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Texten i det kommande avsnittet beskriver på ett övergripande sätt de belastningar 

yttertak kan utsättas för och de krav som därmed ställs på konstruktion och material. 

Informationen är tänkt till dig som är byggherre eller fastighetsägare.

Framställningen avser den byggnadsfysikaliska funktionen. Takets bärförmåga berörs 

inte. För specifika råd om projektering av tak med tätskiktsmattor och plastdukar 

 hän visas till STG:s övriga informationsmaterial. Texten är avsedd att behandla tak  

i allmänhet, men med extra fokus på tak täckta med tätskiktsmattor eller plastdukar.
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indelning av Tak
Tak kan klassificeras på många olika vis, t. ex. efter form, lutning, funktion etc. Ett vanligt 

och viktigt sätt att skilja tak åt är att se på hur värme från byggnaden påverkar takytan:

Varma tak

Med begreppet varma tak avses tak där ett visst värmeflöde passerar ut genom ytter takets 

yta. Typiska exempel på detta är kompakta tak, d. v. s. tak som saknar all form av ventila-

tion under yttertaket. Stora tak utförs oftast på detta sätt just för att taket är så stort och 

så flackt att utrymmet mellan isolering och yttertak inte kan ventileras tillräckligt väl.

På dessa tak kommer snö tidvis att smältas av underifrån. Smältvattnet rinner utför 

taket och det finns risk att vattnet åter fryser till is när det når kalla delar som takfot eller 

hängrännor och stuprör. Detta kan leda både till stopp i avvattningssystemet och till 

omfattande istappsbildning, vilket kan innebära fara för personer som vistas i närheten av 

byggnaden. Stopp i avvattningen medför risk både för läckage, förstörda stuprör och för 

totala takhaverier till följd av för hög belastning på taket.

Det är särskilt värt att notera att även tak med mycket kraftig värmeisolering (400–500 mm) 

fungerar som varma tak om ventilation av utrymmet närmast under  yttertaket saknas.

Dessa tak, de varma taken, bör därför ha varma avlopp, d. v. s. smältvattnet skall ledas 

ned genom takbrunnar som går ned till rör som ligger varmt, i inomhusmiljö. 

Kalla tak

I så kallade kalla tak passerar ingen värme från byggnaden ut genom takytan. Detta gör 

att snö som ligger på taket inte värms upp och smälter av underifrån. 

För att ett tak skall bli ett verkligt kalltak krävs att utrymmet mellan takets värme-

isolering och yttertaket ventileras så väl att allt värmeläckage från byggnaden verkligen 

ventileras bort. Kravet på ventilation är så stort att det i regel endast är tak över så kallad 

kallvind som verkligen, fullt ut, kan fungera som kalla tak. 

I så kallade parallelltak ligger värmeisoleringen parallellt med yttertaket, oftast mellan 

takstolarnas högben. Sådana tak har en luftspalt mellan värmeisoleringen och ytter-

takets undersida. Luftspaltens vidd är ofta cirka 40–50 mm. Dessa tak fungerar som ett 

mellanting mellan kalla och varma tak. Beroende på byggnadens geografiska läge och 

dess orientering i förhållande till väderstrecken kan man få mer eller mindre besvärande 

problem med isbildning.

Ju kraftigare värmeisolering som används, desto lägre blir kravet på god ventilation för 

att taket skall fungera som kallt tak. 
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Byggnadsfysikaliska BelasTningar på Tak
Tak utsätts för 

•	 Regn

•	 Snö och is

•	 Vindlast (lyftande)

•	 Temperaturvariationer 

•	 Flygbrand

•	 Mekanisk belastning

Regn – Avvattning

Takets främsta uppgift är naturligtvis att avleda nederbörd (regn och snö). Så kallade 

varma tak, d. v. s. tak där en del värme från byggnaden läcker ut genom takytan, bör ha 

invändig avvattning, d. v. s. takavvattningsbrunnarna skall leda ned vattnet till invändiga, 

varma rör. Om taket istället utförs med utvändiga, kalla avlopp, är risken stor att avvatt-

ningssystemet sätts igen av isbildning. Detta medför både risker för isras, förstörda rännor 

och rör, samt risk för fuktskador.

Elektrisk uppvärmning av avvattningsrör och avvattningsrännor är inte en fullgod 

ersättning för varma avlopp, eftersom de elektriska systemen förbrukar energi och inte 

alla gånger räcker till för att hålla isfritt. Likaså finns det en risk att de inte fungerar när de 

verkligen behövs, och de bidrar även till ett ökat tillsyns- och underhållsbehov.

Snö och is

Snö har en värmeisolerande effekt. Beroende på takets värmeisolering och på om det 

finns något ventilerat utrymme under yttertaket kan denna isoleringseffekt medföra att 

temperaturen vid takytan blir högre än 0° C, vilket leder till att snön smälter av under-

ifrån. Det finns då risk för istappsbildning mm så som har beskrivits ovan. Det finns även 

risk för att snön glider och rasar av taket. Denna risk ökar med ökande taklutning, och är 

särskilt besvärande för mycket släta takbeläggningar som t. ex. plåt. 

Is kan, precis som snö, smälta och återfrysa på andra delar av taket, vilket medför risk 

för stopp i avvattningssystem och risk för istappsbildning. Is kan självfallet även lossna och 

rasa från taket så som beskrevs för snö här ovan. 

Is på taket kan också orsaka sprickbildning i tätskikten. Detta beror på isens stora 

temperaturbetingade rörelser; det finns risk att is som frusit fast i tätskiktets yta spricker 

när den kyls ned. Just där sprickan slår upp uppstår då en kraftig, lokal dragpåkänning på 

tätskiktet. Detta var en vanlig orsak till läckage förr när tätskikten hade stomme av lump 

eller mineralfiberfilt, och när tätskiktet fullklistrades till underlaget. Erfarenheterna sedan 

sent 1970-tal visar att med moderna, mekaniskt infästa tätskikt baserade på polyester-

stomme och SBS-asfalt har detta problem försvunnit så gott som fullständigt. 

Det finns således goda skäl att utforma taket så att is inte bildas. För att minimera 

risken för isbildning skall köldbryggor i takkonstruktionen undvikas. Köldbryggorna 

medför annars risk att snö smälter underifrån och sedan fryser till is längre ned på taket. 

Köldbryggorna kan till exempel utgöras av konstruktionselement som bryter igenom 
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isoleringen, men det kan också vara lokala brister i isoleringen som t. ex. glipor mellan 

isoleringsskivor. Det är därför viktigt att välja värmeisoleringsmaterial med god dimen-

sionsstabilitet och att värmeisoleringen monteras med väl sammanskjutna skivor. 

Det är även viktigt att minimera mängden kvarstående vatten som bildas på taket. 

Maximalt tillåtet djup på kvarstående vatten är 3 cm (AMA Hus 11). Detta krav uppfylls  

i första hand genom lämplig utformning av taklutning, ränndalar och avvattningsbrunnar, 

och i andra hand genom lokala falluppbyggnader på takytan.

Vindlast 

Tak utsätts naturligen för stora vindlaster. Vindlasternas fördelning över takytan avgörs  

av takets form. I huvudsak blir anblåsta partier utsatta för tryck, men många delar av 

taket blir utsatta för en lyftande vindlast; ett sug som tenderar att lyfta taktäckningen. 

Upp gifter om förekommande vindlaster finns i handböcker från Boverket. 

För att inte skador skall uppstå krävs att taktäckningen, t. ex. tätskiktsmattan, är 

 monterad enligt en väl dimensionerad infästningsplan. För mekaniskt infästa tätskikt 

 upprättas infästningsplanen enligt SS-EN 1991-1-4. För dimensioneringen krävs uppgifter 

om dimensionerande utdragskraft för det aktuella fästdonet dels genom det aktuella 

tätskiktet, dels ur det aktuella underlaget. Vidare krävs uppgifter om byggnadens 

 geografiska läge, längd, bedd och höjd. 

För icke mekaniskt infästa tätskikt, t. ex. inbyggda tätskikt, baseras säkerheten mot 

avlyftning på att överbyggnaden skall ha sådan tyngd att aktuella lyftkrafter inte räcker 

till att orsaka skador.

Temperaturvariationer 

Takytor utsätts för de lägsta temperaturer som förekommer på den aktuella orten och 

upp till mycket höga temperaturer som orsakas av kraftig solinstrålning. Varma, soliga 

sommardagar kan en mörk takyta lätt komma upp i 70° C. Där en takyta ansluter mot en 

högre belägen fasad kan den reflekterade solstrålningen från fasaden ned mot takytan 

orsaka ännu högre temperaturer.

Låga temperaturer kan medföra dragspänningar i tätskikten. Det är dock inte känt att 

några skador skulle ha inträffat enbart på grund av materialens sammandragning i kyla. 

Det är istället isbildningen som kan ge problem, så som har beskrivits här ovan.

Temperaturvariationerna kan dock orsaka stora rörelser i anslutande konstruktioner. 

Till exempel blir rörelserna i fotplåtar och fönsterbleck stora. Av detta skäl kan plåtar inte 

göras alltför långa eftersom rörelserna då kommer att orsaka sprickbildningar. Rörelserna 

måste istället fördelas ut på flera skilda sträckor.

Höga temperaturer medför dels en snabbare åldring av materialet (termooxidativ ned-

brytning av polymerkedjor), dels kan de medföra att tätskiktet krymper. För att minimera 

risken att detta skall orsaka skador på tätskikt bör materialet provas i enlighet med de 

metoder som anges i respektive produktstandard (SS-EN 13707 för bitumenbaserade 

tätskikt, SS-EN 14965 för plastbaserade tätskiktsdukar). 
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Mekanisk belastning

Tätskikt utsätts för olika typer av mekaniska belastningar, t. ex. av gångtrafik. Tätskikt 

provas både avseende punktlaster och avseende mer utbredd last.

Det kan vara av särskilt intresse att beakta värmeisoleringens mekaniska egenskaper, 

eftersom alltför mjuka isoleringar kan ge problem med sättningar i taket som t. ex. kan 

påverka avvattningssystemets funktion.

Mekanisk belastning – Bärförmåga

Takkonstruktionens, d. v. s. stommens, förmåga att bära last faller utanför omfattningen 

för denna text. 

energihushållning
Det färdiga taket skall bidra till byggnadens energihushållning genom att erbjuda ett 

tillräckligt stort motstånd mot värmeläckage. I Boverkets Byggregler (BBR) anges dock inte 

något krav på hur värmeisolerande taket skall vara. BBR anger istället ett totalkrav på vad 

byggnaden skall prestera. Det är sedan konstruktörens uppgift att utforma tak, väggar, 

ventilationssystem mm så att detta totalkrav uppfylls. 

Takets värmeisoleringsförmåga grundas dels på att man använder högvärdigt värme-

isolerande material, dels på att konstruktionen görs lufttät. 

Värmeisoleringsmaterial

En produkts värmeisoleringsförmåga anges som dess λ-värde (lambdavärde). Vanliga 

 värden för högvärdig isolering som mineralull och cellplast är cirka 0,035–0,040 W/m/K. 

Ju lägre λ-värde produkten har, desto bättre isoleringsförmåga har den. Det är idag 

vanligt att tak förses med minst 300 mm högvärdigt värmeisoleringsmaterial. I så kallade 

passiv hus används ofta dubbelt så mycket.

För alla värmeisoleringsprodukter gäller att de skall monteras med mycket väl samman-

skjutna skivor så att inga glipor uppstår, eftersom dessa glipor försämrar det färdiga 

takets värmeisoleringsförmåga.

De vanliga materialen för värmeisolering av yttertak är mineralull (glasull och stenull), 

samt expanderad respektive extruderad cellplast av polystyren (benämnda EPS respektive 

XPS). Till terrassbjälklag används även cellglas (skummat glas) och de på den svenska 

marknaden relativt nya PIR- och PUR-materialen (polyisocyanurat respektive polyuretan).

Mineralull har mycket god dimensionsstabilitet (ändrar inte sina mått vid temperatur- 

eller fuktändringar, och har inte heller någon initialkrympning). Cellplast har sämre 

 egenskaper i detta avseende (den krymper så att glipor uppstår mellan isoleringsskivorna), 

men är i gengäld billigare.

Se även avsnittet Tak och Brandsäkerhet.

Kombitaket

I ett s. k. kombitak kombineras cellplast med mineralull. Isoleringen byggs då upp i tre 

skikt: Underst läggs en mineralullsskiva, ofta cirka 50 mm, därpå läggs en kärna av 
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cellplast (huvuddelen av isoleringen), och ovanpå denna läggs en tunn skiva av mineralull 

(s. k. board, ca 20 mm). I vissa tak förenklas detta ytterligare på så sätt att underskivan 

utelämnas. Underskivan kan dock ha en viktig funktion med avseende på säkerhet vid 

brand, och det krävs därför en noggrann utredning innan denna skiva utelämnas. 

Motiven för att välja kombinationsisolering är att man till så stor del som möjligt vill 

utnyttja cellplastens låga materialpris, samtidigt som man vill undvika cellplastens nack-

delar. Mineralullen skyddar cellplasten dels mot värme vid svetsning av tätskiktet, dels 

mot solstrålningsvärme som annars kan orsaka stor krympning i cellplasten. Den undre 

skivan används i byggnader där man av brandskyddsskäl inte kan acceptera cellplast när-

mast ovanför en bärande, profilerad plåt. Den undre skivan ger också ett plant underlag 

att lägga fuktskyddsskiktet på (plastfolien), vilket är en stor fördel när det gäller att få 

plastfolien tät.

Lufttäthet

För att värmeisoleringsförmågan skall kunna utnyttjas och för att undvika problem till 

följd av fukt är det viktigt att tak är lufttäta. 

I de flesta byggnader råder ett högre lufttryck strax under taket än utanför. Samtidigt 

är även fuktinnehållet i inomhusluften så gott som alltid något högre än utomhus. 

Om taket inte är lufttätt kommer tryckskillnaden att driva den fuktiga luften upp och 

ut genom konstruktionen. Risken för kondensutfällning i taket är då stor. Omfattande 

 skador kan uppstå på kort tid. 

I vissa byggnader förekommer en mycket kraftig fuktproduktion inomhus vilket medför 

mycket höga krav på lufttäthet för att förebygga fuktskador. Exempel på sådana byggna-

der är simhallar, kylhus, fryshus, slakterier, etc.

Lufttätheten skapas normalt med hjälp av en plastfolie, en så kallad luft- och ångspärr. 

Denna skall utföras med täta skarvar och täta anslutningar mot omgivande konstruk-

tioner för att fungera. Tätning kan göras med klämda skarvar eller med olika typer av 

skarvband och tejper. Sådana band och tejper skall vara avsedda för just detta ändamål, 

t. ex. skall de uppfylla kravet att fullgöra sin tätande funktion lika länge som plastfolien  

i övrigt. I extremt fuktbelastade konstruktioner kan plastfolien bytas till en bitumen-

baserad produkt, vilken dels har fördelen att skarvar kan klistras (svetsas) helt täta, dels 

att bitumenet tätar kring de skruvar som sedan används för att fästa taktäckningen.

BrandsäkerheT
I Boverkets Byggregler klassas byggnader i olika brandklasser beroende på vad det är för 

typ av byggnad och typ av verksamhet som bedrivs i den, och där anges krav som syftar 

till att minimera risken för uppkomst av brand och risken för spridning av brand. 

Man skiljer på skydd mot utvändig brand där huvudidén är att förhindra eller begränsa 

spridning av brand, och skydd mot invändig brand där huvudidén är att säkerställa att 

människor som vistas i en lokal skall hinna utrymma lokalen innan branden får alltför 

omfattande verkningar, som t. ex. kollaps eller spridning av kraftig rök mm.
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Utvändig brand – skydd mot spridning – flygbrand

För yttertak ställs krav på att en mindre brandhärd på taket inte skall kunna spridas alltför 

enkelt (Boverkets Byggregler, §5.62). I BBR krävs därför att tätskiktet skall vara provat 

och godkänt för aktuellt underlag enligt ENV 1187, metod 2. Materialet uppfyller då krav 

enligt klass Broof (t2) på aktuellt underlag. 

Tätskiktsmaterialets förmåga att uppfylla dessa krav är höggradigt beroende av vilket 

underlag det ligger på. För tätskiktsprodukter har det visat sig vara mest komplicerat att 

uppfylla säkerhetskravet på underlag av mineralull. Under själva monteringsskedet är det 

däremot cellplastprodukter som, pga sin lättantändlighet, ställer högst krav på montage-

teknik och montageutrustning.

Invändig brand

För det färdiga taket ställs även krav på brandsäkerhet med avseende på brand som kom-

mer inifrån lokalen. Utförliga anvisningar om detta finns i Boverkets Byggregler. Exempel 

på sätt att uppfylla dessa krav finns t. ex. i Brandskyddsföreningens skrift Brandskydd  

i Boverkets byggregler. Även vissa materialleverantörer tillhandahåller förslag på hur 

kraven kan uppfyllas.

För tak är det särskilt notabelt att bärande plåt kan behöva skyddas mot hög värme 

för att förebygga alltför tidig kollaps i samband med brand. Man bör vid projekteringen 

även beakta cellplasts förmåga att brinna, smälta och droppa och hur detta kan påverka 

t. ex. möjligheterna till utrymning. Av detta skäl är det i många byggnader olämpligt att 

använda cellplast som material närmast ovanpå bärande underlag av plåt. Man övergår då 

ofta istället till ett så kallat kombitak där understa och översta skiktet i isoleringen består 

av mineralull, medan mellanskiktet utgörs av cellplast.

säkerheT vid användning
I Boverkets Byggregler, kapitel 8 (8:24, 8:243) anges krav på anordningar för att 

säkerställa säkerhet mot fallolyckor vid beträdande av tak. Kraven avser bland annat 

skyddsräcken, fästen för säkerhetslinor, skydd mot halkning och mot genomtrampning. 

Bland annat nämns att vid fasadhöjd större än 3 m bör det, oavsett taklutning, monteras 

fästanordningar för linor till säkerhetsselar. I BBR anges även krav på skydd mot snöras. 

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att reglerna följs.

I Boverkets Byggregler (BBR) anges bland annat att:

•	 Där risk för halka föreligger skall material anpassas så att risken att halka minimeras,

•	 Oväntade nivåskillnader och oväntade ändringar av materialytans karaktär skall 

 undvikas,

•	 Öppningar i takytor som är möjliga att beträda skall vara omgärdade av räcke eller 

täckta med galler eller dylikt så att det inte är möjligt att falla ned genom öppningen. 

Detta kan t. ex. gälla takfönster som ligger lägre än 0,35 m över takytan. 

•	 Takytor som kan beträdas skall ha skäligt skydd mot halkning och utformas så att 

 risken för genomtrampning begränsas.
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•	 Glidskydd för lös stege skall finnas,

•	 Vid fasadhöjd högre än 8 meter bör tillträde till taket ordnas via invändig uppstignings-

anordning,

•	 Fasta arbetsställen på taket skall utformas med hänsyn till de risker som arbetet kan 

medföra. T. ex. bör det vid skorstenar finnas en fast arbetsyta om minst 0,3×0,6 m.

•	 Vid fasadhöjd större än 3 m bör det – oavsett taklutning – finnas livlinefästen vid 

taknocken eller motsvarande del av takytan.På tak med lutning mindre än 1:10 kan 

fästanordningarna utgöras av fästöglor med högst 5 m inbördes avstånd, monterade 

maximalt 10 m från takfoten.

•	 Skydd mot snö- och isras skall finnas vid byggnadens entréer om det finns särskild 

risk för personskador, vilket kan anses vara fallet när byggnadens fasadhöjd är mer än 

8 meter eller när taklutningen är mer än 1:3 (≈ 18°).

Det är byggherren (senare fastighetsägaren) som ansvarar för de skador som orsakas av 

nedfallande snö och is. 

produkTkunskap
I det följande ges en kort orientering om påfrestningar på tätskiktsmattor, och en 

 sammanställning av väsentliga egenskaper hos de vanligaste produkterna som används 

vid taktäckningsarbeten.

TäTskikTsmaTTor – en korT inTrodukTion
Med tätskiktsmatta avses en produkt avsedd för att skapa vattentäthet i en byggnads-

konstruktion. Begreppet avser fabriksproducerade produkter bestående av en elastisk 

stomme som impregnerats och belagts med ett vattentätande material. Dessa produkter 

läggs och sammanfogas genom någon form av klistring eller sammansmältning på 

byggplatsen. Begreppet omfattar däremot inte produkter som målas eller sprayas på 

underlaget ute på arbetsplatsen.

Naturens krav på tätskiktsmattor

Under montage och under sin brukstid utsätts tätskiktsmattor på yttertak för 

•	 Montering vid låg temperatur

•	 Montering vid hög temperatur

•	 Stående vatten

•	 Isbeläggningar

•	 Slag

•	 Statisk belastning

•	 Autogen krympning

•	 Hög temperatur

Tätskiktsmattorna måste ha sådana egenskaper att de tål alla dessa belastningar under 

en tid av flera decennier. För att säkerställa detta har tätskiktsleverantörer och oberoende 



10

branschorgan enats om vissa gränsvärden som produkter skall uppfylla. Dessa gräns-

värden finns angivna i AMA Hus (AB Svensk Byggtjänst) och ligger även till grund för  

så kallad P-märkning som kan utfärdas av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

Som exempel kan nämnas att en tätskiktsmatta för yttertak skall

•	 vara vattentät vid ett vattendjup av 1 m,

•	 tåla att böjas vid -15° C,

•	 tåla en töjning på 10 % vid -10° C,

•	 krympa maximalt 0,4 %.

Efter åldring i värme (motsvarande 50 års naturlig åldring) skall produkten fortsatt vara 

böjbar utan att brista vid -15° C och den skall fortfarande vara möjlig att töja 5 % vid 

-10° C utan att bli otät mot vatten.

Tätskiktsmattor består av en stomme som impregnerats och belagts med bitumen. 

De flesta bitumenbaserade tätskikt har också en UV-skyddande beläggning av t. ex. 

skiffergranulat på överytan. Impregnerings-och beläggningsbitumenet kan ha olika 

 sammansättningar.

Tätskiktsmattor skall motsvara de krav som ställs på dem både med anledning av den 

miljö de används i och med anledning av brandsäkerhet, arbetsmiljöskäl, miljöhänsyn, m. m. 

En typisk tätskiktsmatta för yttertak väger omkring 5 kg/m2. Den har en töjbarhet på 

omkring 30–50 %. Denna förmåga till töjning utan brott är en av de främsta orsakerna 

till att moderna tätskiktsmattor klarar naturens påfrestningar väldigt mycket bättre än vad 

äldre tiders takpapp gjorde.

I det följande ges en kort beskrivning av de olika delkomponenter som ingår i en 

tätskiktsmatta.
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Bitumen

Bitumen utvinns genom destillation av råolja. Genom destillationen delas råoljan upp på 

olika typer av kolväteföreningar. Först utvinns de lätta kolväteföreningarna, och sedan de 

tyngre. Bitumen består av stora, tunga molekyler och är bland det sista som utvinns ur 

råoljan. Bitumen kallas ibland även för asfalt. Någon riktigt tydlig definition av skillnaden 

mellan asfalt och bitumen finns inte; i USA menar man med asphalt det som vi menar 

med ordet bitumen. Ofta görs dock uppdelningen att bitumen är det rena bindemedlet 

(oljeprodukten) medan asfalt är det man får sedan man blandat bitumenet med någon 

form av ballast; sand eller sten.

Bitumen har varit känt för sin förmåga att täta mot vatten mycket länge: I Bibeln anges 

att redan Noa använde bitumen för att täta sin ark när syndafloden var på väg! Skulle 

någon tvivla på denna uppgift så finns istället bevis för att bitumen har använts som 

vatten tätning sedan ungefär 3 500 år f. Kr i Babylon (vid floden Eufrat, ungefär tio mil 

söder om nuvarande Bagdad). 

Oxiderad bitumen

Det bitumen som utvinns direkt vid destillationen (destillerad bitumen) blir alltför lätt-

flytande vid normala temperaturer för att kunna användas till tätskiktsprodukter, vägbe-

läggningar, m. m. För att minska dessa problem har man sedan lång tid tillbaka oxiderat 

bitumenet genom att blåsa luft genom det. Härigenom förändras bitumenets molekylära 

sammansättning så att det blir mer trögflytande vid höga temperaturer. Nackdelen är att 

det samtidigt blir alltför stelt och sprött vid låga temperaturer.

Oxiderad asfalt ges en kvalitetsbeteckning av typ ”90/10”. Den första siffran ger ett 

mått på hur mjukt bitumenet blir vid förhöjda temperaturer (s. k. ring-and-ball-test). 

Siffran anger helt enkelt den temperatur där bitumenet uppnår en viss bestämd mjukhet. 

Den andra siffran anger hur hårt bitumenet är vid låga temperaturer. Hårdheten mäts 

genom att en belastad nål får sjunka ned i bitumenet. Man mäter sedan hur djupt nålen 

sjönk och anger måttet i tiondelar av millimeter. Beteckningen 10 innebär alltså att nålen 

sjönk ned 10 tiondels millimeter, d. v. s. 1,0 mm.

Polymermodifierad bitumen

Problemen med att oxiderad asfalt blir för hård vid låga temperaturer och för lättflytande 

vid höga temperaturer har lösts genom att man istället börjat polymermodifiera destil-

lerad asfalt. Detta sker genom att destillerat bitumen blandas med en polymer som gör 

bitumenet mycket töjbart och elastiskt. Polymerer som används för detta ändamål är 

vanligtvis SBS (styren-butadien-styren) eller APP (ataktisk polypropen). SBS ger bitumenet 

god flexibilitet vid låga temperaturer (ned till cirka -20° C) och god stabilitet ända upp 

mot 120–130° C. APP ger stabilitet vid ännu högre temperaturer, men ger istället inte 

lika bra flexibilitet vid låga temperaturer. Av detta skäl används SBS-modifierade tätskikt 

huvudsakligen i trakter med kallt klimat, medan APP-modifierade produkter har sitt 

 främsta användningsområde i varma områden. 

Polymermodifierade bitumentätskikt har använts på den svenska marknaden sedan 

ungefär 1980. Den praktiska erfarenheten har visat att SBS-modifierade tätskiktsmattor 
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fungerar mycket bra i vårt klimat, både vid montage och i drift. De polymermodifierade 

kvaliteterna har så gott som fullständigt ersatt de oxiderade kvaliteterna i tätskikts-

produkter. Oxiderad asfalt används numera enbart vid klistring av tätskikt och värme-

isolering mot underlaget.

Stommar

Tätskiktsmattan är uppbyggd av en stomme som impregnerats och belagts med bitumen.  

I moderna tätskiktsmattor och även i takdukar består stommen oftast av polyesterfibrer. 

Dessa stommar har mycket god förmåga att tåla stora töjningar utan att brista, vilket är 

viktigt bland annat för att motstå verkan av isbeläggningar på tak, och för att klara påfrest-

ningar av vindlast (se mer om detta i avsnittet Allmänt om tak under Tak projektering).

Polyesterstommen kan kombineras med ett skikt av glasfiber (som spridda fibrer eller 

som orienterade trådar) för att skapa en produkt med bättre dimensionsstabilitet och 

bättre läggningsegenskaper.

Förr användes stommar av lump, d. v. s. återvunna tygmaterial. Dessa hade många 

goda tekniska egenskaper, t. ex. hade de en tillräckligt god töjbarhet för att klara de 

 töjningar som kan orsakas av isbeläggningar. Dessvärre hade de även egenskapen att 

ruttna om fukt kom in i stommen. Fukt som kom in i stommen orsakade även blås-

bildning i dessa tätskikt när tätskiktsmattan värmdes av solbestrålning.

Även stommar av ren mineralfiber (oftast glasfiber) har använts, men dessa har visat  

sig ha alltför dålig töjbarhet, och används därför inte längre i tätskiktsmattor. Glasfiber-

stommar används däremot i enklare underlagstäckningar som t. ex. YAM2000.

värmeisolering
Mineralull

Mineralull är ett samlingsnamn för glasull och stenull. Som namnen antyder består 

 mineralull av tunna fibrer av glas eller stenmaterial som packats samman till en produkt 

med en totalporositet över 95 %. Fibrerna hålls ihop med någon form av bindemedel. 

Mineralull är känd för att vara mycket dimensionsstabil, d. v. s. den krymper inte och 

 sväller inte vid normala fukt- och temperaturvariationer. Den har inte heller någon 

autogen krympning (d. v. s. krympning som beror på hur produkten producerats eller vilka 

material den består av). Mineralull förstörs inte av den höga värme som den kan utsättas 

för kortvarigt i samband med svetsning av tätskiktsmattor. Om mineralull utsätts för 

fritt vatten under längre tid kan bindningen mellan fibrerna lösas upp. Detta brukar då 

resultera i att mineralullsskivan sväller något, eftersom dess nominella tjocklek har skapats 

genom lätt komprimering i tillverkningsprocessen. 

Värmeisoleringsskivor av mineralull har vanligtvis värmeledningsförmåga λ = 0,035–0,038 

W/m/° C. Ju lägre värde produkten har, desto bättre värme isoleringsförmåga har den.
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Cellplast

Cellplast är ett samlingsnamn för plastprodukter med mycket hög porositet. De vanligaste 

cellplasttyperna för användning i tak är expanderad respektive extruderad polystyren (EPS 

och XPS). Det finns även isolering av polyuretan (PUR) och av PIR.

EPS: Expanderad cellplast av polystyren

Isoleringsskivor av expanderad polystyren tillverkas genom sammanbakning av kulor  

av expanderad polystyren. Produkten kallas ofta Frigolit efter ett vanligt produktnamn. 

Denna typ av cellplast deformeras av värme vid cirka 100° och ibland även lägre. 

 Produkten är mycket lättbrännbar och kräver särskild hänsyn både vid projektering  

och vid montage av tak.

Cellplast av expanderad polystyren har en initialkrympning om flera promille. En skiva 

som från början är 1 m lång krymper cirka 5 mm inom några månader. På exponerade 

tak, där temperaturen ofta blir hög på sommaren, ökar denna krympning ytterligare. 

Detta leder till att det bildas glipor mellan cellplastskivorna. Ofta finner man glipor om 

1–2 cm mellan skivorna på tak som är några år gamla. Dessa glipor medför ökat värme-

läckage genom taket och bör därför förebyggas. Det tekniskt bästa sättet att undvika 

dem är att använda mineralull istället för cellplast. Som en kompromiss kan man välja cell-

plast som huvudsaklig isolering i taket, men täcka den med en mineralullsboard. Ju större 

tjocklek denna board har, desto mindre besvärande blir gliporna mellan cellplastskivorna. 

Man kan med fördel välja 50 mm boardtjocklek.

XPS: Extruderad cellplast av polystyren

Cellplast av extruderad polystyren tillverkas genom extrudering av plastmassan.  

Detta medför att produkten får en ensartat, slät struktur.

Värmeisoleringsskivor av XPS har vanligtvis värmeledningsförmåga  

λ = 0,035–0,038 W/m/° C.

Cellplast av polyisocyanat/polyuretan (PIR/PUR)

Cellplast av polyisocyanat och av polyuretan utmärker sig gentemot cellplast av polystyren 

med att de har väsentligt lägre värmeledningsförmåga, d. v. s. vid en given tjocklek på 

isoleringen ger de konstruktionen bättre värmeisoleringsförmåga. Dessa skivor kan ha 

värmeledningsförmåga λ ≈ 0,023 W/m/° C. Detta låga värde innebär att skivor av PIR och 

PUR ger ungefär 50 % bättre värmeisoleringsförmåga (50 % lägre energiförluster) än 

mineralull och cellplast av polystyren.

Cellglas (t. ex. Foamglas®) 

Värmeisolering kan även tillverkas av glas genom att man skummar en flytande glas-

massa. Dessa produkter utmärker sig med mycket hög täthet mot fukttransport, obränn-

barhet, lastbärande förmåga och hög dimensionsstabilitet (d. v. s. inga krympnings- eller 

svällningsrörelser) och allmänt mycket god beständighet.
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lufT- och ångspärr
I många konstruktioner – särskilt i tak över lokaler där det finns någon fuktproducerande 

verksamhet – krävs att konstruktionens insida är tät mot fukttransport. Det finns annars 

risk att fukt från inomhusluften tränger ut genom konstruktionen och orsakar kondens-

utfällning (eller åtminstone skadligt hög fuktighet) i konstruktionens yttre, kalla delar. 

Fukt från inomhusluften kan transporteras ut i konstruktionen antingen genom 

 diffusion, vilket innebär att fukten transporteras som enskilda gasmolekyler som 

ständigt sprider sig, eller genom konvektion, vilket innebär att fukten följer med i en 

luftström. För att förhindra fukttransport genom diffusion krävs att man använder ett 

material med hög täthet just mot diffusion av vattenånga. Oftast innebär detta att man 

använder någon typ av plast, vanligtvis polyeten. För att förhindra fukttransport genom 

konvektion krävs att konstruktionen görs ordentligt lufttät. Detta gäller speciellt i taket, 

eftersom det är mycket vanligt att det råder ett visst övertryck i luften närmast under 

taket. Detta tryck strävar efter att trycka ut den fuktiga inomhusluften ut i takkonstruk-

tionen. Det lufttäta skiktet kan skapas av många olika typer av produkter. Så gott som 

alltid används dock en tunn plastfolie av polyeten eftersom denna ger skydd mot både 

diffusion och konvektion. Förutsättningen för detta är dock att plastfolien skarvas väl så 

att även skarvarna blir lufttäta.

Ofta byggs tak med bärande underlag av trapetsprofilerad plåt. Det är svårt att lägga 

plastfolien på detta underlag utan att skarvarna blir otäta, vilket medför risk att fukt 

tränger ut i takkonstruktionen. Det har dock visat sig att i byggnader med måttlig fukt-

produktion har man ytterst sällan några problem till följd av dessa otätheter. Sannolikt 

beror detta på att tätskiktet på taket skapar tillräckligt god lufttäthet för att förebygga 

problem. 

Plastfolie av polyeten

Plastfolien av polyeten är vanligen 0,2 mm tjock. Produkten skall vara provad med 

avseende på åldersbetingad nedbrytning så att den bibehåller sin tätande förmåga under 

minst 50 års tid.

Bitumenprodukter

I konstruktioner där man ställer extra höga krav på täthet kan det vara befogat att byta 

från plastfolie till en robustare produkt av bitumen. Med en sådan produkt går det att 

klistra eller svetsa ihop skarvarna mellan våderna, och man uppnår på så sätt betydligt 

bättre täthet. Detta kan vara motiverat i pappersmasseindustrier, tryckerier, simhallar, 

köttberedningsindustrier och andra lokaler med verksamheter som producerar mycket 

fukt. Bitumenprodukterna har också fördelen att kunna täta runt skruven i tätskikts-

mattans fästdon där den går ned till underlaget.
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regelverk
BBR

BBR (Boverkets Byggregler) är Boverkets konkretisering av föreskrifterna i Plan- och Bygg-

lagen. BBR kan därmed sägas gälla som ”lag” för byggarbeten; det som står i BBR måste 

uppfyllas! 

BBR anger i huvudsak endast funktionskrav. Detta innebär att BBR talar om vilka 

funktioner den färdiga byggnaden (konstruktionen) skall ha. Däremot säger den inte 

något om exakt hur byggnaden skall utformas för att uppfylla dessa funktionskrav. Det är 

istället upp till projektören / konstruktören att utforma byggnaden så att de övergripande 

funktionskraven i BBR uppfylls.

CE-märkning

Från och med juli 2013 skall samtliga material och produkter som lyder under EUs Bygg-

produktdirektiv vara CE-märkta. CE-märkningen innebär att produkten uppfyller de krav 

som anges i relevant produktstandard. För tätskiktsmattor av bitumen innebär detta EN 

13707 och för takdukar av pvc och andra plaster innebär det EN 13956. CE-märkningen 

syftar till att säkerställa att produkten inte är farlig för människors liv eller hälsa, och att 

den helt allmänt är lämplig för ändamålet.

Typgodkännanden

Förr användes i Sverige ett system med s. k. typgodkännanden av byggprodukter. God-

kännandet innebar att produkten uppfyllde svenska krav, och även att produkten inte fick 

ifrågasättas och bytas ut vid offentliga upphandlingar. Sedan CE-märkningarna infördes 

har detta system avskaffats.

Tredjepartskontroll och P-märkning

Så som beskrevs ovan innebär CE-märkningen inte med automatik att en produkt  

är lämplig för den användning man har tänkt, eller att den uppfyller svenska lagkrav.  

CE-märkningen ersätter alltså inte det gamla svenska systemet med typgodkännanden. 

Detta innebär att byggherren själv, eller via sina konsulter, måste kontrollera produktens 

lämplighet. För att förenkla detta förfarande kan man använda sig av ett system med 

tredjepartskontroll. En sådan provningstjänst kan tillhandahållas av någon part med 

tillräcklig kunskap och tekniska resurser för att kontrollera produktens egenskaper  

i förhållande till svenska regelverk. 

Den vanligaste tredjepartskontrollen (provningstjänsten) i Sverige är så kallad 

P-märkning som leverantörer kan låta utföra hos SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 

P-märkta produkter är granskade med utgångspunkt från Boverkets Byggregler och från 

ett regelverk som har utarbetats tillsammans med ledande leverantörer av tätskiktspro-

dukter. P-märkningen kan därmed sägas vara en kvalitetsstämpel som visar att produkten 

uppfyller svenska myndighetskrav och att den i övrigt är lämplig för användning under 

svenska förhållanden.
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AMA 

AMA är ett beskrivningshjälpmedel för projektörer, utgivet av Svensk Byggtjänst. Boken 

används som hjälpmedel på så sätt att projektören slipper skriva ned alla detaljer för det 

enskilda bygget. Istället kan han/hon ange vilka krav som ställs genom att enbart åberopa 

vissa valda rubriker i AMA.

Ofta refererar man till AMA som om det vore ett regelverk med laglig verkan. Så är 

dock inte fallet! Anvisningarna i AMA är dock utvecklade i samarbete mellan många 

av branschens aktörer och de baseras på mycket omfattande och lång erfarenhet av 

hur konstruktioner fungerar. Anvisningarna i AMA kan därmed ofta anses representera 

”bästa kända kunskap” om hur något skall utföras. Därmed anses anvisningarna i AMA 

ofta visa vad som kan kallas ”fackmannamässigt” utförande. Vid en eventuell tvist om 

huruvida något är fackmannamässigt utfört är det alltså sannolikt att man kommer att 

kontrollera vad som anges i AMA, och använda det som utgångspunkt för granskningen. 

Detta innebär att entreprenören skall ha goda motiv för att välja något annat utförande 

än det som visas i AMA. Ett sådant motiv kan vara att beställaren (genom projektören) 

uttryckligen har beställt något annat än vad som anges i AMA. Ett annat skäl kan vara att 

entreprenören följer leverantörens anvisningar. 
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allmänT om TäTskikT på Terrasser
Dessa anvisningar avser inbyggda tätskikt på terrasser, gårdsbjälklag och liknande. 

 Anvisningarna avser inte broar, parkeringsdäck eller andra körbara ytor. (För utformning 

av körbara ytor hänvisas till Trafikverkets tekniska beskrivningar.)

Texten ansluter till AMA Hus. Avsikten med texten är att ge något mer av bakgrund  

till kraven i AMA samt att komplettera med råd baserade på STG’s erfarenheter. 

Tätskiktssystem i varma terrasstak utsätts för mildare belastningar än tätskikt på 

exponerade tak. Tätskikten utsätts inte för UV-ljus, isbeläggningar, höga och låga tem-

peraturer, vindlast eller punktvis mekanisk belastning. I huvudsak ställs krav endast på att 

terrassens tätskikt förmår avleda vatten som kommer från regn och smältande snö. 

Däremot ställs extremt höga krav på att avvattningssystemet i sin helhet (tätskikt, 

dräneringslager, brunnar, rör) verkligen förmår avleda vattnet. Därför ställs mycket höga 

krav på utformning och utförande av ett terrasstak.

krav på underlag för TerrassTak
Det bärande underlaget skall ha sådan styvhet, även vid långtidsverkande last, att inga 

nedböjningar uppstår som kan försämra vattenavrinningen. 

Underlaget skall också vara fritt från ojämnheter, skarpa kanter mm. som kan orsaka 

skador i tätskikt i de fall tätskikt läggs direkt på underlaget.

värmeisolering
Den färdiga terrassen skall bidra till byggnadens energihushållning genom att erbjuda ett 

tillräckligt stort motstånd mot värmeläckage. I Boverkets Byggregler (BBR) anges idag inte 

något krav på hur värmeisolerande terrassen skall vara. BBR anger istället ett totalkrav 

på vad byggnaden skall prestera. Det är sedan konstruktörens uppgift att utforma tak, 

terrasser, väggar, ventilationssystem mm så att detta totalkrav uppfylls. Det är idag vanligt 

att terrasser och tak förses med 300 mm högvärdigt värmeisoleringsmaterial eller mer.

En produkts värmeisoleringsförmåga anges som dess λ-värde (lambdavärde). Vanliga 

värden för högvärdig isolering som mineralull, cellplast m.fl. är cirka 0,035–0,040 W/m/K. 

Ju lägre λ-värde produkten har, desto bättre isoleringsförmåga har den.

Värmeisolering – över eller under tätskiktet?

Värmeisolering kan i princip läggas ovanpå eller under tätskiktet. Läggs tätskiktet under 

isoleringen får det ett gott skydd och risken för frysning närmast ovanpå tätskiktet är 

praktiskt taget obefintlig. Problemet med denna lösning är naturligtvis att isoleringen 

kommer att bli våt och därmed förlora mycket av sin värmeisoleringsförmåga. Erfarenhe-

ten har visat att även cellplastkvaliteter tar upp stora mängder vatten när de används på 

detta sätt. STG rekommenderar därför att tätskiktet läggs ovanpå isoleringen och att

tätskiktet skyddas på annat sätt; med en kraftig fiberduk eller ett tunt lager annan värme-

isolering som läggs ovanpå tätskiktet.
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Skivor som läggs i ett enda skikt skall vara falsade eller spontade. Skivor som läggs  

i flera lager skall läggas med minst 300 mm förskjutning mellan skarvar.

De vanligaste materialen för värmeisolering av terrasser är skummat glas (cellglas), 

 extruderad polystyren (XPS) samt PIR-isolering (polyisocyanurat).

Krav avseende mekaniska egenskaper för värmeisoleringsmaterial

I det fall värmeisoleringen läggs under tätskiktet (normalfallet) skall värmeisoleringen ha 

sådana mekaniska egenskaper att tyngden av överbyggnaden inte orsakar sättningar eller 

andra deformationer även efter lång tid. Sådana deformationer kan annars orsaka skador 

i tätskiktet och dess anslutningar mot omgivande konstruktioner. 

Tyngden av överbyggnaden, inklusive dess innehåll av vatten, beräknas för varje enskilt 

objekt. Tillverkare av värmeisolering tillhandahåller uppgifter om produkternas beteende 

under långtidslast. 

Vid underlag av trapetsprofilerad plåt måste understa skiktet värmeisolering dimensio-

neras så att det kan motstå förekommande belastningar under monteringstiden. Skivans 

tjocklek måste väljas med utgångspunkt från det fria måttet mellan plåtens welltoppar. 

Anvisningar om detta finns hos leverantörer av värmeisolering.

Krav avseende värmeisoleringens dimensionsstabilitet

Vissa värmeisoleringsmaterial har, till följd av tillverkningssättet, en inbyggd tendens till 

irreversibel krympning. Detta gäller särskilt cellplast av typ EPS (expanderad polystyren). 

Krympningen kan leda till att grova glipor uppstår mellan isoleringsskivorna. Sådan 

värme isolering skall därför före montering ha konditionerats (åldrats) så att ingen 

betydelse full krympning kvarstår (jfr kravet på montering nedan). 

avvaTTning
Kalla tak – varma tak

Terrasser fungerar i normalfallet som varma tak och skall därför ha invändig avvattning. 

Se mer om Varma tak och Kalla tak i projekteringsanvisningar för exponerade tak.

Liksom för exponerade tak gäller att terrasser skall utformas så att mängden kvar-

stående vatten minimeras. För exponerade tak gäller att maximalt djup på kvarstående 

vatten får vara 30 mm. Vid större mängder kvarstående vatten finns risk att den is som 

bildas om detta vatten fryser kan utsätta tätskiktet för riskabelt stora dragkrafter. För 

 terrasser med inbyggda tätskikt blir ett sådant krav meningslöst eftersom det ändå inte 

går att kontrollera. Om tätskiktet täcks med tillräckligt mycket isolering minskar också 

risken att is överhuvudtaget skall bildas på tätskiktet. Det går således inte att ge något 

annat råd om hur terrassen skall utformas i detta avseende annat än att det skall finnas 

goda möjligheter för vatten att rinna av. 

Avvattningssystem bör vara av typ frifallssystem. Som minsta dimension på 

 avvattningsrör rekommenderas 100 mm. (System av fullflödestyp har små möjligheter  

att någonsin träda i full funktion eftersom avrinningen från ytan begränsas av över-

byggnadens egenskaper.)
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Ränndalar

Allmänt bör ränndalar utformas utan falluppbyggnader mellan takbrunnarna. Detta 

kallas ibland för att taket har horisontell ränndalsbotten. Med denna utformning kan 

brunnarna samverka så att om avvattningen stoppas i en brunn, kan nästa brunn ta över 

dess funktion.

Ränndal längs sarg bör förläggas minst 500 mm från sargen, med rak fallkil från sargen 

och ned mot ränndalsbottnen.

Takavvattningsbrunnar

Brunnar skall placeras i takets verkliga lågpunkter, inklusive hänsyn till naturlig nedböjning 

av bjälklaget.

Takbrunn skall vara försedd med fläns av rotfritt stål (minst 0,7 mm) för anslutning av 

tätskiktsmatta. Flänsen skall vara minst 150 mm bred åt alla håll utanför avloppsröret och 

skall ha en jämnt fördelad perforering (hål, ca Ø 5–10 mm). Perforeringen skall täcka cirka 

25 % av flänsytan. Flänsen skall vara helsvetsad till brunnsröret.

Utöver den vanliga silen bör brunnen kompletteras med annan anordning som minskar 

mängden skräp som spolas ned i avloppssystemet. Lämplig form på denna anordning 

beror av typen av överbyggnad. En lämplig form av skydd är ofta ett rör av tätt perfore-

rad stålplåt eller att finmaskigt nät av rostfritt stål (maskvidd ca 5 mm). Detta yttre skydd 

kan ha diameter ca 300 mm. Utrymmet mellan det yttre skyddet och brunnssilen fylls 

lämpligen med dränerande grus eller makadam (ca 4–16 mm).

Takbrunnens fläns, som normalt är cirka 400 mm bred, får inte vikas eller klippas. 

Utanför flänsen tillkommer också 100 mm förstärkningsstycke av YEP-kvalitet. Tak-

brunnens centrum skall därför placeras minst 350 mm från närmaste hinder på takytan 

 (sarger, väggar och annat som kan göra att det blir alltför trångt runt brunnen för att 

tillåta ett säkert montage).  

Bräddavlopp

Bräddavloppets funktion är att säkerställa att taket avvattnas även om den ordinarie 

avvattningen via takbrunnarna inte fungerar (t. ex. till följd av att brunnarna har sattas 

igen av skräp eller is). 

Bräddavloppen skall placeras maximalt 60 mm över takets lägsta punkt.

Det skall finnas minst ett bräddavlopp per ränndal. Bräddavlopp bör finnas i båda 

ändarna av ränndalen.

Bräddavloppets utlopp bör förläggas till en plats där det tidigt blir uppmärksammat att 

bräddavloppet har trätt i funktion.

Bräddavlopp skall vara försett med fläns för anslutning av tätskiktsmatta. Flänsen skall 

vara minst 150 mm bred åt alla håll utanför avloppsröret och skall ha en jämnt fördelad 

perforering (hål, ca Ø 5–10 mm). Perforeringen skall täcka cirka halva flänsytan. 
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TäTskikTssysTemeT 
Vindlasthållfasthet – Mekaniskt infäst, strängsvetsat eller helsvetsat?

Det inbyggda tätskiktet utsätts inte för direkta krafter från vindsug. Tätskiktets infästning 

till underlaget behöver därför inte dimensioneras för dessa krafter. Däremot måste över-

byggnaden ha betryggande tyngd för att motstå vindlasterna.

Även om tätskiktet inte behöver fästas in för att kunna ta upp vindlaster kan det vara 

lämpligt att fästa tätskiktet för att förebygga problem med läckage. Infästning kan göras 

med någon av följande tekniker:

•	 Mekanisk infästning: Infästning med skruv och bricka.

•	 Strängsvetsning: En ca 30 cm bred sträng av vådens undersida smälts fasts i under-

laget. Kan kompletteras med svetsning även längs vådernas kanter.

•	 Helsvetsning: Våden smälts fast i underlaget över vådens hela bredd.

Helsvetsning innebär att hela undersidan av tätskiktsvåden smälts fast till underlaget. 

Våderna läggs omlott och överlappen smälts ihop. Helsvetsat tätskikt (på underlag av 

betong) har fördelen att vatten som eventuellt läcker genom tätskiktet inte kan fortsätta 

spridas på bjälklaget. Eventuella läckage blir därmed relativt enkla att finna. Ute på 

 terrassytan innebär helsvetsningen en mycket stor säkerhet mot läckage eftersom vattnet 

där endast kan komma vidare genom att gå ned genom själva underlagsmaterialet.  

Nackdelen med helsvetsningen är behovet av primer (asfaltslösning) över hela ytan samt 

det omfattande svetsningsarbetet.

Strängsvetsning innebär att en sträng av undersidan av tätskiktsvåden smälts fast till 

underlaget. Strängbredden är ofta omkring 30 cm. Liksom för övriga infästningstekniker 

läggs våderna omlott och överlappen smälts ihop. Det strängsvetsade tätskiktet ger 

ett relativt snabbt montage, och genom att svetsa samtliga kanter till underlaget på 

samtliga våder begränsas möjligheten till spridning av läckagevatten mycket starkt. Det 

strängsvetsade tätskiktet förenar alltså rationellt montage med stor säkerhet och är 

därför det system STG rekommenderar för ytor utan trafikbelastning (och de broms- och 

accelerationskrafter som detta medför). Eftersom strängsvetsnigen inte står för systemets 

motståndskraft mot lyftande vindsug kan den utföras utan förstrykning med primer 

under förutsättning att underlaget är torrt nog.

Krav på utformning och montage av tätskikt

Läckage genom tätskikt på terrasser leder ofta till mycket stora kostnader för läckage-

sökning, lagning och reparation av följdskador. De läckage som inträffar genom tätskikt 

på terrasser kan enkelt delas in i två kategorier: Läckage ute på tätskiktsytan respektive 

läckage vid anslutning mot detalj. 

För att undvika läckage ute på terrassytan används allt kraftigare tätskiktsmattor. Dessa 

har god tålighet både mot belastningar under byggtiden och under driftstiden. Skarvar 

i tätskiktet på själva terrassytan är också relativt enkla att utföra varför dessa produkters 

tyngd och styvhet inte utgör något väsentligt problem vid montaget.
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Vid detaljer är dessa produkter dock svåra att arbeta med. De är framförallt mycket 

styva – särskilt i kyla – vilket gör det svårt att vika och passa in materialet mot de detaljer 

som förekommer. De läckage som förekommer finns till helt övervägande del just där 

 tät skiktet är anslutet mot någon form av detalj!

STG rekommenderar därför ett tätskiktssystem där själva terrassytan täcks med  

ett enlagstätskikt av YEP 6500 och där detaljer utförs som ett tvålagssystem med två 

separata skikt av YEP3500 (alternativt kan det övre av dessa båda skikt utgöras av 

1-skiktstäckning typ Temaflex SBS 5500 eller likvärdigt). Detta medför dels att montören 

får arbeta med material med vilka det är lättare att nå ett lyckat resultat, dels att täthet 

skapas två gånger, i två separata arbetsmoment. Sannolikheten att en brist skall uppstå 

så att den leder till läckage är därmed minimal.

System av den här typen finns inte beskrivna i AMA Hus. För en utförligare beskrivning 

hänvisas därför till STG Tätskiktssystem 5A.

Uppdragningar, genomföringar m. m.

Tätskiktet skall överallt dras upp minst 200 mm över färdig överbyggnads övre yta. Detta 

görs för att säkerställa tillräckliga överlapp mellan fasadmaterial och tätskikt, samt för att 

skapa säkerhet mot tillfällig uppdämning av vatten t. ex. i samband med snösmältning. 

Uppdragningarna kräver särskild omsorg speciellt vid dörrtrösklar för att både detta 

krav och kravet på tillgänglighet skall uppfyllas (BBR Kap 3). Observera att BBR anger att 

nivåskillnader får finnas!

Rörgenomföringar, ventilationsrör, fästen för livlinor mm bör inte läggas i nivå med 

tätskikt. Dessa detaljer samlas istället i huvar eller på plintar som sedan kläs med tätskikts-

matta och plåtavtäckning eller annat skydd. Genomföringar bör under inga omständig-

heter förläggas lägre än bräddavloppens nivå! 

överbyggnader
Överbyggnad på inbyggt tätskikts kan ha en mängd olika utformningar. Viktiga krav 

avseende tätskiktet är att

•	 Överbyggnaden får inte innehålla material som kan skada tätskiktet. Makadam bör  

inte användas närmast ovanpå tätskiktet. Om detta ändå måste göras bör tätskiktet 

skyddas med kraftig fiberduk, skivor av värmeisolering eller liknande.

•	 Överbyggnaden måste ha god dräneringsförmåga. Närmast ovanför tätskiktet kan 

det vara lämpligt att placera skivor av dränerande cellplastisolering. Mineralull har inte 

tillräcklig dräneringsförmåga. STG rekommenderar att dränerande grusfyllning inte 

används eftersom dess dräneringsförmåga ofta är för låg i förhållande till de lutningar 

som förekommer.

•	 Trätrall: Vid överbyggnad av trätrall bör tätskiktet skyddas mot mekanisk belastning 

genom att extra remsor av tätskiktsmaterialet läggs under trallens upplagsbräder och 

genom att upplagsbrädorna ges tillräcklig bredd (minst 95 mm). Självfallet skall trallens 

upplagsbrädor läggas i sådan riktning att avrinningen inte försvåras.
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•	 Överbyggnad av betong måste separeras från tätskiktet med glidskikt så att betongen 

inte kan dra sönder tätskiktet när betongen krymper. Lämpligt glidskikt är två lager 

plastfolie (0,2 mm PE-folie). Vid överbyggnad av betong är det extra viktigt att tänka 

på hur avvattning av överbetongens yta skall ske.
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projekTeringsråd – generellT
Projektering av tak omfattar i princip alla de moment som gäller för vilken annan del 

som helst av byggnaden. Det kan gälla stadga och bärförmåga, brandsäkerhetsfrågor, 

tillträdesanordningar och säkerhet vid användning, energihushållning, miljöfrågor, ljud-

isolering, etc. I denna skrift behandlas endast de projekteringsmoment som är aktuella 

vid utformning av låglutande tak och terrasser för god funktion vad gäller avvattning 

och beständighet. Brandskydd berörs endast avseende uppkomst och spridning av brand 

utvändigt. Projektering av bärförmåga, byggnadens brandskydd och mycket annat berörs 

inte. Anvisningar avseende detaljer finns i respektive tätskiktssystem.

allmän TakuTformning
Avvattning

Den första fuktkällan att ta hänsyn till är nederbörd, i form av regn, snö och hagel. 

 Avledning av nederbörden kräver att det finns ett avvattningssystem som fungerar 

tillräckligt väl alla tider på året, oavsett klimatförhållanden. Avvattningssystem kan 

 dimensioneras enligt SS-82 40 31.

Varma tak och kalla tak

Så kallade varma tak, d. v. s. tak där en del värme från byggnaden läcker ut genom tak-

ytan (se avsnitt Takteknik Allmänt), bör ha varma avlopp, d. v. s. takavvattningsbrunnarna 

skall leda ned vattnet till invändiga, varma rör.

Om ett varmt tak istället utförs med utvändiga, kalla avlopp, är risken stor att avvatt-

ningssystemet sätts igen av isbildning. Om varma tak avvattnas via utkastare genom sarg, 

kan frysning i utkastare eller utvändiga stuprör orsaka stopp i avvattningen och därmed 

leda till mycket hög vattenbelastning på taket, vilket i sin tur kan orsaka både läckage och 

kollaps. Utkastare genom sarg bör därför undvikas.

Kalla tak kan ha kalla avlopp. Kalla tak är tak med god ventilation av utrymmet mellan 

värmeisoleringen och yttertakets undersida. Detta kan t. ex. uppnås i hus med välventilerad 

kallvind. Äldre tak av typen brant parallelltak (med luftspalt från takfot till nock) fungerar 

ofta huvudsakligen som varma tak. Med kraftig värmeisolering blir funktionen mer lik det 

kalla taket. Moderna, välisolerade, branta parallelltak kan därför fungera som kalla tak.

Taklutning

För exponerade tätskikt rekommenderas 1:40 som minsta lutning. Observera att lokala 

nedböjningar kan medföra att detta värde underskrids. Syftet med en minsta lutning är 

att säkerställa avrinning för att undvika överbelastningar och stora ismängder. Om frågan 

enbart gällde tätskiktens förmåga att hålla tätt mot vattenövertryck skulle taken kunna 

utformas helt horisontella. 

För moderna tätskiktsmaterial som provats och godkänts enligt SPs system för 

P-märkning accepteras att tak kan vara utformat så att det kan bildas kvarstående vatten-

samlingar med djup maximalt 30 mm. Vid större mängder kvarstående vatten finns risk 
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att den is som bildas vid frysning kan utsätta tätskiktet för riskabelt stora dragkrafter. Vid 

projektering av takets avvattningssystem beaktas därför takfall, val av in- eller utvändig 

avvattning, utformning av ränndalar, samt placering av brunnar och bräddavlopp.  

Avvattningssystem

Avvattningssystemet består av ränndalar, takavvattningsbrunnar och takavvattningsrör 

(och rännor).

Rörsystemet

Avvattningssystemets rörsystem kan vara av frifallstyp eller fullflödestyp. I frifallssystemen 

används grova rör i vilka vattnet får rinna fritt. I fullflödessystemen används klena rör 

som fylls helt vid tillräckligt intensiv nederbörd på taket. Avsikten är att när rörsystemet 

fylls, skall höjdskillnaden ned till marken bidra till att skapa ett sug i systemet så att 

flödes hastigheten i rören höjs mycket kraftigt. Därmed uppnås en tillräcklig avvattnings-

kapacitet trots relativt klena rör, vilka har fördelen att kunna hängas i tak, m. m.

Avvattningssystem (för invändig avvattning) av typ frifallssystem bör minst ha  

100 mm dimension på avvattningsrör. Avvattningssystem av fullflödestyp (ibland kallade 

UV-system efter det första systemet som lanserades) har klenare rördimensioner och sätts 

därför lättare igen av skräp, löv, mm. Dessa system lämpar sig bättre för tätskikt av plast-

dukar, men bör undvikas vid tätskikt av bitumen. Avvattningssystemet av fullflödestyp 

kan kräva att ytterligare åtgärder vidtas för att förebygga att brunnar och rör sätts igen  

av skräp. Dessa system ställer också högre krav på regelbunden tillsyn.

Ränndalar

Allmänt bör ränndalar utformas utan falluppbyggnader mellan takbrunnarna. Detta kallas 

ibland för att taket har horisontell ränndalsbotten. Fördelen med denna utformning är att 

brunnarna kan samverka på så sätt att om avvattningen stoppas i en brunn, kan närmaste 

brunn ta över dess funktion. 

Ränndal längs sarg bör förläggas minst 500 mm från sargen, med rak fallkil från sargen 

och ned mot ränndalsbottnen. Syftet med detta är bland annat att det skall finnas tillräck-

lig plats att täcka in takbrunnens fläns med tätskiktsmaterialet.

Takavvattningsbrunnar

Brunnar bör alltid placeras i takets verkliga lågpunkter, d. v. s. med hänsyn tagen även till 

takets naturliga nedböjningar. Syftet är naturligtvis att så långt som möjligt undvika att 

vatten blir stående kvar på taket. Detta innebär normalt sett att brunnar skall placeras 

mitt i takstolsfacken.

Typen av avvattningsbrunn beror på vilken typ av avvattningssystem som används; 

frifallssystem eller fullflödessystem. Oavsett system bör dock brunnen utföras i rostfritt 

stål och med en fläns för anslutning av tätskiktsmattan. Flänsen bör byggas in mellan två 

skilda skikt av tätskiktsmaterial. För bästa möjliga vidhäftning bör flänsen vara perforerad 

så att det undre och det övre tätskiktet kan klistras samman tvärs igenom perforeringen. 
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Flänsen bör vara minst 150 mm bred åt alla håll utanför avloppsröret (för frifallsbrunnar 

med dimension cirka 100 mm utformas flänsen därför i regel som en kvadrat med sidan 

400 mm). Flänsen skall vara helsvetsad till brunnsröret. Flänsen skall ha en jämnt fördelad 

perforering (hål, ca Ø 5–10 mm). Perforeringen bör täcka minst 25 % av flänsytan.

Takbrunnens fläns får inte vikas eller klippas. Brunnen måste därför placeras så långt 

från närmaste hinder att hela flänsen och även den underliggande kragen får plats 

på takytan. För normala takbrunnar med flänsmått #400×400 mm innebär detta att 

centrum av utloppsröret skall placeras minst 350 mm från närmaste hinder på takytan 

(sarger, väggar och annat som kan göra att det blir alltför trångt runt brunnen för att 

 tillåta ett säkert montage).

Om avvattningsbrunn monteras igenom sarg – trots vad som sagts ovan om riskerna 

med detta – bör brunnsröret ha rektangulärt tvärsnitt, eftersom anslutningen av tätskikt 

blir betydligt säkrare på detta sätt.

Takbrunn till fullflödessystem ska alltid levereras av systemleverantören, som också 

dimensionerar rören för bästa funktion. 

Bräddavlopp

Bräddavloppets funktion är att säkerställa att taket avvattnas även om den ordinarie 

avvattningen via takbrunnarna inte fungerar (t. ex. till följd av att brunnarna har sattas 

igen av skräp eller is). 

Bräddavloppen placeras normalt maximalt 60 mm över takets lägsta punkt. Det bör 

finnas minst ett bräddavlopp per ränndal och helst ett bräddavlopp i varje ände av 

 ränndalen.

Bräddavloppets utlopp bör förläggas till en plats där det tidigt blir uppmärksammat att 

bräddavloppet har trätt i funktion. Det är dock olämpligt att låta bräddavloppet mynna så 

att vatten rinner på fasaden.

Liksom för takbrunnen skall bräddavlopp vara försett med fläns för anslutning av 

tätskiktsmatta. Flänsen skall vara minst 150 mm bred åt alla håll utanför avloppsröret och 

skall ha en jämnt fördelad perforering (hål, ca Ø 5–10 mm). Perforeringen bör täcka minst 

25 % av flänsytan. 

Övriga detaljer på tak

Hinder

På tak förekommer ofta objekt som kan hindra avrinningen. Typiska exempel på detta är 

brandgasventilatorer, takljus, ventilationshuvar, mm. Vid hinder som är bredare än 1,2 m 

byggs vanligtvis avledande fall upp närmast ovanför hindret så att vatten leds ut mot 

hindrets sidor. Uppbyggnaden kan t. ex. göras med kilar av värmeisoleringsmaterial.

Skuggade partier, snöfickor

Beroende på takets utformning och orientering kan det bildas partier som ofta ligger 

i skugga eller där det råder lä på ett sådant sätt att det samlas mer snö lokalt än vad 

som är normalt för taket i övrigt. I sådana partier kan det uppstå problem med isbild-
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ning, ned böjningar som orsakar alltför stora samlingar av kvarstående vatten, och även 

kondens problem invändigt pga att yttertakets undersida hålls kall längre tid än övriga 

delar av taket. I möjligaste mån bör man sträva efter att utforma taket så att sådana 

fickor inte bildas.

TäTskikT
Omfattning – begränsning

De tätskiktsprodukter som avses i denna skrift är tätskikt av bitumen enligt produkt-

standarden SS-EN 13707. 

Val av tätskiktsprodukt

Uppbyggnad och egenskaper för moderna tätskikt av bitumen beskrivs i avsnittet 

 Material- och Produktkunskap.

Tätskiktet väljs med hänsyn till

•	 Underlagets stabilitet: Vid mjuka underlag ställs högre krav på stanshållfasthet. Tätskik-

tets märkning skall då innehålla bokstaven A efter sifferbeteckningen för flygbrands-

klassningen.

•	 Underlagets egenskaper vid brand: Tätskiktets klassificering med hänsyn till flygbrand 

är starkt kopplad till underlagets egenskaper, se avsnittet Brandsäkerhet. 

•	 Logistik: Finns det möjlighet att lyfta och transportera materialet maskinellt, eller skall 

det kunna bäras och transporteras manuellt?

•	 Utseende

CE-märkning

Sedan 2013 skall alla byggprodukter vara CE-märkta för att få säljas inom den europeiska 

gemensamma marknaden. CE-märkning innebär att produkten ifråga uppfyller krav enligt 

relevant produktstandard. Det är värt att notera att det i dessa standarder ställs ytterst få 

krav på produkternas tekniska egenskaper. I huvudsak krävs endast att produkten i det 

stora hela är allmänt lämpad för ändamålet. CE-märkningens främsta syfte är istället att 

säkerställa att produkten inte är farlig för liv eller hälsa. Det är inte givet att en CE-märkt 

produkt uppfyller det enskilda medlemslandets krav på tekniska egenskaper för den 

aktuella produkttypen (eftersom detta varierar från land till land).

P-märkning

I Sverige erbjuder SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Borås) en provning av produk-

ters egenskaper där kraven på produktens egenskaper ställs utifrån svenska behov (lag-

krav och i övrigt kända krav för att produkten skall fungera väl under lång tid). Produkter 

som uppfyller kraven erhåller en P-märkning. Det är alltså frivilligt för varje leverantör att 

låta P-märka sin produkt. Liknande provningstjänster kan erbjudas av andra institut som 

konkurrerar med SP på denna marknad. 



7

De anvisningar som ges i denna text förutsätter att tätskiktsprodukten uppfyller krav 

enligt följande tabell. 

Tabell 1: Funktionskrav för tätskiktsmattor som avses i denna text (inbyggda tätskikt på 

ytterbjälklag).

naturlig påfrestning kritisk egenskap
provnings-
metod krav

stående vatten Vattentäthet EN 
1928:2000

Tät vid 10 kPa (1 mvp)

montering vid låga 
 temperaturer

Böjlighet vid låga 
 temperaturer

EN 1109 -15° C

mekanisk påverkan 1 Slagmotstånd EN 12691, 
Metod B

1000 mm vid 23° C

mekanisk påverkan 2 Motstånd vid statisk 
 belastning

EN 12730, 
Metod A

Mjuka underlag: 20 kg
Hårda underlag: 10 kg

isbeläggning Töjbarhet i kyla med 
 bibehållen täthet

EN 13897 10 % vid -10° C

formförändring Dimensionsstabilitet EN 1107-1 ≤ 0,4 % förändring

glidning i värme Tålig mot asfaltavrinning vid 
förhöjd temperatur

EN 1110 Högst 2 mm glidning 
efter 100° C och 2 h

Tabell 2: Beständighetskrav för tätskiktsmattor som avses i denna text.

naturlig påfrestning kritisk egenskap
provnings-
metod krav

åldring enligt en 1296, 12 veckor

Bibehållen flexibilitet i kyla Böjlighet vid låg  temperatur EN 1109 ≤ 15° C förändring,  
dock minst -5° C

accelererad åldring enligt en 1296, 24 veckor

Bibehållen elasticitet Töjbarhet i kyla med bibe-
hållen täthet

EN 13897 ≥5 % vid -10° C

Infästningsplan (mekaniskt infästa tätskiktssystem)

För mekaniskt infästa tätskikt skall infästningsplan upprättas. Infästningsplanen skall redo-

visa vilken typ av fästdon som skall användas och hur tätt fästdonen skall placeras inom 

takets olika delytor.

Dimensionering av infästningar görs enligt SS-EN-1991-1-4 (Eurocode). 
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Vid beräkning av infästningsplan krävs uppgifter om

•	 Typ av underlag.

•	 Typ av fästdon.

•	 Fästdonets dimensionerande utdragskraft ur det aktuella underlaget.

•	 Fästdonets dimensionerande utdragskraft genom tätskiktsmattan.

I infästningsplanen redovisas 

•	 Uppgifter om objektet så att det går att säkert identifiera,

•	 uppgift om vem som upprättat infästningsplanen,

•	 uppgift om vem som monterat tätskiktet (entreprenören),

•	 datum för montaget,

•	 typ av fästdon, 

•	 typ av tätskiktsmatta,

•	 zonindelningar,

•	 infästningsavstånd inom respektive zon.

Krav på fästdon

•	 Fästdon skall ha sådan beständighet att de medger 50 års livslängd för det färdiga taket. 

Detta ställer krav framförallt på korrosionsbeständighet och på utmattningsegenskaper. 

Fästdonsleverantören skall kunna visa upp dokumenterade provningar av fäst donens 

 beständighet. Provningsmetoder för fästdon finns beskrivna i ETAG 004 och 006.

•	 Fästdonet skall vara så konstruerat att det inte kan stansa hål upp genom tätskiktet om 

tätskiktet skulle belastas strax intill fästdonet. För detta behövs i de flesta fall någon 

form av teleskopfunktion i fästdonen.

•	 På underlag av träpanel fästs tätskiktsmattan med skruv och bricka.

På underlag av isolering används fästdon med teleskopfunktion. Vid tunn isolering kan 

eventuellt fästdon av typen skruv och bricka användas. Rådgör med fästdonsleverantören!

Värmeisolering 
Värmeisolering till exponerade tak utgörs vanligtvis av mineralull (glasull, stenull) eller cell-

plast (EPS). Även cellplast av extruderad cellplast (XPS) polyuretan (PUR), polyisocyanurat 

(PIR) samt cellglas förekommer, men de är ovanliga.

Värmeisoleringen skall dimensioneras så att byggnaden uppfyller kraven på maximal 

energiförbrukning för uppvärmning enligt Boverkets Byggregler. Värmeförlusten genom 

isoleringsmaterialet är direkt omvänt proportionellt mot materialets tjocklek. Värme-

isoleringens tjocklek i taket anpassas efter isoleringens värmeledningsförmåga och 

byggnadens övriga värmeisolering. 

Värmeisolering över eller under tätskiktet?

På takytor där tätskiktet ligger exponerat eller endast täckt av en sedummatta läggs 

värme soleringen vanligtvis under tätskiktet. I vissa äldre tak förekommer att man har lagt 
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all, eller en del av, värmeisoleringen över tätskiktet. Avsikten med det senare sättet har 

varit dels att skydda tätskiktet mot mekanisk påverkan, dels att hålla tätskiktet varmt,  vilket 

innebär att det inte utsätts för isbildning och de dragpåkänningar detta kan medföra.

Det har dock visat sig att värmeisolering som läggs ovanpå tätskiktet med tiden får ett 

så högt fuktinnehåll att dess isolerande förmåga går förlorad. Samtidigt har också tätskik-

tens beständighet mot isbeläggningar förbättrats så mycket att argumentet att lägga tät-

skiktet där det hålls varmt (= under isoleringen) inte längre är relevant. Det generella rådet 

för uppbyggnaden av taket är därför att alltid lägga värmeisoleringen under tätskiktet.

Krav på värmeisolering

Det första krav som ställs på värmeisoleringsmaterialet är naturligtvis att det skall ha så 

god isoleringsförmåga att det, inom det tillgängliga utrymmet, ger tillräckligt bidrag till 

husets totala värmeisolering. Isoleringsförmågan, λ-värdet, deklareras av tillverkaren.

Värmeisoleringen skall vara så dimensionsstabil att glipor mellan isoleringsskivorna inte 

uppstår med tiden. Detta gäller både initial krympning och reversibla volymändringar som 

sker till följd av temperatur- och fukthaltsändringar. Erfarenheten har visat att mineralull 

och cellglas har mycket god dimensionsstabilitet, och att även extruderad polystyren 

(XPS) presterar bra i detta avseende. Däremot har cellplast av expanderad polystyren (EPS) 

en betydande initialkrympning; det är inte ovanligt att glipor på 10-15 mm uppstår mel-

lan isoleringsskivor av EPS när de används i takisolering. Sådana glipor försämrar takets 

värmeisolerande förmåga. I svåra fall kan detta t. ex. orsaka lokal avsmältning av snö 

underifrån, vilket sedan kan medföra isvallsbildning längre ned på taket. Den stora krymp-

ningen i EPS förklaras delvis av att skivorna utsätts för höga temperaturer när de används 

i tak. Genom att bygga ett s. k. kombitak kan dessa problem minskas: I kombitaket läggs 

ett lager mineralull ovanpå cellplastisoleringen och därmed skyddas cellplastskivorna mot 

de allra högsta temperaturtopparna.

Värmeisolering måste också ha en sådan kompressionshållfasthet att taket får en tillräcklig 

stadga och stabilitet. Det finns annars risk för belastningsskador i samband med att man går 

på taket, och då särskilt strax intill tätskiktets fästdon. Sättningar i taket som uppstår till följd 

av långtidsbelastning kan leda till att det bildas alltför stora mängder kvarstående vatten. 

Projektören måste ställa krav på isoleringens kompressionshållfasthet utifrån vilka 

belastningar den utsätts för. I det fall att inget annat anges kan krav enligt AMA Hus 

tillämpas. Dessa krav innebär att värmeisolering av mineralull skall ha en sådan kompres-

sionshållfasthet att den komprimeras

•	 Max 10% vid utbredd korttidslast om 30 kPa enligt SS-EN 826.

•	 Max 5 mm vid kortvarig punktlast 300 N enligt SS-EN 12430.

På samma sätt gäller att värmeisolering av expanderad polystyren (EPS) skall ha en sådan 

kompressionshållfasthet att den komprimeras

•	 Max 10% vid utbredd korttidslast om 80 kPa enligt SS-EN 13163.

•	 Max 2% till följd av krypning vid utbredd last om 24 kPa under 50 år.
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Erfarenheter av olika isoleringsmaterial

De absolut vanligaste värmeisoleringsmaterialen till yttertak med tätskiktsmatta är 

mineral ull (av glas eller sten) samt expanderad cellplast av polystyren. 

Mineralullens fördelar är dess brandegenskaper (obrännbar), dimensionsstabilitet 

(ingen initialkrympning och inga temperaturbetingade rörelser av betydelse). Cellplastens 

fördelar är framförallt lågt pris. Cellplast är i regel styvare än mineralull, vilket kan vara en 

fördel eftersom taket deformeras mindre när man till exempel går på det. Även mineralull 

uppfyller dessa krav förutsatt att lämplig kvalitet används. Cellplastens stora nackdel 

är att den har en avsevärd initialkrympning. Detta innebär att skivorna krymper under 

det första året så att det bildas glipor mellan isoleringsskivorna. Dessa glipor försämrar 

takets värme isoleringsförmåga. Gliporna uppgår ofta till omkring 15 mm bredd. Cellplast-

skivorna rör sig också betydligt mer med temperaturväxlingar än vad mineralull gör. 

Isolering på underlag av trapetsprofilerad plåt

Vid montering av isoleringsskivor direkt på underlag av trapetsprofilerad plåt krävs att 

isoleringsskivorna har sådan hållfasthet att de kan motstå förekommande belastningar 

under monteringstiden, till exempel belastning mellan plåtwellernas toppar. I regel krävs 

att minsta skivtjocklek anpassas efter wellernas c/c-avstånd och den fria vidden mellan 

welltopparna. Tillverkare av isolering tillhandahåller uppgifter om lämpliga dimensioner.

lufTTäTheT: lufT- och ångspärr
Luft- och ångspärrens funktion är att förhindra transport av luft och fukt genom taket. 

Lufttätheten tjänar här dubbla syften: Dels bidrar god lufttäthet till en god värme-

isolering, dels förhindras så kallad konvektiv fukttransport, vilket innebär att fuktig luft 

strömmar genom konstruktionen och tar med sig sitt innehåll av fukt. Sådan fukttran-

sport kan leda till att mycket stora mängder kondens fälls ut i koncentrerade områden. 

Den kan därmed snabbt förorsaka skador. En väl utförd ångspärr förhindrar även trans-

port av fukt genom diffusion. Om inte annat beräknats för det enskilda fallet bör luft- och 

ångspärren ha ett ånggenomgångsmotstånd z > 1 500 000 s/m (minst 1,5 miljoner s/m).

Takets lufttäthet kan förbättras ytterligare genom att tätskiktet ansluts med lufttäta 

svetsfogar vid alla avslut. I vissa fall kan detta räcka som lufttätning av taket, men det 

krävs då att det inte finns andra vägar där luften kan komma ut, t. ex. vid anslutning 

 mellan tak- och väggkonstruktion.

Underlag av trapetsprofilerad plåt

Fuktskyddsskikt av plastfilm bör inte placeras direkt mot trapetsprofilerad plåt. Det är då 

alltför stor risk att skarvarna i folien blir otäta. Plastfilmen bör istället läggas på en under-

skiva av värmeisolering. Med denna läggningsteknik kan skarvar i plastfilmen utföras med 

(minst) 500 mm överlapp utan annan form av tätning. Alternativt tätas skarvarna med 

skarvband eller tejp avsedd för ändamålet.
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Underlag av betong, lättbetong

Dessa underlag måste vara fria från skräp och skarpa kanter som kan orsaka hål i ång-

spärren. De måste också ha en ytjämnhet minst motsvarande brädriven betong. Skarvar 

i plastfilmen utförs med minst 500 mm överlapp om inte någon annan form av tätning 

används. Underlaget skall vara rent och yttorrt innan plastfolien läggs på. Med yttorrt 

menas att inget fritt vatten förekommer på ytan och att ytan inte är mörkfärgad av fukt.

Beakta att CE-märkta ångspärrar av plastfolie numera endast genomgår ett test 

avseende beständighet i alkalisk miljö som är väsentligt mildare än vad som tidigare har 

använts under många år i Sverige. I de fall ångspärr av plastfolie skall läggas på underlag 

av betong kan det därför vara lämpligt att kräva beständighet i alkalisk miljö med prov-

ning enligt metod som används vid s. k. P-märkning.

speciella byggnader
Vissa byggnadstyper ställer mycket stora krav på takets utformning för att det skall 

uppfylla de krav som ställs på det. Exempel på sådana byggnader är simhallar, kylhus och 

fryshus. Även djurstallar och naturligtvis vissa industribyggnader kan ställa höga krav till 

följd av hög fuktbelastning inomhus.

Simhallar

Simhallar kan inomhus ha ett klimat med temperaturer i intervallet 30–40° C och relativ 

fuktighet på 65-75%. Detta ger mycket höga ånghalter i inomhusluften. Den höga 

 temperaturen ger upphov till kraftig skorstensverkan inne i hallbyggnaden, vilket resulte-

rar i ett kraftigt övertryck i luften närmast under taket. Det finns alltså en stor drivkraft 

för att pressa fuktig luft ut i takkonstruktionen. Denna drivkraft ökas på ytterligare av att 

dessa byggnader ofta har mycket stor invändig takhöjd.

Detta medför att det ställs extremt höga krav på takets luft- och ångtäthet. Det är 

därför lämpligt att överväga någon annan form av luft- och ångspärr än bara vanlig 

plastfolie. Så till exempel kan ett membran av YEP 2200 eller högre vara ett lämpligt val. 

Dessa produkter kan skarvklistras med större säkerhet än en normal plastfolie. Produkter 

av denna typ har också god förmåga att täta omkring infästningsskruven för yttertakets 

tätskikt.

Som alternativ, eller som komplettering, till täta skikt kan man också överväga att 

använda någon form av aktiva system där man tillför avfuktad luft med högt tryck i ett 

ventilerat utrymme mellan yttertakets undersida och inomhusluften. 

Fryshus

I fryshus är både temperatur och ånghalt inomhus lägre än utomhus året runt. Detta 

innebär att den naturliga riktningen för fukttransport genom tak och väggar är inåt. 

Detta betyder att det är den yttre delen av klimatskalet som måste vara luft- och ångtätt. 

På taket kan detta ofta ordnas genom omsorgsfullt montage av tätskiktsmattan. Särskild 

omtanke måste ägnas åt hur det täta skiktet på taket skall anslutas till det täta skiktet 

i väggarna. Man måste också ta hänsyn till hur de olika byggnadsdelarna rör sig under 
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inverkan av vind, temperatur- och fuktvariationer så att inte rörelserna drar sönder de täta 

skikten. Det är till exempel känt att fasadelement av sandwichtyp (värmeisolering mellan 

dubbla skikt av plåt) kan böja ut avsevärt vid kraftig vind.

Kylhus

Kylhus håller ofta en temperatur av ca 0–8° C. En avfuktningsanläggning sörjer för att 

ånghalten i den tillförda ventilationsluften sänks så att ingen kondensbildning uppstår. 

Detta innebär att temperaturen inomhus tidvis under året är högre än utomhus,  

och andra tider lägre. Även ånghalten inomhus kan vara såväl högre som lägre än  

utomhus. Detta beror av vilken verksamhet som bedrivs i lokalerna och av hur 

avfuktnings anläggningen körs.

Dessa omständigheter leder till att kylhuset är den byggnad som är svårast att utforma 

så att problem med fukt aldrig uppkommer. Det krävs beräkningar av fukttillstånden i 

väggar och tak för flera olika tidpunkter på året. Som underlag för beräkningarna måste 

det finnas uppgifter om ventilation, fuktproduktion inomhus, temperaturer, mm. Utifrån 

beräknade fukttillstånd kan det sedan avgöras vilka typer av luft- och ångspärrar som kan 

vara lämpliga att använda, och var i tak respektive vägg detta skikt skall placeras.

projekTering Vid renoVering
Vid renovering bör taket uppdateras till modernt utförande. Detta kan till exempel avse 

personsäkerhet (skydd mot fall), avvattningssystem, värmeisolering, m. m.

Delrenovering

Olika delar av taket slits olika hårt, och kan dessutom ha olika stor betydelse för takets 

goda funktion. Vid renovering kan det därför ofta vara lämpligt att renovera endast vissa 

delar, medan man låter övriga delar vara kvar i orört skick. Så kan man t. ex. välja att göra 

om avvattningsbrunnar och ränndalar, eftersom det är här som risken är störst för en 

svår skada om någon del inte skulle fungera som avsett. Själva takytan kan man däremot 

lämna orörd.

På detta vis kan man utföra en begränsad renovering och på så sätt bättre utnyttja 

materialens potentiella livslängd.

Delrenoveringen kan göras mer eller mindre omfattande: Utöver brunnar, kan det t. ex. 

vara motiverat att byta fotplåtar om dessa är i dåligt skick. Likaså kan det vara lämpligt att 

riva bort inklistringsplåtar och ersätta dem med moderna lösningar, eftersom det har visat 

sig att inklistring mot plåtytor ofta brister och orsakar läckage.

Renovering eller Ändring av byggnad?

Enligt Boverkets Byggregler (BBR) gäller vid ändring av en byggnad att den ändrade delen 

skall uppfylla samma krav som vid nybyggnation. Detta avser t. ex. takets värmeisolerings-

förmåga. I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om den förestående renoveringen är 

att betrakta som en ändring av byggnad, eller om det faktiskt bara är normalt underhåll. 

Detta kan utredas tillsammans med kommunens byggnadsnämnd.
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Omläggning på befintlig PVC-duk

I normalfallet låter man det befintliga tätskiktet ligga kvar. Just i fallet PVC krävs dock att 

man lägger en migreringsspärr mellan PVC-duken och det nya bitumentätskiktet, efter-

som det annars finns risk att mjukgörare från PVCn transporteras över till tätskiktsmattan 

och löser upp denna.

I det omvända fallet, då tätskikt av PVC skall läggas på befintlig täckning av bitumen, 

används med fördel PVC med förmonterat migreringsskydd på PVC-dukens undersida.

fukTsäkerheTsprojekTering
Fuktsäkerhetsprojektering innebär att på ett systematiskt sätt kartlägga de olika fukt-

belastningar som kan drabba taket och att bedöma de risker som dessa belastningar 

kan medföra. Därefter dimensioneras konstruktionen och väljs utförandemetoder så att 

fuktriskerna undviks. 

Fuktsäkerhetsprojektering bör utföras såväl vid nyproduktion som vid renovering. Ofta 

ställer renoveringsprojekt större krav på noggrann fuktsäkerhetsprojektering eftersom 

man då först måste klarlägga hur den ursprungliga konstruktionen har fungerat.

Fuktsäkerhetsprojekteringen utförs i princip efter att projekteringen är slutförd. 

 Eventuella brister eller risker hanteras sedan antingen genom förnyad projektering 

 (ändring) eller genom att man vid produktionen tar extra hänsyn till de risker som 

 identifierats. 

Även om fuktsäkerhetsprojekteringen oftast utförs efter att den egentliga projekte-

ringen är slutförd, är det naturligtvis en fördel om man redan före projekteringen har  

gått igenom vilka särskilda krav som är förknippade med det aktuella objektet.

Vid fuktsäkerhetsprojektering av tak bör följande omständigheter beaktas:

•	 Nederbörd och dess avrinning, beakta särskilt risken för återfrysning av smältvatten.

•	 Uppdämning av smältvatten (snö och is hindrar ofta avrinningen varpå vattennivån  

på taket stiger).

•	 Risk för att snö eller regn yr in via luftspaltsöppningar och liknande.

•	 Risken för att vinddrivet regn pressas uppför takfallet och tränger förbi överlapp m. m.

•	 Risken för att fukt i utomhusluft faller ut som kondens när luften tas in som ventila-

tionsluft i ett kallt utrymme i taket.

•	 Temperaturinverkan på yttertaket av kvarliggande snö och is som håller yttertaket 

 kallare än utomhustemperaturen, speciellt vid snöfickor.

•	 Konvektiv fukttransport genom luftspalt under yttertak – risk för kondensutfällning  

i spalten? Bedöm lufttycksförhållanden över och under taket.

•	 Ångspärrens placering, särskilt i frys- och kylrum samt simhallar och andra byggnader 

med extrem fuktbelastning. Betänk hur tätning skall utföras vid genomföringar  

i ångspärren.

•	 Rätt ventilation av kallvind. Beakta dock risken för hög RF i samband med 

 nattut strålning om vindsbjälklaget har kraftig isolering.

•	 Risken för kondensutfällning ur ventilationsluft och eventuell isbildning av denna fukt.
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•	 Bedöm temperaturförhållanden i vindsutrymmen och luftspalter (beror av isolerings-

tjocklekar, luftomsättningar, in- och utstrålningseffekter, yttertakets värmekapacitet, 

värmeläckage från lokalerna, m. m).

•	 Fukt från inomhusluften via diffusion och konvektion till vinden. Skapa en lufttät 

 konstruktion med högt ånggenomgångsmotstånd.

•	 Beakta köldbryggor som kan orsaka kondensutfällning eller lokal avsmältning av snö 

och is.

•	 Säkerställ att vatten som kommit in t. ex. genom kondensutfällning, kan föras bort 

utan att skador uppstår.

•	 Begränsa mängden fukt i material som byggs in, särskilt trä. Beställ virke med låg 

 fukthalt och skydda alla material mot vatten under byggtiden.

•	 Särskilda anordningar under byggtiden för att förhindra tillförsel av vatten utifrån.

•	 Särskilda åtgärder för att förhindra att uttorkning av andra material längre ned  

i byggnaden tillför fukt till takkonstruktionen under byggtiden.

Många fuktproblem utlöses av temperaturväxlingar som i sin tur orsakar extrema till-

stånd i luftens relativa fuktighet. Så kan till exempel utstrålning mot natthimlen orsaka 

lägre temperatur på insidan av ett lätt tak än i den omgivande uteluften. Detta kan då 

medföra kondensutfällning inne i taket ur den ventilationsluft som tas in via luftspalter 

och ventiler.

Andra exempel på temperaturpåverkande faktorer är

•	 Yttertakets värmekapacitet (betänk t. ex. den termiska massan i gröna tak!).

•	 Solinstrålning (kan värma taket extremt mycket).

•	 Nattutstrålning (kyler taket).

•	 Takets lutning och orientering avgör hur solstrålning kommer åt att värma och smälta 

snö.

Tak med hög värmekapacitet kan bibehålla en låg temperatur samtidigt som utomhus-

luften börjar värmas och ånghalten utomhus stiger. Det finns då risk att kondens kan 

fällas ut när utomhusluften tas in som ventilationsluft under den del av taket som hålls 

kall av sin höga värmekapacitet.

Utförligare anvisningar om fuktsäkerhet i takkonstruktioner ges i

•	 Fukthandboken, Svensk Byggtjänst AB, 1994.

•	 Fukt. Byggvägledning 9. Svensk Byggtjänst 2007.

brandsäkerheT
Tak skall uppfylla krav enligt Boverkets Byggregler (BBR) avseende brandsäkerhet. I BBR 

klassas byggnader i olika brandklasser beroende på vad det är för typ av byggnad och typ 

av verksamhet som bedrivs i den.
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Man skiljer på skydd mot utvändig brand där huvudidén är att förhindra eller begränsa 

spridning av brand, och skydd mot invändig brand där huvudidén är att säkerställa att 

människor som vistas i en lokal skall hinna utrymma lokalen innan branden får alltför 

omfattande verkningar, som t. ex. kollaps eller spridning av kraftig rök mm.

Utvändig brand – skydd mot spridning – flygbrand

Yttertaket skall uppfylla krav på skydd mot flygbrand (BBR kap 5.62). Provning av ett 

materials prestanda med avseende på spridning av flygbrand utförs enligt europa-

standarden ENV 1187. I denna finns flera olika provningsmetoder. I Norden accepteras 

dock endast resultat enligt metod 2, som betecknas B
ROOF

(t2). 

Tätskiktsmaterialets förmåga att uppfylla kraven för B
ROOF

 (t2) är höggradigt beroende 

av vilket underlag det ligger på. Vid P-märkning1 av tätskiktsprodukter tillämpas därför 

ett klassificeringssystem där man med en sifferkod anger vilka underlag produkten är 

godkänd att läggas på (se även avsnittet Regelverk, Godkännanden och märkningar). 

Märkningskoden är uppbyggd enligt exemplet TY1234A och det är de fyra sifferpositio-

nerna som anger vilka underlag produkten får läggas på. Siffrornas betydelse framgår 

av tabellen nedan. Om produkten inte är godkänd på något av dessa underlag markeras 

detta med – (streck) istället för siffran 1, 2, 3 eller 4. Till exempel betyder beteckningen 

TY - -34A att produkten inte får läggas på cellplast eller mineralull.

Tabell: Deklaration av en tätskiktsmattas prestanda avseende motstånd mot spridning av 

flygbrand anges med en kombination av siffror (1–4) där varje siffra har betydelse enligt 

följande:

brandklass provat på underlag av godkänt för läggning på

1 Isolering av EPS, 20 kg/m3 EPS och XPS över 15 kg/m3, samt PIR

2 Isolering av mineralull, 150 kg/m3 Mineralull över 110 kg/m3

3 Träspånskiva, 680 kg/m3 Träpanel över 480 kg/m3

4 Silikatskiva, 680 kg/m3 Betong, lättbetong, cellglas

Invändig brand

För det färdiga taket ställs även krav på brandsäkerhet med avseende på brand som kom-

mer inifrån lokalen. Utförliga anvisningar om detta finns i Boverkets Byggregler. Exempel 

på sätt att uppfylla dessa krav finns t. ex. i Brandskyddsföreningens skrift Brandskydd i 

Boverkets byggregler. Även vissa materialleverantörer tillhandahåller förslag på hur kraven 

kan uppfyllas.

För tak är det särskilt notabelt att bärande plåt kan behöva skyddas mot hög värme för 

att förebygga alltför tidig kollaps i samband med brand. Man bör vid projekteringen även 

beakta cellplasts förmåga att brinna, smälta och rinna och hur detta kan påverka t. ex. 

möjligheterna till utrymning.

1 P-märkning är en frivillig deklaration av en produkts egenskaper, vilken visar att produkten uppfyller krav enligt svenska för-
hållanden. Deklarationen är en tjänst som erbjuds och administreras av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
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gröna Tak
Med Gröna tak avses tak med beläggning av växtmattor som moss-sedummattor och 

liknande. Denna typ av vegetation kallas extensiv vegetation, och bygger på principen att 

endast härdiga växter (som t. ex. sedumarter) skall kunna överleva på taket. Därigenom 

undviker man problem med att andra växter med kraftiga rötter orsakar skador på tät-

skiktet.

Takytor med kraftigare växter kallas intensiva gröna tak. Dessa tak kräver annan jord-

mån och faller under rubriken Terrasser.

Sedumöverbyggnadens sammansättning

Överbyggnaden består av 

•	 Sedummattan: En armerad jordmån i vilken sedumörterna planterats. Armeringen 

behövs för att motstå erosion av vind och rinnande vatten. Sedumväxterna bör vara 

sammansatta av en blandning av olika arter för att på så sätt minska känsligheten för 

torka, för insektsangrepp och för att få en blomning som varierar över tiden.

•	 Närmast under sedummattan ligger ett vattenkvarhållande lager. Detta skikt håller 

 lagom fuktigt åt sedumväxterna under tider med måttligt eller lite regn.

•	 Under det vattenkvarhållande lagret ligger ett dränerande skikt som har till uppgift att 

snabbt leda bort vatten så att inte alltför stora mängder vatten blir stående på taken, 

eftersom detta skulle kunna medföra att sedumväxterna ”drunknar”. 

•	 Underst ligger tätskiktet. Ofta läggs ett nötningsskydd (t. ex. en fiberduk) mellan tät-

skiktet och det dränerande skiktet.

Allmänna förutsättningar

Maximal lutning för Gröna Tak är 27°. Denna övre gräns ges av att risken för glidning blir 

alltför stor vid brantare tak.

Sedumöverbyggnaden tillför en vikt av omkring 60 kg/m2. Detta kan behöva beaktas 

vid dimensionering av de lastbärande delarna i konstruktionen. (Det är extra viktigt att 

försöka undvika nedböjningar pga last eftersom det inte kommer att vara möjligt att upp-

täcka och åtgärda djupa ansamlingar av kvarstående vatten när sedumöverbyggnaden är 

lagd på plats. Detta kan i olyckliga fall leda till att sedumörterna utsätts för alltför mycket 

vatten och även till skador på tätskiktet till följd av isbildning.

Val av sedumsystem

Med hänsyn till dräneringsfunktionen delas taken in i de som lutar 0–5° respektive 2–27°. 

För de lägre lutningarna krävs ett dränerande skikt med större dräneringsförmåga än för 

de brantare taken. Eurotema tillhandahåller två olika sedumsystem för att möta dessa 

krav; Norden Bas 11 för lutning 0–5° samt Norden Standard för lutningar 2–27°.

Val av tätskiktsprodukt

För Gröna tak med lutning över 3,6° (1:16) krävs tätskiktprodukt med granulatbelagd yta 

för att få tillräcklig friktion. 
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För Gröna tak med lutning mindre än 3,6° kan även tätskiktsmembran utan granulat 

användas, minst kvalitet YEP 4500. Observera dock att på ställen där tätskiktsmattan 

utsätts för solljus måste alltid en granulatbelagd produkt användas. (Detta kan t. ex. gälla 

uppdragningar mot vertikaler där tätskiktsmatten blir exponerad i gapet mellan sedum-

matta och hängande plåt.)

Lagom sol och regn

Sedumväxterna behöver lagom mycket ljus och lagom mycket vatten. Det kan därför vara 

lämpligt att undvika sedumtak i partier som ofta ligger i skugga eftersom sådana lägen 

kan medföra att växterna aldrig blommar. Likaså är det olämpligt att lägga sedumtak  

i lägen med regnskugga, t. ex. under högre belägna, utskjutande partier som tak, 

 terrasser, balkonger m. m.

Det finns risk att reflekterat ljus från vertikala ytor som klätts med blank, reflekterande 

plåt utsätter sedumväxterna för alltför hög temperatur så att de dör. Invid sådana ytor 

bör annan beläggning väljas. Observera dock att även exponerade tätskikt kan bli utsatta 

för skadligt höga temperaturer i dessa lägen. Tätskiktsytan kan därför istället beläggas 

med t. ex. singel. Alternativt byts den reflekterande plåten till annat material.

Om rotskydd behövs eller inte beror på vilket system som används, men många 

leverantörer rekommenderar att man använder någon form av rotskydd oavsett system. 

Under detta, som under alla inbyggda tak, behöver det finnas ett tätskikt för att hålla 

fukt borta från takkonstruktionen.

Avvattningssystem på sedumtak

Allmänt gäller att sedummattan är känslig för ständigt rinnande vatten. Sedummatta skall 

därför skyddas mot vatten som spolar ut ur avloppsrör från högre belägna takytor, och 

även från ständigt droppande av andra orsaker (t. ex. kondens ur frånluft som leds ut via 

ventilationshuvar).

Avvattningssystemet utförs lämpligen som s. k. frifallssystem med rör av grova dimen-

sioner (ca 100 mm). Så kallade fullflödessystem (även kallade ”UV-system”) bör undvikas 

eftersom mängden skräp som spolas ut från ett sedumtak kan vara större än från vanliga 

tak, och skräpet medför risk att fullflödessystemets klena rör sätts igen.

Fuktsäkerhetsprojektering

Den ökade massan på taket av sedummattan tillför en värmekapacitet som inte finns på 

tak med exponerat tätskikt. Detta medför att takytans temperatur inte följer med lika 

snabbt i årstids- och dygnsväxlingarna som vid exponerade tak. Under ogynnsamma 

omständigheter kan detta betyda att ventilationsluft som tas in under yttertaket (t. ex.  

i ett vindsutrymme) kan få en mycket hög relativ fuktighet då den varma utomhusluften 

kyls ned av det värmetröga takets undersida. Den höga fuktigheten kan i sin tur medföra 

skador på takkonstruktionen, t. ex. i form av mögelpåväxt.
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Gröna tak – Detaljutformning

Tätskiktssystemet i Gröna tak är principiellt mycket lika de exponerade tätskikten. Skillna-

derna består dels i krav på lutningar, val av tätskiktsprodukt med hänsyn till lutning, samt 

ett fåtal detaljer vid den gröna ytans avslutning. 

Allmänt gäller att sedumöverbyggnaden, inklusive dräneringslager, bygger ungefär 

50 mm på höjden. Detta måste beaktas vid projekteringen eftersom det innebär att 

tätskiktets uppdragning mot vertikaler måste göras ca 50 mm högre än i vanliga fall  

(se vidare Detalj 1).

Eurotemas utformning av detaljer redovisas i Takhandbokens avsnitt Tätskiktsystem GR.

Skötsel och underhåll

Även för extensiva gröna tak krävs tillsyn för att förebygga att kraftiga växter börjar växa 

på dem. Detta kan till exempel inträffa i vindskyddade lägen där det samlas ihop en jord-

mån som är lämplig för sådana växter. Kraftigare växter skall rensas bort snarast möjligt i 

syfte att förhindra att deras rötter skadar tätskiktet.

Sedumtaket kräver inledningsvis mer tillsyn än vanliga tak eftersom man behöver 

kontrollera att växterna trivs. Skulle det visa sig att växterna får för lite regnvatten inom 

något parti av taket måste någon form av extra bevattning sättas in. Detta är dock ofta 

begränsat till kortare delar av året, och just av den anledningen krävs det att taket synas 

så ofta i början att man får rättvisande information om hur väl taket egentligen fungerar.

Mer information om sedumtak finns på Eurotema AB:s särskilda hemsida för gröna tak: 

www.eurotemagreen.se
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allMänt
Tätskiktssystem X1 används på exponerade takytor med lutning från 0° till 75°. Som 

minsta taklutning rekommenderas 1:40.

Systemet förutsätter erfarna montörer som är väl insatta i hur arbetat skall utföras. 

Montörerna skall inneha gällande certifikat för heta arbeten.

Annat utförande kan avtalas med beställare och gäller då före dessa anvisningar.  

I tveksamma fall kontakta STG för samråd.

Detta tätskiktssystem är utformat med tanke på normala byggnader som är upp-

värmda till normal rumstemperatur året om, och där endast normal fuktproduktion finns. 

Byggnader som avviker från detta kan behöva särskild projektering. Exempel på sådana 

byggnader är simhallar, kylhus, fryshus, slakterier, grönsakslager, djurstallar, pappers-

massefabriker, mm. 

Ansvarig konstruktör skall sörja för att fuktsäkerhetsprojektering genomförs.

ingående Material
Tätskiktssystem X1 omfattar följande alternativa 1-skiktsmembran.

Tätskiktsmatta:

•	 Temaflex SBS 5500

•	 Bitumelit SBS5800

•	 TechnoElast K-YS 170/5500

•	 Likvärdigt material

Underlagstäckning:

•	 YAM2000 eller högre kvalitét (I förekommande fall, till exempel vid applicering på 

 råspont. Underlagstäckning är ej ett krav för systemets funktion i sig). 

Fästdon

Metalliska fästdon skall uppfylla krav avseende åldersbeständighet enligt provnings-

standard ETAG 006. Polymera fästdon skall uppfylla krav avseende sprödhet/mekaniskt 

motstånd enligt ETAG 004 och i övrigt enligt ETAG 004. Leverantör av fästdon skall 

tillhandahålla dokumentation av att kraven uppfylls. 

Fästdon får inte ha korrosionsskador eller andra defekter.

Fästdonets bricka eller teleskophylsa får inte ha diameter större än 40 mm.

Vid isoleringstjocklek större än 20 mm skall fästdon med teleskopfunktion användas. 

Om övriga krav på fästdon: Se avsnittet Infästningsplan under fliken Projekteringsanvisningar.

Värmeisolering

Värmeisolering får vara av 

•	 Mineralull (glasull, stenull)

•	 Cellplast (EPS, XPS, PIR, PUR)

•	 Cellglas
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Värmeisolering av mineralull skall ha en sådan kompressionshållfasthet att den komprimeras

•	 Max 10% vid utbredd korttidslast om 30 kPa enligt SS-EN 826.

•	 Max 5 mm vid kortvarig punktlast 300 N enligt SS-EN 12430.

Värmeisolering av plastmaterial (EPS, XPS, PIR, PUR) skall ha en sådan kompressions-

hållfasthet att den komprimeras

•	 Max 10% vid utbredd korttidslast om 80 kPa enligt SS-EN 13163.

•	 Max 2% till följd av krypning vid utbredd last om 24 kPa under 50 år.

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

Tätskikt får inte läggas direkt på isolering av EPS. Mellan tätskikt och cellplast läggs 

mineralullsboard med tjocklek minst 20 mm.

Luft- och Ångspärr

Luft- och ångspärr (fuktskyddsskikt) skall ha ånggenomgångsmotstånd > 1 500 000 s/m 

(S
d 
> 35 m) om inte konstruktör föreskriver något annat. Luft- och ångspärr skall i övrigt 

uppfylla krav enligt SS-EN 13984 (bl. a åldersbeständighet).

Avvattningsbrunn 

Avvattningsbrunn skall vara av rostfritt stål med korrosionsresistens motsvarande minst 

1.4301 enligt SS-EN 10088-4. Godstjocklek skall vara minst 0,7 mm. Flänsen skall 

ha utrymme för minst 150 mm anslutning av tätskikt. Flänsen skall ha en perforering 

 (stansade hål Ø ca 5–10 mm) som täcker minst 25 % av flänsytan.

Fotplåt

Fotplåt av stål skall vara belagd med aluzink, PVF2, polyester- eller polyuretanbaserad 

lack. Fotplåt av stål får vara maximalt 2 m lång. Fotplåt av aluminium får vara maximalt 

1,2 m lång. Fotplåt av rostfritt stål skall ha perforerad yta för anslutning av tätskikt 

 (perforering med hål Ø 5–10 mm, minst 25 % av ytan). 

Migreringsspärr

Migreringsspärr på gammalt tätskikt av PVC skall vara av polyester, polypropen, mineral-

ullsfilt eller glasfilt med en minsta vikt av 300 g/m2.
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projekteringsanvisningar 
Denna beskrivning avser endast den del av projektering som är specifik för mekaniskt 

infästa tätskikt. För mer information se STG:s övriga information om projektering av tak 

och terrasser.

Underlag

Underlaget och den lastbärande stommen skall ha erforderlig styvhet så att nedböjningar 

begränsas till maximalt 30 mm. 

Infästningsplan

För varje tak skall infästningsplan upprättas. Infästningsplanen skall redovisa typ av  

fäst don, och hur tätt fästdonen skall placeras inom takets olika delytor. Dimensionering  

av infästningar görs enligt SS-EN-1991-1-4. 

Infästningsplanen skall innehålla 

•	 Uppgifter om objektet så att det kan identifieras,

•	 uppgift om vem som upprättat infästningsplanen,

•	 uppgift om vem som monterat tätskiktet (entreprenören),

•	 datum för montaget,

•	 typ av fästdon, 

•	 typ av tätskiktsmatta,

•	 zonindelningar,

•	 infästningsavstånd inom respektive zon.

För infästning i underlag av lättbetong gäller speciella krav. Kontakta STG:s representant 

för mer information.

Avvattning

Allmänt gäller att taket skall utformas så att det aldrig bildas mer än 30 mm kvarstående 

vatten. Kvarstående vattensamlingar med djup mer än 30 mm skall åtgärdas, t. ex. genom 

uppbyggnad av fall med kilar av värmeisolering.

Ränndalar

Ränndalar bör utformas utan falluppbyggnader mellan takbrunnarna (s.k. horisontell 

ränndalsbotten).

Ränndal längs sarg förläggs cirka 500 mm från sargen, med rak fallkil från sargen  

och ned mot ränndalsbottnen.

Takavvattningsbrunnar

Brunnar skall placeras i takets verkliga lågpunkter, inklusive hänsyn till takets naturliga 

nedböjningar. Detta innebär normalt att takbrunn skall placeras mitt i takstolsfack.
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Med traditionellt avvattningssystem av frifallstyp och brunnar med dimension 110 mm 

kan man normalt dimensionera med en brunn per 500 m2 takyta. Det bör dock finnas en 

avvattningsbrunn i varje takstolsfack med spännvidd över 4 m.

Takbrunnen har normalt en fläns med total bredd cirka 400 mm. Denna fläns får 

inte vikas eller klippas. Det är därför viktigt att brunnar inte placeras alltför nära sarger, 

väggar och annat som kan göra att det blir alltför trångt runt brunnen för att tillåta ett 

säkert montage. Avståndet från flänskant till närmaste hinder bör vara minst 100 mm. För 

normala brunnar innebär detta att avståndet från brunnscentrum till närmaste hinder skall 

vara > 400 mm.

Tappstycke från brunn får inte skarvas i bjälklag eller i vägg.

Bräddavlopp

Bräddavloppets funktion är att säkerställa att taket avvattnas även om den ordinarie 

avvattningen via takbrunnarna inte fungerar (t. ex. till följd av att brunnarna har satts igen 

av skräp eller is). 

Bräddavloppen skall placeras maximalt 60 mm över takets lägsta punkt. 

Utloppsrörets dimension skall vara minst 50 mm. 

Det skall finnas minst ett bräddavlopp per ränndal. Bräddavlopp bör finnas i båda 

ändarna av ränndalen.

Tappstycke från bräddavlopp får inte skarvas i bjälklag eller i vägg.

Utlopp från bräddavloppet bör förläggas till en plats där det tidigt blir uppmärksam-

mat att bräddavloppet har trätt i funktion och även så att utrinnande vatten inte orsakar 

skador eller missfärgningar på fasad eller andra byggnadsdelar. 

Hinder i fallriktningen

Ovanför hinder med bredd 1,2 m eller mer som riskerar hindra avrinningen placeras 

kiluppbyggnad som avleder vattnet åt sidorna.

Figur 1: Exempel på takutformning: Horisontella ränndalar (utan kiluppbyggnad mellan 

brunnarna), bräddavlopp i varje ränndal. Ränndal längs sarg indragen 500 mm från sargen.
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Projektering vid renovering

Vid renovering bör taket uppdateras till modernt utförande. Detta kan till exempel avse 

personsäkerhet (skydd mot fall), avvattningssystem, värmeisolering, m. m.

Delrenovering

Olika delar av taket slits olika hårt, och kan dessutom ha olika stor betydelse för takets 

goda funktion. Vid renovering kan det därför ofta vara lämpligt att renovera endast vissa 

delar, medan andra delar lämnas vara kvar i orört skick. Så kan t. ex. avvattningsbrunnar 

och ränndalar göras om, eftersom det är här som risken är störst för en svår skada om 

någon del inte skulle fungera som avsett. Själva takytan kan ofta lämnas orörd.

På detta vis kan man utföra en begränsad renovering och på så sätt bättre utnyttja 

materialens potentiella livslängd.

Delrenoveringen kan göras mer eller mindre omfattande: Utöver brunnar kan det t. ex. 

vara motiverat att byta fotplåtar om dessa är i dåligt skick. Likaså kan det vara lämpligt  

att riva bort inklistringsplåtar och ersätta dem med moderna lösningar, eftersom det har 

visat sig att inklistring mot plåtytor ofta lossnar och orsakar läckage.

Omläggning på befintlig PVC-duk

Före läggning av tätskiktsmatta på befintlig PVC-duk täcks ytan med ett migreringsskydd 

av fiberduk (glas-, polyester eller polypropen) med vikt minst 300 g/m2. Detta görs för  

att förhindra mjukgörarvandring från PVC-duken till tätskiktsmattan. Alternativt rivs  

PVC-duken och lämnas till återvinning.

Montering 
Förberedande arbeten

Kontroll av material

Allt material skall vid leverans kontrolleras avseende skick och kvalitet.

Material skall skyddas mot nederbörd. Tätskiktmaterial förvaras stående.

Kontrollera att takytan ger rimliga förutsättningar för tätskiktsmontaget. Det får t. ex. 

inte vara så trångt mellan olika hinder att tätskiktet inte kan monteras på ett korrekt sätt.

Kontroll av underlag

Underlag för värmeisoleringsmaterial skall ha en ytjämnhet minst motsvarande brädriven 

betong. Tvära nivåändringar, t. ex. fogsprång mellan element, får inte vara större än 

5 mm. Större ojämnheter än så skall utjämnas med bruk i fall 1:15 eller flackare.

Om tätskikt skall läggas direkt mot fast underlag kontrolleras att underlaget är fritt 

från skräp och skarpa kanter som skulle kunna punktera tätskiktet. Underlaget skall vara 

så slätt att tätskiktsmattan får stöd mot fast underlag överallt. Ytan skall minst motsvara 

brädriven betong. Tvära nivåändringar, t. ex. fogsprång mellan element, får inte vara större 

än 5 mm. Större ojämnheter än så skall utjämnas med bruk i fall 1:15 eller flackare.
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Kontrollera att utloppsrör för avvattningsbrunnar inte sitter alltför nära hinder (brunns-

flänsen måste få plats – se under Takavvattningsbrunnar ovan.) Avståndet från utlopps-

rörets centrum till närmaste hinder bör vara minst 400 mm.

Underlag av trapetsprofilerad plåt

Kontrollera att plåtarna är sammanskruvade så att underlaget har avsedd bärförmåga.

Skräp, snö, is eller vatten rensas bort så att det inte lämnas kvar under ångspärren eller 

i isoleringen.

Plåtarna borras för att möjliggöra dränering: TRP-n borras (Ø 8 mm) i lägsta punkten 

i bottnen av varje well, mitt i takstolsfacket, med ett hål på varje sida om upphöjningen 

i wellbottnen. Hålen placeras med hänsyn till fallriktningen så att kvarstående vatten 

undviks så långt som möjligt. 

Underlag av träpanel, inklusive råspontluckor

Kontrollera att träpanelen inte har fuktkvot högre än 18%. Tänk på att mätinstrumentet är 

kalibrerat vid rumstemperatur – det ger därför alltför låga värden vid låga temperaturer!

Underlaget skall täckas med underlagstäckning (typ YAM2000 eller högre) i direkt 

samband med att underlaget monteras.

Underlag av gammalt tätskikt

Eventuella skador i det bärande underlaget åtgärdas. Den gamla ytan skall vara torr innan 

nytt tätskikt monteras.

Underlag av gammal tätskiktsmatta: Blåsor och veck skärs ned så att plant underlag 

erhålls. Eventuella nivåskillnader kan jämnas ut med stycken av tätskiktsmatta. Gamla 

kappor skärs bort så att det nya tätskiktet kan fästas direkt mot underlaget.

Underlag av gammal PVC-duk: Migreringsspärr läggs ut på PVC-duken för att hindra 

mjukgörarvandring till den nya tätskiktsmattan.

Luft- och Ångspärr

Generellt gäller att skarvar som tätas med dubbelhäftande skarvband eller tejp utförs 

med 200 mm överlapp. Skarvband eller tejp skall vara särskilt anpassad för  ändamålet 

(bl. a. avseende åldersbeständighet).

Underlag av trapetsprofilerad plåt

Luft- och ångspärr läggs på en undre värmeisoleringsskiva. Läggning direkt på profil-

toppar accepteras inte.

I tak över uppvärmda byggnader placeras ångspärren så att minst två tredjedelar av den 

totala isoleringstjockleken ligger ovanför ångspärren. Undantag från detta kan föreskrivas 

av konstruktör. Undantag är vanliga när det gäller kylhus, fryshus och simhallar, m. fl.
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Luft- och Ångspärren ansluts lufttätt vid avslut mot sarger, huvar, och andra genom-

föringar. Anslutningen utförs med för ändamålet avsedd tejp, klämlister el dyl. Folien bör 

monteras med visst slack för att inte eventuella sättningar i taket skall orsaka spänningar  

i folien så att den lossnar.

Underlag av betong, lättbetong

Underlaget skall vara fritt från skräp och skarpa kanter som kan orsaka hål i ångspärren.

Luft- och ångspärr av plastfolie som enbart kläms med isoleringsskivor läggs med 

500 mm överlapp i skarvarna. Om skarvarna tejpas med dubbelhäftande skarvband kan 

överlappet anpassas till vad som behövs för att skarvbandet skall få plats.

Värmeisolering

Värmeisolering i flera skikt skall läggas med förskjutna skarvar. Skivor skall skjutas ihop 

så att inga glipor lämnas kvar mellan skivorna. Maximal tillåten bredd på glipor är 3 mm. 

Större glipor skall tätas.

Värmeisolering skall placeras så, att varje skiva hålls fast av minst ett av tätskiktets 

fästdon.

Mellan tätskikt och isolering av EPS eller XPS skall läggas mineralullsboard med tjocklek 

minst 20 mm.

Tätskikt – generellt

Om inte annat avtalats i det enskilda projektet läggs tätskiktet normalt enligt följande 

anvisningar. Utföranden vid olika detaljer redovisas längre ned.

Allmän yta

Våder läggs normalt i takfallets riktning. Om takfallet kräver mer än en hel rull-längd, 

bör våderna i övre och nedre delen förskjutas en halv våd i sidled, se Figur 2. Detta görs 

för att undvika alltför många lager tätskikt i det hörn där annars fyra våder skulle mötas. 

Ett lämpligt förfarande är även att lägga en tvärgående våd som avskiljer övre från nedre 

våder, se Figur 3. Våderna behöver då inte förskjutas i sidled. Detta ger taket ett bättre 

utseende, och minskar risken för krympningsrelaterade problem.

Vid längsskarvs ände skall den stenfria kanten i undre vådens hörn snibbas i 45° vinkel, 

se Figur 4.

Fästdonet (skruv med någon form av bricka) skall placeras centriskt i den stenfria 

 kanten. Syftet med detta är att våderna skall svetsas samman på båda sidor om fäst-

donet. Detta krävs för att infästningen skall få rätt skarvhållfasthet vid kraftig vind-

belastning. 
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Figur 2: Vid tvärskarv på takfallet förskjuts våderna en halv våd i sidled. Syftet är att undvika 

alltför många lager tätskikt i hörnor där det annars skulle ligga fyra lager tätskikt på varandra.

Figur 3: I takfall med flera våder efter varandra är det lämpligt att växla av med tvärgående 

våd. Detta minskar risken med krympningsrelaterade problem i tvärskarvar mellan våderna.
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Figur 4: I längsskarvs ände snibbas undre vådens hörn. Detta görs för att förebygga 

kanalbildning i svetsskarven.

1/31/31/3

Figur 5: Fästdonet placeras centriskt i den stenfria kanten. Svetsen skall täcka hela bred-

den på den stenfria kanten. Svetsningen skall alltid göras på båda sidor om fästdonet.
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Placering av fästdon

Fästdonets bricka skall placeras centriskt i den stenfria kanten så att övre och undre våd 

svetsas samman på båda sidor om brickan. Vid 40 mm diameter på brickan ger detta 

40 mm svetsad bredd på båda sidor om brickan. 

Det är viktigt att svetsning sker på båda sidor om brickan, eftersom utdragshållfast-

heten för fästdonet annars blir sämre än vad man har förutsatt i beräkning av infästnings-

planen.

Svetsning av skarvar

Skarvar svetsas samman med varmluftsutrustning och tryckrulle. Det är viktigt att värmen 

fördelas så att asfalten smälter både på undre vådens ovansida och på övre vådens under-

sida. Plastfolien över asfalten måste brännas bort helt. Av brandsäkerhetsskäl får så kallad 

”öppen låga” inte användas.

Värme och tryck anpassas så att 

•	 hela överlappsbredden svetsas samman (120 mm) och så att 

•	 det flyter ut en jämn asfaltsträng om cirka 5 millimeter. 

Observera att utflytet i sig inte är något mått på svetsningens kvalitet! Det krävs därför 

att man med jämna mellanrum, och särskilt vid svåra väderförhållanden, skär prover ur 

skarven för att kontrollera att full svetsbredd har uppnåtts. Som generell riktlinje gäller att 

ett svetsprov skall skäras ut i början av varje montagedag. (Hålet skärs ungefär #200 mm 

och täcks med ett helsvetsat stycke i format # 400 mm.)

Tvärskarv utförs med 150 mm svetsat överlägg. Värmen skall fördelas så att granulat-

beläggningen på undre våden sjunker ned i asfalten. Skarven pressas samman med 

tryckrulle. Det är viktigt att uppnå full svetsbredd för att förebygga problem pga tätskikts-

produktens naturliga krympning i värme. Precis som för längsskarvar bör därför svetsprov 

tas ut en gång i början av varje arbetsdag.

Övriga generella anvisningar för montering av tätskikt

Svetsning mot plåtar med längd mer än 300 mm får inte utföras. Undantag från detta är 

endast fotplåt och brunnsfläns. Även svetsning mot kortare plåtar bör undvikas. Plåt skall 

alltid vara väl rengjord (avfettad).

I syfte att minimera risken för framtida fuktproblem i taket, bör tätskiktet avslutas med 

lufttät anslutning till alla sarger och andra detaljer som förekommer på taket (d. v. s. svet-

sad anslutning plus mekanisk infästning). Eftersom denna svetsning endast avser att skapa 

lufttäthet ställs inget särskilt krav på svetsbredden. Ett rimligt mått är 30 mm eller mer.

Montering i kyla

Vid kall väderlek bör rullarna förvaras i uppvärmt utrymme så att de inte är alltför stela 

vid utläggningen, eftersom en stel rulle inte kommer att sträcka ut fullständigt vid utlägg-

ningen. Om den då fästs in och svetsas fast omedelbart efter utläggningen finns risk att 

det bildas tvärgående veck i våderna några dagar efter montaget.
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Varmhållningen kan ofta ordnas med ett enkelt tält (som förankras på ett säkert sätt) och 

en lämplig värmekälla som uppfyller kraven på säkerhet avseende elektricitet vid utom-

husbruk. Värmen tillförs med måtta och så riktad att rullarna inte skadas eller mjuknar så 

att de riskerar att falla omkull.

Om man inte har möjlighet att hålla rullarna någorlunda varma, kan man istället välja 

att rulla ut våderna och låta dem ligga och sträcka ut en stund innan man fäster in och 

svetsar. Detta förfarande är dock inte helt riskfritt och bör därför undvikas om möjlighet 

finns.

Tätskikt – detaljer

Följande anvisningar om hur detaljer skall utformas baseras på AMA Hus och på STG:s 

erfarenheter. Anvisningarna skall följas för att garantin från STG Skandinaviska Tak-

garantier AB skall gälla fullt ut. Om annat utförande avtalas mellan tätskiktsentreprenör 

och beställare är det lämpligt att skriftligen informera beställaren om att Takgarantin då 

eventuellt inte gäller i sin fulla omfattning. I tveksamma fall rekommenderas samråd med 

STG:s representant.

Infästningar på tätskiktsytan

Detaljer som skall fästas direkt på tätskiktets yta, t. ex. livlinefästen, skall vara utformade 

•	 antingen så att tätskiktet är uppdraget mot detaljen minst 50 mm över tätskiktsytan,

eller så att 

•	 Tätskiktet löper obrutet under detaljen. 

Bultar m. m. för infästning av dessa detaljer får inte bryta igenom tätskiktet i nivå med 

tätskiktsytan.
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Detalj 1A: Anslutning till vertikal yta

A: Hårt underlag

>50

>150

50-100

200-300

>150

1. Våd av tätskiktsmatta med bredd minst 500 mm läggs längs vertikalen och viks upp  

50–100 mm mot vertikalen.

2. Fäst våden mekaniskt till underlaget så att fästdonen sedan täcks av kappan.

3. Mät upp och lägg ut kappor av tätskiktsmattan längs vertikalen. Kapporna skall gå upp 

minst 200 och maximalt 300 mm på vertikala ytan. Kapporna skall vara maximalt 2 m 

långa. Svetsbredd i kappornas tvärskarvar skall vara 120–150 mm.

4. Kappan svetsas till underlaget, ända in till vinkeln mellan takyta och vertikal yta. 

5. Vik upp och fäst kapporna mekaniskt i överkant (spikning: c/c 100 mm, skruv och 

bricka: c/c 300). 

6. Plåtavtäckningen skall gå ned minst 150 mm nedanför kappans överkant.

För bästa lufttäthet i takkonstruktionen svetsas kapporna på de översta ca 30 mm mot 

vertikalen. 

Vid mjuka underlag, som t. ex. mineralull, krävs förstärkning enligt Detalj 1B.
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Detalj 1B: Anslutning till vertikal yta

B: Mjuka underlag 

>50

>150

100

200-300

150
200-250

Detta utförande väljs om takisoleringen består av enbart mineralull eller andra mjuka 

material. 

1. Remsa av YEP (minst 3500) dras från 150 mm ut på takytan och 100–150 mm upp på 

vertikalen. Remsan skall monteras med skarp vikning i vinkeln.

2. Remsan fästs mekaniskt till underlaget och till vertikalen. Infästning görs med pappspik 

c/c 100 mm eller skruv och bricka c/c 200 mm.

3. Fortsätt montaget enligt anvisningar för Detalj 1A.

För bästa lufttäthet i takkonstruktionen svetsas kapporna på de översta 30 mm mot 

 vertikalen. Det är inte lämpligt att svetsa längre ned eftersom detta kan medföra alltför 

hårda dragpåfrestningar i materialet om tätskiktet skulle belastas nära vertikalen. 

(Motiv: Detaljen är utformad för att förebygga stora dagpåfrestningar i materialen till 

följd av mekanisk belastning tätt intill vertikalen. Med det anvisade utförandet kommer 

dragkraften i första hand att tas upp av YEP-remsan, som därför måste fästas in meka-

niskt. Kappan skall vara lös på vertikalen så att de töjningar som ändå uppstår i den kan 

fördelas över en lång sträcka.)
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Detalj 1C: Anslutning till vertikal yta med rörelsefog

>50

>150

50–100

200–300

>150

                Remsa
          Kappa
Tätskikt

Rörelsefog

1. Vertikal skiva med höjd ca 300 mm förankras i underlaget (med lämpliga vinklar eller 

liknande). Infästningar för skivan får inte sticka upp så att de kan skada tätskiktet.

2. Våd av tätskiktsmatta med bredd minst 500 mm läggs längs vertikalen och viks upp  

50–100 mm mot skivan.

3. Fäst våden mekaniskt till underlaget så att fästdonen sedan täcks av kappan.

4. Mät upp och lägg ut kappor av tätskiktsmattan längs vertikalen. Kapporna skall gå upp 

minst 200 och maximalt 300 mm på vertikala ytan. Kapporna skall vara maximalt 2 m 

långa. Svetsbredd i kappornas tvärskarvar skall vara 120–150 mm.

5. Kappan svetsas till underlaget, ända in till vinkeln mellan takyta och vertikala skivan. 

6. Vik upp och fäst kapporna mekaniskt i överkant (spikning: c/c 100 mm, skruv och bricka: 

c/c 300). Om kappans överkant även svetsas mot vertikalen kan c/c-avstånden dubblas.

7. Remsa av underlagstäckning typ YEP 2200 eller av tätskiktsmatta hängs från  vertikala 

ytan och ut över den uppdragna kappan. Remsan dras ned så att den överlappar 

 kappan med minst 100 mm.

8. Plåtavtäckningen skall gå ned minst 150 mm nedanför kappans överkant.

OBS! Vid denna konstruktionsdetalj är det inte möjligt att säkerställa takets lufttäthet via 

tätskiktsmontaget. Lufttätheten måste istället säkras längre ned i rörelsefogen. Ansvarig 

konstruktör anvisar hur detta skall utföras.
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Detalj 2: Utförande över krön

Kappa och tätskikt
enligt Detalj 1

Min 50 mm

Underlagstäckning
minst YEM 2000

Krönbeslag 
enl plåtproj.

Minst 150 mm

1. Tätskikt och kappa ansluts till vertikalen enligt Detalj 1 (A/B/C)

2. Krönet täcks med underlagstäckning kvalitet YEP 2200 eller högre. Underlags-

täckningen fästs mekaniskt.

3. Krönbeslag monteras enligt plåtprojektering.  

Plåten skall överlappa kappan med minst 150 mm. 

Fritt avstånd från takyta till nederkant plåt skall vara minst 50 mm. 

Plåten får inte fästas med fästdon som bryter igenom både plåt och underlagstäckning.
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Detalj 2B: Utförande över krön, med hög intäckning

Kappa och tätskikt
enligt Detalj 1

Underlagstäckning
minst YEM 2000

Krönbeslag enl plåtproj.

Minst 150 mm

Hängande kappa,
mek infäst
strängsvetsad >50%

1. Tätskikt och kappa ansluts till vertikalen enligt Detalj 1 (A/B/C).

2. Hängande kappa av vertikala våder monteras med strängsvetsning på minst 50 % av 

vådytan samt med mekanisk infästning (skruv och bricka) i stenfria kanten c/c 300 mm 

samt i ovankant c/c 300 mm. 

3. Den hängande kappan ansluts till (nedre) kappan med överlapp svetsat minst 150 mm.

4. Krönet täcks med underlagstäckning kvalitet YEP 2200 eller högre. Underlagstäckningen 

fästs mekaniskt. Underlagstäckningen skall överlappa hängkappan med minst 150 mm.

5. Krönbeslag monteras enligt plåtprojektering.  

Plåten skall överlappa kappan med minst 150 mm. 

Plåten får inte fästas med fästdon som bryter igenom både plåt och underlagstäckning.
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Detalj 3: Anslutning till takavvattningsbrunn 

Understycke YEP3500

Kappa, ca 1x1 m
Tätskiktsvåd

Understycke YEP3500

Kappa, ca 1x1 m
Tätskiktsvåd

1. Avståndet från brunnsflänsens kant till närmaste hinder skall vara > 100 mm. 

2. Brunnens fläns rengörs noggrant från fett och smuts.

3. Ett understycke YEP 3500 med bredd så att det når 100 mm utanför brunnsflänsen  

åt alla håll, placeras centriskt över utloppshålet. Hål för brunnen skärs ut.

4. Understycket värms så att bitumenet flyter. Värm brunnsflänsen och tryck ned 

 brunnen och flänsen så att asfalt väller upp genom perforeringshålen. Avsikten är att 

asfalten skall klistra mot hela undersidan av brunnsflänsen!

5. Brunnen förankras mekaniskt till underlaget.

6. Kappa i format ca 1×1 m av tätskiktsmattan placeras centriskt över brunnsutloppet 

och helsvetsas mot både brunnsflänsen och den utstickande kanten av understycket. 

Kappans längd (i ränndalsriktningen) avpassas så att inte längsskarvar i takfallsvåderna 

placeras just ovanpå skarven mellan ränndalsvåd och kappa.

7. Ränndalsvåder ansluts till kappan med 150 mm svetsbredd. Snedskär ränndalsvåderna 

där överlapp från takfallsvåderna kommer ned (snedskärning enligt figur 4 ovan).

8. Takfallsvåder ansluts till kappan med 150 mm svetsbredd. 

9. Kanten på kappan renskärs runt brunnshålet i cirka 45° vinkel. 

10. Fläns till brunn och bräddavlopp får inte vikas eller klippas.
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Detalj 4: Anslutning till ränndalsvåd

Takfallsvåd
Rändalsvåd

Remsa YEP 3500

Takfallsvåd
Rändalsvåd

Remsa YEP 3500

1. Över utloppsrör för takavvattning läggs separat stycke tätskiktsmembran YEP 3500  

i format 1×1 m enligt Detalj 3 sidan innan.

2. I bottnen av ränndalen läggs remsa av tätskiktsmembran minst YEP 3500 i bredd  

ca 30 cm. Remsan fästs mekaniskt till underlaget enligt nedre figuren.

3. Ränndalsvåd (med stenfri kant på båda sidor) i bredd 1 m läggs längs med och 

centriskt i ränndalen och svetsas till remsan.

4. Tvärskarvar i ränndalsvåden utförs med 150 mm svetsbredd.

5. Ränndalsvåden fästs mekaniskt till underlaget. Takfallsvåder ansluts med 150 mm 

svetsbredd.
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Detalj 5: Takfot med hängränna

1. Rännkrokar fälls ned och fästs i underlaget.

2. Remsa av minst YEP 2200 läggs längs takfoten och fästs mekaniskt. Remsans bredd  

30 cm.

3. Fotplåt monteras ovanpå remsan.

4. Fotplåten rengörs noggrant från smuts och fett.

5. Längsgående våd bredd 50 cm svetsas till fotplåten och remsan och fästs mekaniskt  

till underlaget.

6. Takfallsvåder ansluts till den längsgående våden. Överlapp 150 mm, svetsbredd  

120–150 mm. Hörn i undre våd snibbas i 45° vinkel under överlägget i längsskarven.
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Detalj 6: Intäckning av hinder  

(brandgasventilator, sarg runt installationer, m. m.)

Hinder kan i princip täckas in enligt nedanstående figurer. I detta fall avses en huv som 

täckts med underlagstäckning, och som senare skall kläs med plåt. I andra fall kan en 

likartad uppdragning av tätskiktets kappor tillämpas.

Uppdragningarnas höjd skall vara minst 200 mm om det inte är uppenbart att mindre 

kan accepteras.

Intäckningen påbörjas på nedströmssidan. Kanter på kapporna snedskärs så att vatten 

rinner bort från huvens hörnor. 

Vid lutning 1:40 eller mindre skall förtillverkade hörnförstärkningar monteras i hörnen 

innan tätskiktet dras upp. 

Ovanför hinder med bredd 1,2 m eller mer som riskerar förhindra avrinningen placeras 

kiluppbyggnad som avleder vattnet åt sidorna.
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Detalj 7: Avslut vid fasad regel (med hängskiva)

>150

Plåt enl plåtproj.
Remsa tätskikt
Tätskikt
Mekanisk infästning

>150

Plåt enl plåtproj.
Remsa tätskikt
Tätskikt
Mekanisk infästning

1. Fasad regel fästs mekaniskt till underlaget. Avskilj från underlaget med fuktskyddsskikt 

typ YEP 2200. Kontrollera att regeln inte har fuktkvot högre än 18 %.

2. Tätskikt dras fram och upp på den fasade sidan. Tätskiktet fästs mekaniskt till under-

laget direkt intill regeln.

3. Kappa av tätskiktsmatta dras från 150 mm ut på takytan, helsvetsas till tätskikt och 

läggs lös över regeln, ned på dess utsida och något nedanför regeln. Kappan spikas till 

regelns utsida.

4. Plåtavtäckning monteras enligt handlingar. Plåten fästs med fästbleck och klammer  

 eller liknande. Plåten får inte fästas med skruv som bryter igenom tätskiktet (typ 

 ”farmarskruv” med EPDM-bricka). 
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Detalj 8: Utförande över rörelsefog

Glidskikt enligt texten Längsgående våd,
bredd minst 50 cm

Tätskiktsvåd

Vid rörelsefog i underlaget måste det säkerställas att rörelsen i underlaget fördelas över 

en bred sträcka av tätskiktet. Annars finns risk att tätskiktets dragbrottöjning överskrids 

så att tätskiktet brister. Därför avskiljs tätskiktet från underlaget med ett glidskikt som 

förhindrar at tätskiktet fäster i underlaget intill fogen.

Följande anvisning avser rörelsefogar där fogbredden ökar maximalt 15 mm från läget  

vid montaget. Om större rörelser kan förväntas krävs speciell projektering.

1. Glidskikt monteras över rörelsefogen så att det täcker 150 mm ut åt vardera hållet. 

Glidskiktet kan utgöras av två (2!) lager åldersbeständig plastfolie (polyeten, minst 

0,2 mm), eller 20 mm mineralullsboard.

2. Våd av tätskiktsmattan, bredd minst 50 cm, monteras centriskt längs fogen. Våden 

fästs in mekaniskt till underlaget på båda sidor om fogen.

3. Tätskiktsvåder från takytan ansluts till den längsgående våden.
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Detalj 9: Utförande över nock

Minst 120 mm
svetsbredd

1. I de fall tätskiktsvåderna avslutas vid nocken täcks nocken med längsgående våd, 

bredd minst 300 mm. Svetsbredd i överlapp in på takfallsvåderna skall vara minst 

120 mm.

2. Vid lutning 1:40 eller mindre kan våderna dras förbi nocken utan att nockkappa 

 används. Detta förutsätter dock att nocken ligger vinkelrätt mot takfallet eftersom 

 våder som ligger rakt i takfallsriktningen annars inte linjerar med varandra på ömse 

 sidor om nocken. 

(Lutningsgränsen 1:40 motiveras av att det vid större lutning är svårt att svetsa säkra 

längsskarvar förbi nocken.)
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Fuktsäkerhet under Montagetiden
Det är viktigt att undvika att fukt byggs in i taket. Fukt kan annars orsaka försämrad 

värmeisolering, dropp inomhus och fuktskador om det finns fuktkänsliga material  

i  konstruktionen.

För att förhindra att fukt byggs in är det viktigt att efter avslutat arbete varje dag  

täcka in underlag, utlagd isolering och – framförallt – kanten på den isolering som  

lagts ut och täckts in. Intäckningen kan göras med plastfolier som hålls på plats med 

lämpliga tyngder. 

Snö skall skottas bort innan utläggning av isolering och tätskikt görs. Detta gäller 

speciellt vid underlag av trapetsprofilerad plåt, men även på betongytor, m. m.

åtgärder vid arbetsdagens slut
•	 Utläggning av ångspärr, isolering och tätskikt görs i sådana sammanhängande etapper 

att man vid uppehåll i arbetet kan vika upp plastfolien ovanpå tätskiktet så att regn-

vatten inte kan tränga in i isoleringen.

•	 Varje dag avslutas arbetet med att folien viks upp och kläms fast på alla sidor där 

 isolering annars ligger öppen så att vatten skulle kunna rinna in i isoleringen. Folien  

bör därvid nå ca 500 mm in på tätskiktet. 

•	 Alla fogar i utlagt tätskikt skall vara svetsade innan arbetet avslutas för dagen.

•	 Vid arbetsdagens slut borras TRP-n (så som beskrivits ovan) runt om den färdigställda 

tätskiktsytan.

driFt, skötsel, underhåll
Tillsyn

Takytan ses över minst två gånger per år, lämpligen efter lövfällningen på hösten och 

sedan snarast efter vintern sedan all snö och is runnit av. Skräp som kan sätta igen 

av vattningsbrunnar rensas bort. Defekter i tätskiktet repareras.

Skottning

Vid behov skottas taket för att undvika överbelastning av den bärande konstruktionen. 

Skotta inte helt rent, utan lämna kvar ca 10 cm snö. På så sätt undviks risken att man 

skadar tätskiktet.

Använd inte spett, yxa eller liknande föremål för snö- och isröjning.

Underhåll

Tätskikt av SBS-modifierad bitumen fordrar inget underhåll. Strykning med takmassa är 

inte nödvändig och kan i vissa fall vara skadlig. Strykning med takmassa kan däremot 

tillgripas när taket blivit så gammalt att granulatet börjat falla av i alltför stor omfattning. 

Takmassan ersätter då granulatet som UV-skydd för SBS-asfalten.



TakTeknik, maTerialkunskap och myndigheTskrav

TakprojekTering: TerrassTak

TakprojekTering: exponerade och gröna Tak

monTageanvisning: exponerade TäTskikT

monTageanvisning: Trafikerade yTor

monTageanvisning: Terrasser

monTageanvisning: gröna Tak

sTg regelverk

garanTibevis, arbeTsmiljöplan med mera





Montageanvisning: trafikerade ytor
Helsvetsat tätskiktsystem för inbyggda tätskiktsytor med fordonstrafik

allMänt......................................................................................................................3

ingående Material ..................................................................................................3
Avvattningsbrunn ...................................................................................................

Projekteringsanvisningar ..................................................................................3

Underlag .....................................................................................................................

Avvattning ...................................................................................................................
Bräddavlopp ...........................................................................................................
Övrigt .....................................................................................................................

Överbyggnader .......................................................................................................4

Montering .................................................................................................................4

Förberedande arbeten .................................................................................................
Kontroll av material .................................................................................................
Kontroll av underlag ...............................................................................................
Primer.....................................................................................................................

Tätskikt – generellt.......................................................................................................
Allmän yta ..............................................................................................................
Infästning till underlaget .........................................................................................
Övriga generella anvisningar för montering av tätskikt ............................................

Detaljutformning – Inbyggda tätskikt ...........................................................................
Infästningar på tätskiktsytan ...................................................................................

Detalj 1: Uppdragning mot vertikal yta .........................................................................

Detalj 2: Anslutning till brunn .......................................................................................

fuktsäkerhet under Montagetiden ...............................................................11

åtgärder vid arbetsdagens slut .....................................................................11

avslutande arbeten .............................................................................................11

drift, skÖtsel, underhåll ...................................................................................11





3

allMänt
Tätskiktssystem 4 Trafik används som inbyggt tätskiktssystem på ytor avsedda för fordons-

trafik. Lutning får vara från 0° till 10° (1:6). Som minsta lutning rekommenderas dock 1:40. 

Detta tätskiktssystem är utformat med tanke på broar och parkeringsdäck, dvs bygg-

nader där ingen uppvärmning eller fuktproduktion finns under bjälklaget.

Systemet förutsätter erfarna montörer som är väl insatta i hur arbetet skall utföras. 

Montörerna skall inneha gällande certifikat för heta arbeten.

Anvisningarna i detta system baseras på AMA Hus och på STG:s erfarenheter. Anvis-

ningarna skall följas för att garantin från STG Skandinaviska Takgarantier AB skall gälla 

fullt ut. Om annat utförande avtalas mellan tätskiktsentreprenör och beställare är det 

lämpligt att skriftligen informera beställaren om att garantin då eventuellt inte gäller  

i sin fulla omfattning.  

I tveksamma fall rekommenderas samråd med STG:s representant.

Ansvarig konstruktör skall sörja för att fuktsäkerhetsprojektering genomförs.

ingående Material
Tätskiktssystem 4 Trafik omfattar följande komponenter. 

tätskiktsmatta, ytor: Temaflex Membrane YEP6500 eller likvärdig. 

kappor, övre skikt:  Temaflex SBS5500, Bitumelit SBS5800, TechnoElast K-YS5500 

 eller likvärdig.

kappor, undre skikt: Temaflex YEP 3500 eller likvärdig.

underlagstäckning: YAM 2000 eller högre.

Primer: TechnoNicol Primer, Auson Primer, Båknol Primer eller likvärdig.

Avvattningsbrunn

Avvattningsbrunn skall vara av kvalitet avsedd för körbara ytor. Brunnen skall ha sådan 

resistens mot korrosionsangrepp att dess livslängd blir minst densamma som för konstruk-

tionen i övrigt. Se övriga krav nedan.

Projekteringsanvisningar 
Denna beskrivning avser endast den del av projektering som är specifik för detta tät-

skiktssystem. Övriga, allmänna projekteringsanvisningar finns i avsnittet Projektering.

Underlag

Underlaget och den lastbärande stommen skall ha erforderlig styvhet så att nedböjningar 

begränsas till maximalt 30 mm. 
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Avvattning

Ytan skall ha sådan avvattning att avvattningen fungerar alla årstider. Det får inte vara 

utformat så att det föreligger risk för frysning i stuprör, hängrännor mm. Utvändiga, kalla 

rännor och rör skall undvikas.

Avvattningsbrunnar skall ha erforderligt skydd mot igensättning av skräp, löv, m. m.

Avvattningsbrunnar skall placeras med sådant avstånd till närmaste hinder att tätskiktet 

kan anslutas på ett säkert sätt till brunnen.

Bräddavlopp

Bräddavlopp bör finnas i varje avvattningsfack (ränndal).

Bräddavlopp skall placeras maximalt 60 mm över takets lägsta punkt. Utloppsrörets 

dimension skall vara minst 50 mm. 

Övrigt

Traditionella rörelsefogar där tätskiktsmattan ligger lös mot underlaget närmast fogen 

får inte förekomma. Sådan rörelsefog skall konstrueras så att tätskiktsmattan bryts över 

fogen och helsvetsas ända fram till fogen. Fogen utförs sedan med annan dränering. 

Överbyggnader
Överbyggnad kan vara enligt följande:

•	 Asfaltsbetong (vägasfalt) MAB 4 minst 35 kg/m2, utlagd för hand, överbyggd med 

80 kg/m2 maskinutlagd. 

•	 30 mm gjutasfalt.

Montering 
Förberedande arbeten

Kontroll av material

Allt material skall vid leverans kontrolleras avseende skick och kvalitet.

Material skall skyddas mot nederbörd. Tätskiktmaterial förvaras stående.

Vid kall väderlek bör tätskiktsmaterialet förvaras i uppvärmt utrymme före montaget. 

Kontroll av underlag

Underlaget skall vara betong. Ytan skall ha erforderlig hållfasthet. Gjuthud eller liknande 

defekter som ger svag yta får ej förekomma.
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Underlaget skall vara yttorrt. Med detta menas att betongen skall ha ljusnat (ej mörk av 

fukt) och den skall ha ljusnat ned till ett djup av minst 4 mm. Detta provas genom att små 

flisor slås ur betongen med huggmejsel eller liknande verktyg som kan ge kratrar med 

max diameter 10 mm. Fukt i underlaget kontrolleras för varje delyta som påbörjas.

Underlaget skall vara fritt från skräp och skarpa kanter som skulle kunna punktera 

tätskiktet. Underlaget skall vara så slätt att tätskiktsmattan får stöd mot fast underlag 

överallt. Ytan skall minst motsvara brädriven betong. Tvära nivåändringar, t.ex. fogsprång 

mellan element, får inte vara större än 2 mm. Större ojämnheter än så skall utjämnas med 

bruk i fall 1:15 eller flackare.

Underlaget skall strykas med asfaltsprimer innan tätskikt helsvetsas. Fukt eller is får inte 

finnas på ytan varken då primer stryks på eller då tätskikt svetsas.

Primer

•	 Primer skall vara väl omblandad och varm nog att medge god utflytning över ytan.

•	 Primer skall påföras så att fullständig täckning av ytan uppnås.

•	 Primer får ej strykas på underlag som är kallare än +5° C. 

•	 Underlaget får inte vara mer än 3 grader kallare än omgivande luft.

•	 Primer skall ha torkat helt innan tätskikt monteras. 

•	 Primer får ej vara smutsig av sand och andra partiklar. Strykning av primer skall därför 

normalt utföras tidigast (!) dagen före montering av tätskikt. 

•	 Kondens (eller is) får inte finnas på primern vid svetsning av tätskikt. 

Tätskikt – generellt

Om inte annat avtalats i det enskilda projektet läggs tätskiktet normalt enligt följande 

anvisningar. Utföranden vid olika detaljer redovisas längre ned.

Allmän yta

Våder läggs normalt i fallets riktning. Om fallets längd kräver mer än en hel rull-längd,  

bör våderna i övre och nedre delen förskjutas en halv våd i sidled, se Figur 1. Ett alter-

nativt, lämpligt förfarande är att lägga en tvärgående våd som avskiljer övre från nedre 

våder, se Figur 2. Våderna behöver då inte förskjutas i sidled. 

Vid längsskarvs ände skall kanten i den undre vådens hörn snedskäras (”snibbas”)  

i 45° vinkel, se Figur 3. Snedskärningen skall skära bort halva överlappsbredden.
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Figur 1: Vid tvärskarv på takfallet förskjuts våderna en halv våd i sidled. Syftet är att 

undvika problem till följd av att det annars skulle ligga fyra lager tätskikt på varandra  

i hörnen.

Figur 2: I takfall med flera våder efter varandra är det lämpligt att växla av med 

 tvär gående våd. Detta minskar risken med krympningsrelaterade problem i tvärskarvar 

mellan våderna.
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4-6 cm

8-12 cm

Figur 3: I längsskarvs ände snedskärs (”snibbas”) undre vådens hörn i 45° vinkel. Detta 

görs för att förebygga kanalbildning i svetsskarven. Snibbningen skall skära bort halva 

överlappsbredden.

 

Infästning till underlaget

I detta tätskiktssystem fästs tätskiktsmattan till underlaget genom helsvetsning av 

våderna direkt vid utrullning. Svetsningen utförs med hetluftsverktyg som möjliggör 

smältning av undersidans asfalt på hela vådbredden.

Längsskarvar utförs med minst 100 mm brett helsvetsat överlapp. Värme och tryck 

 anpassas så att 

•	 hela överlappsbredden svetsas samman, 

och så att

•	 det flyter ut en jämn asfaltsträng om ca. 5 mm.

Tvärskarvar mellan våderna utförs med minst 150 mm helsvetsat överlapp. 

Övriga generella anvisningar för montering av tätskikt

Inklistringsplåtar får inte förekomma. 

Traditionella rörelsefogar där tätskiktsmattan ligger lös mot underlaget får inte före-

komma. Sådan rörelsefog skall konstrueras så att tätskiktsmattan bryts över fogen och 

helsvetsas ända fram till fogen. Fogen utförs sedan med annan dränering. 
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Detaljutformning – Inbyggda tätskikt

Infästningar på tätskiktsytan

Detaljer som skall fästas direkt på tätskiktets yta, t.ex. räckesfästen, skall fästas på ett 

fundament (plint eller liknande) som når upp över den färdiga terrassytan. Tätskiktets dras 

sedan upp på och över fundamentet. Slutligen täcks fundamentet med plåt eller annan 

överbyggnad.

Inga genomföringar i tätskiktet får bryta igenom tätskiktet i nivå med tätskiktsytan. 

Detta kan t.ex. avse bultar för infästning räckesståndare, m. m. (Enda undantag är 

 anslutning till avvattningsbrunn.)

Rörgenomföringar, ventilationskanaler mm förläggs i huvar som möjliggör uppdragning 

av tätskiktet över färdig terrassyta.
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Detalj 1: Uppdragning mot vertikal yta

Minst 250 mm över 
färdig överbyggnad 

>150

200–300 mm 
över färdig 
överbyggnad 

>100

Observera särskilt att alla uppdragningshöjder refererar till den färdiga överbyggnadens 

överyta!

1. Understycke (remsa) av YEP 4500 svetsas till ytan längs vertikalen från minst 250 mm 

ut på ytan och dras upp och svetsas mot vertikalen till minst 200 mm över färdig 

 överbyggnad. Tvärskarvar svetsas med 150 mm överlapp.

2. Tätskiktet från ytan (helsvetsad YEP6500) dras fram till vinkeln och svetsas till 

 understycket med svetsbredd minst 80 mm. 

3. Kappor, maximalt 2 m långa och med sådan bredd att de når 150 mm ut på tätskiktet 

och 200–300 mm upp över färdig terrassyta skärs till. Kapporna skall vara av kvalitet 

YEP 4500.

4. Kappan svetsas till underlaget, in till vinkeln mellan takyta och vertikal yta och minst 

150 mm ut på tätskiktsytan. 

5. Kapporna dras upp mot vertikalen till minst 200 och maximalt 300 mm över den 

 färdiga terrassytan. Svetsbredd i kappornas tvärskarvar skall vara 120–150 mm. 

6. Kapporna helsvetsas mot vertikalen.  

7. Avtäckning till skydd mot UV-ljus monteras (t.ex. plåt enl separata handlingar).  

(Detta moment utförs eventuellt av annan entreprenör.)
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Detalj 2: Anslutning till brunn

YEP 4500

Kappa YEP 4500, ca 1x1 m
Tätskiktsvåd YEP 6500

Brunn för körbara ytor
Ingjuten i underlaget

Principiellt montage (varierande utföranden kan förekomma beroende på val av 

 brunnstyp – se tillverkarens monteringsanvisning):

1. Avståndet från brunnscentrum till närmaste hinder skall vara så stort att understycket 

får plats på ytan. 

2. Brunnens fläns rengörs noggrant från fett och smuts.

3. Ett understycke YEP 4500 med bredd så att det når minst 100 mm utanför brunns-

flänsen åt alla håll, placeras centriskt över utloppshålet, helsvetsas till underlaget och  

till brunnens fläns.

4. Kappa av YEP 4500 monteras centriskt över brunnen. Hål för brunnen skärs ut  

med diameter ca 30 mm mindre än brunnens diameter. Tätskiktskanterna viks ned  

i brunnen.

5. Brunssil eller annan klämring trycks ned i brunnen så att kappan kläms fast  

i brunns röret.

6. Tätskiktsvåd från ytan dras fram till brunnen och helsvetsas mot kappan. 

7. Kanten på kappan renskärs runt brunnshålet i cirka 45° vinkel. 

Skydd runt brunnssilen väljs med hänsyn till överbyggnadens art. Skyddet skall medge 

god avvattning men minska mängden skräp som rinner fram mot brunnssilen. 
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fuktsäkerhet under Montagetiden
För att förhindra att underlaget blir alltför fuktigt för att medge montage är det viktigt att 

efter avslutat arbete varje dag täcka in underlaget. Intäckningen skall vara sådan att det 

inte bildas kondens under den som i sin tur blöter ned underlaget. Intäckningen kan t. ex. 

göras med plastfolier som täcks med värmeisolering. 

åtgärder vid arbetsdagens slut
Alla utlagda våder skall vara helsvetsade till underlaget och alla fogar i utlagt tätskikt skall 

vara svetsade innan arbetet avslutas för dagen.

avslutande arbeten
Ytan städas.

Tätskiktet synas och åtgärdas om behov finns.

Eventuell provtryckning utförs. (Tätskiktsentreprenören bör kräva att få utföra prov-

tryckning.)

Om ytan kommer att utsättas för transporter eller materiallagring innan överbyggnad 

påförts skall skydd ordnas för tätskiktet. 

drift, skÖtsel, underhåll
Avvattningssystem skall hållas fritt från skräp som kan försvåra avrinningen. 
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Tätskiktssystem 5A för terrasser är unikt såtillvida att det kombinerar ett enlagstätskikts 

goda ekonomiska prestanda med tvålagstäckningarnas läckagesäkra detaljutformningar 

samtidigt som det erbjuder bra förutsättningar för ett enkelt och säkert arbetsutförande.

enlags- kontra tvålags-tätskiktssysteM
I ett enlagssystem skapas täthet i tätskiktets skarvar och avslutningar i ett enda arbets

moment. Med moderna tätskikt och modern skarvningsteknik är detta i de flesta fall fullt 

tillräckligt. Fördelen med enlagstätskiktet är den snabba produktionen, och den minimala 

materialförbrukningen.

I ett tvålags tätskiktssystem skapas tätheten i alla skarvar och detaljer med två separata 

arbetsmoment, d. v. s. man skapar täthet två gånger, i två separata skikt av tätskiktssyste

met. Säkerheten mot läckage blir därmed mycket hög, vilket är tvålagssystemets signum. 

Äldre tiders klistrade tvålagssystem blev dock mycket dyra att installera och medförde också 

en riskabel arbetsmiljö eftersom de förutsatte hantering av varmasfalt på arbetsplatsen.

Enlagstäckning på terrassytor utförs normalt med tätskiktsmatta av kvalitet YEP 

6500. Denna extremt robusta matta ger mycket hög säkerhet mot mekaniska skador, 

både under installationen och under driftsskedet. Mattan kan dock, just på grund av sin 

robusthet, vara svår att montera vid detaljanslutningar. Paradoxalt nog innebär alltså den 

höga kvaliteten på själva tätskiktsmattan att just detaljerna – tätskiktets känsligaste delar 

– blir svåra att utföra med lyckat resultat. Därför bygger Tätskiktssystem 5A istället på 

att detaljer utförs med tunnare, smidigare produkter som ger ett säkrare montage, och 

på att just detaljerna utförs som tvålagstäckningar, d. v. s. täthet skapas två gånger, i två 

separata arbetsmoment. 

Med Tätskiktssystem 5A för terrasser kombineras alltså det bästa från två världar:  

Ute på terrassytan utförs tätskiktet som ett enlagstätskikt, baserat på en kraftig tätskikts

matta (YEP 6500). Detaljer och avslut utförs däremot med ett undre skikt av tätskikts

matta typ YEP 3500 och ett övre skikt av typ YEP 3500 eller av tätskiktsmatta avsedd för 

exponering (t.ex Bitumelit SBS5800 eller Temaflex SBS 5500).

Med den infästningsteknik som används i detta system kommer det att finnas en 

infästningssvets runt varje enskild tätskiktsvåd. Detta innebär att om ett läckage trots 

allt inträffar, så kommer läckagepunkten att vara enklare att hitta än om tätskiktet ligger 

löslagt på ytan. 
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allMänt
Tätskiktssystem 5A används som inbyggt tätskiktssystem på terrassytor med lutning från 

0° till 14° (1:4). Som minsta lutning rekommenderas dock 1:40. Systemet är inte avsett för 

trafikerbara ytor.

Systemet förutsätter erfarna montörer som är väl insatta i hur arbetat skall utföras. 

Montörerna skall inneha gällande certifikat för heta arbeten.

Annat utförande kan avtalas med beställare och gäller då före dessa anvisningar.  

I tveksamma fall kontakta STG för samråd.

Detta tätskiktssystem är utformat med tanke på normala byggnader som är upp

värmda till normal rumstemperatur året om, och där endast normal fuktproduktion finns. 

Byggnader som avviker från detta kan behöva särskild projektering. Exempel på sådana 

byggnader är simhallar, kylhus, fryshus, slakterier, grönsakslager, djurstallar, pappers

massefabriker, mm. 

Ansvarig konstruktör skall sörja för att fuktsäkerhetsprojektering genomförs.

ingående Material
STG:s Tätskiktssystem 5A omfattar följande komponenter:

tätskiktsmatta, ytor: Temaflex Membrane YEP 6500 eller likvärdigt. 

kappor, övre skikt:  Bitumelit SBS5800, Temaflex SBS 5500, TechnoElast KYS  

 170/5500 eller likvärdigt.

kappor, undre skikt: YEP 4500.

underlagstäckning: YEM 2000 eller högre.

Primer: TechnoNicol Primer, Auson, Båknol.

Värmeisolering

Isolering som läggs under detta tätskiktssystem skall ha erforderliga mekaniska 

 egen skaper för att bära överbyggnaden utan att sättningar uppstår efter lång tid.

Isolering som läggs under detta tätskiktssystem måste ha egen infästning till under

laget samt medge strängsvetsning av tätskiktet till isoleringen. Tänkbara isoleringsmaterial 

är cellglas eller PIRisolering med ytskikt anpassat för svetsning. 

Isolering som läggs ovanpå tätskiktet skall ha tillräcklig dränerande förmåga för att inte 

förhindra avrinning. 

Avvattningsbrunn

Avvattningsbrunn skall vara av rostfritt stål med rosttröghet motsvarande minst kvalitet 

1.4301 enligt SSEN 10088. Godstjocklek skall vara minst 0,7 mm. Flänsen skall ha 

utrymme för minst 150 mm anslutning av tätskikt. Flänsen skall ha en perforering 

 (stansade hål ca Ø 5–10 mm) som täcker minst 25 % av flänsytan.
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Fotplåt 

Fotplåt skall vara av rostfritt stål. Plåten skall vara perforerad över anslutnings ytan med 

hål Ø ca 5–10 mm motsvarande minst 25 % av ytan.

Projekteringsanvisningar 
Denna beskrivning avser endast den del av projektering som är specifik för detta tät

skiktssystem. Övriga, allmänna projekteringsanvisningar finns i STG:s övriga informations

material om projektering.

Underlag

Underlaget och den lastbärande stommen skall ha erforderlig styvhet så att nedböjningar 

begränsas till maximalt 30 mm. 

Avvattning

Terrassen skall utformas så att det aldrig bildas mer än 30 mm kvarstående vatten. 

Kvarstående vattensamlingar med djup mer än 30 mm skall åtgärdas, t. ex. genom 

 uppbyggnad av fall med kilar av värmeisolering.

Ränndalar

Allmänt bör ränndalar utformas utan falluppbyggnader mellan takbrunnarna  

(s. k.  horisontell ränndalsbotten).

Ränndal längs sarg förläggs cirka 500 mm från sargen, med rak fallkil från sargen och 

ned mot ränndalsbottnen. (Ränndalskil läggs under tätskiktet.)

Takavvattningsbrunnar

Brunnar skall placeras i takets verkliga lågpunkter, inklusive hänsyn till takets naturliga 

nedböjningar. Detta innebär normalt att takbrunn skall placeras mitt i takstolsfack.

Avstånd mellan brunnar dimensioneras med hänsyn till typ av avvattningssystem och 

hänsyn till avrinningsmöjligheterna genom överbyggnaden. 

Avståndet från flänskant till närmaste hinder skall vara minst 150 mm. För brunnar med 

flänsmått # 400×400 mm innebär detta att avståndet från brunnscentrum till närmaste 

hinder skall vara >350 mm.

Bräddavlopp

Bräddavloppets funktion är att säkerställa att taket avvattnas även om den ordinarie 

avvattningen via takbrunnarna inte fungerar (t. ex. till följd av att brunnarna har satts igen 

av skräp eller is). 

Bräddavloppen skall placeras maximalt 60 mm över takets lägsta punkt.

Utloppsrörets dimension skall vara minst 50 mm. 

Det skall finnas minst ett bräddavlopp per ränndal. Bräddavlopp bör finnas i båda 

ändarna av ränndalen.
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Hinder i fallriktningen

Ovanför hinder med bredd 1,2 m eller mer som riskerar hindra avrinningen placeras 

kiluppbyggnad som avleder vattnet åt sidorna.

Överbyggnader
Lämpliga överbyggnader kan vara enligt följande:

Isolering över tätskiktet

1. Isolering (dränerande) – Fiberduk – Sättgrus – Plattor 

2. Isolering (dränerande) – Fiberduk – (rotskydd samt intensivt grönt tak t. ex. enligt 

 leverantörens anvisningar) 

I båda dessa system skall fiberduken förhindra igensättning av isoleringens dränerings

vägar. Följ anvisningar från leverantör av fiberduken.

Isolering under tätskiktet

(Isolering av cellglas eller PIR som klistras till underlaget och medger strängsvetsning  

av tätskiktet.)

1. Fiberduk – Singel

2. Fiberduk – Sättgrus – Plattor

3. Fiberduk – Rotskydd – intensivt grönt tak t. ex. enligt leverantörens anvisningar

4. Glidskikt (2×0,2 mm PEfolie) – Överbetong – yta (Klinker/grus/plattor)  

(rörelsefogar i överbetongen dimensioneras mht rörelser i betong och klinker)

Fiberdukens uppgift är att skydda tätskiktet mot mekaniska påkänningar från singel  

och sättgrus. Följ leverantörens anvisningar vid val av fiberdukskvalitet.

Montering 
Förberedande arbeten

Kontroll av material

Allt material skall vid leverans kontrolleras avseende skick och kvalitet.

Material skall skyddas mot nederbörd. Tätskiktmaterial förvaras stående.

Vid kall väderlek bör tätskiktsmaterialet förvaras i uppvärmt utrymme före montaget. 

Kontroll av underlag

Underlaget skall medge strängsvetsning av tätskiktet. Vanliga underlag är betong och 

lättbetong.

Ytan skall ha erforderlig hållfasthet. Gjuthud på betong eller liknande defekter som  

ger svag yta får ej förekomma.
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Underlaget skall vara fritt från skräp och skarpa kanter som skulle kunna punktera 

tät skiktet. Underlaget skall vara så slätt att tätskiktsmattan får stöd mot fast underlag 

överallt. Ytan skall minst motsvara brädriven betong. Tvära nivåändringar, t. ex. fogsprång 

mellan element, får inte vara större än 5 mm. Större ojämnheter än så skall utjämnas med 

bruk i fall 1:15 eller flackare.

Kontrollera att utloppsrör för avvattningsbrunnar inte sitter alltför nära hinder (brunns

flänsen måste få plats – se under Takavvattningsbrunnar ovan). Avståndet från brunns

flänsens till närmaste hinder måste vara minst 100 mm.

Avstånd mellan olika detaljer måste vara sådant att tätskiktet kan monteras på ett 

säkert sätt. Ventilationshuvar och liknande får inte stå så tätt ihop att det inte finns 

tillräcklig plats att arbeta med tätskiktet.

I detta system är det inte i första hand svetsningen till underlaget som sörjer för vind

lasthållfastheten. Svetsningen är huvudsakligen till för att hindra läckagevatten från att 

rinna långt från läckagepunkten. Det krävs dock att överbyggnaden har tillräcklig tyngd  

i förhållande till förekommande vindlaster. 

Underlaget skall strykas med asfaltsprimer. Härvid gäller följande:

•	 Primer får ej strykas på underlag som är kallare än +5° C. 

•	 Underlagets temperatur skall vara minst 3° högre än luftens daggpunkt. Detta gäller 

både då primer stryks och senare då tätskiktet svetsas.

•	 Primer skall ha torkat helt innan tätskikt monteras. 

•	 Primer får ej vara smutsig av sand och andra partiklar. Strykning av primer skall därför 

normalt utföras tidigast (!) dagen före montering av tätskikt. 

•	 Kondens (eller is) får inte finnas på primern vid svetsning av tätskikt. 

Värmeisolering

Om entreprenaden även omfattar montering av värmeisolering under tätskiktet gäller 

följande:

•	 Isoleringsmaterialet skall monteras med väl sammanskjutna fogar.

•	 Eventuell klisterasfalt skall fylla fogar fullständigt.

•	 Den yta som täcks med isolering skall även täckas med tätskikt samma dag.

•	 Följ anvisningar från leverantör av isoleringsmaterialet.

Om entreprenaden omfattar montering av värmeisolering ovanpå tätskiktet gäller 

 följande:

•	 Isoleringen får inte fästas mekaniskt till underlaget så att tätskiktet bryts eller på annat 

sätt skadas.

•	 Löst utlagd isolering skall förankras senast vid dagens slut.

Tätskikt – generellt

Om inte annat avtalats i det enskilda projektet läggs tätskiktet normalt enligt följande 

anvisningar. Utföranden vid olika detaljer redovisas längre ned.
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Allmän yta

Våder läggs normalt i fallets riktning. Om fallets längd kräver mer än en hel rull-längd, bör 

våderna i övre och nedre delen förskjutas en halv våd i sidled, se Figur 1. Detta görs för 

att undvika problem till följd av att fyra våder annars skulle mötas i vådhörnen. Ett alter-

nativt, lämpligt förfarande är att lägga en tvärgående våd som avskiljer övre från nedre 

våder, se Figur 2. Våderna behöver då inte förskjutas i sidled. 

Vid längsskarvs ände skall kanten i den undre vådens hörn snedskäras (”snibbas”)  

i 45° vinkel, se Figur 3. Snedskärningen skall skära bort halva överlappsbredden.

Figur 1: Vid tvärskarv på takfallet förskjuts våderna en halv våd i sidled. Syftet är att 

undvika problem till följd av att det annars skulle ligga fyra lager tätskikt på varandra  

i hörnen.
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Figur 2: I takfall med flera våder efter varandra är det lämpligt att växla av med tvär

gående våd. Detta minskar risken med krympningsrelaterade problem i tvärskarvar mellan 

våderna.

4-6 cm

8-12 cm

Figur 3: I längsskarvs ände snedskärs (”snibbas”) undre vådens hörn. Detta görs för att 

förebygga kanalbildning i svetsskarven. Snibbningen skall skära bort halva överlapps

bredden.
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Skarvsvetsning samt infästning till underlaget

I detta tätskiktssystem fästs tätskiktsmattan till underlaget genom sträng och skarv

svetsning. Infästningen görs enklast i samband med att våderna rullas ut. Om annan 

infästningsteknik används är det viktigt att säkerställa att våderna har hunnit sträcka ut 

ordentligt innan de fästs in (t.ex genom att rullarna förvarats i uppvärmt utrymme eller 

värmts i utrullat skick innan infästning görs.)

Strängsvetsningen innebär att tätskiktsmattan svetsas fast till underlaget genom  

att asfalten smälts dels i den kant som sedan kommer att täckas av annan våd, dels  

ungefär mitt på vådens bredd, något förskjutet mot den andra långsidan. Svetsningen  

bör omfatta en bredd av ca 15 cm längs kanten och ca 20–30 cm vid mitten av våden. 

Vid svetsning i kyla kan det vara viktigt att båda strängarna värms ungefär likartat för  

att undvika att det skapas sneddragningar i våden. 

I övre änden, där utrullningen börjar, svetsas varje våd till underlaget över hela 

 vådbredden. Svetsbredden bör vara 100–150 mm.

ca 100 mm 

200-300 mm 

Svetsas som överlapp
på nästa våd
b = 80-120 mm

Svetsas som överlapp
på nästa våd
b =150 mm

ca 100 mm 

ca 100 mm 

Figur 4: Omfattning av svetsbredder mot underlaget på respektive våd (sedd ovanifrån). 

Långsidan (till vänster i bilden) och nedre tvärände svetsas mot nästa våd.

Skarvsvetsning i längsriktningen utförs med fullsvetsat överlapp i bredd 80–120 mm. 

Värme och tryck anpassas så att 

•	 hela överlappsbredden svetsas samman, och så att, 

•	 det flyter ut en jämn asfaltsträng om ca. 5 mm.
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Tvärskarvar mellan våderna utförs med helsvetsat överlapp i bredd minst 150 mm. Även 

närmast ovanför under tvärskarven skall svetsning utföras på hela vådbredden, se Figur 4. 

Totalt skall svetsningen medföra att varje våd är svetsad längs samtliga kanter (samt 

mitt på).

Övriga generella anvisningar för montering av tätskikt

Inklistringsplåtar får inte förekomma. Undantag från detta är endast fotplåt och brunns

fläns. Plåt skall alltid vara väl rengjord (avfettad omedelbart före anslutning av tätskikt).

I syfte att minimera risken för framtida fuktproblem i taket, kan tätskiktet avslutas med 

lufttät anslutning till alla sarger och andra detaljer som förekommer på terrassytan (d. v. s. 

svetsad anslutning plus mekanisk infästning). Detta avtalas separat med beställaren.

detaljutforMning – inbyggda tätskikt
Dessa anvisningar avser inbyggda tätskikt på terrasser, gårdsbjälklag och liknande. 

 Anvisningarna avser inte broar, parkeringsdäck eller andra körbara ytor.

Anvisningarna baseras på AMA Hus och på STG:s erfarenheter. Anvisningarna skall 

följas för att garantin från STG Skandinaviska Takgarantier AB skall gälla fullt ut. Om annat 

utförande avtalas mellan tätskiktsentreprenör och beställare är det lämpligt att skriftligen 

informera beställaren om att Takgarantin då eventuellt inte gäller i sin fulla omfattning. I 

tveksamma fall rekommenderas samråd med STG:s representant.

Infästningar på tätskiktsytan

Detaljer som skall fästas direkt på tätskiktets yta, t. ex. livlinefästen, skall fästas på ett 

fundament (plint eller liknande) som når upp över den färdiga terrassytan. Tätskiktets dras 

sedan upp på och över fundamentet. Slutligen täcks fundamentet med plåt eller annan 

överbyggnad.

Inga genomföringar i tätskiktet får bryta igenom tätskiktet i nivå med tätskiktsytan. 

Detta kan t. ex. avse bultar för infästning av räckesståndare, m. m. (Enda undantag är 

anslutning till avvattningsbrunn.)

Rörgenomföringar, ventilationskanaler mm förläggs i huvar som möjliggör uppdragning 

av tätskiktet över färdig terrassyta.
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Detalj 1A: Anslutning till vertikal yta

Minst 250 mm över 
färdig överbyggnad 

>150

50–100 mm över 
färdig överbyggnad 200–300 mm 

över färdig 
överbyggnad 

>100

Observera särskilt att alla uppdragningshöjder refererar till den färdiga 

 överbyggnadens överyta!

1. Understycke (remsa) av YEP 4500 svetsas till ytan längs vertikalen från minst 250 mm 

ut på ytan och dras upp och svetsas mot vertikalen till minst 200 mm över färdig över

byggnad. Tvärskarvar svetsas med 150 mm överlapp.

2. Tätskiktet från ytan (YEP6500) dras fram till vinkeln och svetsas till understycket med 

svetsbredd minst 80 mm, samt till underlaget på en bredd av ca 100 mm. 

3. Kappor, maximalt 2 m långa och med sådan bredd att de når 150 mm ut på tätskiktet 

och 200–300 mm upp över färdig terrassyta skärs till. Kapporna skall vara av kvalitet 

Temaflex SBS 5500 eller Astroflex SBS 6000 om de blir exponerade för solljus, annars 

YEP 4500.

4. Kappan svetsas till underlaget, in till vinkeln mellan takyta och vertikal yta och minst 

150 mm ut på tätskiktsytan. 

5. Kapporna dras upp mot vertikalen till minst 200 och maximalt 300 mm över den 

 färdiga terrassytan. Svetsbredd i kappornas tvärskarvar skall vara 120–150 mm. 

6. Kapporna svetsas mot vertikalen längs överkanten och fästs mekaniskt  

(spikning: c/c 100 mm, skruv och bricka: c/c 300).  

7. Plåtavtäckningen skall gå ned minst 150 mm nedanför kappans överkant och  

ned till 50100 mm över färdig överbyggnads yta. Plåten får inte fästas med fästdon 

som går igenom både plåt och tätskiktsmaterial. Plåten skall inte vara i kontakt med 

över byggnaden.
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Detalj 1C: Anslutning till vertikal yta med rörelsefog

 50–100 över 
färdig yta

>150200–300 
över färdig yta

                   Remsa
             Kappa

Understycke

Rörelsefog

Minst 150 Minst 100

Observera särskilt att alla uppdragningshöjder refererar till den färdiga 

 överbyggnadens överyta!

Vertikal skiva förankras i underlaget (med lämpliga vinklar eller liknande). Infästningar  

för skivan får inte sticka upp så att de kan skada tätskiktet.

1. Understycke (remsa) av YEP 4500 svetsas till ytan längs vertikalen från minst 250 mm 

ut på ytan och dras upp och svetsas mot skivan till minst 200 mm över färdig över

byggnad. Tvärskarvar svetsas med 150 mm överlapp. Understycket fästs mekaniskt  

i överkant till skivan.

2. Tätskiktet från ytan (YEP6500) dras fram till vinkeln och svetsas till understycket med 

svetsbredd minst 80 mm, samt till underlaget på en bredd av ca 100 mm. 

3. Kappor, maximalt 2 m långa och med sådan bredd att de når 150 mm ut på tätskiktet 

och 200–300 mm upp över färdig terrassyta skärs till. Kapporna skall vara av kvalitet 

Temaflex SBS 5500, Bitumelit SBS5800, TechnoElast KYS 5500 eller likvärdigt om de 

blir exponerade för solljus, annars YEP 4500.

4. Kappan svetsas till underlaget, in till vinkeln mellan takyta och vertikal yta och minst 

150 mm ut på tätskiktsytan. 

5. Kapporna dras upp mot skivan till minst 200 och maximalt 300 mm över den färdiga 

ytan. Svetsbredd i kappornas tvärskarvar skall vara 120–150 mm. 
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6. Kapporna svetsas mot skivan längs överkanten och fästs mekaniskt  

(spikning: c/c 100 mm, skruv och bricka: c/c 300).  

7. Plåtavtäckningen skall gå ned minst 150 mm nedanför kappans överkant och ned till  

50–100 mm över färdig överbyggnads yta. Plåten får inte fästas med fästdon som går 

 igenom både plåt och tätskiktsmaterial. Plåten skall inte vara i kontakt med över byggnaden.

OBS! Vid denna konstruktionsdetalj är det inte möjligt att säkerställa takets lufttäthet via 

tätskiktsmontaget. Lufttätheten måste istället säkras längre ned i rörelsefogen. Ansvarig 

konstruktör anvisar hur detta skall utföras.
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Detalj 2: Utförande över krön

Understycke, kappa och tätskikt
enligt Detalj 1

50–100 mm över färdig överbyggnad

Underlagstäckning
minst YAP 2200

Krönbeslag 
enl plåtproj.

Minst 150 mm
200–300 mm

1. Tätskikt, understycke och kappa ansluts till vertikalen enligt Detalj 1A. Understycke och 

kappa skall nå minst 200 mm över färdig överbyggnads yta.

2. Krönet täcks med underlagstäckning kvalitet YEP 2200 eller högre. Underlagstäckning

en fästs mekaniskt och dras ned så den överlappar tätskiktets kappor minst 100 mm.

3. Krönbeslag monteras enligt plåtprojektering.  

Plåten skall överlappa tätskiktskappan med minst 150 mm. 

Fritt avstånd från takyta till nederkant plåt skall vara 50–100 mm. 

Plåten får inte fästas med fästdon som bryter igenom både plåt och tätskiktsmaterial. 

Plåten får inte stå i kontakt med överbyggnaden.
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Detalj 3: Anslutning till takavvattningsbrunn

Understycke YEP3500

Kappa, ca 1x1 m
Tätskiktsvåd

Understycke YEP3500

Kappa, ca 1x1 m
Tätskiktsvåd

1. Avståndet från brunnsfläns till närmaste hinder skall vara >100 mm. 

2. Brunnens fläns rengörs noggrant från fett och smuts.

3. Ett understycke minst YEP 3500 med bredd så att det når 100 mm utanför brunns

flänsen åt alla håll, placeras centriskt över utloppshålet och helsvetsas mot underlaget. 

Hål för brunnen skärs ut.

4. Understycket värms så att bitumenet flyter. Värm brunnsflänsen och tryck ned brunnen 

och flänsen så att asfalt väller upp genom perforeringshålen. Asfalten skall klistra mot 

hela undersidan av brunnsflänsen! (Vidhäftningen utgör infästning för brunnen.)

5. Kappa i format ca 1×1 m av tätskiktsmattan placeras centriskt över brunnsutloppet 

och helsvetsas mot både brunnsflänsen och den utstickande kanten av understycket. 

Kappans längd (i ränndalsriktningen) avpassas så att inte längsskarvar i takfallsvåderna 

placeras just ovanpå skarven mellan ränndalsvåd och kappa.

6. Ränndalsvåder ansluts till kappan med 150 mm svetsbredd. Snedskär ränndalsvåderna 

där överlapp från takfallsvåderna kommer ned (snedskärning enligt figur 3 ovan).

7. Takfallsvåder ansluts till kappan med 150 mm svetsbredd. 

8. Kanten på kappan renskärs runt brunnshålet i cirka 45° vinkel. 

Skydd runt brunnssilen väljs med hänsyn till överbyggnadens art. Skyddet skall medge 

god avvattning men minska mängden skräp som rinner fram mot brunnssilen. (En fyllning 

av grovt grus ca 2 dm runt om brunnssilen kan vara lämplig eftersom den är väl dräne

rande, silar bort grovt skräp och är lätt att byta ut.) 



17

Detalj 4: Anslutning till ränndalsvåd

Takfallsvåd
Rändalsvåd

Takfallsvåd
Rändalsvåd

1. Över utloppsrör för takavvattning läggs separat stycke tätskiktsmembran YEP 4500  

i format 1×1 m enligt Detalj 3 ovan.

2. Våd i bredd 1 m av YEP6500 läggs centriskt i ränndalen och svetsas till underlaget 

längs kanterna och i en sträng i mitten.

3. Tvärskarvar i ränndalsvåden utförs med 150 mm svetsbredd.

4. Tätskiktsvåder från ytan ansluts med 150 mm svetsbredd.
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Detalj 6: Intäckning av hinder  

(brandgasventilator, sarg runt installationer, m. m.)

Hinder kan i princip täckas in enligt nedanstående figurer. I detta fall avses en huv som 

täckts med underlagstäckning, och som senare skall kläs med plåt. I andra fall kan en 

likartad uppdragning av tätskiktets kappor tillämpas.

Uppdragningarnas höjd skall vara minst 200 mm om det inte är uppenbart att mindre 

kan accepteras.

Intäckningen påbörjas på nedströmssidan. Kanter på kapporna snedskärs så att vatten 

rinner bort från huvens hörnor. 

Vid lutning 1:40 eller mindre skall förtillverkade hörnförstärkningar monteras i hörnen 

innan tätskiktet dras upp. 

Ovanför hinder med bredd 1,2 m eller mer som riskerar förhindra avrinningen placeras 

kiluppbyggnad som avleder vattnet åt sidorna.
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Detalj 8: Utförande över rörelsefog

Glidskikt enligt texten Längsgående våd,
bredd minst 50 cm

Tätskiktsvåd

Övre glidskikt enligt texten

Vid rörelsefog i underlaget måste det säkerställas att rörelsen i underlaget fördelas över 

en bred sträcka av tätskiktet. Annars finns risk att tätskiktets dragbrottöjning överskrids 

så att tätskiktet brister. Därför avskiljs tätskiktet från underlaget med ett glidskikt som 

förhindrar at tätskiktet fäster i underlaget intill fogen.

Följande anvisning avser rörelsefogar där fogbredden ökar maximalt 15 mm från läget 

vid montaget. Om större rörelser kan förväntas krävs speciell projektering.

1. Glidskikt monteras över rörelsefogen så att det täcker 150 mm ut åt vardera hållet. 

Glidskiktet kan utgöras av två (2!) lager åldersbeständig plastfolie (polyeten, minst 

0,2 mm), eller 20 mm mineralullsboard.

2. Våd av tätskiktsmattan, bredd minst 50 cm, monteras centriskt längs fogen. Våden 

fästs in mekaniskt till underlaget på båda sidor om fogen.

3. Tätskiktsvåder från takytan ansluts till den längsgående våden.

4. Ett övre glidskikt med bredd ca 500 mm monteras för att förhindra att överbyggnaden 

fäster i tätskiktsmaterialet. Glidskiktet kan utgöras av två lager åldersbeständig plast

folie (polyeten, minst 0,2 mm), eller fiberduk, minst ca 150 g/m2.
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Detalj 9: Utförande över nocklinje

Minst 250 mm

1. I de fall tätskiktsvåderna avslutas vid nocken täcks nocken med längsgående våd, 

bredd minst 300 mm. Svetsbredd i överlapp in på takfallsvåderna skall vara minst 

120 mm.

2. Vid lutning 1:40 eller mindre kan våderna dras förbi nocken utan att nockkappa 

 används. Detta förutsätter dock att nocken ligger vinkelrätt mot takfallet eftersom 

 våder som ligger rakt i takfallsriktningen annars inte linjerar med varandra på ömse 

 sidor om nocken. 

(Lutningsgränsen 1:40 motiveras av att det vid större lutning är svårt att svetsa säkra 

längsskarvar förbi nocken.)
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Detalj 10: Anslutning till tröskel

Tröskelns lägsta punkt skall ligga minst 100 mm över färdig överbyggnad.

Tröskeln bör utföras med lutning minst 1:16 i underlaget ut mot terrassen!

Om lutning i underlaget inte kan ordnas skall hörnen förstärkas med förtillverkade 

hörnstycken.

Figurerna visar principiellt hur intäckning utförs om förtillverkade hörnstycken inte 

används. Observera att genom att lägga snittet i det övre stycket något snett får kanterna 

en sådan lutning att vatten leds bort från hörnet. 

Övriga kappor och underförstärkningar utförs enligt de detaljanvisningar som redo

visats ovan.

Slutliga kappor skall avslutas minst 200 mm över färdig terrassyta. 
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fuktsäkerhet under Montagetiden
Det är viktigt att undvika att fukt byggs in i taket. Fukt kan annars orsaka försämrad 

värmeisolering, dropp inomhus och fuktskador om det finns fuktkänsliga material  

i  konstruktionen.

För att förhindra att fukt byggs in är det viktigt att efter avslutat arbete varje dag 

täcka in underlag, utlagd isolering och – framförallt – kanten på den isolering som lagts 

ut och täckts in. Intäckningen kan göras med plastfolier som hålls på plats med lämpliga 

tyngder. 

Snö skall skottas bort innan utläggning av isolering och tätskikt görs. Detta gäller 

speciellt vid underlag av trapetsprofilerad plåt, men även på betongytor, m. m. Observera 

kraven på torrhet i underlaget!

åtgärder vid arbetsdagens slut
•	 I de fall tätskiktet läggs på isolering skall arbetet utföras i sådana sammanhängande 

etapper att man vid uppehåll i arbetet kan skydda isoleringen mot regn och smält

vatten.

•	 Alla fogar i utlagt tätskikt skall vara svetsade innan arbetet avslutas för dagen.

Avslutande arbeten

Ytan städas.

Tätskiktet synas och åtgärdas om behov finns.

Eventuell provtryckning utförs. (Tätskiktsentreprenören bör kräva att få utföra prov

tryckning.)

Om ytan kommer att utsättas för transporter eller materiallagring under det fortsatta 

byggandet bör skydd ordnas för tätskiktet. 

drift, skÖtsel, underhåll
Tillsyn

Terrassytan ses över minst två gånger per år, lämpligen efter lövfällningen på hösten 

och sedan snarast efter vintern sedan all snö och is runnit av. Skräp som kan sätta igen 

av vattningsbrunnar eller på annat sätt försvåra avrinningen rensas bort. 

Skottning

Vid behov skottas taket för att undvika överbelastning av den bärande konstruktionen. 

Använd inte spett, yxa eller liknande föremål för snö och isröjning.

Underhåll

Tätskikt av SBSmodifierat bitumen fordrar inget underhåll. 
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allMänt
Tätskiktssystem GREEN används på ytor med beläggning av extensiv växtmatta och  

med lutning upp till 1:4 (14°). Som minsta taklutning rekommenderas 1:40. 

Annat utförande kan avtalas med beställare och gäller då före dessa anvisningar.  

I tveksamma fall kontakta Eurotema för samråd.

Systemet förutsätter erfarna montörer som är väl insatta i hur arbetat skall utföras. 

Montörerna skall inneha gällande certifikat för heta arbeten.

Detta tätskiktssystem är utformat med tanke på normala byggnader som är upp-

värmda till normal rumstemperatur året om, och där endast normal fuktproduktion finns. 

Byggnader som avviker från detta kan behöva särskild projektering. Exempel på sådana 

byggnader är simhallar, kylhus, fryshus, slakterier, grönsakslager, djurstallar, pappers-

massefabriker, m. m.

Ansvarig konstruktör skall sörja för att fuktsäkerhetsprojektering genomförs. Det bör 

då särskilt beaktas att växtmattan tillför en värmekapacitet som kan medföra att taket 

(och takets insida) får en annan temperatur än utomhusluften (lägre eller högre beroende 

på omständigheterna).

ingående Material
Eurotema Tätskiktssystem GREEN omfattar följande alternativa 1-skiktstäckningar: 

Tätskiktsmatta

•	 Temaflex SBS 5500

•	 Temaflex Green SBS5500 (Rotbeständig)

•	 Bitumelit SBS5800

•	 TechnoElast K-YS 5500

•	 Likvärdigt material

Vid lutning mindre än 1:16 (3,6°) kan även Temaflex Membrane YEP 6500 användas alt. 

Polyflex YEP6500.

Underlagstäckning

•	 YAM2000 eller högre. (I förekommande fall t. ex. vid applicering på råspont. Underlags-

täckning är ej nödvändig för systemets funktion.)

Fästdon

Metalliska fästdon skall uppfylla krav avseende åldersbeständighet enligt provnings-

standard ETAG 006. Polymera fästdon skall uppfylla krav avseende sprödhet/mekaniskt 

motstånd enligt ETAG 004 och i övrigt enligt ETAG 004. Leverantör av fästdon skall 

tillhandahålla dokumentation av att kraven uppfylls. 

Fästdon får inte ha korrosionsskador eller andra defekter.

Fästdonets bricka eller teleskophylsa skall ha diameter 40 mm. Vid annan diameter 

krävs förnyad provning av utdragskraft genom tätskiktsmattan.
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Vid isoleringstjocklek större än 20 mm skall fästdon med teleskopfunktion användas. Om 

övriga krav på fästdon: Se avsnittet Infästningsplan under fliken Projekteringsanvisningar.

Värmeisolering 

Värmeisolering får vara av 

•	 Mineralull (glasull, stenull)

•	 Cellplast (EPS, XPS, PIR, PUR)

•	 Cellglas

Värmeisolering av mineralull skall ha en sådan kompressionshållfasthet att den 

 komprimeras

•	 Max 10 % vid utbredd korttidslast om 30 kPa enligt SS-EN 826.

•	 Max 5 mm vid kortvarig punktlast 300 N enligt SS-EN 12430.

Värmeisolering av plastmaterial (EPS, XPS, PIR, PUR) skall ha en sådan kompressions-

hållfasthet att den komprimeras

•	 Max 10 % vid utbredd korttidslast om 80 kPa enligt SS-EN 13163.

•	 Max 2% till följd av krypning vid utbredd last om 24 kPa under 50 år.

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

Tätskikt får inte läggas direkt på isolering av EPS. Mellan tätskikt och cellplast läggs 

mineralullsboard med tjocklek minst 50 mm.

Luft- och Ångspärr

Luft- och ångspärr (fuktskyddsskikt) skall ha ånggenomgångsmotstånd > 1 500 000 s/m 

(S
d 
> 35 m) om inte konstruktör föreskriver annat värde. Luft- och ångspärr skall i övrigt 

uppfylla krav enligt SS-EN 13984 (bl.a. åldersbeständighet).

Avvattningsbrunn

Avvattningsbrunn skall vara av rostfritt stål med korrosionsresistens motsvarande minst 

1.4301 enligt SS-EN 10088-4. Godstjocklek skall vara minst 0,7 mm. Flänsen skall 

ha utrymme för minst 150 mm anslutning av tätskikt. Flänsen skall ha en perforering 

 (stansade hål Ø ca 5–10 mm) som täcker minst 25 % av flänsytan.

Fotplåt

Fotplåt av stål skall vara belagd med aluzink, PVF2, polyester- eller polyuretanbaserad 

lack. Fotplåt av stål får vara maximalt 2 m lång. Fotplåt av aluminium får vara maximalt 

1,2 m lång. Fotplåt av rostfritt stål skall ha perforerad yta för anslutning av tätskikt 

 (perforering med hål Ø 5–10 mm, minst 25 % av ytan). 

Migreringsspärr

Migreringsspärr på gammalt tätskikt av PVC skall vara av polyester, polypropen, mineral-

ullsfilt eller glasfilt med en minsta vikt av 300 g/m2.
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Projekteringsanvisningar 
Denna beskrivning avser endast den del av projektering som är specifik för mekaniskt 

infästa tätskikt. För mer information se Eurotemas:s övriga information om projektering  

av tak och terrasser.

Val av tätskiktsprodukt

För Gröna tak med lutning över 3,6° (1:16) krävs tätskiktprodukt med granulatbelagd yta 

(Bitumelit SBS5800, Temaflex SBS 5500, Temaflex Green SBS5500, TechnoElast K-YS5500, 

eller likvärdigt.)

För Gröna tak med lutning mindre än 3,6° (1:16) kan även tätskiktsmembran utan 

granulat användas, kvalitet Temaflex Membrane YEP 6500 alt. Polyflex YEP6500.

För Gröna tak som innehåller andra arter förutom sedumväxter och har ett aggresivt rot-

system (t.ex ört, gräs, vildängsmatta) krävs rotbeständigt tätskikt, Temaflex SBS5500 Green. 

Ett alternativ till detta är att i samband med montaget av sedummattan först lägga 1-lag rot-

beständig plastduk ovanpå bef. tätskikt. Kontakta sedumleverantören för mer information.)

Underlag

Underlaget och den lastbärande stommen skall ha erforderlig styvhet så att nedböjningar 

begränsas till maximalt 30 mm. 

Infästningsplan

För varje tak skall infästningsplan upprättas. Infästningsplanen skall redovisa typ av  

fästdon, och hur tätt fästdonen skall placeras inom takets olika delytor. Dimensionering  

av infästningar görs enligt SS-EN-1991-1-4. 

Infästningsplanen skall innehålla uppgifter om

•	 objektet så att det kan identifieras,

•	 vem som upprättat infästningsplanen,

•	 vem som monterat tätskiktet (entreprenören),

•	 typ av tätskiktsmatta,

•	 datum för montaget,

•	 typ av fästdon, 

•	 zonindelningar,

•	 infästningsavstånd inom respektive zon.

För infästning i underlag av lättbetong gäller speciella krav. Kontakta Eurotemas represen-

tant för mer information.

Avvattning

Allmänt gäller att taket skall utformas så att det aldrig bildas mer än 30 mm kvarstående 

vatten. Kvarstående vattensamlingar med djup mer än 30 mm skall åtgärdas, t. ex. genom 

uppbyggnad av fall med kilar av värmeisolering.
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Ränndalar

Ränndalar bör utformas utan falluppbyggnader mellan takbrunnarna (s.k. horisontell 

ränndalsbotten).

Ränndal längs sarg förläggs cirka 500 mm från sargen, med rak fallkil från sargen  

och ned mot ränndalsbottnen.

Takavvattningsbrunnar

Brunnar skall placeras i takets verkliga lågpunkter, inklusive hänsyn till takets naturliga 

nedböjningar. Detta innebär normalt att takbrunn skall placeras mitt i takstolsfack.

Med traditionellt avvattningssystem av frifallstyp och brunnar med dimension 110 mm 

kan man normalt dimensionera med en brunn per 500 m2 takyta. Det bör dock finnas en 

avvattningsbrunn i varje takstolsfack med spännvidd över 4 m.

Takbrunnen har en fläns med total bredd cirka 400 mm. Denna fläns får inte vikas  

eller klippas. Det är därför viktigt att brunnar inte placeras alltför nära sarger, väggar  

och annat som kan göra att det blir alltför trångt runt brunnen för att tillåta ett säkert 

montage. Avståndet från flänskant till närmaste hinder bör vara minst 100 mm. För  

normala brunnar innebär detta att avståndet från brunnscentrum till närmaste hinder  

skall vara > 400 mm.

Tappstycke från brunn får inte skarvas i bjälklag eller i vägg.

Bräddavlopp

Bräddavloppets funktion är att säkerställa att taket avvattnas även om den ordinarie 

avvattningen via takbrunnarna inte fungerar (t. ex. till följd av att brunnarna har satts  

igen av skräp eller is). 

Bräddavloppen skall placeras maximalt 60 mm över takets lägsta punkt. 

Utloppsrörets dimension skall vara minst 50 mm. 

Det skall finnas minst ett bräddavlopp per ränndal. Bräddavlopp bör finnas i båda 

ändarna av ränndalen.

Tappstycke från bräddavlopp får inte skarvas i bjälklag eller i vägg.

Utlopp från bräddavloppet bör förläggas till en plats där det tidigt blir uppmärksammat  

att bräddavloppet har trätt i funktion och även så att utrinnande vatten inte orsakar 

skador eller missfärgningar på fasad eller andra byggnadsdelar. 

Hinder i fallriktningen

Ovanför hinder med bredd 1,2 m eller mer som riskerar hindra avrinningen placeras 

kiluppbyggnad som avleder vattnet åt sidorna.
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Figur 1: Exempel på takutformning: Horisontella ränndalar (utan kiluppbyggnad mellan 

brunnarna), bräddavlopp i varje ränndal. Ränndal längs sarg indragen 500 mm från sargen.

Projektering vid renovering

Vid renovering bör taket uppdateras till modernt utförande. Detta kan till exempel avse 

personsäkerhet (skydd mot fall), avvattningssystem, värmeisolering, mm.

Delrenovering

Olika delar av taket slits olika hårt, och kan dessutom ha olika stor betydelse för takets 

goda funktion. Vid renovering kan det därför ofta vara lämpligt att renovera endast vissa 

delar, medan andra delar lämnas vara kvar i orört skick. Så kan t. ex. avvattningsbrunnar 

och ränndalar göras om, eftersom det är här som risken är störst för en svår skada om 

någon del inte skulle fungera som avsett. Själva takytan kan ofta lämnas orörd.

På detta vis kan man utföra en begränsad renovering och på så sätt bättre utnyttja 

materialens potentiella livslängd.

Delrenoveringen kan göras mer eller mindre omfattande: Utöver brunnar kan det t. ex. 

vara motiverat att byta fotplåtar om dessa är i dåligt skick. Likaså kan det vara lämpligt att 

riva bort inklistringsplåtar och ersätta dem med moderna lösningar, eftersom det har visat 

sig att inklistring mot plåtytor ofta lossnar och orsakar läckage.

Omläggning på befintlig PVC-duk

Före läggning av tätskiktsmatta på befintlig PVC-duk täcks ytan med ett migreringsskydd 

av fiberduk (glas-, polyester eller polypropen) med vikt minst 150 g/m2. Detta görs för 

att förhindra mjukgörarvandring från PVC-duken till tätskiktsmattan. Alternativt rivs PVC-

duken och lämnas till återvinning.
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Montering 
Förberedande arbeten

Kontroll av material

Allt material skall vid leverans kontrolleras avseende skick och kvalitet.

Material skall skyddas mot nederbörd. Tätskiktmaterial förvaras stående.

Kontrollera att takytan ger rimliga förutsättningar för tätskiktsmontaget. Det får t. ex. 

inte vara så trångt mellan olika hinder att tätskiktet inte kan monteras på ett korrekt sätt.

Kontroll av underlag

Underlag för värmeisoleringsmaterial skall ha en ytjämnhet minst motsvarande brädriven 

betong. Tvära nivåändringar, t. ex. fogsprång mellan element, får inte vara större än 

5 mm. Större ojämnheter än så skall utjämnas med bruk i fall 1:15 eller flackare.

Om tätskikt skall läggas direkt mot fast underlag kontrolleras att underlaget är fritt 

från skräp och skarpa kanter som skulle kunna punktera tätskiktet. Underlaget skall vara 

så slätt att tätskiktsmattan får stöd mot fast underlag överallt. Ytan skall minst motsvara 

brädriven betong. Tvära nivåändringar, t. ex. fogsprång mellan element, får inte vara större 

än 5 mm. Större ojämnheter än så skall utjämnas med bruk i fall 1:15 eller flackare.

Kontrollera att utloppsrör för avvattningsbrunnar inte sitter alltför nära hinder (brunns-

flänsen måste få plats – se under Takavvattningsbrunnar ovan.) Avståndet från utlopps-

rörets centrum till närmaste hinder bör vara minst 400 mm.

Underlag av trapetsprofilerad plåt

Kontrollera att plåtarna är sammanskruvade så att underlaget har avsedd bärförmåga.

Skräp, snö, is eller vatten rensas bort så att det inte lämnas kvar under ångspärren eller 

i isoleringen.

Plåtarna borras för att möjliggöra dränering: TRP-n borras (Ø 8 mm) i lägsta punkten 

i bottnen av varje well, mitt i takstolsfacket, med ett hål på varje sida om upphöjningen 

i wellbottnen. Hålen placeras med hänsyn till fallriktningen så att kvarstående vatten 

undviks så långt som möjligt. 

Underlag av träpanel, inklusive råspontluckor

Kontrollera att träpanelen inte har fuktkvot högre än 18 %. Tänk på att mätinstrumentet är 

kalibrerat vid rumstemperatur – det ger därför alltför låga värden vid låga temperaturer! 

Underlaget skall täckas med underlagstäckning (typ YAM2000 eller högre) i direkt 

samband med att underlaget monteras.

Underlag av gammalt tätskikt

Eventuella skador i det bärande underlaget åtgärdas. Den gamla ytan skall vara torr innan 

nytt tätskikt monteras.
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Underlag av gammal tätskiktsmatta: Blåsor och veck skärs ned så att plant underlag 

erhålls. Eventuella nivåskillnader kan jämnas ut med stycken av tätskiktsmatta. Gamla 

kappor skärs bort så att det nya tätskiktet kan fästas direkt mot underlaget.

Underlag av gammal PVC-duk: Migreringsspärr (min. 300 g/m2) läggs ut på PVC-duken 

för att hindra mjukgörarvandring till den nya tätskiktsmattan.

Luft- och Ångspärr

Generellt gäller att skarvar som tätas med dubbelhäftande skarvband eller tejp utförs 

med 200 mm överlapp. Skarvar som tätas med dubbelhäftande skarvband eller tejp 

utförs med 200 mm överlapp. Skarvband eller tejp skall vara särskilt anpassad för ända-

målet (bl.a. avseende åldersbeständighet).

Underlag av trapetsprofilerad plåt

Luft- och ångspärr läggs på en undre värmeisoleringsskiva. Läggning direkt på profiltop-

par accepteras inte.

I tak över uppvärmda byggnader placeras ångspärren så att minst två tredjedelar av den 

totala isoleringstjockleken ligger ovanför ångspärren. Undantag från detta kan föreskrivas 

av konstruktör. Undantag är vanliga när det gäller kylhus, fryshus och simhallar, m fl.

Luft- och Ångspärren ansluts lufttätt vid avslut mot sarger, huvar, och andra genom-

föringar. Anslutningen utförs med för ändamålet avsedd tejp, klämlister el dyl. Folien bör 

monteras med visst slack för att inte eventuella sättningar i taket skall orsaka spänningar  

i folien så att den lossnar.

Underlag av betong, lättbetong

Underlaget skall vara fritt från skräp och skarpa kanter som kan orsaka hål i ångspärren.

Luft- och ångspärr av plastfolie som enbart kläms med isoleringsskivor läggs med 500 

mm överlapp i skarvarna. Om skarvarna tejpas med dubbelhäftande skarvband kan över-

lappet anpassas till vad som behövs för att skarvbandet skall få plats.

Värmeisolering

Värmeisolering i flera skikt skall läggas med förskjutna skarvar. Skivor skall skjutas ihop 

så att inga glipor lämnas kvar mellan skivorna. Maximal tillåten bredd på glipor är 1 mm. 

Större glipor skall tätas.

Värmeisolering skall placeras så, att varje skiva hålls fast av minst ett av tätskiktets fästdon.

Mellan tätskikt och isolering av EPS eller XPS läggs mineralullsboard med tjocklek minst 

20 mm. 

Tätskikt – generellt

Om inte annat avtalats i det enskilda projektet läggs tätskiktet normalt enligt följande 

anvisningar. Utföranden vid olika detaljer redovisas längre ned.
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Allmän yta

Våder läggs normalt i takfallets riktning. Om takfallet kräver mer än en hel rull-längd, 

bör våderna i övre och nedre delen förskjutas en halv våd i sidled, se Figur 2. Detta görs 

för att undvika alltför många lager tätskikt i det hörn där annars fyra våder skulle mötas. 

Ett lämpligt förfarande är även att lägga en tvärgående våd som avskiljer övre från nedre 

våder, se Figur 3. Våderna behöver då inte förskjutas i sidled. Detta ger taket ett bättre 

utseende, och minskar risken för krympningsrelaterade problem.

Vid längsskarvs ände skall den stenfria kanten i undre vådens hörn snibbas i 45° vinkel, 

se Figur 4.

Fästdonet (skruv med någon form av bricka) skall placeras centriskt i den stenfria  kanten. 

Syftet med detta är att våderna skall svetsas samman på båda sidor om fästdonet.  Detta 

krävs för att infästningen skall få rätt skarvhållfasthet vid kraftig vindbelastning. 

Figur 2: Vid tvärskarv på takfallet förskjuts våderna en halv våd i sidled. Syftet är att und-

vika problem i vådernas hörnor där det annars skulle ligga fyra lager tätskikt på varandra.



11

Figur 3: I takfall med flera våder efter varandra är det lämpligt att växla av med tvär-

gående våd. Detta minskar risken med krympningsrelaterade problem i tvärskarvar mellan 

våderna.

Figur 4: I längsskarvs ände snibbas undre vådens hörn. Detta görs för att förebygga 

kanalbildning i svetsskarven.
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1/31/31/3

Figur 5: Fästdonet placeras centriskt i den stenfria kanten. Svetsen skall täcka hela bred-

den på den stenfria kanten. Svetsningen skall alltid göras på båda sidor om fästdonet.

Placering av fästdon

Fästdonets bricka skall placeras centriskt i den stenfria kanten så att övre och undre våd 

svetsas samman på båda sidor om brickan. Vid 40 mm diameter på brickan ger detta 

40 mm svetsad bredd på båda sidor om brickan. 

Det är viktigt att svetsning sker på båda sidor om brickan, eftersom utdragshållfast heten 

för fästdonet annars blir sämre än vad man har förutsatt i beräkning av infästningsplanen.

Svetsning av skarvar

Skarvar svetsas samman med varmluftsutrustning och tryckrulle. Det är viktigt att värmen 

fördelas så att asfalten smälter både på undre vådens ovansida och på övre vådens under-

sida. Plastfolien över asfalten måste brännas bort helt. Av brandsäkerhetsskäl får så kallad 

”öppen låga” inte användas.

Värme och tryck anpassas så att 

•	 hela överlappsbredden svetsas samman (120 mm) och så att 

•	 det flyter ut en jämn asfaltsträng om ca. 5 mm. 

Observera att utflytet i sig inte är något mått på svetsningens kvalitet! Det krävs därför 

att man med jämna mellanrum, och särskilt vid svåra väderförhållanden, skär prover ur 

skarven för att kontrollera att full svetsbredd har uppnåtts. Som generell riktlinje gäller att 

ett svetsprov skall skäras ut i början av varje montagedag. (Hålet skärs ungefär #200 mm 

och täcks med ett helsvetsat stycke i format # 400 mm.)

Tvärskarv utförs med 150 mm svetsat överlägg. Värmen skall fördelas så att granulat-

beläggningen på undre våden sjunker ned i asfalten. Skarven pressas samman med 

tryckrulle. Det är viktigt att uppnå full svetsbredd för att förebygga problem pga tätskikts-

produktens naturliga krympning i värme. Precis som för längsskarvar bör därför svetsprov 

tas ut en gång i början av varje arbetsdag.
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Övriga generella anvisningar för montering av tätskikt

Svetsning mot plåtar med längd mer än 300 mm får inte utföras. Undantag från detta är 

endast fotplåt och brunnsfläns. Även svetsning mot kortare plåtar bör undvikas. Plåt skall 

alltid vara väl rengjord (avfettad).

I syfte att minimera risken för framtida fuktproblem i taket, bör tätskiktet avslutas 

med lufttät anslutning till alla sarger och andra detaljer som förekommer på taket (d. v. s. 

svetsad anslutning plus mekanisk infästning). Eftersom denna svetsning endast avser att 

skapa lufttäthet ställs inget särskilt krav på svetsbredden. Ett rimligt mått är 30 mm.

Montering i kyla

Vid kall väderlek bör rullarna förvaras i uppvärmt utrymme så att de inte är alltför stela 

vid utläggningen, eftersom en stel rulle inte kommer att sträcka ut fullständigt vid utlägg-

ningen. Om den då fästs in och svetsas fast omedelbart efter utläggningen finns risk att 

det bildas tvärgående veck i våderna några dagar efter montaget.

Varmhållningen kan ofta ordnas med ett enkelt tält (som förankras på ett säkert sätt) 

och en lämplig värmekälla som uppfyller kraven på säkerhet avseende elektricitet vid 

utomhusbruk. Värmen tillförs med måtta och så riktad att rullarna inte skadas eller mjuk-

nar så att de riskerar att falla omkull.

Om man inte har möjlighet att hålla rullarna någorlunda varma, kan man istället välja att 

rulla ut våderna och låta dem ligga och sträcka ut en stund innan man fäster in och svetsar. 

Detta förfarande är dock inte helt riskfritt och bör därför undvikas om möjlighet finns.

Tätskikt – detaljer

Följande anvisningar om hur detaljer skall utformas baseras på AMA Hus och på Euro-

temas erfarenheter. Anvisningarna skall följas för att STG:s takgaranti skall gälla fullt ut. 

Om annat utförande avtalas mellan tätskiktsentreprenör och beställare är det lämpligt 

att skriftligen informera beställaren om att Takgarantin då eventuellt inte gäller i sin fulla 

omfattning. I tveksamma fall rekommenderas samråd med STG:s representant.

Infästningar på tätskiktsytan

Detaljer som skall fästas direkt på tätskiktets yta, t. ex. livlinefästen, skall vara utformade 

•	 antingen så att tätskiktet är uppdraget mot detaljen minst 50 mm över tätskiktsytan, 

eller så att 

•	 Tätskiktet löper obrutet under detaljen. 

Bultar mm för infästning av dessa detaljer får inte bryta igenom tätskiktet i nivå med 

tätskiktsytan.
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Detalj 1A: Anslutning till vertikal yta

A: Hårt underlag

>50

>150

50-100

200-300
över färdig
överbyggnad

>150

1. Våd av tätskiktsmatta med bredd minst 500 mm läggs längs vertikalen och viks upp 

50–100 mm mot vertikalen. (Motiv: Uppviket mot vertikalen gör att tätskiktssystemet 

är något förlåtande mot mindre brister svetsningen i kappornas tvärskarvar.)

2. Fäst våden mekaniskt till underlaget så att fästdonen sedan täcks av kappan.

3. Mät upp och lägg ut kappor av tätskiktsmattan längs vertikalen. Kapporna skall gå upp 

minst 200 och maximalt 300 mm över färdig växtyta på vertikala ytan. Kapporna skall 

vara maximalt 2 m långa. Svetsbredd i kappornas tvärskarvar skall vara 120–150 mm.

4. Kappan svetsas till underlaget, ända in till vinkeln mellan takyta och vertikal yta. 

5. Vik upp och fäst kapporna mekaniskt i överkant (spikning: c/c 100 mm, skruv och 

bricka: c/c 300).  

6. Plåtavtäckningen skall gå ned minst 150 mm nedanför kappans överkant. Plåten 

 avslutas 50 mm över färdig växtyta. (Plåten får inte stå i kontakt med sedumväxterna 

eftersom detta ökar risken för korrosion på plåten.)

För bästa lufttäthet i takkonstruktionen svetsas kapporna på de översta ca 30 mm mot 

vertikalen. 

Vid mjuka underlag, som t. ex. mineralull, krävs förstärkning enligt Detalj 1B.
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Detalj 1B: Anslutning till vertikal yta

B: Mjuka underlag

>50

>150

100

200-300
över färdig
överbyggnad

150
200-250

Detta utförande väljs om takisoleringen består av enbart mineralull eller andra mjuka 

material. 

1. Remsa av YEP (minst 3 500) dras från 150 mm ut på takytan och 100–150 mm upp på 

vertikalen. Remsan skall monteras med skarp vikning i vinkeln.

2. Remsan fästs mekaniskt till underlaget och till vertikalen. Infästning görs med pappspik 

c/c 100 mm eller skruv och bricka c/c 200 mm.

3. Våd av tätskiktsmatta med bredd minst 500 mm läggs längs vertikalen, in till vinkeln, 

men behöver inte dras upp på vertikalen.

4. Tätskiktsvåden svetsas till hela bredden av YEP-remsan (150 mm).

5. Montaget fortsätter enligt Detalj 1A. 

6. Plåtavtäckningen skall gå ned minst 150 mm nedanför kappans överkant.  

Plåten  av slutas 50 mm över färdig växtyta.
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För bästa lufttäthet i takkonstruktionen svetsas kapporna på de översta ca 30 mm mot 

vertikalen. Det är inte lämpligt att svetsa längre ned eftersom detta kan medföra alltför 

hårda dragpåfrestningar i materialet om tätskiktet skulle belastas nära vertikalen. 

(Motiv: Detaljen är utformad för att förebygga stora dagpåfrestningar i materialen till 

följd av mekanisk belastning tätt intill vertikalen. Med det anvisade utförandet kommer 

dragkraften i första hand att tas upp av YEP-remsan, som därför måste fästas in meka-

niskt. Kappan skall vara lös på vertikalen så att de töjningar som ändå uppstår i den kan 

fördelas över en lång sträcka.)
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Detalj 1C: Anslutning till vertikal yta med rörelsefog

>50

>150

50-100

>150

                Remsa
          Kappa
Tätskikt

Rörelsefog

200-300
över färdig
överbyggnad

1. Vertikal skiva med höjd ca 300 mm förankras i underlaget (med lämpliga vinklar eller 

liknande). Infästningar för skivan får inte sticka upp så att de kan skada tätskiktet.

2. Våd av tätskiktsmatta med bredd minst 500 mm läggs längs vertikalen och viks upp 

50–100 mm mot skivan.

3. Fäst våden mekaniskt till underlaget så att fästdonen sedan täcks av kappan.

4. Mät upp och lägg ut kappor av tätskiktsmattan längs vertikalen. Kapporna skall gå upp 

minst 200 och maximalt 300 mm över färdig växtyta på vertikala ytan. Kapporna skall 

vara maximalt 2 m långa. Svetsbredd i kappornas tvärskarvar skall vara 120 – 150 mm.

5. Kappan svetsas till underlaget, ända in till vinkeln mellan takyta och vertikala skivan. 

6. Vik upp och fäst kapporna mekaniskt i överkant (spikning: c/c 100 mm, skruv och bricka: 

c/c 300). Om kappans överkant även svetsas mot vertikalen kan c/c-avstånden dubblas.
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7. Remsa av underlagstäckning typ YEP 2200 eller av tätskiktsmatta hängs från verti-

kala ytan och ut över den uppdragna kappan. Remsan dras ned så att den överlappar 

 kappan med minst 100 mm.

8. Plåtavtäckningen skall gå ned minst 150 mm nedanför kappans överkant. Plåten 

 avslutas 50 mm över färdig växtyta.

OBS! Vid denna konstruktionsdetalj är det inte möjligt att säkerställa takets lufttäthet via 

tätskiktsmontaget. Lufttätheten måste istället säkras längre ned i rörelsefogen. Ansvarig 

konstruktör anvisar hur detta skall utföras.
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Detalj 2: Utförande över krön

Kappa och tätskikt
enligt Detalj 1

Min 50 mm

Underlagstäckning
minst YEM 2000

Krönbeslag 
enl plåtproj.

Minst 150 mm

1. Tätskikt och kappa ansluts till vertikalen enligt Detalj 1 (A/B/C).

2. Krönet täcks med underlagstäckning kvalitet YEP 2200 eller högre som fästs 

 mekaniskt. Underlagstäckningen dras ned 100 mm över tätskiktets kappa.

3. Krönbeslag monteras enligt plåtprojektering.  

Plåten skall överlappa kappan med minst 150 mm. 

Fritt avstånd från takyta till nederkant plåt skall vara 50–100 mm. 

Plåten får inte fästas med fästdon som bryter igenom både plåt och underlagstäckning.
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Detalj 3: Anslutning till takavvattningsbrunn

Understycke YEP3500

Kappa, ca 1x1 m

Tätskiktsvåd

Takbrunnsskydd

Inklistringsremsa

Understycke YEP3500

Kappa, ca 1x1 m

Tätskiktsvåd

Takbrunnsskydd

Inklistringsremsa

Avvattningsbrunn till tätskikt under sedummatta monteras på samma sätt som avvatt-

ningsbrunn på exponerat tätskikt. Därefter monteras skyddshuv enligt figuren för att 

minska mängden skräp som kommer ned i avvattningssystemet. Skyddshuven fästs med 

svetsade remsor av tätskiktsmatta.

1. Avståndet från brunnsflänsens kant till närmaste hinder skall vara > 100 mm. 

2. Brunnens fläns rengörs noggrant från fett och smuts.

3. Ett understycke YEP 3500 med bredd så att det når 100 mm utanför brunnsflänsen  

åt alla håll, placeras centriskt över utloppshålet. Hål för brunnen skärs ut.

4. Understycket värms så att bitumenet flyter. Värm brunnsflänsen och tryck ned 

 brunnen och flänsen så att asfalt väller upp genom perforeringshålen. Avsikten  

är att asfalten skall klistra mot hela undersidan av brunnsflänsen!

5. Brunnen förankras mekaniskt till underlaget.

6. Kappa i format ca 1×1 m av tätskiktsmattan placeras centriskt över brunnsutloppet 

och helsvetsas mot både brunnsflänsen och den utstickande kanten av understycket. 

Kappans längd (i ränndalsriktningen) avpassas så att inte längsskarvar i takfallsvåderna 

placeras just ovanpå skarven mellan ränndalsvåd och kappa.

7. Ränndalsvåder ansluts till kappan med 150 mm svetsbredd. 

8. Takfallsvåder ansluts till kappan med 150 mm svetsbredd. Snedskär ränndalsvåderna 

där överlapp från takfallsvåderna kommer ned (snedskärning enligt figur 4 ovan).

9. Kanten på kappan renskärs runt brunnshålet i cirka 45° vinkel.

10. Brunnsskyddet monteras centriskt över brunnshålet.

11. Flänsen rengörs. Remsor av tätskiktet svetsas från 100 mm in på flänsen och  

minst 100 mm ut på tätskiktet på alla fyra sidorna.
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Detalj 4: Anslutning till ränndalsvåd

Takfallsvåd

Rändalsvåd

Remsa YEP 3500

Takfallsvåd

Rändalsvåd

Remsa YEP 3500

Ränndalsvåd under sedumtak monteras på samma sätt som vid exponerat tätskikt.  

För en säker avrinning lämnas dock ränndalsbottnen öppen med montage enligt följande:

1. Över utloppsrör för takavvattning läggs separat stycke tätskiktsmembran YEP 3500  

i format 1×1 m enligt Detalj 3.

2. I bottnen av ränndalen läggs remsa av tätskiktsmembran minst YEP 3500 i bredd  

ca 30 cm. Remsan fästs mekaniskt till underlaget enligt nedre figuren.

3. Ränndalsvåd (med stenfri kant på båda sidor) i bredd 1 m läggs längs med och 

centriskt i ränndalen och svetsas till remsan.

4. Tvärskarvar i ränndalsvåden utförs med 150 mm svetsbredd.

5. Ränndalsvåden fästs mekaniskt till underlaget. Takfallsvåder ansluts med 150 mm 

svetsbredd.

6. Montera syrafast, rostfri perforerad kantstödslist ovanför takfallsvådens avslutning. 

Täck in med svetsade remsor, bredd 30 cm.



22

Detalj 5: Takfot med hängränna

Inklistringsremsa
Kantstödsplåt

1. Rännkrokar fälls ned och fästs i underlaget.

2. Remsa av minst YEP 2200 läggs längs takfoten och fästs mekaniskt. Remsans bredd  

30 cm.

3. Fotplåt monteras ovanpå remsan.

4. Fotplåten rengörs noggrant från smuts och fett.

5. Längsgående våd bredd 50 cm svetsas till fotplåten och till underremsan och fästs 

 mekaniskt till underlaget.

6. Takfallsvåder ansluts till den längsgående våden. Överlapp 150 mm, svetsbredd  

120–150 mm. Hörn i undre våd snibbas i 45° vinkel under överlägget i längsskarven.

7. Kantstödslist placeras längs takfoten. 

8. Remsa bredd 30 cm svetsas ovanpå kantstödslisten och 150 mm upp på tätskiktet.

Remsa tätskliktsmatta, b=400
Kantstödslist
Tätskikt
Fotplåt
Undre remsa, b= 300

      Moss-sedummatta
Ev. fukthållande lager
          Dräneringslager
                       Tätskikt
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Detalj 6: Intäckning av hinder  

(brandgasventilator, sarg runt installationer, m. m.)

Hinder kan i princip täckas in enligt nedanstående figurer. I detta fall avses en huv som 

täckts med underlagstäckning, och som senare skall kläs med plåt. I andra fall kan en 

likartad uppdragning av tätskiktets kappor tillämpas.

Uppdragningarnas höjd skall vara minst 200 mm om det inte är uppenbart att mindre 

kan accepteras.

Intäckningen påbörjas på nedströmssidan. Kanter på kapporna snedskärs så att vatten 

rinner bort från huvens hörnor. 

Vid lutning 1:40 eller mindre skall förtillverkade hörnförstärkningar monteras i hörnen 

innan tätskiktet dras upp. 

Ovanför hinder med bredd 1,2 m eller mer som riskerar förhindra avrinningen placeras 

kiluppbyggnad som avleder vattnet åt sidorna.
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Detalj 7: Avslut vid fasad regel (med hängskiva)>150

Plåt enl plåtproj.
Remsa tätskikt
Tätskikt
Mekanisk infästning

>150

Plåt enl plåtproj.
Remsa tätskikt
Tätskikt
Mekanisk infästning

1. Fasad regel fästs mekaniskt till underlaget. Avskilj från underlaget med fuktskyddsskikt 

typ YEP 2200. Kontrollera att regeln inte har fuktkvot högre än 18 %.

2. Tätskikt dras fram och upp på den fasade sidan. Tätskiktet fästs mekaniskt till under-

laget direkt intill regeln.

3. Kappa av tätskiktsmatta dras från 150 mm ut på takytan och över regeln, ned på dess 

utsida och något nedanför regeln. Kappan spikas till regelns utsida.

4. Plåtavtäckning monteras enligt handlingar. Plåten fästs med fästbleck och klammer 

 eller liknande. Plåten får inte fästas med skruv som bryter igenom tätskiktet  

(typ ”farmarskruv” med EPDM-bricka).
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Detalj 8: Utförande över rörelsefog

Glidskikt enligt texten Längsgående våd,
bredd minst 50 cm

Tätskiktsvåd

Vid rörelsefog i underlaget måste det säkerställas att rörelsen i underlaget fördelas över 

en bred sträcka av tätskiktet. Annars finns risk att tätskiktets dragbrottöjning överskrids 

så att tätskiktet brister. Därför avskiljs tätskiktet från underlaget med ett glidskikt som 

förhindrar att tätskiktet fäster i underlaget intill fogen.

Följande anvisning avser rörelsefogar där fogbredden ökar maximalt 15 mm från läget vid 

montaget. Om större rörelser kan förväntas krävs speciell projektering.

1. Glidskikt monteras över rörelsefogen så att det täcker 150 mm ut åt vardera hållet. 

Glidskiktet kan utgöras av två (2!) lager åldersbeständig plastfolie (polyeten, minst 

0,2 mm), eller 20 mm mineralullsboard.

2. Våd av tätskiktsmattan, bredd minst 50 cm, monteras centriskt längs fogen. Våden 

fästs in mekaniskt till underlaget på båda sidor om fogen.

3. Tätskiktsvåder från takytan ansluts till den längsgående våden.

4. Sedummatta kan läggas kontinuerligt förbi rörelsefogen (om inte konstruktör före-

skriver annat).
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Detalj 9: Utförande över nock

Minst 120 mm
svetsbredd

1. I de fall tätskiktsvåderna avslutas vid nocken täcks nocken med längsgående våd, 

bredd minst 300 mm. Svetsbredd i överlapp in på takfallsvåderna skall vara minst 

120 mm.

2. Vid lutning 1:40 eller mindre kan våderna dras förbi nocken utan att nockkappa 

 används. Detta förutsätter dock att nocken ligger vinkelrätt mot takfallet eftersom 

 våder som ligger rakt i takfallsriktningen annars inte linjerar med varandra på ömse 

 sidor om nocken. 

(Lutningsgränsen 1:40 motiveras av att det vid större lutning är svårt att svetsa säkra 

längsskarvar förbi nocken.)
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Fuktsäkerhet under Montagetiden
Det är viktigt att undvika att fukt byggs in i taket. Fukt kan annars orsaka försämrad 

värmeisolering, dropp inomhus och fuktskador om det finns fuktkänsliga material i 

 konstruktionen.

För att förhindra att fukt byggs in är det viktigt att efter avslutat arbete varje dag 

täcka in underlag, utlagd isolering och – framförallt – kanten på den isolering som lagts 

ut och täckts in. Intäckningen kan göras med plastfolier som hålls på plats med lämpliga 

tyngder. 

Snö skall skottas bort innan utläggning av isolering och tätskikt görs. Detta gäller 

speciellt vid underlag av trapetsprofilerad plåt, men även på betongytor, m. m.

åtgärder vid arbetsdagens slut
Utläggning av ångspärr, isolering och tätskikt görs i sådana sammanhängande etapper 

att man vid uppehåll i arbetet kan vika upp plastfolien ovanpå tätskiktet så att regnvatten 

inte kan tränga in i isoleringen.

Varje dag avslutas arbetet med att folien viks upp och kläms fast på alla sidor där isole-

ring annars ligger öppen så att vatten skulle kunna rinna in i isoleringen. Folien bör därvid 

nå ca 500 mm in på tätskiktet. 

Alla fogar i utlagt tätskikt skall vara svetsade innan arbetet avslutas för dagen.

Vid arbetsdagens slut borras TRP-n (så som beskrivits ovan) runt om den färdigställda 

tätskiktsytan.

driFt, skötsel, underhåll
Tillsyn

Tiden närmast efter installation kan sedummattan behöva extra vattning och även 

gödsling för att växterna skall etablera sig väl. Var försiktig med vattningen så att inte 

jordmånen skadas (spolas bort).

Takytan ses över minst två gånger per år, lämpligen efter lövfällningen på hösten och 

sedan snarast efter vintern sedan all snö och is runnit av. Andra växter än de som ingår 

i den extensiva växtmattan rensas bort (dessa kan annars förstöra tätskiktet). Skräp som 

kan sätta igen avvattningsbrunnar rensas bort. Defekter i tätskiktet repareras. Vid behov 

gödslas sedummattan. Normalt sett skall detta inte behövas mer än vart annat år. Över-

gödsling bör naturligtvis undvikas!

Se även separat anvisning avseende skötsel av gröna tak.
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Skottning

Vid behov skottas taket för att undvika överbelastning av den bärande konstruktionen. 

Skotta inte helt rent, utan lämna kvar ca 10 cm snö. På så sätt undviks risken att man 

skadar växtmattan.

Använd inte spett, yxa eller liknande föremål för snö- och isröjning.

Underhåll

Tätskikt av SBS-modifierad bitumen fordrar inget underhåll. Växtmattan ger dessutom 

tätskiktsmattan ett gott skydd mot UV-ljus och höga temperaturer. För underhåll och 

skötsel för vegetationsmattan, se rekommendationer från leverantören.



TakTeknik, maTerialkunskap och myndigheTskrav

TakprojekTering: TerrassTak

TakprojekTering: exponerade och gröna Tak

monTageanvisning: exponerade TäTskikT

monTageanvisning: Trafikerade yTor

monTageanvisning: Terrasser

monTageanvisning: gröna Tak

sTg regelverk

garanTibevis, arbeTsmiljöplan med mera





STG ReGelveRk

AllmänT – AnSvARSuTfäSTelSe enTRepRenAd ..................................................3

GodkändA TäTSkikTSSySTem ................................................................................3

kRAv på mATeRiAl .....................................................................................................3

Tätskikt ........................................................................................................................

Primer ..........................................................................................................................

Fästdon........................................................................................................................

Värmeisolering .............................................................................................................

Luft- och Ångspärr .......................................................................................................

Takavvattningsbrunnar och bräddavlopp ......................................................................

Fotplåt .........................................................................................................................

kRAv på pRojekTeRinG och uTfoRmninG ...........................................................5

Avvattningssystem .......................................................................................................

Ränndalar ....................................................................................................................

Hinder i fallriktningen ..................................................................................................

Genomföringar ............................................................................................................

Infästningsplan ............................................................................................................

kRAv på undeRlAG ...................................................................................................7

Mekanisk infästning .....................................................................................................

Helsvetsning ................................................................................................................

Underlag av träpanel ....................................................................................................

kRAv på uTföRAnde .................................................................................................7

Ångspärr .....................................................................................................................

Värmeisolering .............................................................................................................

Tätskikt ........................................................................................................................

Takbrunnar och bräddavlopp .......................................................................................

kRAv på peRSonAl ....................................................................................................8



kRAv på dokumenTATion .......................................................................................8
Checklista ...............................................................................................................
Provtryckningsprotokoll ..........................................................................................
Infästningsplan .......................................................................................................
Fuktmätningsprotokoll ............................................................................................
Avvattningssystem av fullflödestyp .........................................................................
Tätskiktssystem .......................................................................................................
Garantibevis............................................................................................................

dokumenTATion Till beSTällARen ......................................................................9

övRiGA kRAv fRån STG föR uTfäRdAnde  

Av GARAnTibeviS .......................................................................................................9



3

AllmänT – AnSvARSuTfäSTelSe enTRepRenAd
Ansvarsutfästelsen handläggs av Skandinaviska Takgarantier AB och förpliktigar försäk-

ringsgivaren TechnoNicol i samarbete med försäkringsbolaget Allianz att ersätta beställare 

och/eller innehavaren av garantibeviset för skador som uppkommer til följd av:

•	 Fel och brister i materialet.

•	 Fel i utfört arbete.

Garantin lämnas endast till takentreprenörer som auktoriserats av STG Skandinaviska 

Takgarantier AB.

Entreprenaden utföras helt i enlighet med Takhandbokens anvisningar eller om 

 anvisningar saknas, Hus AMA.

GodkändA TäTSkikTSSySTem
1. Tätskiktssystem X1: Mekaniskt infäst, skarvsvetsat enlags tätskiktssystem  

för  exponerade takytor.

2. Tätskiktssystem 4: Helsvetsat tätskiktssystem för inbyggda tätskikt (ej broar)  

med  fordonstrafik (t. ex. parkeringsdäck).

3. Tätskiktssystem Green: Mekaniskt infäst, skarvsvetsat enlags tätskiktssystem  

för  beläggning med extensiv växtmatta (t. ex. sedumtak).

4. Tätskikssystem 5A: Strängsvetsat, skarvsvetsat tätskiktssystem för inbyggda tätskikt 

utan fordonstrafik (t. ex. terasser, gårdsbjälklag, balkonger).

kRAv på mATeRiAl
Tätskikt

Tätskikt skall vara tillverkade av TechnoNicol Ltd.

Exempel på godkända tätskikt: 

•	 Bitumelit SBS5800.

•	 Temaflex SBS 5500.

•	 Temaflex Green SBS5500.

•	 TechnoElast K-YS 170/5500.

•	 Temaflex Membrane YEP 6500 (endast vid lutning mindre än 3,6° / 1:16).

Tätskikt som monteras så at de utsätts för dagsljus skall ha granulatbeläggning (ej YEP).

Tätskiktsprodukt till inbyggda tätskikt i icke körbara terrasser skall vara 

•	 Temaflex Membrane YEP 6500. Kappor och andra detaljer får utföras med YEP 3500.

Underlagstäckning skall vara YAM2000 eller högre.

Primer 

Primer för förbehandling av underlag skall vara av fabrikat TechnoNicol asfaltsprimer, 

Auson, Båke eller likvärdigt.
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Fästdon

Metalliska fästdon skall uppfylla krav avseende åldersbeständighet enligt provnings-

standard ETAG 006. Polymera fästdon skall uppfylla krav avseende sprödhet/mekaniskt 

motstånd enligt ETAG 004 och i övrigt enligt ETAG 004. Leverantör av fästdon skall 

tillhandahålla dokumentation av att kraven uppfylls. 

Fästdon får inte ha korrosionsskador eller andra defekter.

Fästdonets bricka eller teleskophylsa får inte ha diameter större än 40 mm.

Vid isoleringstjocklek större än 20 mm skall fästdon med teleskopfunktion användas. 

Värmeisolering 

Värmeisolering får vara av 

•	 Mineralull (glasull, stenull).

•	 Cellplast (EPS, XPS, PIR, PUR).

•	 Cellglas.

Värmeisoleringsmaterial skall ha sådana mekaniska egenskaper att tätskiktets funktion 

inte försämras med tiden. Värmeisolering av mineralull skall ha en sådan kompressions-

hållfasthet att den komprimeras

•	 Max 10 % vid utbredd korttidslast om 30 kPa enligt SS-EN 826.

•	 Max 5 mm vid kortvarig punktlast 300 N enligt SS-EN 12430.

Värmeisolering av expanderad polystyren (EPS) skall ha en sådan kompressionshållfasthet 

att den komprimeras

•	 Max 10 % vid utbredd korttidslast om 80 kPa enligt SS-EN 13163.

•	 Max 2 % till följd av krypning vid utbredd last om 24 kPa under 50 år.

Vid isolering i ett enda lag skall skivornas kanter vara falsade eller spontade. Tätskikt får 

inte läggas direkt på isolering av EPS. Mellan tätskikt och cellplast läggs mineralullsboard 

med tjocklek minst 20 mm.Värmeisolering som läggs ovanpå tätskikt skall ha sådan 

 dräneringsförmåga att tillräckligt god avvattning uppnås.

Luft- och Ångspärr

Luft- och ångspärr (fuktskyddsskikt) skall ha ånggenomgångsmotstånd >1 500 000 s/m 

(Sd  >  35 m) om inte konstruktör föreskriver annat värde. Luft- och ångspärr skall i övrigt 

uppfylla krav enligt SS-EN 13984 (bl. a. åldersbeständighet). 

Takavvattningsbrunnar och bräddavlopp

Avvattningsbrunn till yta som inte utsätts för fordonstrafik och bräddavlopp skall vara 

av rostfritt stål motsvarande minst 1.4301 enligt SS-EN 10088-4. Godstjocklek skall vara 

minst 0,7 mm. Brunnen skall ha en fläns för anslutning av tätskiktet. Flänsen skall medge 

infästning av tätskiktsmattan på en bredd av minst 150 mm utanför avvattningsröret. 

Flänsen skall ha en perforering (stansade hål Ø ca 5–10 mm) som täcker minst 25 % av 

flänsytan. Flänsen skall vara helsvetsad till brunnsröret.
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Takbrunnens fläns får inte vikas eller klippas. Utanför flänskanten tillkommer 100 mm av 

det förstärkningsstycke av YEP-kvalitet som ligger under brunnsflänsen. Flänskanten får 

därmed inte ligga närmare hinder än 150 mm. För normala takbrunnar med flänsmått 

#400 × 400 mm innebär detta att centrum av utloppsröret skall placeras minst 350 mm 

från närmaste hinder på takytan (sarger, väggar och annat som kan göra att det blir 

alltför trångt runt brunnen för att tillåta ett säkert montage).

Skarv mellan utloppsrör från avvattningsbrunn (respektive bräddavlopp) och fast 

avvattningssystem får inte placeras i bjälklag eller i vägg. 

Avvattningsbrunn genom sarg skall ha utloppsrör med rektangulärt tvärsnitt. 

Dimensionen på bräddavloppets utloppsrör skall vara minst 50 mm. 

Avvattningsbrunn, inklusive sil och eventuella förhöjningsringar, för ytor som kan 

 trafikeras skall vara av korrosionshärdig koppargjutlegering innehållande minst 85 % 

 koppar. Brunnen skall vara försedd med fläns som tål uppvärmning i samband med 

 svetsning av tätskikt. Flänsen skall tätas mot brunnshuset med tätningsring av silumin. 

Flänsen skall placeras så att tätskiktsmattan får jämnt fall mot brunnen. Brunnen skall  

vara försedd med löstagbar lövfångarsil. 

Fotplåt

Fotplåt av stål skall vara belagd med aluzink, PVF2, polyester- eller polyuretanbaserad 

lack. Fotplåt av stål får vara maximalt 2 m lång. Fotplåt av aluminium får vara maximalt 

1,2 m lång.

kRAv på pRojekTeRinG och uTfoRmninG
Avvattningssystem

Tätskiktsytans lutning skall vara maximalt 60°. Tätskikt får dock monteras som hängande 

kappa på vertikal yta förutsatt att denna svetsas till underlaget på minst 50 % av ytan 

samt fästs mekaniskt i överkant (skruv och 40 mm bricka, c/c 300 mm) och i längsskarvar 

enligt infästningsplan. 

Tätskikt och dess underlag skall utformas så att samlingar av kvarstående vatten har 

ett djup av maximalt 30 mm.

Brunnar skall placeras i takets verkliga lågpunkter, inklusive hänsyn till takets naturliga 

nedböjningar. 

För avvattningssystem av traditionell frifallstyp och brunnar med dimension 110 mm får 

varje brunn avvattna maximalt 500 m2 takyta. Det skall dock finnas minst en brunn i varje 

takstolsfack med bredd större än 4 m. 

För avvattningssystem av fullflödestyp krävs dokumenterad dimensionering av systemet.

Antal avvattningsbrunnar till trafikerade ytor skall redovisas i separat dokumenterad 

dimensionering.

Bräddavlopp skall finnas i varje ränndal. Bräddavlopp skall vara placerat maximalt 60 mm 

över tätskiktets lägsta punkt. Bräddavloppets tappstycke skall ha dimension minst 50 mm.
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Råd: Utlopp från bräddavloppet bör förläggas till en plats där det tidigt 

blir uppmärksammat att bräddavloppet har trätt i funktion och även så att 

ut rinnande vatten inte orsakar skador eller missfärgningar på fasad eller andra 

byggnadsdelar. 

Takbrunn och bräddavlopp skall placeras med så mycket fritt utrymme runt om att 

 flänsen och det underliggande skiktet av tätskiktsmatta inte kolliderar med vertikal yta 

eller annat hinder. 

Ränndalar

Ränndalar skall utformas utan falluppbyggnader mellan takbrunnarna (s. k. horisontell 

ränndalsbotten). Ränndal längs sarg förläggs cirka 500 mm från sargen, med rak fallkil 

från sargen och ned mot ränndalsbottnen.

Hinder i fallriktningen

Ovanför hinder med bredd 1,2 m eller mer som riskerar hindra avrinningen skall kilupp-

byggnad placeras som avleder vattnet åt sidorna.

Genomföringar

Genomföringar får inte placeras lägre än bräddavloppen (normalt minst 60 mm över 

ränndalsbotten).

Genomföringar får inte vara placerade så nära hinder att montage av tätskiktet försvåras.

Infästningsplan

För mekaniskt infästa tätskikt skall infästningsplan upprättas. Dimensionering av 

 infästningar görs enligt SS-EN-1991-1-4. Infästningsplanen skall innehålla 

•	 Uppgifter om objektet så att det kan identifieras,

•	 uppgift om vem som upprättat infästningsplanen,

•	 uppgift om vem som monterat tätskiktet (entreprenören),

•	 datum för montaget,

•	 typ av fästdon, 

•	 typ av tätskiktsmatta,

•	 zonindelningar,

•	 infästningsavstånd inom respektive zon.

För infästning i underlag av lättbetong gäller speciella krav. Kontakta STG:s representant 

för mer information.
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kRAv på undeRlAG
Mekanisk infästning

Underlag skall ha erforderlig hållfasthet för att medge mekanisk infästning. Dimensione-

rande utdragskraft för aktuellt fästdon skall redovisas i infästningsplan.

Helsvetsning

Helsvetsning mot betong förutsätter 

•	 Att ytan är fri från gjuthud och andra defekter som kan försämra vidhäftningen,

•	 att underlaget är yttorrt (ljust),

•	 att ytan förbehandlas med primer. Primern skall ha torkat fullständigt innan tätskikt 

påförs. Primern får inte vara smutsig eller fuktig när tätskikt monteras.

Underlag av träpanel

Underlag av träpanel skall vara utförd enligt AMA Hus kapitel HSD.133. Bräderna skall 

vara väl sammanslagna. Fuktkvoten i träpanelen vid montering av tätskikt får vara 

maximalt 18%. Mätning skall utföras och dokumenteras i protokoll som sparas under 

garantitiden.

kRAv på uTföRAnde
Ångspärr

Ångspärr skall monteras enligt konstruktörens anvisningar. 

Om anvisningar saknas skall ångspärren utföras med tätade skarvar (tejp eller dubbel-

häftande skarvband) eller med klämda skarvar med minst 500 mm överlapp som kläms 

mellan isoleringsskivor eller mot slätt underlag (t. ex. betong). Ångspärr som läggs direkt 

på underlag av trapetsprofilerad plåt skall utföras med tätade skarvar enligt ovan.

Värmeisolering

Varje isoleringsskiva skall vara förankrad till underlaget. Fästdon som håller tätskiktet 

godtas som förankring.

Tätskikt får inte läggas direkt på isolering av EPS. Mellan tätskikt och cellplast läggs 

mineralullsboard med tjocklek minst 20 mm.

Tätskikt

Tätskikt och förekommande detaljer skall utföras enligt STG:s tätskiktssystem. 

(Vid kall väderlek bör rullar förvaras i uppvärmt utrymme till strax före montaget.)

Takbrunnar och bräddavlopp

Fläns till brunn och bräddavlopp får inte vikas eller klippas.
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kRAv på peRSonAl
Tätskiktssystem skall monteras av erfarna montörer som är väl insatta i hur arbetet skall 

utföras. Montörerna skall inneha gällande certifikat för heta arbeten.

kRAv på dokumenTATion
Följande dokumentation skall arkiveras under hela garantitiden:

Checklista

Montörernas checklista avseende kontroll av underlag, mottagningskontroll av  

produkter m.m.

Provtryckningsprotokoll

Gäller endast Tätskiktssystem 4 (parkeringsdäck) och 5A (terasser). Undantag från detta 

kan ske i vissa fall. Kontakta STG för mer information.

Infästningsplan

Kopia av infästningsplan från infästningsleverantören. På denna skall det tydligt framgå 

vem som monterat tätskiktet, datum, typ av fästdon, zonindelningar, infästningsavstånd 

inom respektive zon, uppgifter om vem som upprättat infästingsplanen och typ av tät-

skiktsmatta.

Fuktmätningsprotokoll

Vid montage av tätskikt på underlag av träpanel skall träpanelens fuktkvot mätas enligt 

AMA Hus YSC.122 och dokumenteras i protokoll som sparas under garantitiden.

Avvattningssystem av fullflödestyp

Dokumentation över dimensionering av systemet skall sparas under garantitiden.

Tätskiktssystem

Kopia av gällande version av Takhandboken sparas tillsammans med övrig dokumentation.

Garantibevis

Kopia på av STG utfärdat garantibevis.
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dokumenTATion Till beSTällARen
Följande dokument skall sammanställas och överlämnas till beställaren. 

1. infästningsplan 

Kopia av infästningsplan från infästningsleverantören. På denna skall det tydligt framgå 

vem som monterat tätskiktet, datum, typ av fästdon, zonindelningar, infästnings vstånd 

inom respektive zon, uppgifter om vem som upprättat infästingsplanen och typ av tät-

skiktsmatta.

2. förteckning över använda produkter och material

3. Garantibevis

4. egenkontroll/kvalitetssäkring

övRiGA kRAv fRån STG föR uTfäRdAnde  
Av GARAnTibeviS
1. Entreprenaden skall utföras enligt de regler och föreskrifter som anges i STG Takpärm.

2. Entreprenören innehar lagstadgad erforderlig 5 årig entreprenadförsäkring  

för  kontrakterade arbeten enligt AB04.

3. Entreprenören är ej på obestånd/likvidationspliktig enligt Aktiebolagslagen. 

4. Entreprenören saknar skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.
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