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HUS

I AMA Hus har nivån för tillåten mängd 
kvarstående vatten på yttertak varierat 
genom åren. Tätskiktsleverantörerna och 
Tätskiktsgarantier har i många år haft en 
gräns på max 30 mm kvarstående vatten på 
tätskiktsmattor och takdukar.

I AMA Hus 18 fanns följande text:
”JSE VATTENTÄTA SKIKT AV 

ASFALT, DUK, FOLIE E D I HUS
KVALITETSKRAV PÅ FÄRDIGA 
TÄTSKIKT

Kvarstående vatten
Tak eller bjälklag ska vid nyproduktion 
utformas på ett sådant sätt att det högst kan 
bildas 30 mm kvarstående vatten.”

Den texten var olycklig eftersom 
nedböjningar till följd av laster under 
bruksskedet kunde leda till kvarstående 
vatten på mer än 30 mm efter några år.

I AMA Hus 21 har man tagit bort alla 
texter om kvarstående vatten och hänvisar i 

 Kvarstående vatten på yttertak är en fråga som ofta 
uppkommer vid slut- eller garantibesiktningar av yttertak. 
Inte sällan har beställare och entreprenör olika uppfattningar 
om vad som kan anses som acceptabelt. Tanken med denna 
artikel är att försöka förklara vad som är rimligt att förvänta sig.
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stället till krav på taklutningar, placering av 
takbrunnar och nedböjningar i tak- 
konstruktionen.

REGNVATTEN BÖR LEDAS BORT FRÅN TAK

De flesta är överens om att regnvatten bör 
ledas bort från takytor. Detta sker genom 
att man med takets lutning leder 
regnvattnet till avvattningspunkter. 
Antingen till utvändig avvattning via 
fotplåt och hängränna till utvändiga 
stuprör eller till invändig avvattning via 
takbrunnar ner i invändiga avlopp.

Vid nyproduktion ska tak eller bjälklag 
projekteras så att kvarstående vatten blir 
minsta möjligt. För att uppnå detta bör 
taklutningen vara minst 1:40 och 
takbrunnarna placerade i takets naturliga 
lågpunkter, se bild 2. Hänsyn ska tas till 
konstruktionens nedböjningar och laster 
under bruksskedet. Eftersom nedböjningen 

alltid sker mellan pelare/takstolar ska 
takbrunnar alltid placeras mitt i takfack, se 
bild 4 och 5.

OFRÅNKOMLIGT MED MINDRE  

MÄNGDER KVARSTÅENDE VATTEN

På tak med låg lutning är det i stort sett 
ofrånkomligt med viss mängd kvarstående 
vatten. Omfattningen av kvarstående 
vatten beror på hur takkonstruktionen är 
uppbyggd, främst takbjälklagets styvhet, 
taklutning och placering av takbrunnar. 
Vid låga taklutningar kan kvarstående 
vatten bildas även vid skarvar i tätskiktet 
eftersom tätskiktet läggs omlott och dess 
tjocklek är cirka 5 mm.

Vid tätskiktsanslutningar mot till exempel 
takbrunnar läggs tätskiktsmatta både  
under och över brunnsfläns vilket ger en 
mindre uppbyggnad som i vissa fall kan leda 
till 5–10 mm kvarstående vatten, se bild 6. 
Försänka takbrunnar i underlaget bör  
undvikas eftersom det ofta leder till spän-
ningar och veck i tätskiktet, vilket ger ökad 
risk till läckage, se bild 7 på nästa sida. 
Även försänkta ränndalar ger större  
läckagerisk och denna lösning bör undvikas.

FUNKTION OCH LIVSLÄNGD PÅVERKAS INTE

Mindre mängder kvarstående vatten har 

Kvarstående vatten på yttertak
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Bild 2. Längdsektion, takbrunnar i lågpunkter. Bild 4. Ofta placeras takbrunnar vid pelare, vilket leder till 
kvarstående vatten på taket. 

Bild 5. För att undvika större mängder kvarstående vatten  
bör nya takbrunnar monteras mitt emellan pelare och dras  

till de befintliga avloppen.
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Bild 7. Försänkta takbrunnar i underlaget bör undvikas eftersom  
det leder till spänningar i tätskiktet med ökad risk för läckage.

ingen väsentlig inverkan på tätskiktets 
funktion eller livslängd. Men även om 
dagens tätskikt inte påverkas av kvarstående 
vatten rekommenderas att man vid 
nyproduktion eftersträvar att kvarstående 
vatten blir minsta möjliga. Detta eftersom 
nedböjningar under byggnadens livslängd 
kommer att öka mängden kvarstående 
vatten på taket.

Framför allt på flacka och låglutande tak 
finns risk för större mängder kvarstående 
vatten om takbrunnar är helt eller delvis 
igensatta av löv och skräp. Kvarstående 
vatten leder till större nedböjningar i 
takkonstruktionen vilket i sin tur leder till 
att ännu mer vatten kan samlas i svackorna. 
Den ökade nedböjningen leder således till 
mer kvarstående vatten och tvärtom.  
På byggnader som är belägna i de lägre 
snözonerna kan den totala vattenlasten 
ibland bli större än den dimensionerande 
snölasten.

Notera att kvarstående vatten oftast inte 
beror på fel i tätskiktsmontaget utan på 
projekteringen av takkonstruktionen.

På tak där tätskiktet ska beläggas med  
vegetation av till exempel sedum kan kvar-
stående vatten medföra problem. Eftersom 
uttorkningen går mycket långsamt ökar 
risken för oönskad ogräsetablering.

Vid renovering kan kvarstående vatten 
accepteras i en något större mängd vid en-
staka svackor förutsatt att det inte påverkat 
takets funktion före omläggning. Enligt 
Tätskiktsgarantiers riktlinjer ska kvar- 

stående vattensamlingar med djup över 30 
mm alltid åtgärdas med installation av nya 
takbrunnar alternativt uppbyggnader, se 
bild 8 och 9.

Bild 8. Vid omläggning av ett befintligt tak 
kan det vara svårt att bedöma omfattningen 
av kvarstående vatten både före och efter 
takomläggning.

Bild 9. Att åtgärda kvarstående vatten med 
kilar eller lägga remsor av tätskiktmatta hjälper 
oftast enbart om takbrunnen sitter i lågpunkt. 
Det som händer är att vattnet i stället flyttas till 
andra ställen.

Bild 6. Takbrunnar monteras med underliggande 
intäckningskrage som bygger 3-5 mm.

Bild 3. Att avvattna tak via utkastare genom 
takkrön är olämpligt eftersom dessa aldrig 
sitter i takets lågpunkter.




