Uppdragning på väggkrön ska utföras 
enligt figur AMA JSE. 142-1/2 eller figur 
AMA JSE. 142-1/3. 
 
Väggkrönet ska täckas med remsa av 
byggpapp i lägst kvalitet YAP 2200 som 
ska skarvklistras. Remsan dras ned minst 
50 mm på utsida väggkrön och fästes 
med spik med centrumavstånd högst 150 
mm. 

Väggkrön som i sin helhet täcks med 
tätskiktsmatta ska utföras enligt figur AMA 
JSE. 142-1/3. Tätskiktspappen av övre lag 
dras ned minst 50 mm på utsida krönmur 
och fästes med spik med centrumavstånd 
högst 150 mm. 

RÖRELSEFOG VID VERTIKAL YTA 
I de fall underlaget kan röra sig horisontalt 
eller vertikalt i förhållande till den vertikala 
ytan ska uppdragning av tätskikt utföras 
enligt figur AMA JSE. 142-1/4. 

Figur JSE. 142-1/2 
hämtad från AMA Hus 14, AB Svensk Byggtjänst 

Figur JSE. 142-1/3 
hämtad från AMA Hus 14, AB Svensk Byggtjänst 

Figur JSE. 142-1/4 
hämtad från AMA Hus 14, AB Svensk Byggtjänst 
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JSE. 142-2 Anslutningar av TT typ 142- till fläns 

 

 

 

 

 

 
 

TT typ 141- 
(enlagstäckningar) 

TT typ 142- 
(tvålagstäckningar) FÖRESKRIFTER 

X = 300 mm X = 300 mm JSE. 141-1/JSE. 142-1 

Uppdragning på vägg och dylikt ska utföras till minst X över färdig 
överbyggnad 

X = 300 mm X = 200 mm JSE. 141-1/JSE. 142-1 

Uppdragning på sargar till hinder som brandgasventilator, 
takljuskupoler och dylikt ska vara minst X över färdig överbyggnad. 

X = 500 mm  X = 500 mm JSE. 141-3/JSE. 142-3 

Tätskiktsmattan ska dras ned minst X på yttervägg. 

X = 500 mm X = 500 mm JSE. 141-6/JSE. 142-6 

Vid fall mot vertikal yta ska ränndal anordnas minst X från vertikal 
yta. 

X = 100 mm X = 100 mm Figurer JSE. 141-8/2 ELLER JSE. 142-8/2 

Underkant dörröppning ska ligga X över överbyggnad. Höjd på de 
vertikala uppdragningarna ska räknas från överbyggnadens yta. I 
övrigt utförande enligt JSE. 141-1/JSE. 142-1 

BRUNNFLÄNS, BRÄDDAVLOPP O D 
Anslutning av tätskikt till brunn med plåtfläns 
ska utföras enligt figur AMA JSE. 142-2/1. 
Anslutning av tätskikt till annan typ av brunn 
ska utföras enligt brunnleverantörens 
dokumenterade anvisningar. 
Fläns ska fästas i underlaget enligt 
Brunnleverantörens anvisningar. 

Figur JSE. 142-2/1 
hämtad från AMA Hus 14, AB Svensk Byggtjänst 

Tabell 1 (AMA Hus 14 2014):                                                         
Föreskrifter för enlagstäckning och tvålagstäckning med liknande angivelser. 
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4 Faktainsamling 
 
4.1 Det låglutande takets utveckling och funktion 
Plana tak har förekommit genom alla tider och tillämpades initialt på mindre byggnader. Principen för 
uppbyggnaden är enkel samt har en kort byggtid. Komplikationer kring tätning av låglutande tak har 
alltid existerat. 

Ett låglutande tak kan utformas med lutning eller vara uppbyggt med lutande fall mot ränndalar. Taket 
anses som låglutande fastän den är bågformad eftersom lutningen, i synnerhet vid högsta punkten, är 
förhållandevis liten. 

Taket verkar för upprätthållande av en innemiljö som är torr, bekväm, tempererad och i synnerhet 
beboelig, därför kallas taket för den femte och känsligaste fasaden. Taket utsätts för många 
påfrestningar och måste skyddas mot belastningar som kan orsaka skador. En takkonstruktion utgör 
en klimatskärm med innehållande komponenter som ska skapa bärighet, isolering och täthet. 
Generaliserat består takkonstruktioner utav bärande del, isoleringsmaterial och tätskikt. 

4.2 Behandlade påfrestningar på låglutande tak och takterrasser 
Fukt utifrån  
Fukt utifrån belastar taket med stora påkänningar. Taket/terrassen ska upprätthålla täthet i både 
material och anslutningar. Låglutande tak och takterrasser ger upphov till bildande av vattensamlingar 
som ska motverkas genom funktionell avvattning. 
 
Solstrålning  
Solstrålning påverkar taket negativt i samband med långvarig exponering vilket leder till nedbrytning av 
organiskt material. Solstrålning medför risk för bildning av ångblåsor i tätskikt om exponering sker 
under en lång period. 
 
Ispåverkan  
Ispåverkan uppstår om taket har ofullständig avvattning. Moderna tätskikt bör stå emot denna typ av 
påfrestningar. Däremot kan isbildningar leda till stora vattensamlingar när det exempelvis skapas 
isbildningar i hängrännor som hindrar vattenavledningen från taket. 
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Rörelser  
Dimensionsförändringar i konstruktionen till följd av fukt- och temperaturvariationer samt snö- och 
vindlaster ska tas upp av taket. 
Brandpåverkan  
Material i taket eller terrassen, i synnerhet tätskikt och isolering, ska enligt lag klara specificerade krav 
på brandspridning samt genombränning (Runnevik et al. 2007, 8-9).  

4.3 Låglutande tak 
Takets utformning kan variera men definieras genom takets lutning. Låglutande tak definieras då 
lutningen är mindre än eller lika med 1:16 (3,6˚).  Lägre lutning medför högre krav på tätskikt eftersom 
risken för bildande av vattensamlingar ökar med lägre lutning på taket. 

En ökning av populariteten bland låglutande tak har skett i samklang med tekniska förbättringar av 
tätskikten. Arkitekter tillges en stor frihet vilket tydligt framgår av de senaste årens prisbelönta 
byggprojekt där det låglutande taket tillfört en karaktär till byggnaden.  Ett låglutande tak ger dessutom 
många funktionella fördelar i form av högre spännvidder, lägre vikter samt möjliggörandet av en extra 
våning (Runnevik et al. 2007, 10-11).  

4.4 Tätskikt 
Tätskiktets huvudsakliga uppgift är att förhindra förekomsten av fukt in i byggnaden och konstruktionen 
men det finns fler saker att tänka på vid val av tätskikt. Viktiga aspekter är till exempel hur stor last som 
påverkar tätskiktet i avseende på olika typ av nyttig last som gångtrafik, vindlast och snölast, men även 
egentyngden på konstruktionen. Andra viktiga parametrar är väderförhållandena utomhus, alltså hur 
väl tätskiktet klarar temperaturförändringar. Något som också måste beaktas är vilken 
monteringsmetod som ska användas och om materialet, ur miljösynpunkt, är återvinningsbart 
(Runnevik et al. 2007, 41). 

Vid applicering av tätskikt är det viktigt att materialet skyddar mot läckage vid till exempel anslutningar 
för att undvika fukt in i byggnaden och på andra fuktkänsliga byggdelar. 

På marknaden förekommer främst tre olika typer av tätskiktsprodukter i form av takdukar, 
tätskiktsmattor och takpapp. Takdukar har ett lite flexiblare material och en lägre egentyngd än 
tätskiktsmattor. Takdukar kan tillverkas utifrån olika typer av plast, gummi och polymermodifierad 
bitumen och kan endast appliceras som enlagstäckning medan tätskiktsmattor kan tillämpas som både 
enlags- och tvålagstäckning. Tätskiktsmattor finns endast i polymermodifierat bitumen, däremot skiljer 
sig materialet från takduken eftersom tätskiktsmattan består av SBS alternativt APP, medan takduken 
består av ECB alternativt PMB. Takpapp består ofta av oxiderat bitumen och används sällan vid 
låglutande tak (Runnevik et al. 2007, 42). 
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4.4.1 Exponerade och inbyggda tätskikt 
Olikheter mellan låglutande tak kan definieras genom placeringen av tätskiktet, tak med exponerade 
tätskikt respektive inbyggda tätskikt. Exponerade tätskikt är utsatta för atmosfärens alla påfrestningar. 
Det inbyggda tätskiktet täcks med överbyggnad eller isolering och används i bl. a. 
takterrasskonstruktioner avsedda för gångtrafik. 

Det inbyggda tätskiktet skyddas mot påkänningar men kan skadas i samband med montering av 
överbyggnad. Inbyggda tätskikt medför komplikationer i reparationen av taket eftersom överliggande 
skikt måste avlägsnas innan skada kan repareras vilket skapar merkostnader. 

Väl fungerande överbyggnader för tätskikt är: 

 Sand och betongplattor 
 Armerad betong 
 Asfaltbetong, gjutasfalt 
 Växtskikt 
 Takträdgårdar 
 Värmeisolering samt överbyggnad enligt ovan. Dessa typer av tak kallas även omvända tak 

eftersom isoleringen placeras ovanpå tätskiktet (Runnevik et al. 2007, 52). 
 

Rekommendationen för lutning på nybyggda tak skiljer sig beroende på om exponerat eller inbyggt 
tätskikt tillämpas. Vid inbyggda tätskikt rekommenderas en lutning på 1:100 (Tätskiktsgarantier 2 2016, 
9), medan exponerade tätskikt har en rekommendation på 1:40 (Tätskiktsgarantier 1 2016, 8). För 
båda metoderna gäller däremot att en vattenansamling på högst 30 mm får bildas (Tätskiktsgarantier 1 
& 2 2016, 8 (1) & 9(2)). 

ELU projekterar ofta inbyggda tätskikt i takterrasser där fukttransport till skikt under isoleringen 
motverkas genom inmontering av ett ytterligare tätskikt på den bärande delen. Det provisoriska 
tätskiktet skyddar nedreliggande skikt mot fukt under produktionen samt verkar som en ångspärr mot 
diffusionsangrepp på isoleringen. När produktionen avslutats kan tätskiktet avlägsnas men lämnas kvar 
för att skapa en extra säkerhet samtidigt som det provisoriska tätskiktet inte medför försämringar på 
konstruktionen.  

 

 

 

Bild 1 (ELU Konsult AB 2016):                       
Detalj på ytterbjälklag från projektet Kv. TYGELN. 



                                                                                                         FAKTAINSAMLING______ 
 

 

17 
 

4.4.2 Monteringsmetoder för tätskikt 
Vid tvålagstäckning brukar det undre laget hel- eller strängklistras på underlaget. Det övre laget 
helklistras sedan på det undre laget. Ett problem med val av klister är att det bör ha likartad kemisk 
sammansättning som tätskiktet för att klistret på sikt ska hålla. Dessutom kan komplikationer uppstå då 
underlaget måste vara helt torrt vid klistring som infästningsmetod.  

Med mekanisk infästning blir byggandet mer effektivt i produktionen då metoden inte påverkas lika 
mycket av klimatet. Vid mekanisk infästning läggs tätskiktet löst ovanpå underlaget och förankras 
sedan med fästdon. Detta eliminerar risken för ångblåsor som är vanligt vid till exempel klistring. 
Ytterligare infästningsmetoder är svetsning och infästning genom belastning.  

För att få konstruktionen tät i anslutningar och skarvar brukar svetsning användas, men då det krävs 
väldigt hög värme för att smälta materialet ställs vissa krav från ”heta arbeten”. En alternativ metod kan 
då användas där skarven istället klistras (Runnevik et al. 2007, 69-70). 

4.4.3 Olika fästdon för olika underlag 
Vid mekanisk infästning används olika typer av fästdon beroende på vilket material som används som 
underlag för att få en stabil och hållbar infästning. Nedan följer en tabell för olika typer av fästdon 
beroende på underlag. 

 

Underlag Fästdon Övrigt 
Plåt Plåtskruv 

 

Träpanel Träskruv 
 

 
Betong 

Rostfri betongspik alt. skruv i 
förborrat hål 

 

 

Lättbetong 
Lättbetongplugg alt. 
lättbetongskruv 

Lättbetongskruv får endast 
användas då lättbetongen har 
en densitet på minst 450 kg/m3. 

 

Tabell 2 (skapad utifrån Mataki 2012, 21) Val av fästdon med avseende på underlag samt eventuell övrig information beträffande specifik fästdon. 
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Bild 2 (Mataki 2012):                                   
Mataki TestTM som tillämpas för läcklokalisering. 

4.4.4 Kontroll av tätskikt 
För att kontrollera att tätskiktet är tätt efter montage kan Mataki Test användas. Metoden bygger på att 
rök blåses in och bildar ett täcke under tätskiktet. Om tätskiktet inte är helt tätt kan rök tränga ut där 
otätheten uppkommit och montören kan då åtgärda problemet. Denna metod används vanligast vid 
mekanisk infästning men kan i vissa fall även tillämpas vid strängklistring. Detta används som ett 
komplement till de egenkontroller som bör utföras under monteringens olika skeden (Mataki 2012, 34). 

 

 

 

 

 

 

 
4.5 Avvattning 
Tätskiktets funktion är att hålla tätt i taket och på så vis hindra vatten från att ta sig in i konstruktionen. 
Detta betyder att tätskiktet klarar vattentryck men det är fortfarande viktigt att så snabbt som möjligt 
avleda vatten från taket för att avlasta taket och motverka isbildningar. 

Takets avvattning kan ske genom utvändig eller invändig avvattning. Vid ett kallt tak väljer man oftast 
utvändigt avlopp medan vid varmt tak är invändigt avlopp vanligast (Tätskiktsgarantier 1 2016, 12).  Vid 
utvändig avvattning används hängrännor, vilket medför risk för att istappar bildas som i sin tur ökar 
risken för personskador. Den invändiga avvattningen sker genom takbrunnar, placerade i takets 
lågpunkter dit vattnet rinner. Med invändiga takbrunnar bör rensning ske regelbundet då ett stopp kan 
skapa höga vattenbelastningar som i sin tur kan skada konstruktionen. Speciella brunnar med två 
utlopp används i kombination med inbyggda tätskikt där ena utloppet ligger i anslutning till tätskiktet 
medan det andra utloppet ligger i anslutning till överbyggnadens yta (Runnevik et al. 2007, 11 & 67). 

4.5.1 Utvändig avvattning 
Om utvändig avvattning tillämpas medför metoden en hantering av nederbörden utanför huset vilket 
betyder att vatten avleds från taket genom fall ner till hängrännor och stuprör eller via fotrännor och 
utkastare till vattkupor och stuprör (Pittsburgh Corning Scandinavia AB 2006, 17). 



                                                                                                         FAKTAINSAMLING______ 
 

 

19 
 

Bild 3 (Byggkatalogen 2016):       
Icopal Utkastare med kvadratisk öppning. 
 

Bild 4 (Byggkatalogen 2016):               
Icopal Sargbräddavlopp med cirkulär öppning. 
 

4.5.2 Ukastare 
Ukastare tillämpas vid fall där utvändig avvattning sker på ett tak med sarg. Utkastaren placeras i 
sargen där hål för avvattning skapas i fasaden. Lutning på taket utformas för att leda vattnet till 
närmsta utkastare. Hål i sarg kan tillämpas som sargbräddavlopp, dvs. komplettering till en redan 
befintlig avvattning vilket medför att hålet placeras högre upp på sargen.  

 

 

 

 
 

 

4.5.3 Självfallssystem 
Självfallssystemet utnyttjar tyngdkraften för transport av vatten och kräver därför ett fall i hela systemet. 
Rördimensionerna för självfallssystem brukar bestå av 90mm respektive 110 mm grova rör. Vattnet 
som transporteras i rören fyller en tredjedel och brukar sällan överskrida fyllnadsgraden. Systemet 
medför lägre risk för igentäppning eftersom brunnarna och rören är grövre (Runnevik et al. 2007, 89). 
 

4.5.4 Fullflödessystem (UV-system) 
En fördel med UV-system är att luftinsläpp i ledningssystemet inte tillåts. Detta leder till att man kan ha 
mindre rördimensioner (Armatec 2009, 3) vilket både kan vara fördelaktigt då det tar mindre plats samt 
att mindre material behövs vilket kan vara positivt ekonomiskt och ur miljösynpunkt. En annan fördel är 
att rören kan läggas helt horisontellt (Armatec 2009, 3) vilket kan vara fördelaktigt i situationer med 
begränsat utrymme.  

UV-systemet är däremot ganska kritiserat där det främsta argumentet är risken för igensättning. En av 
anledningarna till att rören sätts igen är att rördimensionerna är för små. Man använder små 
rördimensoner för att skapa tryckfall, vilket är huvudprincipen för ett UV-system. Det finns dock 
metoder att tillämpa för att kunna åstadkomma tryckfall och ändå öka rörstorleken, för att på så sätt 
undvika igensättning. Det utförs genom inplacering av motståndsbrickor i takbrunnen. Man kan då 
uppnå rördimensioner som är nästan dubbelt så stora. En annan orsak till att systemet kan sättas igen 
är att skifferkorn från takpappen lossnar, klibbar fast i röret och skapar då stopp. Detta problem kan 
åtgärdas genom att använda folie som ångspärr istället för takpapp. 
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Bild 5 (Mataki 2012):    
Självfallsbrunn med lövfångarsil. 
 

Bild 6 (Geberit 2016):    
Fullflödesbrunn (UV-brunn). 
 

UV-systemet är även kritiserat för uppkomsten av läckage. Läckaget beror ofta på att fel typ av rör 
används, till exempel ABS-rör.  Med tiden uppstår sprickbildningar i ABS-rören. Detta problem har inte 
identifierats då PEH-rör tillämpats. Andra orsaker till att läckage uppstår är fel typ av skarvning eller vid 
bristfällig rengöring i samband med svetsning. Snäppmuffar bör undvikas och ersättas av elmuffar eller 
spegelsvets (Armatec 2009, 4). 

4.5.5 Takbrunnar 
Vid placering av takbrunnar finns vissa krav som måste beaktas. Generellt gäller att centrumavståndet 
för takbrunnarna ska vara max 12-15 m. Detta krav blir däremot sällan dimensionerande eftersom det 
även ska finnas en takbrunn per takstolsfack om centrumavståndet för balkarna i takstolen är större än 
3 m. För att takbrunnarna ska ha så bra effekt som möjligt placeras de oftast i takets lägsta punkter 
med minsta avstånd på 500 mm från vertikal yta. I övrigt gäller att det alltid ska finnas minst en 
takbrunn på en 500 m2 takyta och minst två takbrunnar på hela taket då invändig avvattning tillämpats 
(Tätskiktsgarantier 1 2016, 12). 

 

 

 

 

 

4.5.6 Bräddavlopp 
Det finns viss risk för att takbrunnar täpps igen. Man använder därför ofta bräddavlopp som en reserv 
för vattenavrinningen. Då bräddavlopp sitter högre upp än takbrunnen ger det dessutom en tydlig 
indikation på att igentäppning i den ordinarie takbrunnen har skett (Tätskiktsgarantier 1 2016, 13), 
vilket då kan åtgärdas. 

4.6 Underlag 
Underlaget är det skikt som ligger precis under tätskiktet. Beroende på konstruktion finns olika typer av 
underlag som till exempel trä eller isolering. Vid konstruktioner då trä tillämpas bör underlaget täckas 
med byggpapp. Byggpappet ska ha en lägsta kvalitet på YAM 2000. Ovanpå byggpappen monteras 
tätskiktet. 
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Bild 7 (Paroc 2016):                            
Mineralull i form av stenull. Skuren i skivform för enklare montage. 
 

Vid underlag av cellplast ska en takboard av mineralull appliceras ovan på cellplasten av 
brandsäkerhetsskäl (Tätskiktsgarantier 1 2016, 9). Andra förekommande underlag är lättbetong och 
betong (Mataki 2012, 21). 

4.7 Takisolering 
Funktionsmässiga krav som bör ställas på isolering varierar med typen av takkonstruktion. 
Isolerförmågan är i de flesta fall viktig men kan, vid sämre erhållet U-värde, kompenseras med tjockare 
skikt av isolering. Krav på isoleringen varierar också beroende på var i konstruktionen materialet ligger. 
Invändig isolering ställer krav på ljudabsorption och brandtålighet medan krav på vattenabsorption är 
mindre viktigt. Isolering ovanför tätskiktet ställer krav på tryckhållfasthet, vattenabsorption och 
diffusionstäthet.   

Vanligaste placeringen av isolering i låglutande tak och takterrasser sker mellan takbjälklag och tätskikt 
som medför krav på ljudabsorption, brandtålighet och värmeisolering. Då gångtrafik kan förekomma på 
taket eller takterrassen, ställs även krav på hållfastheten.   

4.7.1 Mineralull 
Mineralull har god värmeisoleringsförmåga i samband med låg densitet. För isolering i låglutande tak 
ställs krav på tryckhållfastheten vilket har till följd att densiteten ökas för att uppfylla krav för 
tryckhållfastheten (Runnevik et al. 2007, 33). Med ledning av kraven för ökad tryckhållfasthet föredras 
stenull i låglutande tak eftersom stenull erhåller högre densitet än glasull. 

Mineralull är ett öppet material, öppet för luft och vattenånga. Materialet ska skyddas från 
vattenangrepp, även tillfälliga. Materialets öppna struktur skapar goda ljudisolerande egenskaper och 
anses ofta obrännbart eftersom bindemedlet, som står för brännbarheten i materialet, utgör en liten 
andel (Runnevik et al. 2007, 33).   

Stenull 
Innehåller fibrer som tillverkas via en spinnprocess från exempelvis bergarten diabas. Fibrerna tål 
högre temperaturer än fibrerna i glasull. Stenull erhåller, p.g.a. fibreringstekniken, en del ofibrerat 
material som endast utgör en tyngd utan att öka materialets kvalitet.  
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Bild 8 (Krylbo Isolering 2016):            
Glasull skuren i skivform för förenklad montage. 
 

Glasull 
Glasullen framställs från råvaror som används till vanligt glas, numer ofta från avfallsglas. Materialet 
har en lägre smältpunkt än den hos stenullen.  
 

 

 

 

Värmekonduktivitet 
U-värde Glasull & Stenull = 0,033 – 0,039 W/mK 
 
Beständighet 
Mineralull har en livslängd som överstiger den för byggnaden om materialet hanteras korrekt och 
skyddas från påfrestningar som skadar produkten. 
 
Dimensionsstabilitet 
Glasull och stenull har god formstabilitet som är fördelaktigt i utsatta konstruktionsdelar där frekventa 
klimatvariationer kan ske, som exempelvis låglutande tak. 
 
Tryckhållfasthet 
Mineralull kan erhålla densiteter på 10 kg/m3 till flera 100 kg/m3 som påverkar materialets 
tryckhållfasthet. Tryckhållfastheten beror också på fibrernas grovlek och orientering samt 
bindemedelsmängden och dess spridning i materialet. Densiteten hos materialet bör beaktas för att 
säkerhetsställa tätskiktets hållbarhet. 
 
Brandegenskaper 
Mineralull anses obrännbart och kan agera som ett brandskydd åt andra material. Stenull har högre 
beständighet mot brand än glasull. 
 
Temperaturtålighet 
Mineralull har god temperaturtålighet och bör komplettera cellplastisolering som ett översta 
isoleringsskikt för att skydda cellplasten mot höga temperaturer i samband med montering av tätskikt 
eftersom klistring och i synnerhet svetsning skapar värmepåkänningar. För mineralull i tak är högsta 
konstanta användningstemperatur 200 °C (Runnevik et al. 2007, 33-34). 
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Bild 10 (Cellplaster.nu 2016):                  
Cellplast (XPS). Beständigare mot vattenbelastning än EPS. 
 

Bild 9 (Cellplaster.nu 2016):       
Cellplast (EPS). 
 

4.7.2 Cellplast 
Cellplast är ett samlingsnamn för olika typer av expanderade plaster. Cellplast förekommer främst i 
form av EPS och XPS. Materialet har en god värmeisolerande förmåga med en sluten cellstruktur som 
skapar en lufttät struktur vilket dock ger materialet dålig ljudabsorption. Cellplastens slutna cellstruktur 
skapar en resistans mot momentana vattenbelastningar. Cellplast anses vara ett brännbart material. 

Expanderad Polystyren (EPS) 
Plastprodukt som innehåller slutna celler i en öppen struktur. Efter tillverkning krymper isolerprodukten 
6-7 promille vilket kan kompenseras för genom att lagra materialet (konditionering) för att sedan 
montera i små skivor (Runnevik et al. 2007, 35).  
 
Värmekonduktivitet 
U-värde EPS = 0,033 – 0,041 W/mK 
 

 

Extruderad Polystyren (XPS) 
Plastprodukt som innehåller slutna, gasfyllda celler i en sluten struktur. Tillverkningsprocessen gör att 
materialet får en relativt sluten yta som är luft- och vattentät vilket i sin tur gör att materialet har en 
ovanligt låg vattenabsorption (Runnevik et al. 2007, 37). 

Värmekonduktivitet 
U-värde XPS = 0,033 – 0,037 W/mK 
 

 

 
 
Beständighet 
Cellplast är beständigt mot kontakt med syror och alkalier men är känslig för exponering av solljus då 
ytan börjar förspröda. Materialet är obeständigt mot organiska lösningsmedel, exempelvis bensin och 
oljor. PVC-material i direktkontakt med materialet påverkas negativt av cellplasten eftersom cellplasten 
påskyndar mjukgörarvandringen ur PVC-materialet som p.g.a. detta försprödas. 
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Bild 11 (Bauder 2016):         
PIR-isolering med aluminiumtäckning på två sidor. 

Brandegenskaper 
Cellplast är ett brännbart material och måste i många fall kompletteras med andra material, exempelvis 
stenull, som ger ett brandskydd. Applicering av brandhämmande medel kan tillämpas för att göra 
cellplasten svårantändlig men undviks i allra högsta grad av tillverkare i Sverige då medlet skadar 
miljön.  
 
Temperaturtålighet 
Cellplasterna som benämnts ovan är temperaturtåliga i normala förhållanden men smälter vid 100 °C. 
Högsta rekommenderade användningstemperatur är 80 °C, därefter börjar cellplasten bli mjukare men 
håller fortfarande sin form upp till 100 °C då den börjar smälta (Runnevik et al. 2007, 35-37). 

4.7.3 Polyisocyanurate (PIR)  
PIR är vattentätt p.g.a. den slutna cellstrukturen vilket medför beständighet mot mögel och röta. 
Cellerna, fyllda med koldioxid, skapar bättre isolerande egenskaper än luft (Swedisol, 2016).  

PIR erhåller lågt U-värde p.g.a. små täta kristaller i isoleringen. Materialet är brandklassificerat och 
beter sig likt trä vid brand där ytan förkolnar och skapar ett skyddande lager (Cander och Svensson 
2010, 11). 

Värmekonduktivitet 

 U-värde PIR = 0,020 W/mK (Cander och Svensson 2010, 11). 

 

 

 

 

 

4.7.4 Polyuretan (PUR) 
PUR har sämre brandegenskaper än PIR eftersom materialet avger en gulaktig rök innan antändning 
som skapar andningssvårigheter. Gaserna som bildas är giftiga även vid låga koncentrationer (Cander 
och Svensson 2010, 11). 

Värmekonduktivitet 

U-värde PUR = 0,033-0,037 W/mK (Runnevik et al. 2007, 40) 
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Bild 12 (Ekobyggportalen 2016):       
Cellglas skuren för åskådliggörande av celler. Utsöndrar en gas i samband med 
uppskärning som kan anses obekväm att vistas kring. 
 

4.7.5 Cellglas 
Cellglas tillverkas av smält glas samt kolpulver och har en sluten cellstruktur som är ogenomtränglig för 
vatten och ånga. 

Materialet har en god värmeisolerande förmåga och en mycket god dimensionsstabilitet. Materialet är 
beständigt men sprött vid användning/montering. Cellglas är obrännbart och har en god tryckhållfasthet 
som skapar möjligheter till användning i fall med stora trycklaster. 

Värmekonduktivitet 
U-värde Cellglas = 0,039 – 0,050 W/mK (Runnevik et al. 2007, 38) 
 

 

 

 

 

 

4.7.6 Sammanställning av aktuella isoleringsmaterial 
Nedan illustreras en sammanställning på aktuella isoleringsmaterial för låglutande tak och takterrasser 
där egenskaper beträffande värmekonduktivitet, brand, ljud, belastning och vattenresistans 
presenteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3:                                                                      
Sammanställning av aktuella isoleringsmaterial som kan tillämpas i låglutande tak och takterrasser. 
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4.8 Nivåskillnader mellan takterrass och innergolv 
Vid projektering av terrasser på indragna våningar bildas ofta en nivåskillnad mellan terrassens och 
innergolvets överkant. Detta beror på att terrassen har en grövre konstruktion då det ställs högre krav 
på både fuktsäkerhet och värmeisolering. Värmeisoleringen är den främsta bidragande faktorn till 
nivåskillnaderna.  

Den vanligaste metoden för att utjämna nivåskillnaden är att stolpa upp innergolvet. En annan metod 
är att man bygger trappsteg upp till terrassen. Detta försvårar dock åtkomsten för rörelseförhindrade. 
Man kan även bygga en ramp in i lägenheten. Både en ramp och en trappa tar plats från golvytan inne 
i lägenheten och kan dessutom ses som estetiskt motbjudande. Terrasskonstruktionen kan även 
placeras på en lägre höjd än innerbjälklaget. Detta skapar dock en nivåskillnad i taket för lägenheten 
under. 

En annan modern lösning är att tillämpa KOLJERN-terrasselement. Metoden bygger på att minska 
terrassbjälklagets tjocklek för att på så sätt få minimerad höjdskillnad mellan innergolv och terrass. 

4.9 KOLJERN tak- och terrasselement  
4.9.1 Allmänt om KOLJERN-element 
KOLJERN terrasselement grundades i början av 2000-talet av Åke Mård som tillsammans med 
Foamglas tog fram den kompletta lösningen till elementet (Bygging, 2015). Elementet har en 
garanterad livslängd på 50 år. Framöver kan den garanterade livslängden utökas till 100 år eftersom 
elementet är så pass beständigt mot fukt och inte utsätts för några yttre påfrestningar. Elementen 
klarar en spännvidd på ca 9 meter och metoden kan tillämpas på likväl små som stora byggnader1. 

Metoden bygger på att isoleringen och den bärande delen i terrassen samverkar i ett skikt. Detta kan 
minska höjden på konstruktionen med upp till 50 %, vilket medför att behovet för nivåutjämning 
minimeras eller i bästa fall elimineras. Konstruktionen är kompakt och tillåter inte fuktinsläpp in i 
konstruktionen. Vattenavrinningen sker vanligtvis ovanpå det översta skiktet (KOLJERN 1, 2016). 

I elementet ligger stålbalkar som utgör den bärande delen av konstruktionen. Dessa stålbalkar 
dimensioneras mellan 1,5-3 mm i godstjocklek, utifrån den last som bjälklaget förväntas utstå. Över 
och under elementet tilläggs även ett varsitt lager av foamglas. Tätskiktet monteras ovanpå isoleringen 
genom klistring eller svetsning. Mekanisk infästning av tätskiktet är svårtillämpat då ingen infästning får 
ske i själva isoleringen. Beläggning på den här typen av konstruktion är valfri och de flesta typer är 

                                                             
 
1 Kim Mård; anställd på KOLJERN. 2016. Telefonintervju 13 april. 
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Bild 13 (KOLJERN 2016): Illustration av höjdbesparingen vid användning av KOLJERN-terrasselement i 
jämförelse med vanlig konstruktionslösning. 

tillämpbara. Vill solfångare användas måste däremot dessa fästas i stålpartier. Man lägger då 
vanligtvis in plåtpartier, s.k. taggbrickor, i tätskiktet för att fästa solfångarna2. 

Det finns möjlighet att göra genomföringar och tillämpa brunnar i KOLJERN-element, men detta 
rekommenderas inte p.g.a. att risken för att fukt trängs in i konstruktionen och byggnaden ökar 
(KOLJERN 2, 2015).  

Ur ekonomisk synpunkt är KOLJERN-element dyrare att tillämpa jämfört med andra 
konstruktionslösningar. Detta bör även ställas i relation till övriga kostnader runt omkring 
konstruktionen, som till exempel levnadslängd och behov av uppstolpat golv, för att komma fram till 
vilken lösning som är billigast på sikt för den specifika situationen3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.9.2 Monteringsmetoder 
KOLJERN takelement appliceras på upplag av till exempel stål. Stålupplaget förborras för skruvarna 
som ska fästas mellan elementet och upplaget. Innan infästning av elementet läggs en sträng butyl på 
upplaget. Detta görs för att säkerställa tätheten i konstruktionen. Elementet fästs i upplagen genom att 
skruvas fast i elementets underkant. Endast det första och sista elementet förankras på detta sätt. 
Övriga element läggs löst mellan dessa två och pressas sedan med hjälp av kättingspännare. Om den 
sammanlagda bredden på de lagda elementen inte stämmer överens med terrassens bredd, så att en 
glipa uppstår, fylls denna med isolering av foamglas. Då två element ska sammansättas appliceras 
                                                             
2 Kim Mård; anställd på KOLJERN. 2016. Telefonintervju 13 april. 
3 Kim Mård; anställd på KOLJERN. 2016. Telefonintervju 13 april. 
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butylmassa på elementets sida. Detta görs för att säkerställa att anslutningen mellan elementen är 
lufttät. Elementen fästes sedan i varandra med vinkelplåt på elementets kortsida och slätplåt på 
elementets långsida som fastskruvas. Glipor som uppstår mellan elementet och övrig konstruktion som 
till exempel yttervägg vid upplag fylls med isolering, gärna i form av stenull. Tätskiktet appliceras sedan 
ovanpå elementet. Tvålagstätning rekommenderas (KOLJERN 2, 2015). KOLJERN har även 
checklistor för förarbeten, montering och efterarbeten. För checklistor se bilaga 2, 3 och 4.
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5 Genomförande 
 
5.1 Litteraturstudie 
För att erhålla grundläggande kunskaper angående låglutande tak och takterrasser har litteraturstudie 
utförts som fokuserats på tryckt litteratur med stark anknytning till låglutande tak och takterrasser. 

För nulägesfördjupning kring redan publicerat innehåll om behandlat ämne har kunskap hämtats från 
allmänna publicerade rapporter med anknytning till behandlat ämne. 

För mer uppdaterade kunskaper kring information, metoder och frågor som är aktuella i dagsläget samt 
eventuella synvinklar på specifika aspekter har studie utförts på internet där elektroniska källor 
tillämpats för ändamålet. 

5.2 Fallstudie 
För att erhålla praktiska kunskaper om låglutande tak och takterrasser har fallstudier utförts i form av 
besök på olika pågående produktioner. Under besöken har låglutande tak och takterrasser 
examinerats med avseende på material, utförande samt konstruktionstyp.  

Besöken har genomförts tillsammans med medarbetare på respektive entreprenad där erfarenheter, 
problem och eventuella synpunkter har diskuterats för att erhålla kunskap om vilken ställning 
näringslivet tar till det behandlade ämnet.  

Besök på pågående produktionsplatser: 
 Skanska (Timglashusen – Fredriksdal) 
 Årsta Tak AB (Kajen 5 – Liljeholmen) 
 Årsta Tak AB (The Bronze – Bromma) 
 Veidekke (Pyramiden – Solna) 

 

5.3 Intervjuer 
Intervjuer har utförts med hjälp av förbestämda frågor för att erhålla erfarenhetsmässiga kunskaper. 
Under intervjuerna har även frågor dykt upp som inte funnits med på frågeformuläret. För en 
helhetsbild om genomförd intervju har en sammanställning skapats för respektive intervju där ämnen 
som behandlats tas upp. 
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Telefonintervjuer har utförts med specifika, oanträffbara företag för att erhålla information samt svar på 
eventuella funderingar som uppstått. Telefonintervjuer har endast utförts med företag som erbjudit 
intressanta tjänster, produkter samt eventuella anvisningar för låglutande tak och takterrasser.  
 
Intervjuer har utförts med: 

 Årsta Tak AB (Möte) 
 Nynäs Tak AB (Möte) 
 KOLJERN (Telefonintervju) 
 Tätskiktsgarantier i Norden AB (Telefonintervju) 
 Scandinavian Leak Detection (Mejlintervju) 
 White Arkitekter (Möte) 

Litteraturstudier Fallstudier och intervjuer Analys av information Problemformulering
Skapande av rekommendationer och minneslista för konsulter
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6 Analys 
 
6.1 Läckage 
Läckagen som uppstår i en takkonstruktion beror ofta på bristfällig tätning i anslutningsdetaljer. 
Bristfällig tätning kan bero på felaktiga ritningar eller felaktigt utförandet.  

Vid applicering av enlagstäckning med tätskiktsmatta ska kvalitén på klistringen/svetsningen vara 
mycket hög. Om monteringen utförs felaktigt tappar tätskiktsmattan sin förmåga att hålla tätt. 
Kvalitétskraven på enlagstäckningar är anledningen till att det idag utförs många tvålagstäckningar av 
tätskiktsmattor eftersom misstag på en av täckningarna kan kompenseras med att den andra 
täckningen utförts på rätt sätt. Det är osannolikt att montören gör misstag på båda lagren av 
tätskiktsmattor. 

6.2 Inbyggd fukt 
Under produktionen kan material utsättas för höga fuktbelastningarna. Om material med hög fukthalt 
monteras in i konstruktionen kan förödande konsekvenser inträffa eftersom fukten kan försämra 
kvalitén på ovanliggande montering samt skada konstruktionen.  

6.3 Solstrålning 
Om tätskiktet utsätts för soltrålning under en lång tid kan hög värme skapas som i sin tur skapar 
ångblåsor i tätskiktet4. UV-strålning kan, om exponering sker under lång tid, bryta ned tätskiktet och på 
så vis försämra materialets egenskaper. 

6.4 Personliga misstag 
Utifrån de intervjuer som gjorts är personliga misstag ett återkommande problem5. Personliga misstag 
kan ske i form av att någon trampar på en spik som skadar tätskiktet, slarv vid montering av tätskikt 
eller att montörerna går hem för dagen utan att täta ordentligt inför eventuell nederbörd under natten.   

                                                              
4 Michael Sjöberg; Produktionsledare på Skanska. 2016. Besök & intervju 12 april. 
5 Mattias Kjellström; Produktionsledare på Veidekke. 2016. Besök 14 april.  
   Per Mattson Striby; Projektledare på Årsta Tak AB. 2016. Intervju 13 april. 
   Michael Sjöberg; Produktionsledare på Skanska. 2016. Besök & intervju 12 april. 
   Johan Persson; Projektledare på Årsta Tak AB. 2016. Besök 16 maj. 
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6.5 Avvattning 
En ständig kritik riktas mot invändig avvattning eftersom brunnarna löper större risk för igensättning. 
Specifikt har inte frågeställning angående självfallssystem tagits upp. Däremot har kritiken mot UV-
system behandlats. Generellt anses UV-systemet medföra större risk för igensättning6, främst p.g.a. att 
rördiametern i UV-brunnarna är väldigt liten i syfte att skapa det vakuumtryck som är själva grundidén 
bakom fullflödessystem. 

6.6 Brand 
Enligt en artikel hos svensk byggtjänst har, i samband med ett brandseminarium varvid fyra olika 
isoleringsmaterial testades, PIR i Euroclass E inte återspeglat isoleringsmaterialets faktiska 
brandegenskaper. Ett fullskaligt test, ”Room Corner Test” (ISO 9705), utfördes där PIR i Euroclass E 
stod emot lågorna i cirka 50 sekunder. Materialet har fått sin brandklassning enligt det småskaliga 
testet SBI (EN13823) som idag används för att brandklassificera olika byggmaterial. 

Försäkringsbolaget If lät, under 2015, ett forskningsinstitut i Storbritannien utföra ett storskaligt test på 
sandwichpaneler med PIR-isolering respektive stenull. Resultaten som erhölls visade på stora 
skillnader i brandsäkerhet trots att respektive sandwichelement erhåller samma klassning i 
brandmotstånd. Framförallt erhölls oförväntade resultat i brandspridningen med PIR-panelen 
(Söderlund, 2015).  

Under diskussion med Respondent 1 (2016) antyddes att PIR-isolering är brännbart men även ger en 
hög brandbelastning i konstruktioner. Dock tar det relativt lång tid innan insidan av materialet börjar 
brinna eftersom att materialet uppför sig likt trä och bidrar därför inte lika mycket till brandspridningen 
som vanlig cellplast gör7. 

PIR skiljer sig inte från andra cellplaster vad gäller ytskiktskraven inom byggnader och måste generellt 
vara skyddad av en byggskiva för att uppnå de krav som ställs8. En förvirring kan uppstå när PIR 
diskuteras med entreprenad eller konsult. Konsulten tänker på helhetsbilden gällande brandsäkerhet 
medan entreprenaden oftast erhållit erfarenheter från montagen. Detta kan leda till att entreprenaden 
yrkar för att PIR är brandbeständigt och inte bör brandisoleras eftersom en låga i samband med 
svetsning inte skadar isoleringen medan konsulten yrkar for motsatsen eftersom konsulten resonerar 
kring brandsäkerhet vid uppkomst av brand i byggnaden. Båda parter har rätt men baserar svaren på 
olika situationer. 

                                                             
6 Per Mattson Striby; Projektledare på Årsta Tak AB. 2016. Intervju 13 april. 
7 Respondent 1; Brandingenjör. 2016. Mailkontakt 20 april.    Denny Widö; Teknisk konsult på Nynäs Tak AB. 2016. Intervju 11 maj. 8 Respondent 1; Brandingenjör på Säkerhetspartner Norden AB. 2016. Mailkontakt 20 april. 
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6.7 Nivåskillnader 
En metod för att utjämna nivåskillnaderna mellan terrass och innergolv är att stolpa upp innergolvet. 
Uppstolpade golv kan vara väldigt kostsamma om större ytor behöver stolpas upp samt att trapphus 
kan behöva korrigeras. I dessa fall kan andra metoder övervägas som till exempel KOLJERN-
terrasselement för att jämna ut nivåerna. En annan metod som hanterverkare ofta föredrar, då den 
generellt är enklare att utföra, är att höja golvnivån genom att lägga isolering. Vid förhöjda golv 
uppkommer dock även problemet med att nivån ska stämma med badrummet där konstruktion skiljer 
sig från övriga lägenheten eftersom ett fall mot avvattningsbrunnen måste skapas. 

6.8 Olika typer av material på vägg och terrass 
Material kan krympa eller svälla olika mycket beroende på temperatur. Problem kan därför uppstå vid 
terrasskonstruktioner där olika typer av material används i vägg och underlag på terrassen. Detta kan 
leda till olika grad av rörelseförändringar i materialet som skapar spänningar i tätskiktet vilket resulterar 
i ett högre slitage (Holm och Brinkenklint 2002, 15). Vid diskussion av detta med erfarna byggare ses 
det inte som ett stort bekymmer och det finns fler viktigare problem att lösa. Detta kan dock vara värt 
att ha i åtanke vid projektering av terrass då onödigt slitage bör undvikas.
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7 Slutsats 
 
7.1 Läckage 
I motverkande syfte av ouppmärksammade läckage i konstruktionen bör åtgärder vidtas för kontroll av 
täthet i taket. Vattenprovning enligt Tätskiktsgarantier rekommenderas. En kompletterande/ersättande 
kontroll som kan tillämpas är läcklokaliseringsmetoden enligt Scandinavian Leak Detection AB som 
består utav en strömpulsmetod. Denna metod påstås kunna lokalisera läckor ner till GPS position, 
läckor som inte är synliga för den okulära besiktningen och/eller är så pass små att vattenprovningens 
duration på 6 dygn inte åskådliggör otätheten. Strömpulsmetoden kan inte tillämpas i alla typer av 
konstruktioner eftersom ledande material i konstruktionen ger metoden felutslag och måste därför 
förbättras för att kunna tillämpas som en rekommendation. Okulär kontroll ska utföras på alla arbeten 
följt av kontroll genom vattenprovning eller, om tillämpbarheten finns, strömpulsmetoden enligt SLD. 

Mataki test är en metod som fungerar väl i kombination med mekanisk infästning och tillämpande av 
Matakis produkter. I enstaka fall där rökabsorberande isolermaterial används försvåras möjligheten att 
upptäcka läckor9. Metoden bör tillämpas i samband med mekanisk infästning av Mataki-produkter 
eftersom den ger en fysisk indikation på var otätheter skapats.  

Montage av tätskikt ska utföras av certifierad entreprenad som omnämns av Tätskiktsgarantier i 
Norden AB. Entreprenader som rekommenderas av Tätskiktsgarantier i Norden AB säkerhetsställer 
goda kunskaper om godkända system med exponerade tätskikt samt inbyggda tätskikt. Entreprenörer 
får utbildning och auktorisation genom de leverantörer vars produkter omfattas av 
TÄTSKIKTSGARANTIER (Tätskiktsgarantier, 2016).  

Olika tätskikt från olika leverantörer får inte blandas eftersom tvist kan förekomma vid uppkomst av 
skada till följd av materialfel. Endast en leverantör bör tillges ansvar för säkerhetsställande av material 
med god kvalité. 

 

 

                                                             
9 Denny Widö; Teknisk konsult på Nynäs Tak AB. 2016. Intervju 11 maj. 
   Uffe Tjernell; Projektledare på Nynäs Tak AB. 2016. Intervju 11 maj. 
   Margareta Hansson; VD på Nynäs Tak AB. 2016. Intervju 11 maj. 
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7.2 Inbyggd fukt 
Inbyggd fukt kan inte undvikas helt men bör, genom fastställda åtgärder, kontrolleras till en accepterad 
mängd.  Konditionering av material kombinerat med ständig kontakt mellan entreprenör och leverantör, 
där kriterier för leveransmaterial anges, minskar risken för material med hög halt fukt. Fuktkänsligt 
material bör förvaras torrt och skyddat från nederbörd. Ett logistikcenter implementerat i produktionen 
rekommenderas.  

Alla berörda parter/entreprenader bör ha god kunskap om vilka åtgärder som ska vidtas om material 
exponeras för fukt för att motverka missförstånd under stora byggproduktioner där ett flertal aktörer är 
inblandade. 

7.3 Solstrålning 
Tätskikt ska förvaras skyddat från exponering för solstrålning. För att motverka nedbrytning bör 
tätskiktet inte exponeras för solljus under en lång period. Ångblåsor orsakat av värme från solstrålning 
motverkas genom kontroll av inbyggd fukt, se ”Inbyggd fukt” ovan, eftersom fuktvandring från 
exempelvis betong ger upphov till uppkomsten av ångblåsor. Om ångblåsor bildats ska dessa 
avlägsnas genom punktering samt tätning av den punkterade blåsan. 

7.4 Personliga misstag 
För att motverka uppkomsten av skador på taket/terrassen bör möten/presentationer hållas för berörda 
parter som vistas på taket/terrassen där information tillhandahålls om hur skador på ett tätskikt ser ut 
samt hur dessa kan undvikas. Frekventa efterkontroller bör utföras följt av lägeskontroller innan 
montering av nästa lager i konstruktionen eftersom skador kan uppkomma även efter egenkontrollen. 

Personliga misstag förekommer även p.g.a. brister i samordningen mellan de olika berörda aktörerna i 
produktionen. God kontakt bör skapas mellan dessa aktörer för att säkerhetsställa kontinuerlig 
kommunikation. Takentreprenader bör uppköpas tidigt i projekteringskedet för att kunna innefattas i 
besluten kring val av konstruktion, materialval samt eventuell planering och förberedelse av utförandet. 
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7.5 Avvattning 
Avvattning med Fullflödessystem (UV-system) bör undvikas vid invändig avvattning och ersättas av 
självfallssystem som medför lägre risk för igentäppning. Igentäppningsrisken föreligger på en högre 
nivå i samband med UV-system men kan motverkas genom kontinuerliga underhåll varannan månad 
(Tätskiktsgarantier, 2016). Med nya arbetsmiljöregler förhindras fastighetsförvaltare från vistelse på tak 
vilket inte kan accepteras eftersom underhåll av tak och terrass bör ske. Om UV-system ändå 
efterfrågas bör byggnadens omgivning i form av vegetation beaktas för att bedöma risken för 
lövansamlingar som kan täppa igen systemet.    

Avvattning ska kompletteras med bräddavlopp eftersom tillämpningen fungerar som en extra säkerhet 
samt indikation på igentäppning av brunnar. Bräddavlopp ska placeras på en högre nivå än 
avvattningsbrunnar för att kunna uppfylla sitt syfte. Sargbräddavlopp bör placeras vid entré eller 
liknande för att så snabbt som möjligt skapa uppmärksamhet om dessa utlöses.   

Vid tillämpning av ränndalar ska noggranna kontroller genomföras som omfattar 

 Fall i ränndal 
 Täthet i falsar, skarvar och vid brunnar 
 Expansionsskador  
 Mekaniska skador 
 Anslutning mellan taktäckning och ränndal 
 Korrosionsangrepp, ytbehandling 
 Kontroll av bräddavlopp (Teknikhandboken, 2016) 

 
Håltagningar för eventuell utkastare o d bör undvikas till största mån för minskande av antalet 
anslutningspunkter som ska tätas. Håltagningar för brunnar bör tätas enligt angivelser i JSE. 142-2, 
JSE. 141-2 i AMA Hus 14 samt TÄTSKIKTSGARANTIER. 

7.6 Brand 
Med ledning av samlad information kan det konstateras att PIR erhållit en brandklassning som inte 
speglar de brandegenskaper materialet besitter under brand. Brandklassningen grundas på ett 
småskaligt test som inte är implementerbart i en fullt utvecklad brand enligt ”Room Corner Test” (ISO 
9705) och bör därför inte gälla för takkonstruktioner där hög brandbelastning kan förekomma.  

PIR har en antändningstemperatur vid ca 400 ˚C (SPU Isolering AB, 2016) och smälter inte utan 
förkolnar. Isoleringen bör brandskyddas med 20 mm mineralullsboard eller likvärdigt material för att 
klara de faktiska brandkraven och säkra brandtålighet vid förekomst av fullt utvecklad brand. Förbehåll 
görs för tjockleken beroende på byggnad och ställda brandkrav. Brandskyddet bör ses som en garanti 
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på brandkraven vid uppkomst av brand och inte som ett skydd under montage eftersom PIR-
isoleringen är beständig mot momentana brandbelastningar liknande de som uppstår under montage 
med exempelvis svetsning.  

7.7 Nivåskillnader 
Att stolpa upp golvet kan vara en lämplig metod i de fall som ledningar ska placeras under det översta 
golvskiktet. Det som krävs för att utföra detta är att byggherren har en budget som klarar av att täcka 
kostnaderna för detta samt att byggarbetarna har den kompetens som krävs för att utföra den typen av 
konstruktion. Att lägga cellplast för att höja upp golvet blir en enklare lösning, men här elimineras 
möjligheten att dra ledningar under det översta golvskiktet. Väljer man istället att använda en 
terraskonstruktion som har en tjocklek likt bjälklaget inne i byggnaden, till exempel KOLJERN, behöver 
upphöjning inte beaktas vilket kan vara effektivt. Innebörden blir kortare byggtid vilket också kan bli 
fördelaktigt rent ekonomiskt. 

7.8 Olika typer av material på vägg och terrass 
Problemet där tätskiktet skadas av skillnaden i rörelseförändringar är identifierat från ett 
examensarbete från 2002, vilket kan anses relativt gammalt. Det kan dock vara något som är värt att ta 
hänsyn till vid projektering av en terrass. Om man ändå beslutat att ha ett annat material i väggen 
jämfört med terrassen, används rörelsefogar i anslutningen. Detta reducerar spänningarna i tätskiktet 
från eventuella rörelseförändringar 

7.9 Rekommendationer 
 
Isolering 
För att uppnå krav för hållfasthet och värmeisolering rekommenderas tillämpning av cellglas i 
terrasskonstruktioner eftersom materialets höga tryckhållfasthet samt täta struktur säkerhetsställer en 
tät konstruktion som klarar gångtrafiken terrasser dimensioneras för. Cellglas är, enligt litteratur, 
vattentätt men har identifierats som icke vattentätt av takentreprenad med erfarenhet av reperationer 
av konstruktioner bestående utav cellglas där materialet luktat illa10. Efter diskussion med medarbetare 
på ELU Konsult har det konstaterats att cellglas utsöndrar, i samband med uppskärning av materialet, 
en obehaglig lukt vilket kan antydas som orsaken till det svar som erhållits från taktentreprenad. 
Tätheten för cellglas kan ses som en extra garanti i fall där tätskiktet punkterats men med väl utfört 
tätskikt i god kvalitét behöver eventuell vattengenomträngning i cellglaset inte beaktas. Cellglas bör 
användas i situationer där behov av god tryckhållfasthet finns. Implementerande av cellglas kombinerat 
med tvålagstäckning tillgodoser de funktionella krav som ställs på en terrass.  
                                                             
10 Denny Widö; Teknisk konsult på Nynäs Tak AB. 2016. Intervju 11 maj. 
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PIR är ett beständigt material med lågt U-värde som lämpar sig väl för låglutande tak. 
Tryckhållfastheten hos PIR tillgodoser bärighet för eventuell överläggning eller gångtrafik. Med ledning 
av funnen information angående brandegenskaper hos PIR samt möten och diskussioner med 
entreprenader rekommenderas att PIR brandskyddas med stenull för att säkerhetsställa uppfyllandet 
av brandkraven. Brandisolering ska beaktas som ett ytterligare skydd vid uppkomst av fullt utvecklad 
brand och inte för eventuella heta arbeten som kan uppstå under montage. Materialet klarar, enligt 
erhållna svar, de brandpåfrestningar som kan ske under produktion. 

Tätskikt och montering 
Tätskiktsgarantier i Norden AB erbjuder samma garanti för enlagstäckningar som för tvålagstäckningar 
vilket skapar möjligheter till minimerade materialkostnader vid tillämpning av enlagstäckning istället för 
tvålagstäckning. 

 
 
 
Tvålagstäckning utfört med klistring förekommer p.g.a. lägre behov av kompetens för montage. 
Metoden är godkänd men medför högre ekonomisk belastning och bör ersättas av enlagstäckning för 
att minska kostnader utan påverkan på tätningens kvalité. Om ekonomiska belastningen som 
tvålagstäckning medför accepteras, rekommenderas tillämpande av kompakt tak som innehåller 
underliggande provisoriskt tätskikt, PIR-isolering och två lager yttre tätskikt. Kompakttaket klistras med 
varmasfalt i alla lager och gör taket kompakt samt lätt att bygga eftersom montering sker med samma 
komponent i alla skikt. 
 
Upphandling av tätsskiktsprodukt bör ske från en övergripande leverantör i syfte att motverka 
uppkomsten av tvister om material i konstruktionen påvisas defekta. Upphandling från en leverantör 
underlättar kontakten som bör upprätthållas mellan entreprenad och leverantör.  
Enlagstäckningar bör utföras av takentreprenader som har rätt kompetens för att monteringen ska 
utföras på rätt sätt. Entreprenad bör väljas från lista, skapad av Tätskiktsgarantier i Norden AB, som 

Bild 14 (Tatskiktsgarantier.se 2016):                                                                      
Översikt på befintliga garantier som kan erhållas från tätskiktsgarantier illustrerade med generella garantier. 
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presenterar anslutna entreprenader för att säkerhetsställa den efterfrågade kompetens och samtidigt 
erhålla en anvarsutfästelse för trygghetspaketet som Tätskiktsgarantier i Norden AB erbjuder. 
 
Mastixasfalt bör tillämpas som ett provisoriskt tätskikt för att säkerhetsställa täthet under produktionen. 
Mastixasfalt bör läggas med jämn tjocklek för bästa möjliga kontaktyta för överliggande skikt. 
Proceduren för täckning med mastixasfalt kan ske snabbt samtidigt som den medför lägre risk för 
läckage. Efter montage av gällande tätskikt (enlagstäckning eller tvålagstäckning) bör även ytan 
beläggas med mastixasfalt för att motverka uppkomst av punktering i tätskikt. Mastixasfalt bidrar med 
en hög mekanisk hållfasthet på underlaget och kan i många fall vara skillnaden mellan uppkomsten av 
problem och en tät konstruktion. Planering ska hålla hög kvalitet i samband med tillämpande av 
mastixasfalt eftersom genomföringar utförs innan applicering av mastixasfalt.  

7.10 Minneslista för konsulter 
För möjlighet till egenkontroll i samband med projektering av ett låglutande tak och takterrass har en 
minneslista framställts som ska verka för att säkerhetsställa projektering av ett funktionellt tak eller 
takterrass. Minneslistan innehåller angivelser från AMA Hus 14, Tätskiktsgarantier samt eventuell 
information från detta arbete. För vidare examination av minneslista, se bilaga 1. 
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8 Rekommendation till fortsatta studier 
 

Ekonomiska aspekter 
Under arbetets gång har många problem i låglutande tak och takterrasser grundats på ekonomiska 
besparingar. För att kunna förbättra byggbranschen och de upphandlingar som sker bör studier utföras 
som baseras på ekomoniska fördelar och nackdelar med respektive konstruktion, avvattningssystem, 
materialval och eventuellt infogande av fler kontroller i produktionen. 

Prisskillnader mellan olika isoleringsmaterial påverkar valet av isolering starkt. XPS uppköps istället för 
PIR eller cellglas just p.g.a. billigare pris/m2 trots materialets dåliga brandegenskaper som, i samband 
med brand, bidrar till branden och börjar droppa. PIR har mycket bättre brandegenskaper än XPS men 
har även ett pris/m2 som är 2-3 gånger större än det för XPS.  

Gårdsterrasser 
I Stockholm föreligger det en stor brist på parkeringsplatser vilket ofta resulterar i implementerande av 
gårdsterrasser. Dessa terrasser bör studeras enligt samma princip med fokus på tätskikt och 
bärförmåga eftersom gårdsterrassen i många fall, till skillnad från takterrasser, ska kunna bära stora 
laster och samtidigt förhindra vattengenomträngning.  
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Bilaga 1 Minneslista – låglutande tak och takterrasser 
 
Upprättat av Ort, datum 
Christoffer Eriksson Stockholm, 2016-05-30 
Farhad Oriakhel 
 
Enlagstäckning av tätskiktsmatta 

 Anslutning av tätskikt till vertikalyta utfört på yta som är spikbar. Se JSE. 141-1, AMA Hus 14. 
 Väggkrön täckt med remsa av byggpapp i minsta kvalitet YEP 2500 som skarvklistras. Se JSE. 141-1 

& Figur JSE. 141-1/2, AMA Hus 14. 
 Remsa av byggpapp neddragen minst 50 mm på utsida väggmur eller väggkrön. Se JSE. 141-1, Figur 

JSE. 141-1/2 & Figur JSE. 141-1/3, AMA Hus 14.  
 Remsor av byggpapp och kappor spikade med högst c = 150 mm. Se JSE. 141-1, Figur JSE. 141-1/2 

& Figur JSE. 141-1/3, AMA Hus 14. 
 Plåtbeslag utförda över krönmur. Se Figur JSE. 141-1/2 & Figur JSE. 141-1/3, AMA Hus 14. 
 Uppdragning av tätskikt på sarger till hinder som brandgasventilator, takljuskupoler o d utfört med 

minst 300 mm för inbyggda tätskikt (se JSE. 141-1, AMA Hus 14) samt 200 mm för exponerade 
tätskikt (se Tätskiktgarantier s. 7 (16) – Exponerade tätskikt. 

 Uppdragning av tätskikt på vägg o d utfört minst 300 mm över färdig överbyggnad. Se JSE. 141-1, 
AMA Hus 14. 

 Neddragning av tätskiktsmatta på yttervägg utfört med minst 500 mm. Se JSE. 141-3, AMA Hus 14. 
Tvålagstäckning av tätskiktsmatta 

 Anslutning av tätskikt till vertikalyta utfört på yta som är spikbar. Se figur JSE. 142-1/1, AMA Hus 
14. 

 Väggkrön täckt med remsa av byggpapp i minsta kvalitet YAP 2200 som skarvklistras. Se JSE. 142-1 
& figur JSE. 142-1/2, AMA Hus 14. 

 Remsa av byggpapp neddragen minst 50 mm på utsida väggkrön eller krönmur. Se JSE. 142-1, figur 
JSE. 142-1/2 & figur JSE. 142-1/3, AMA Hus 14. 

 Remsor av byggpapp och kappor spikade med högst c = 150 mm. Se JSE. 142-1, figur JSE. 142-1/2 
& figur JSE. 142-1/3, AMA Hus 14. 

 Uppdragning av tätskikt på sarger till hinder som brandgasventilator, takljuskupoler o d utfört med 
minst 200 mm. Se JSE. 142-1, AMA Hus 14. 

 Uppdragning av tätskikt på vägg o d utfört till minst 300 mm över färdig överbyggnad. Se JSE. 142-
1, AMA Hus 14. 

 Neddragning av tätskiktsmatta på yttervägg utfört med minst 500 mm. Se JSE. 142-3, AMA Hus 14. 
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Generellt 
 PVC-material frånskilt från cellplast. Se Låglutande tak och takterrasser s. 23. 
 Taklutning på minst 1:10 (5,7˚) i samband med tillämpande av plåtöverbyggnad. 
 I samband med risk för nedträngande material från överbyggnad är isoleringen skyddad med 

separationsskikt av geotextil eller likvärdigt. Se IBG.3, AMA Hus 14. 

Brandsäkerhet 
 Cellplast brandskyddad med minst 20 mm stenull. Se IBG.2, AMA Hus 14. 
 PIR-isolering brandskyddad med stenull i samband med underbyggnad av värmeledande och 

brännbart material. 

Avvattning 
 UV-system bör undvikas vid lägre byggnader där löv tenderar att samlas på taket/terrassen. Se 

Låglutande tak och takterrasser s. 35. 
 Bräddavlopp tillämpade och placerade minst 50 mm över takets lägsta punkt. Se 

Tätskiktsgarantier s. 13 (27) – Exponerade tätskikt & Tätskiktsgarantier s. 11 (18) – Inbyggda 
tätskikt. 

 Brunnar med c/c-avstånd på max 12-15 m. Se Tätskiktsgarantier s. 12 (27) – Exponerade tätskikt 
& Tätskiktsgarantier s. 11 (18) – Inbyggda tätskikt. 

 Brunnar placerade i takets/terrassens lägsta punkter. Se Tätskiktsgarantier s. 12 (27) – 
Exponerade tätskikt & Tätskiktsgarantier s. 11 (18) – Inbyggda tätskikt. 

 Minst två brunnar placerade per 500 m2 takyta vid invändig avvattning. Se Tätskiktsgarantier        
s. 12 (27) – Exponerade tätskikt & Tätskiktsgarantier s. 11 (18) – Inbyggda tätskikt. 

 Brunnar och ränndalar placerade minst 500 mm från vertikal yta. Se Tätskiktsgarantier s. 10 (16) – 
Exponerade tätskikt & Tätskiktsgarantier s. 11 (18) – Inbyggda tätskikt. 

 Motfall skapat från vertikal del till ränndal. Se Tätskiktsgarantier s. 10 (16) – Exponerade tätskikt. 
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Bilaga 2 Checklista förarbete KOLJERN 
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Bilaga 3 Checklista montering KOLJERN 
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Bilaga 4 Checklista efterarbete KOLJERN 
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Bilaga 5 Sammanställning av telefonintervju med Kim Mård, KOLJERN 
 
Telefonintervju med KOLJERN 
Datum:   2016-04-13 
Tid:   11.15 - 11.30 
Respondent:   Kim Mård 
 
Efter att ha läst om KOLJERN-terrasselement upptäcktes fördelen med att elementets tjocklek skiljer 
sig från övriga terrasskonstruktioner. Med en mindre tjocklek på konstruktionen blir nivåskillnaden som 
ofta uppstår mellan terrass och innergolv mindre. Det var detta som fångade vår uppmärksamhet för 
konstruktionen. Vi fick kontakt med Kim Mård på KOLJERN som gick med på att svara på en del frågor 
och berättar lite mer om konstruktionen via telefon. Under intervjun upptäcktes att det finns en del fler 
fördelar med just den här konstruktionen. 

Sammanfattning från intervjun 

Livslängden på KOLJERNs element är betydligt längre och det föreligger en garanti på 50 år i 
livslängd. Man har även diskuterat en längre livslängdsgaranti på upp till 100 år eftersom att materialet 
inte skadas av fukt och inte löper någon större risk för yttre påfrestningar.  

I foamglaset används stålbalkar med godstjocklek på mellan 1,5- 3 mm. Godstjocklekarna justeras från 
fall till fall, utefter dimensionerande last. 

Elementet kan även tillämpas på större byggnader. I Oslo har KOLJERN-takelement använts på ett tak 
på ca 1200-1300 kvm. 

Det är svårt att utjämna nivåskillnaderna helt mellan terrass och innergolv. Skillnaden blir betydligt 
mindre med KOLJERN terrasselement jämfört med ”vanliga” konstruktioner, men en liten skillnad 
kvarstår ofta. 

De främsta metoder för infästning av tätskikt är klistring och svetsning. Ska mekanisk infästning ske i 
elementet måste detta ske i de ståldelar som finns. Ingen infästning kan ske i själva isoleringen. 

Invändig avvattning i form av brunnar är tillämpbart i elementet. 

Alla typer av beläggning kan tillämpas på KOLJERNs terrass- och takelement. Som till exempel trätrall, 
betongplattor, sedumtak mm. 
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Det fungerar bra att kombinera terrasselementet med annan typ av vägg än KOLJERNS väggelement. 
Då frågan ställdes om olika stora rörelseförändringar p g a annan typ av material i vägg jämfört med 
terrass svarades att det kan finnas en viss påverkan då trä används men detta är inget som KOJLERN 
har erfarenhet av som har lett till några problem åtminstone. 

Vill man använda solfångare på taket bör plåt, så kallade taggbrickor, sättas in i tätskiktet som dessa 
kan infästas i, då infästningen inte får ske i isoleringen eftersom isoleringen mesta dels består av luft. 

Kim påpekar att den största fördelen med elementet är just den långa livslängden. Elementet är dyrare 
att tillämpa men Kim menar att man på sikt ändå tjänar på det just p g a den långa livslängden. Man 
kan även tjäna på att inte behöva tillämpa ett uppstolpat golv för att utjämna nivåskillnaden som 
normalt uppstår mellan terrass och innergolv. Den största anledningen till att livslängden är så stor är 
främst att andra isolermaterial drar åt sig mycket mer fukt än foamglas. 

Kim berättar även att han byggt hela sitt eget hus med tillämpning av KOLJERN-element. Han påpekar 
att brandrisken är mycket högre vid användning av cellplast och att cellplast har förbjudits i Indien p g a 
en brand där flertal människor skadades. Han ifrågasätter dessutom hur materialet inte kan vara 
förbjudet i Sverige när det redan har förbjudits i Indien. ”Man kan ju inte bygga med material som kan 
skada människor” 

Han antyder att byggbranschen är väldigt konservativ och därför tar nya metoder lång tid att etablera 
sig ordentligt i branschen men att KOLJERNs element blir allt vanligare och de märker att de får fler 
och fler förfrågningar om att tillämpa den här metoden. 

Frågeställningar som behandlats under intervjun 
 Hur lång är livslängden på KOLJERN terrasselement? 
 Brukar nivåskillnaden utjämnas helt eller finns det fortfarande en viss nivåskillnad att beaktas? 
 Vilka monteringsmetoder för tätskikt finns för denna typ av element? 
 Kan elementet genomföras med invändig avvattning med till exempel brunnar? 
 Kan elementet användas utan tillämpning av samma typ av väggelement 

 Finns det då risk för olika rörelseförändringar p g a annat material som kan skada 
tätskiktet? 

 Kan alla olika typer av terrassbeklädnad användas på denna typ av element eller finns det 
vissa begränsningar här? 

 Kan elementet användas på större byggnader som till exempel stora industrilokaler? 
 Klarar terrassen lika stora folkmängder vid till exempel evenemang som en ”vanlig” 

konstruktion? 
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Bilaga 6 Sammanställning av telefonintervju med Tätskiktsgarantier i Norden AB 
Företag:  Tätskiktsgarantier i Norden AB 
Respondent:  Roger Nilsson (VD – Tätskiktsgarantier i Norden AB) 
Datum:  2016-05-02 
En telefonintervju utfördes med Roger Nilsson.  
OBS! Svaren består av tolkningar och är inte citeringar av Roger Nilsson. Vi reserverar oss för 
eventuella feltolkningar. 

1. Får UV-system endast tillämpas när taket har en överbyggnad (dolt tätskikt) och 
dispens lämnats?  

i. I ”Drift- och underhållsanvisning för exponerade tätskikt (yttertak)” anges att UV-
brunnar bör kontrolleras och rengöras minst sex gånger per år medan det i ett tidigare 
skede i häftet står att ”Fullflödessystem (UV-system) får inte användas. Dispens kan 
lämnas då överbyggnad utgörs av sedum, singel och trätrall (utan mellanliggande 
värmeisolering).” 
 

 UV-system får tillämpas vid exponerade tätskikt. Vid inbyggda tätskiktet får det inte 
användas utan dispens. 
 

2. Varför tillåts inte användandet av insticksbrunnar?  
i. (s.26(27) i tätskiktsgarantier för exponerade tätskikt) 

 
 Insticksbrunn får tillämpas vid exponerade tätskikt men inte vid inbyggda tätskikt. 

 
3. ”Takavvattning genom takkrön/sarg med utkastare är inte godkänt.” – Är detta något 

som inte tillåts som en primär avvattning men däremot accepteras som bräddavlopp? 
 

 Får användas vid exponerade tätskikt men inte vid inbyggda tätskikt. 
 

4. Vid fall där det uppstått problem i tak- och terrasskonstruktioner som tilldelats garanti 
från Tätskiktsgarantier, har detta berott på fel i underhåll, slitage (mänskliga slitage) o d 
eller har konstruktionen/materialet haft bristfällig kvalité? 
 

 Brister i material är väldigt sällsynta. Oftast beror problemen på brister i utförande eller 
felaktiga konstruktioner. 
 

5. Har ni bekantat er med metoden för läcklokalisering som Scandinavian Leak Detection 
använder sig av där man tillämpar en strömpulsmetod?  
 

 Ja, denna metod har för stor felmarginal för att kunna ingå i Tätskiktsgarantier. Om ett 
ledande material ingår i taket är strömpulsmetoden otillämpbar. Med stor sannolikhet 
kommer metoden inte kunna ingå i Tätskiktsgarantier just p.g.a. av dess stora 
felmarginal och typ av läcklokaliseringsmetod (ström). 
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6. Finns det någon typ av statistik på felen i låglutande tak och terrasstak som 

Tätskiktsgarantier skapat? Om ja, finns det möjlighet för oss att få ta del av detta 
material (även begränsad information skulle uppskattas)? 
 

 Statistik finns men kan inte lämnas ut eftersom statistiken ligger till grund för 
angivelser i Tätskiktsgarantier.  
 

7. Vad är skillnaden mellan insticksbrunnar och vanliga brunnar? 
 

 Insticksbrunnar är vanligtvis en dimension mindre än själva hålet för brunnen och har 
då en ”gummiring” kring sig som ska täta när den trycks ner. Insticksbrunnar användas 
oftast vid renovering eftersom en vanlig brunn skulle medföra merkostnader då taket 
måste demonteras i monteringen av en vanlig brunn. 

 
8. Får vi hänvisa till dig i vår sammanställning av denna ”intervju” samt i rapporten? 

 
 Ja. (Roger Nilsson) 
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Bilaga 7 Sammanställning av mejlintervju med Scandinavian Leak Detection 
Företag:  Scandinavian Leak Detection AB (SLD AB) 
 
Respondent:  Alexander Chirband (VD för SLD AB) 
 
Datum:   2016-05-02 
 
Frågorna sändes per mejl samt besvarades genom mejl. Engelska svar är direkta citeringar 
medan svenska översättningar gjorts med justering för att upprätthålla god grammatik i 
översättningarna. Vi reserverar oss för eventuella feltolkningar. 
 

1. Har strömpulsmetoden som ni använder er av vid läcklokaliseringen någon felmarginal 
(under 15˚ lutning)? D.v.s. kan den ge falska utslag eller inte ge utslag vid punkt där 
läcka förekommit?       
 

 ”Yes, of course. It is important to know the situation of the roof build-up and of the 
conditions. The machines are adjustable to various kinds of situations. Also, we have 
different devices for certain situations. Technicians will all learn the skills at the SLD 
International Integrity Academy in the UK.” 
 

 Svenska:  Självklart, det är viktigt att ha kännedom om den aktuella konstruktionen 
och det skick den är i. Maskinerna är justerbara för olika typer av situationer. Vi har 
även olika maskiner beroende på situationen. Teknikerna lär sig allt på SLD 
International Integrity Academy i Storbritannien  

 
2. Om ja, vilken metod (Våt lokaliseringsmetod/Torr lokaliseringsmetod/Punkt- och 

skarvkontroll) har störst felmarginal respektive ger säkrast resultat? 
 

 ”It is not as easy as describing it this way. It depends completely on the kind of roof 
you are on. We always make sure we have the right test device for the occasion.” 
 

 Svenska:  Det är inte enkelt att beskriva på detta vis. Det beror helt och hållet på 
taktypen du undersöker. Vi ser alltid till att ha den rätta maskinen för varje enskild 
situation. 

 
 

3. Åtgärdar ni mindre skador eller är det just lokaliseringen som ni tillhandahåller? 
 

 ”No. We do recommend our roofers. The SLD Group functions as an independent 
surveyor. We have a pool of quality roofers available, in those cases the customer 
needs help choosing an authorized roofer. We work with roofers hand in hand.” 
 

 Svenska: Nej. Vi rekommenderar våra taktäckare. SLD Gruppen fungerar som en 
oberoende besiktningsman. Vi har en pool av kvalitétstestade taktäckare tillgängliga i 
de fall kunden behöver hjälp med att välja en auktoriserad taktäckare. Vi arbetar hand i 
hand med taktäckare.  
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4. Måste man genomgå någon typ av kvalificering d.v.s. erhålla någon typ av certifikat för 

att få göra dessa tester (som enskild medarbetare)? 
 

 ”Yes. At least at our company, the SLD-Group. We have over 45 employees in Europe 
and we are located in Sweden, Finland, Denmark, Germany, Austria, UK and the 
Netherlands. All our technicians have been introduced with a 6 month education at the 
SLD Int. Int. Academy, UK. Also there is a re-occuring education once a year, if you 
want to keep the license validated.” 
 

 Svenska: Ja, åtminstone vårt företag (SLD-Gruppen). Vi har över 45 medarbetare i 
Europa och vi finns i Sverige, Finland, Danmark, Tyskland, Österrike, Storbritannien 
och Holland. Alla våra tekniker har genomgått en utbildning på 6 månader på  SLD 
International Integrity Academy. Dessutom finns det en utbildning som åter inträffar 
varje år, för att upprätthålla licensen validerad.  

 
 

5. Lokaliseras läckage även vid anslutningar exempelvis vid en sarg på taket? 
 

 ”Yes.” 
 Svenska: Ja. 

 
6. Brukar ni få uppdrag om att kontrollera en nybyggd byggnad för läckage just för att 

entreprenören vill säkerhetsställa att montaget skett på rätt sätt och att inga öppna 
punkter förekommit? 
 

 ”Yes.” 
 Svenska: Ja. 

 
7. Var brukar de flesta läckage ske? Om statistik dokumenterats, finns det möjlighet att ta 

del av denna statistik? 
 

 ”yes, we register this information in our crm software. All results are connected to the 
customer base and, at this point of time, these are not public figures. It is possible that, 
later this year, when we have anonymized them, they might be available to others than 
the endcustomer.” 
 

 Svenska: Ja, vi registrerar informationen i ett CRM-program. Alla resultat är 
kopplade till kunden och är, vid denna tidpunkt, inte offentliga värden. Det är möjligt 
att, senare i år, göra dessa värden tillgängliga till andra än kunderna när vi 
anonymiserat statistiken.  
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8. Funkar metoden på alla typer av takkonstruktioner med alla olika typer av 
överläggningar? 
 

 ”No. There are restrictions on all conductive membranes. Some of them are still 
testable but the circumstances have a lot to do with how you prepare the roof in a 
proper manner with the right adjustment of the test devices. I.e. Resitrix is a 
conductable membrane but still testable if you prepare certain conditions the correct 
way. However, please be advised that these procedures require several years of 
experience, as well as a great deal of different types of roofs tested.” 
 

 Svenska: Nej. Det finns restriktioner på alla ledande membran. Några av de är 
fortfarande testbara men omständigheterna har mycket att göra med hur du förbereder 
taket på ett korrekt sätt med korrekta justeringar av testanordningen. Exempelvis 
Resitrix som är ett ledande membran men är fortfarande testbart om du förbereder 
vissa förhållanden på korrekt sätt. Observera att dessa procedurer kräver flera års 
erfarenhet samt statistik från olika typer av tak som testats. 

 
 

9. Får vi hänvisa till Alexander Chirband i vår sammanställning av denna rapport?  
(Frågan ställd till och besvarad av Daniel Hennermark) 

  ”Det är inga problem. Vi ser gärna att vi får en rapport skickad till oss när den är 
färdigställd, samt får veta var den kommer publiceras. ”  
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Bilaga 8 Sammanställning av intervju med Årsta Tak AB 
Möte med Årsta Tak AB – Rörstrandsgatan 54  
 
Respondent(er):  Per Mattson Striby & Carl Kock 
 
Datum:   2016-04-13 
 
Tid:  14.00 – 15.00 
 
Syftet med detta möte var att tillsammans diskutera kring aktuella projekt som Årsta Tak AB 
utför för att välja ut produktionsskeden att besöka. Under första delen av mötet diskuterade vi 
kring vilka typer av konstruktioner vi var intresserade av med slutsatsen att låglutande tak där 
monteringsmetoden för tätskikt inte var klistring eftersom vi redan bekantat oss med denna 
metod under besöket hos Skanska. Per kommer tillhandahålla ett antal projekt som vi kan kolla 
på och välja ut vilket vi ska besöka. 
 
OBS! Svaren består inte av direkta översättningar utan är mer en sammanfattning på det svar 
som erhållits när frågan ställts. 
 
Godkännande för hänvisning av Per Mattson Striby och Carl Kock i denna rapport har beviljats. 
 

1. Vilka är de vanligaste problemen man brukar stöta på vid byggande av tak och 
terrasskonstruktioner? På sikt? Och vid själva produktionen? 

 Under själva produktionen är tiden en faktor som kan skapa problem. Beroende på 
vilka metoder man använder för montering kan tiden variera kraftigt då exempelvis 
klistring kan medföra att man verkligen måste säkerhetsställa ett torrt underlag innan 
man utför montaget. 
 
Genom produktionens gång kan många parter vistas på taket där vissa kanske inte 
har kunskaper om när ett tätskikt gått sönder vid exempelvis egenvållad skada. Detta 
leder till att X skadat taket utan att veta det vilket medför att person Y som utfört 
arbetet inte får detta till sin kännedom och kan reparera/åtgärda skadan. 
 
Det är väldigt svårt att misslyckas med skarvningar av tätskikt. En stor del av de 
skador som uppkommer på terrasser och tak grundar sig i läckage vid 
anslutningsdetaljer vilket betyder att man bör vara noggrann vid detaljer.  
 
På sikt är solstrålningen den faktor som kan skada tätskikten. 
 

2. Vilken typ av konstruktionslösning föredrar du? Varför? 
 Tillämpning av foamglas är enligt mig det bästa alternativet tillsammans med ett 

inbyggt tätskikt då inbyggda tätskikt inte utsätts för alla påfrestningar från klimatet. 
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3. Vilket avvattningssystem föredrar ni? Varför? 
 Utvändig avvattning bör användas om omständigheterna tillåter detta. Med invändiga 

avvattningssystem tillkommer många risker där igentäppning av brunn är en av dessa. 
Ibland kan man inte använda utvändig avvattning och då är det såklart en invändig 
avvattning som gäller men även där bör stor hänsyn tas till de risker som systemet 
medför. 
 

4. Hur löser man tätning vid anslutningar? 
 Se Tätskiktsgarantier. Om man utför tätningen enligt direktiven som anges så kommer 

det hålla samtidigt som man ges en garanti under 15 år på konstruktionen som 
Tätskiktsgarantier står för oavsett om företaget som utfört arbetet går i konkurs. 

5. Hur uppfylls kraven för uppdragning av tätskikt på vägg vid exempelvis lågt 
fönster eller vid tröskel? 

 Kraven uppfylls enligt tätskiktsgarantiers direktiv där man förhåller sig till de mått som 
anges. 
 

6. I fall där konstruktioner påvisat problem, hittades svar på vad som var fel? 
Informerades ansvarig projekterare/konsult om problemen som uppstått? 

 Ett fel i konstruktionen kan bero på många olika faktorer då det i ett fall kan vara fel på 
materialet medan det i ett annat fall kan bero på mänskliga faktorer. Oftast beror det 
på mänskliga misstag då materialen som används idag håller en så pass hög kvalité 
att det nästan aldrig är fel på materialet och skulle det vara en defekt produkt brukar 
leverantören ta hand om detta samt stå för eventuella merkostnader som uppstått 
p.g.a. den defekta produkten. Det var en gång då montören glömt att installera klart 
brunnen vilket lett till att det under kvällen och natten regnat in stora mängder vatten. 
Dessa misstag är enbart slarv från montörens sida och skapar förödande skador som 
är väldigt kostsamma. 
 

7. Använder ni er av ett provisoriskt tätskikt som placeras ovan bärande del för att 
motverka att fukt tar sig in i underliggande skikt? 

 Ja, ett provisoriskt tätskikt är alltid bra att använda då det först fungerar som ett 
skyddande skikt vilket medför att man kan starta andra arbeten snabbare men också 
skapar en extra säkerhet i konstruktionen. 
 

8. Finns det säsongsspecifika åtgärder som ni utför under ett takbygge 
(låglutande- och terrasstak) för att motverka problem? Om ja, vilka och vad 
motverkar dessa? 

 Det finns ju inga direkta åtgärder man gör. En skillnad mellan vinter och sommar är att 
montaget tar längre tid under vintern då taket allt som ofta måste röjas från snö samt 
att det ibland skapas frost som måste avlägsnas. 
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9. Vilka lösningar bör man, enligt din erfarenhet, inte använda sig av vid ett bygge 
av takterrass och låglutande tak?  

 UV-system för avvattning är inget jag skulle rekommendera då rören på dessa system 
är små vilket ökar risken för igentäppning. Med ett UV-system måste underhållet 
skötas väldigt noggrant.  

 Ataktisk polypropen (APP) är inte ett bra alternativ att använda sig av i Sverige då den 
har dåliga egenskaper vid låg temperatur. Det är en bra lösning i länder med varmare 
klimat men inte i Sverige där temperaturen sjunker till många minusgrader. 

 PVC-dukar har ett bra motstånd mot fukt men är väldigt ömtåliga och kan lätt skadas i 
samband med oaktsamhet.   
 

10. Hur skyddas tak (tätskikt) under montering av tätskikt? D.v.s. om man utför 
montering av tätskikten och det börjar regna, vilka åtgärder utförs då? 

 Kanterna av tätskiktstäckningen svetsas fast för att täppa igen mot vatten. Detta görs 
även för cellplastskivorna som monteras då man svetsar/tätar i sidor för att hindra 
vatten från att ta sig in under cellplasten. Man använder sig sällan av väderskydd vid 
nybyggnationer då detta blir väldigt kostsamt och beställaren sällan anser att 
investeringen är lönsam. Vidare ska man även vindskydda redskap och material d.v.s. 
se till så att alla lösa redskap och material är infästa och inte kan blåsa iväg från taket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diskussion 
Per anser att klistring är en metod som inte kan mäta sig mot svetsning då klistring är dyrare och 
svårare att utföra än svetsning. Vidare diskuterar vi kring enlags- och tvålagstäckning av tätskikt där 
Per och Kalle anser att tvålagstäckning egentligen är onödiga med tanke på att samma garanti kan 
erhållas med enlagstäckningar. Att man väljer tvålagstäckning kan bero på att man minskar risken för 
skador en aning då det är mindre sannolikhet att man utför montage av tätskikt på ett felaktigt sätt på 
två lager tätskikt än på ett lager tätskikt. 
 
Man trodde, på Årsta Tak AB, att monteringsmetoden med klistring skulle användas allt mer sällan för 
att sedan upphöra men när PIR framtogs fortsatte klistring användas frekvent. Mekanisk infästning 
används främst vid bostadshus. 
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AMA föreskrifter bör man ta avstånd ifrån när det gäller takmontage och istället bör anvisningar från 
tätskiktsgarantier användas då AMA är sämre uppdaterade än Tätskiktsgarantier. Årsta Tak AB 
förhåller sig alltid till anvisningar i Tätskiktsgarantier och det gör besiktningsmännen också, enligt Per.  
 
För att kontrollera ett utfört arbete brukar man utföra ett prov där taket provtrycks med vätska där man 
kan upptäcka eventuella läckage som kan ha uppstått. 
 
Per och Kalle nämner hur byggsektorn ofta förhåller sig till gamla metoder och på så vis agerar väldigt 
konservativt. Man nämner även att konstruktioner som är framtagna ofta är väldigt bra men får utstå 
kritik p.g.a. felmontage som lett till att flera takentreprenörer tagit avstånd från konstruktionen. 
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Bilaga 9 Sammanställning av intervju med Nynäs Tak AB 
Möte med Nynäs Tak AB – Jordbro (Haninge) 
 
Respondent:   Denny Widö, Tobias Köhler, Margareta Hansson & Uffe Tjernell 
 
Datum:  2016-05-11 
 
Tid:  13.00 – 15.00 
 
Inför mötet hade ett frågeformulär skapats som skulle ligga till grund för diskussionen. Detta 
frågeformulär avvek vi ifrån då diskussion ledde till nya upptäckter som vi kände var 
intressanta att få veta mer om. Många frågor från frågeformuläret behandlades indirekt under 
diskussion och ett fåtal ställde vi just för att dessa var viktiga att fråga om. Mötet genomfördes 
med 4 respondenter från Nynäs Tak AB som alla specialiserade sig på vardera område 
(Takterrasser, Låglutande tak, Kundkontakt, VD). 
 
OBS! Sammanställningen från mötet består av tolkningar och är inte direkta citeringar från 
Nynäs Tak AB. Vi reserverar oss för eventuella feltolkningar. 
 
Expert Terrass har enligt sin erfarenhet stött på många fel i terrasser och antydde att hälften av alla 
terrasser som byggs idag är felgjorda. Anledningen till att dessa terrasser är felgjorda är p.g.a. fel 
ritningar där material, isolering, och överbyggnad är fel om man ser till kombinationen mellan material 
och hur de fungerar med varandra. 
 
Nynäs Tak AB antyder på brister i samordningen både under projekteringen och produktionen. Ofta får 
de förlika sig med bristfälliga ritningar som kunde ha förbättrats om takentreprenaden varit delaktig i ett 
tidigare skede. Vid fall där Nynäs Tak AB suttit med konstruktören och samordnat ritningar för tak har 
detta lett till funktionella konstruktioner som ännu inte påvisat problem. Nynäs Tak AB brukar ofta ta 
avstånd från kunder som väljer tillgänglighet och utseende över funktion vilket medför att de tackar nej 
till jobben i de fall kunden vägrar utföra förändringar för att skapa ett funktionellt tak.  
 
Aktörer som arbetar på terrasser/tak har svårt att samverka där exempelvis dörrar monteras innan 
tätning skett. Fönster med låg bröstningshöjd bör behandlas som dörrar vilket betyder att indragning av 
tätskikt över tröskel bör ske innan fönster monteras. 
 
Läckage uppstår aldrig på enbart horisontella ytor utan sker allt som ofta vid anslutningar vid 
exempelvisvis brunn, håltagning, anslutning vägg och tak, anslutning vägg och terrass, ränndalar, 
utkastare mm. och detta beror väldigt ofta på fel i utförande som kan skett p.g.a. felaktig ritning eller 
oseriös entrprenad som utfört det på annat sätt än vad som antytts i ritningar. 
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SLDs metod för att kontrolla om tätskiktet är tätt fungerar bra i vissa fall men flertal problem kan uppstå 
i andra fall eftersom att metoden ger utslag på annat än läckage, som till exempel kondens. Mataki test 
antyds vara en bra metod för att vara kontrollera tätskiktet, förutom i de fall där ett underliggande 
isolermaterial som suger åt sig rök tillämpats. Mataki test får dessutom även bara används då Matakis 
tätskiktsprodukter använts i projektet. Ett annat sätt att kontrollera tätheten är genom infravärme. 
 
PIR-isolering är, enligt Expert Terrass, inte brännbart. Expert Terrass har vid flera tillfällen svetsat 
tätskikt som legat direkt  på isoleringen utan några som helst problem. PIR förkolnar vid brand och har 
mycket bättre brandegenskaper än cellplast. Vid upplysande om seminarium i Finland där PIR i 
Euroclass E började brinna efter ca 50 sekunder antydde Expert Terrass på att det finns olika typer av 
PIR. 
 
Nynäs Tak AB anser att Sverige bör blicka mot Tyskland som ligger flera år framför Sverige i 
utvecklingen av hållbara tak och terrasser.  Bauder är ett företag som ligger i framkanten för utveckling 
av tak och terrasser där man framställt fullständiga system som kan beställas från Bauder. En 
konstruktion som fungerat riktigt bra är kombinationen av Aluminiumfolierad PIR med provisoriskt 
tätskikt och tvålagstäckning alternativt enlagstäckning. Tätskikten utförs med SBS-modifierat bitumen.  
 
Angående huruvida tvålagstäckning behövs eller om enlagstäckning räcker antyds att det ofta är 
anvisningar från beställaren där beställaren tror att tvålagstäckning är dubbelt så bra, även om så inte 
är fallet i praktiken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Då trätrall tillämpas direkt på tätskikt ser Nynäs tak det som ett exponerat tätskikt, då trallen inte 
skyddar tätskiktet tillräckligt för att man ska klassa det som en inbyggt. Dessutom kan vissa oljor som 
används på trallen skada tätskiktet. 
 
Enterprenörer är ofta väldigt oseriösa och tänker allt som ofta på själva kostnaden för  bygget istället 
för att tänka på hållbarheten. Ekonomi är en stark anledning till att sämre material som förkortar 
levnadslängden på konsturktionen. Entreprenader som bygger för försäljning sparar in kostnader så 

Bild 1 
 
Tvålagstäckning av tätskiktsmatta på PIR-
isolering med aluminiumtäckning på två sidor. Ett 
färdigt system som kan beställas från Bauder. 
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mycket det går eftersom de anser att ansvaret för bygget försvinner med tiden efter försäljningen. 
Entreprenörerna tänker endast på hållbarheten under 10 år då ansvaret övergår från entreprenaden till 
kunden. 
 
Plåttak klarar inte en hög vattenbelastning och bör inte utföras med för låglutning. Det är ofta som 
kunder anser att plåttak bör tillämpas för att det är tätt vilket inte stämmer. Plåtskarvarna släpper 
igenom vatten om vattenbelastning sker under en längre tid. Dessa skarvar bör tätas för att 
säkerhetsställa att plåten håller tätt mot nederbörd.  
 
Mekanisk infästning är en monteringsmetod som fungerar riktigt bra om utförandet sker på rätt sätt. 
Kunskap kring utförande bör vara hög hos entreprenaden som utför infästningen.  
 
Svetsning behöver inte ske med låga och kan tillmäpas med varmluft för svetsning av tätskikt. Detta är 
en positiv aspekt eftersom heta arbeten kan avgränsa en entreprenad från att utföra svetsning.  
Nynäs tak anser att utkastare ofta sprängs eller läcker. Man skulle hellre se att utkastare var 
kvadratiska istället för cirkulära. 
 
UV-system har stora problem med underhåll eftersom systemet kräver ett frekvent underhåll för att 
fungera korrekt. Systemet bygger på underttryck och kan i många fall sluta fungera på alla 
insläppspunkter om en insläppspunkt täpps igen. Bräddavlopp bör tillämpas och även placeras vid 
punkter där indikition kan ske direkt. Nynäs Tak AB berättar om fall där de placerat sargbräddavlopp 
vid punkter ovanför entréer för att indikation ska ske så fort dessa utlöses. Om bräddavlopp utlöser sig 
är det något som inte fungerar och i dessa fall är indikationer av denna typ positiva.  
 
Cellglas är, enligt Denny, inte vattentätt eftersom många fall påträffats där cellglas luktat vilket är en 
indikation på att materialet släppt igenom vatten. Nynäs Tak AB har inga erfarenheter beträffande 
tillämpning av KOLJERN-element. 
 
Nynäs Tak AB vill se ett harmoniserat system för bygge av terrasser precis som det finns ett system för 
våtrum.  
 
Med de nya kraven för arbetsmiljö har många förvaltare inte rätt att vistas på taken vilket medför att 
underhåll av tak frångås helt och hållet. 
 
Ett framtida problem som förutspås av Nynäs tak är att tätskikt kommer läcka i framtiden p g a 
felmontage av solfångare. 
 
 Frågeställningar som behandlats under intervjun 
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 Vilka är de vanligaste problemen man brukar störa på vid byggande av tak och 
terrasskonstruktioner? På sikt? Och vid själva produktionen? 
  Varför uppkommer problemen? 
  Hur kan man göra för att motverka problemen? 
  Vilken typ av konstruktionslösning föredrar ni? Varför? 
  Vilket avvattningssystem föredrar ni? Varför? 
  Hur uppfylls kraven för uppdragning av tätskikt vid till exempel fönster med låg bröstningshöjd 
eller vid tröskel? 
  Vilken monteringsmetod för tätskikt föredras? Klistring, mekanisk eller svetsning? 
  Uppstår fel ofta p.g.a. brist i kommunikation mellan projektering och produktion? 
  Har ni använt KOLJERN-element? Är detta en bra lösning för nivåskillnader? 
  Tycker ni att de ritningar som tillhandahålls från konstruktörerna är dugliga eller finns det ofta 
brister i dessa? 

 Skulle ni önska mer detaljerad information vid exempelvis anslutningar? 
  Bör pir-isolering brandskyddas med 20 mm stenull? 

  Behövs tvålagstäckning eller är enlagstäckning tillräckligt? 
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Bilaga 10 Sammanställning av intervju med White Arkitekter 
Möte med White Arkitekter 
 
Datum:   2016-05-02 
 
Tid:   13.00 - 13.45 
 
Respondent:   Magnus Croon 
 
För att få en inblick i arkitekters syn på låglutande tak och takterrasser har kontakt med Magnus 
Croon på White Arkitekter tagits. Vi bokade in ett möte med Magnus där vi ställde frågor 
angående hur han tänker angående olika frågeställningar. 
 
Sammanfattning från intervjun 
 
Magnus menar att den främsta anledningen till att byggnader har takterrasser är att det är väldigt 
populärt att kunna vistas på terrasser. I bostadshus kan en takterrass vara väldigt tilltalande och höja 
priset på en bostad markant. Han nämner även att det i vissa fall kan vara en bra lösning då 
detaljplanen endast tillåter en specifik höjd på en byggnad. I detta fall kan höjdbesparingar göras 
genom att bygga en låglutande takkonstruktion. Låglutande tak ökar även boarean för bostaden på 
den översta våningen samt skapar möjlighet till landskap ovanpå en takterrass.  
 
Då en terrass eller ett tak utformas brukar diskussion mellan konstruktören och arkitekten föras i ett 
tidigt skede och oftast blir arkitekterna inte speciellt begränsade av konstruktören såvida förslaget är 
rimligt att genomföra. 
 
Det uppstår ibland synpunkter från konstruktörer gällande låglutande tak då det kan uppstå läckage. 
Magnus har ingen erfarenhet av några problem/begränsningar från arbetsledare utan då problemen 
uppkommer är det ofta i projekteringsskedet. 
 
I vissa fall kan utvändig avvattning påverka fasadens utseende negativt, till exempel då man har en 
helt glasad fasad. Om utvändig avvattning ändå måste tillämpas föreslår Magnus ett stuprör som är lite 
tjockare och har ett pelarliknande utseende istället för de vanliga plåtstuprören som inte sammanfaller 
med fasaden rent estetiskt. Ett annat sätt för att förhindra utstickande stuprör är att bygga in röret i en 
”nisch” i fasaden. 
 
Arkitekten har inte som ansvar att bestämma material inne i själva terrassen utan ansvarar främst för 
det yttre som till exempel överbyggnaden på terrassen. 
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Vid invändig avvattning kan vissa komplikationer uppstå som begränsar planlösning inne i en lägenhet. 
Men oftast löses detta genom att rören kan dras igenom schakten alternativt inuti en pelare. 
Magnus berättar att konflikter kan uppstå i samband med projektering av låga fönster vid en terrass, 
men att detta ofta är väldigt attraktivt och eftertraktat. 
 
Det är i många fall önskvärt att jämna ut nivåskillnader mellan innergolvyta och terrassyta dels 
funktionsmässigt för framkomligheten för rullstolsbundna, men även för estetiken. Att använda ett 
uppstolpat golv kan vara en sund idé då detta skapar möjlighet att dra rör under golvytan. 
 
 
Frågeställningar som behandlats under intervjun 

 Varför är låglutande tak så aktuellt? 
 Rent estetiskt sett? 
 Funktionsmässigt?   Vilka problem/begränsningar brukar uppkomma från konstruktören vid 

projektering av terrass/låglutande tak?   Vilka problem/begränsningar brukar uppkomma från arbetsledaren vid produktion av terrass/låglutande tak? 
   Vi har fått höra att arkitektet ofta föredrar invändig avvattning för att hängrännor och stuprör påverkar fasadens utseende negativt. Vad anser du 

om detta? 
 Brukar konstruktören antyda problem med invändig avvattning? 
 Brukar invändig avvattning ställa till problem/korrigeringar i 

planlösningen inomhus?   Brukar hänsyn till takets funktion gällande tätning och avvattning tas vid utformning av terrassen/taket? 
 Till exempel att låga fönster vid en terrass kan skapa svårigheter att dra upp tätskikt på vägg enligt krav.   Är det arkitekten som bestämmer material i takets eller terrassens utformning?   Brukar du, i situationer där det finns motsägelser kring att bygga ett låglutande tak, verka för det låglutande taket? (Indirekt: gillar du låglutande tak rent 

arkitektoniskt?)  
  Hur ställer du dig till nivåskillnader mellan innergolvyta och terrassyta? 

 Brukar du försöka ta en plats i diskussionen kring denna aspekt och hitta en bra lösning för åtkomligheten för rullstolsburna mm.? 
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Bilaga 11 Sammanställning av besök hos Skanska (Timglashusen) 
Besök hos SKANSKA – Fredriksdal (Timglashusen) – Fredriksdalsgatan 1-11 
 
Datum:   2016-04-12 
Tid:   13.00 – 14.30 
Respondent:   Michael Sjöberg (Produktionsledare – Timglashusen) 
 
Mötet bestod av en genomgång av byggnadernas tak och terrasser för att sedan gå över till en 
intervju där vi utgick ifrån ett frågeformulär. I mån av tid fick vi inte alla frågor besvarade då nya 
följdfrågor skapades ju mer vi diskuterade och examinerade taken/terrasserna 
 
Terrass 
Under examineringen fick vi först se en av byggnadernas terrasser där själva överbyggnaden inte 
monterats. Vi gick på tätskiktsmattorna av typen tvålagssystem och kunde då examinera skarvarva 
som klistrats samt hur täckningen i anslutningar gjorts.  
 
Under bygget hade montering av balkongdörrar skett innan tätskiktsmattorna monterats vilket lett till att 
man inte kunnat skapa en övertäckning över tröskel. Då Skanska utför kontinuerliga kontroller på 
arbetet som utförs, kunde problemet upptäckas och man fick då demontera balkongdörrarna för att 
kunna täta på ett korrekt sätt.  
 
Uppdragning av tätskiktsmatta på vägg hade utförts men inte enligt de rekommenderade måtten (300-
350mm) i AMA 14 utan kunde, genom okulär bedömning, uppskattas till ca 100-150mm. Då 
överbyggnaden inte monterats kan slutsatserna inte tas för på stort allvar eftersom en okulär 
bedömning kan vara missvisande i många fall. 
 
För att hantera vattensamlingar på terrasserna använder man sig i första hand av ett dränerande 
material (Pordrän) som består av små cellplastkulor som är täckta med någon typ av legering som 
läggs ut vid anslutning till vägg där det skall rinna ned under överbyggnaden och på så vis rinna längs 
tätskiktet med hjälp av en dräneringsmatta (Nophadrain), som består av en formpressad, profilerad 
matta av polystyren med skyddande fiberduk på båda sidor. Vattnet får rinna längs spåren i 
dräneringsmattan till fotplåten och sedan till hängrännan. Utöver detta system för avvattning används 
också brunnar på terrasserna som då ska fungera som en garanti vid för höga vattenbelastningar.  
 
Isoleringen som använts i konstruktionslösningarna för terrasserna var av typen foamglas (cellglas) 
som med sin täta struktur kombinerat med hög tryckhållfasthet var ett bra val, enligt oss. Isoleringen 
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låg under tvålagstäckningen av tätskiktmattor och har monterats med varmasfalt (klistring) enligt 
anvisningar i AMA 14.  
Räcken för terrassen monteras i sidan av konstruktionen (i betongen) och placeras då över fotplåten 
och hängrännan.  
 
Tak 
Taket som vi fick examinera var färdigmonterat med stenullsisolering och tätskiktsmattor i två lager. 
Ramen för sedumöverläggningen hade monterats och vi kunde tydligt se var denna skulle monteras.  
Under sedumöverläggningen ska det ligga takgjord enligt anvisningar från Veg Tech. 
 
Avvattningssystem som tillämpats i taket bestod av bräddavlopp vid sidorna (vid sargen) av taket där 
rör (som inte hade monterats under besöket) försedda med värmeslingor skall leda vatten från taket 
ner till terrassens hängrännor. Enligt Michaels erfarenhet är utvändig avvattning det bästa alternativet 
då han, i tidigare projekt, haft problem med invändig avrinning där brunnen täppts igen och läckage vid 
sidorna av brunnen in i byggnaden skett. Värmeslingor i rören börjar användas i större utsträckning för 
att motverka bildning av istappar vilken utgör en säkerhetsrisk för vistande person på den 
underliggande takterrassen som i sin tur kan riskera att få istapparna på sig. 
 
Överdragning av tätskiktsmattorna över sargen examinerades och bedömdes vara utfört enligt 
anvisningar i AMA 14. Plåten (krönbeslagningen), som enligt AMA 14 skall användas vid tätning av 
sarg, hade inte monterats men efter att Michael tillfrågats angående hur täckningen av tätskiktet skulle 
ske, erhölls information om att sargen skulle täckas med plåt. Taket erhöll en lutning på 1:60 men 
planade sedan ut till 1:500 ute vid sargerna, denna lutning var, enligt Mälartak AB, en 
funktionsuppfyllande lutning som ska klara vattenavrinningen. 
 
Vidare hamnade vi även i en diskussion med Mälartak AB som antydde på att ett för litet taksprång 
kunde skapa stora problem vid fall där taket får en hög vattenbelastning som sedan kan leda till att 
vatten rinner ut från kanter och ner på fasaden (p.g.a. det lilla taksprånget). Eftersom Timglashusen 
inte har något taksprång utan består av sargar, ser vi inte att det problemet blir aktuellt just för detta 
specifika projekt men kan vara nyttigt att beakta i andra projekt. 
 
Diskussion startades angående ångblåsor i tätskikt och vi fick veta att det endast föreligger en risk för 
ångblåsor om tätskiktet får ligga öppet för solen vilket värmer tätskiktet och således skapar ångblåsor.  
Michael poängterar att förekomsten av läckage ofta kan bero på mänskliga misstag exempelvis att en 
byggarbetare trampar på en spik som punkterar tätskiktet. 
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Diskussion 
En kort diskussion hölls med Michael där vi fick chansen att ställa några frågor.  
 
OBS! Svaren består inte av direkta översättningar utan är mer en sammanfattning på det svar 
som erhållits när frågan ställts. 
 
Upptäcks många fel i samband med montering av ett tak? 

 Ja men dessa fel upptäcks snabbt i samband med kontrollerna som görs och 
problemet blir åtgärdat. 

o Vi kan tyda genom detta svar att kvalitén i utförandet ofta kan brista och det 
är därför extra viktigt att alltid kontrollera det utförda arbetet noggrant.  

Vilka är, enligt din erfarenhet, de mesta förekommande typerna av konstruktionslöningar 
gällande tätskikt? 

 Inbyggda tätskikt är det jag ofta möter på. 
Hur skyddas tak (tätskikt) under montering av tätskikt? D.v.s. om man utför montering av 
tätskiktet och det börjar regna, vilka åtgärder utförs då? 

 Om det börjar regna så slutar man med monteringen. När man sedan återgår till 
arbetet utför man en torkning av ytan med hjälp av en blåsmaskin (ungefär som en 
lövblåsare). 

Hur har man löst nivåskillnader mellan innergolv och terrass? 
 Ingen nivåskillnad finns. 

o Då ritning utifrån projektet studeras kan man dock se att man lagt cellplast 
4x120 för att höja upp golvet. Anledning till att cellplast användes för att 
höja golvet är främst för att det är lättare att bygga än ett uppstolpat golv. 
Det var en sista minuten ändring som skedde efter förfrågan från 
produktionen. Fördelen med att ha ett uppstolpat golv är dock att det är 
lättare att dra ledningar under golvet. 

Detalj 1 
Detalj på utkastare i takkrön. 
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Bilaga 12 Sammanställning av besök hos Veidekke (Pyramiden) 
Besök hos VEIDEKKE – Pyramiden (SEB kontor) 
Respondent:   Mattias Kjellström 
Datum:   2016-04-14 
Tid:   09.00 – 10.00 
Besöket bestod av en genomgång av respektive takbyggnad som gjorts på pyramiden. Taken 
som vi fick examinera låg i olika skeden av bygget där vissa redan utrustats med PIR-isolering 
medan andra endast hade ett provisoriskt asfaltslager över sig. Mötet gav oss goda kunskaper 
om de olika materialen som exempelvis hur PIR, asfaltsklister, asfaltsgryta och TRP-plåtar ser 
ut i verkligheten. Under besöket fick vi, som tidigare sagt, besöka många tak och terrasser 
vilket medförde att tid för frågor o d inte fanns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taken använder sig utav invändig avvattning med UV-brunnar. För att komplettera den invändiga 
avvattningen har extra säkerhet mot vattenbelastning utförts i form av hål i sarger vid kortsidorna av 
taket för att skapa ett bräddavlopp. Under produktionen använder man sig utav provisoriska brunnar, 
dessa brunnar är större än själva UV-brunnarna som då har en diameter på ca 50 mm. Då 
frågeställningen om kritiken mot UV-brunnars risk för igensättning tas upp, antyds att det återstår att se 
hur det kommer att fungera men att den stora frågan ändå handlar om hur underhåll sköts. Med rätt 
underhåll ska UV-brunnarna kunna fungera väl som avvattningssystem. Som säkerhet till UV-
brunnarna sätts även bräddavlopp i takets sarger som leder ut till en utvändig vattenavrinning. 

Detalj 1 
Typ bild för takkonstruktionen 
Bild hämtad från ELU Konsult AB 

Detalj 2 
Princip för håltagning genom sarg (Bräddavlopp) 
Bild hämtad från ELU Konsult AB 
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Tätskikten som vi examinerade bestod av två lager på 3 mm samt 2,5 mm. Från början hade beslut 
tagits om att montera ett lager 5 mm tätskikt men denna lösning revideras till en på 3 mm samt en på 
2,5 mm. Dessa tvålagstäckningar sker med helklistring på första lagret samt skarvklistring på andra. 

 
 
 
 
 
 
På de mindre taken, exempelvis rum för hiss mm. skulle man använda sig av klistring men enligt 
Mattias skulle detta försöka revideras med ansvarig entreprenad för att tillämpa mekanisk infästning 
istället. Den mekaniska infästning kan ske utan risk för att montör skadar sig då asfaltgrytan ska fraktas 
upp på taket för att klistringen ska kunna ske. En mekanisk infästning är bättre för arbetssäkerheten i 
just det fallet. 

 
 
 
 
 
 
 

Bild 1 
Provisorisk brunn som endast 
används under själva produktionen. 
UV-brunnen monteras i ett senare 
skede. i vissa delar av projektet har 
UV-brunnarna redan monterats 
p.g.a. att ytorna som brunnarna ska 
monteras inte kommer vara 
tillgängliga i ett senare skede. 

Bild 2 
Kantbild på tvålagstäckningen av 
SEP 4000 samt YEP 2500. Det 
översta lagret kommer läggas med 
en överdragning av kanten som 
visas i denna bild.  

Bild 3 
Asfaltsgryta, en tung och riskabel 
process som måste genomföras för 
att smälta klistret. Block av asfalten 
smälts ned i grytan som sedan 
appliceras på yta för tätskiktsmattor. 
Att frakta upp den på ett mindre tak 
kan vara tidskrävande och farligt. 
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Vi tog upp vilka motverkande åtgärder som implementerades under produktionen för att motverka 
fuktskador. För att skydda stora, öppna konstruktioner mot eventuellt regn, täcktes många delar med 
ett regnskydd. Vi fick se exempel på en stor ihålighet i en av terrasserna där glasmontage skulle ske 
och kunde då se att regnskydd monterats från toppen och flera våningar ned där vattnet leddes ned till 
brunn/hantering. 

För att motverka vattensamlingar under tätskikten vid eventuell nederbörd under montage agerade 
man på så vis att alla skarvar och kanter klistrades och täpptes igen för att inte vatten skall kunna ta 
sig in. Vidare när montaget skulle börja igen använde man sig av en blåsmaskin som torkade ut 
underlaget som till slut var torrt och kunde täckas med tätskiktsmatta. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vi ställde även frågor kring hur pass ofta skador förekommer. Det finns många faktorer som påverkar 
kvalitén på bygget men den dominerande, enligt Mattias, var de mänskliga misstagen som sker under 
ett bygge. Vid fall där en skada skett brukar personen som skapat skadan inte informera andra om 
detta just för att denne inte vill erkänna misstaget. 

 

 

 

 

 

 

Bild 4 
Övre delen av bilden visar tätskikt 
som klistrats fast på det 
provisoriska asfaltslagret. Arbetet 
har stannat här och man har då 
klistrat fast den andra änden och 
gjort den tät så att fukt inte tar sig 
in under tätskiktet. 
 

Bild 5 
PIR-isoleringen som monterats 
med kallasfalt (klistring). Översta 
lagret av isolering har skurits med 
en lutning för att skapa fall mot 
brunn. 
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Bilaga 13 Sammanställning av besök hos Årsta Tak AB (Kajen 5) 
Besök hos Årsta Tak AB – KAJEN 5 (Liljeholmskajen) 
 
Respondent:  Carl Kock  
 
Datum:  2016-05-13 
 
Tid:  13.00 – 14.00 
 
Besöket bestod utav en genomgång av det låglutande tak som var under produktion på Kajen 5 
som bestod utav 24 våningar. Vid ankomst konstaterades att asfaltsgrytan, som tillämpas för 
att applicera tätskikt med metoden klistring, var ur funktion vilket gjort att arbetet stannat av. Vi 
fick se materialen som skulle monteras ovanför själva stommen (bärmaterialet) som var gjord 
utav betong.  
 
Takkonstruktionen bestod utav PIR isolering på primer med tvålagstäckning utav tätskikt med 
klistring. PIR isoleringen levererades i plan utformning samt med fall för det övre skiktet. 
Avvattnig hanterades med självfallsbrunnar som kompletterades med bräddavlopp. Taket 
konstruerades med en hög sarg på ca 150 cm.  
 
OBS! Sammanställning består utav egengjorda sammanfattningar av det som diskuterades 
under besöket. Reservation utförs för eventuella feltolkningar. 
 
En primer hade strukits på underlaget för att förhindra löst damm i konstruktionen. Primer ströks på 
med en rullborste och var väldigt tunn i konsistensen. Detta gjordes i förberedande syfte inför 
applicering av PIR-isolering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PIR-isoleringen skulle även den monteras med klistring vilket kan skapa komplikationer om det 
existerar ett glapp mellan sarg och horisontell takyta. För att motverka glappen appliceras tätskikt med 
svetsning för att skapa täthet. Carl förklarade att vid otätheter rinner klistret genom glappet och ut på 
fasaderna. 
 

Bild 1 
Primer på betongunderbyggnaden. En 
lättrunnen massa som stryks över 
underlaget med en rullborste. Primer 
tillämpas i detta projekt för att fånga 
upp eventuell damm o d. 
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Under diskussion med Carl Kock poängterades att underhåll av tak sällan sker. Vid extremfall som 
med Kajen 5 med 24 våningar är behovet utav underhåll väldigt lågt med tanke på byggnadens höjd 
som minimerar risken för att löv o d hamnar på taket.  
 
Under produktionen anser Carl att sammanhållningen är bristfällig där byggare oftast inte vill erkänna 
ett misstag som gjorts, exempelvis punktering av tätskikt. Detta skapar problem senare när problemen 
byggs in och inte längre kan identifieras. Tätning av en punktering är inte komplicerad utan utförs 
genom att man applicerar en extra tätskiktsmatta lokalt på och kring punkteringen. Småskador som är 
lätta att reparera kan leda till förödande konsekvenser och merkostnader om inte ansvarig upplyses om 
dessa skador.  
 
Carl anser att PIR är brandtåligt och bör i många fall inte isoleras av stenull. Vid fall då taket klistras i 
princip alla lager utgörs stenullen en komplikation eftersom den skapar rörlighet i taket. Stenull bör 
användas med PIR i fall där mekanisk tillämpas och/eller där konstruktionen består utav material som 
är känslig för brand. 
 
PIR bör användas när taket har få genomföringar. Vid fall där taket består av ett flertal gemomföringar 
anser Carl att cellglas är ett bra val eftersom cellglas oftast kommer med väldigt detaljerade och tydliga 
fallritningar.  
 
 
 
 
 

Bild 2 
Glappet som skapats mellan 
taket och sargen. 

Bild 3 
Glappet har i bilden täckts med tätskikt som svetsas mot sargen och taket. 
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Bild 1 
Tätning vid anslutning mellan 
horisontell och vertikal del. 
 

Bild 2 
Tätskiktsmatta med mastixasfalt 
vid terrasskant. 
 

Bild 3 
Tätskiktsmattor efter montage. 
Tvärskarvar har täckts med 
ytterliga lager tätskikt för att 
garantera täthet i taket. 
 

Bilaga 14 Sammanställning av besök hos Årsta Tak AB (The Bronze) 
Besök hos Årsta Tak AB – THE BRONZE (Bromma) 
 
Respondent:  Johan Persson 
  
Datum:  2016-05-16 
 
Tid:  13.00 – 14.00 
 
Besöket bestod utav genomgång på de olika tak/terrasser som utfördes på The Bronze. 
Tätningen utfördes med ett lager tätskiktsmatta och kompletterades med asfalts mastix. 
Isoleringen bestod utav cellplast (XPS) som låg över tätskiktet (dolt tätskikt) där 
överbyggnaden skulle bestå av sedum, singel eller plattor beroende byggnad/tak.  
 
OBS! Sammanställning består utav egengjorda sammanfattningar av det som diskuterades 
under besöket. Reservation utförs för eventuella feltolkningar. 
 
För att klara den gångtrafik samt last från maskiner som kan komma att uppstå under produktionen 
täcktes tätskikten med en asfaltsmastix. Asfaltsmastixen är tät men klassas inte som tät utan utgör 
endast en mekanisk beständighet vilket behövs för att motverka skador på tätskikt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enlagstäckning utfördes med svetsning där 5 mm tjock tätskiktsmatta tillämpades. Tätskiktsmattan 
kommer med asfaltsbeläggning vilket betyder att endast uppvärmning behöver ske för att mattan ska 
fastna. Kortskarvar täcktes över med ytterliga ett lager av 5 mm tätskiktsmatta för att säkra tätheten.  
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Bild 4 
Självfallsbrunn. Brunnen som 
senare monteras in kommer ha 
två utlopp där ena är anslutet till 
tätskiktet och andra är i nivå med 
överbyggnaden. 
 

 
Avvattning skedde genom självfallsbrunn och kompletterades inte med ett bräddavlopp. Mesta delen 
av avvattning ska ske under överbyggnaden och endast en liten fraktion av vattnet kommer färdas på 
överbyggnaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under diskussion med Johan konstateras att mastix är en bra metod för att skydda tätskikt mot 
mekanisk påverkan. Massan som tätskikten täcks med har god mekanisk beständighet och kan i 
många fall avvärja punkteringar till följd av exempelvis nedtrampande av en spik. Under rundturen på 
bygget kunde många skruvar hittas som låg på tätskiktet och därför var lätta att missa och råka trampa 
på. 
 
Johan berättat om ett seminarium arrangerat av Rockwool där PIR, cellplast och mineralull utsattes för 
lika bränder. Där kunde konstateras att PIR höll mycket längre är cellplasten (2 min för cellplasten 
respektive ca 15 min för PIR-isoleringen) men utsöndrade, efter 15 min, en gas som var väldigt 
obekväm att vistas kring. PIR har, om slutsats dras från detta test, mycket bättre beständighet mot 
brand än cellplast men är långt ifrån lika bra som mineralull då mineralullen efter branden tom kunde 
beröras och utsöndrar, likt PUR, en gas som är obekväm för omgivningen att andas in. PIR klarar de 
påfrestningar som den kan utsättas för vid exempelvis svetsning av tätskikt men bör brandisoleras med 
brandisolering om underbyggnad består utav exempelvis TRP-plåt. 
 
Mänskliga faktorn är den övergripande anledningen till att problem med tak- och terrasser uppstår. 
Johan berättar om ett läckagearbete som utfördes på jordtäckt terrass där läckan påträffades efter ett 
års sökning (med hjälp av en maskin) och kunde lokaliseras till ett spadtag som spetsas tätskiktet vilket 
kostade ca 600 tkr att lokalisera, riva och bygga om. Dessa typer av skador kan undvikas om 
försiktighet iakttas samt rapportering av eventuella skador utförs.  


