HUS

Nyheter om plåt
i AMA Hus 14 – del 2 av 2
 Uppdatering av avsnitten om plåt.
T E X T O C H F OTO : T O R B J Ö R N O S T E R L I N G

I

den här artikeln redovisas de största
förändringarna i AMA Hus 14 jämfört med AMA Hus 11 i avsnittet JT
som behandlar plan plåt för taktäckningar och väggbeklädnader av plan plåt. Artikeln är uppdelad i två delar där del 1
publicerades i föregående AMA-nytt.
AVSNITT JT-.3 – KOMPLETTERINGAR AV PLAN
PLÅT VID TAKTÄCKNING AV TÄTSKIKTSMATTA, TAKDUK E D

I AMA Hus 11 infördes nya föreskrifter
om skarvning och utförande av fotplåtar
vid taktäckningar av tätskiktsmattor och
takduk. Föreskrifterna var samordnade
med de riktlinjer som AB Tätskiktsga32

rantier i Norden har. Efter det att AMA
Hus 11 presenterades utfördes en del
prov med olika ytbeläggningar och plåtmaterial som medförde att vissa togs in i
AMA-nytt. Dessa texter finns nu inarbetade i AMA Hus 14.
Fotplåtar av metalliserad stålplåt ska
skarvas med 100 mm överlapp centrumavstånd 2 000 mm. För rostfri stålplåt
gäller 1 500 mm och för aluminiumplåt
1 000 mm.
Färgbeläggning på metalliserad stålplåt ska vara polyester eller PVF2. Plasti
sol får inte användas med undantag av
specialprodukter för takdukar.
Fotplåtar av rostfri stålplåt eller icke

färgbelagd aluminiumplåt ska vara perforerad. (Se figur 27.)
Vid perforerad fotplåt måste det ligga
en remsa av minst YEP 3500 under fotplåten där det för övriga fotplåtar är tillfyllest med YEP 2500.

Figur 27. AMA JT-.311/1 i AMA Hus 14 visar hur
perforering ska vara utförd.
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Figur 28. AMA JT-.31/2 AMA Hus 14. Rännkroken ska fällas ner i underlaget vid
taktäckningar med plan plåt eller tätskiktsmattor och takduk. Detta finns också
med som en föreskrift för utförande av inbrädningar. Här syns även hänvisningen till
HSD.1446 för förstärkning av takfoten.

I AMA Hus anges under JT-.311 att
byggpapp ska monteras under fotplåten
och dras upp minst 150 mm ovanför fotplåten. (Se figur 2.) Denna föreskrift har
funnits tidigare och är ett krav för att tätskiktsgarantin ska gälla. Syftet med uppdragningen är att det ska bli en sammansvetsning mellan tätskiktsmatta och
byggpapp och därigenom minska risken
för att det ska komma in vatten vid till
exempel skarvarna på fotplåten.
Figuren för infästning av fotplåt har
preciserats något för att visa att tätskiktsmattan ska dras fram till nedknäckningen av fotplåten. (Se figur 28–29.)
En detalj som ofta diskuteras är hur
långt ner mot taktäckningen en stånd
skiva ska dras vid tätskiktsmattor. På figurerna anges som tidigare 50 mm. (Se
figur 30.)
Måttet 50 mm är satt för att plåten inte ska skada tätskikt eller duk. Beroende
på hur tätskiktet utförs på uppdragningen kan plåten avslutas högre upp. Detta
framgår nu tydligare av föreskrifterna för
utförande av beslagning av krön.
Tätskikt ska dras upp minst 300 mm
på vägg, vilket har angetts även tidigare i
avsnitt JT. I avsnitt JS har det angetts
200–300 mm vilket har föranlett diskussioner. I AMA Hus 14 är detta samordnat och har skett i samråd med AB Tätskiktsgarantier i Norden. Måttet 200
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Figur 29. Tätskiktsmattan ska dras fram till nedknäckningen av fotplåten för att det inte ska tränga in vatten vid
skarvarna på fotplåten.

Figur 30. AMA JT-.351/1 i AMA Hus 14. Plåt ska inte dras ner närmare än 50 mm ovanför tätskikt
eller duk. Tätskikt ska dras upp minst 300 mm på vägg.

mm kommer från höjden på takluckor
där uppdragningen inte kan göras högre.
Avsnittet JT-.352 med underliggande

koder och rubriker om hängskivor och
krön är omarbetat i stor utsträckning och
samordnat med de riktlinjer AB Tät-
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Figur 31. AMA JT-.3521/1 i AMA Hus 14.
Utförande enligt denna figur förutsätter
att hela krönet täcks med tätskiktsmatta
eller takduk. Detta innebär att murbeslag
av metalliserad stålplåt kan enkelfalsas om
krönets bredd inte överstiger 300 mm. Som
framgår av figuren behöver inte sidobeslaget dras ner mer än 150 mm. Det finns även
ett alternativ som är anpassat till olika typer
av element.



Figur 32. AMA JT-.3521/2 i AMA Hus 14. Detta visar
ett utförande med krön som täcks enbart med
byggpapp. Detta ställer högre krav på utförande av
murbeslag samt även att sidobeslaget ska dras ner
till 50 mm ovanför tätskiktet.

Figur 33. AMA JT-.3521/3 i AMA Hus 14.
Detta avser krön som normalt används vid
täckningar med tätskiktsmatta. Figuren visar
att krönuppbyggnaden ska täckas med
tätskiktsmatta eller takduk. Byggpappen som
ska dras över krönet ska vara YEP 2500 och
ska överlappa skarv mellan inbrädning och
uppbyggnad minst 50 mm.

skiktsgarantier i Norden har. (Se figur
31–33.) Föreskrifterna för utförande av
murbeslagen är nu relaterade till bredd
på krön samt kvalitet på tätskiktet. Detta
styr även hur sidobeslagen ska utföras.
Det har bedömts vara av värde att även
i plåtavsnittet klart redovisa hur tätskiktet ska vara utfört eftersom det styr hur
plåtbeslagningen ska utföras.
Krönbeslag vid taktäckningar med
papp och takpannor ska förses med gavlar. (Se figur 35.)
AVSNITT JT-.4 – KOMPLETTERINGAR AV PLAN
PLÅT VID TAKTÄCKNING AV ÖVERLÄGGSPLATTOR E D

I inledningen till avsnittet finns övergripande utförandekrav som är kopplade
till respektive material. Här har inga ändringar skett. De detaljer som finns i detta
avsnitt gäller liksom tidigare alla typer av
överläggsplattor, det vill säga skiffer, tegel, betong, plåt samt andra nya material
som tillkommit.
Det finns endast anvisningar om utförande på traditionell inbrädning med
byggpapp. Om vattenavledande underlagstak ska användas krävs därför kompletteringar i varje enskilt fall. I avsnitt
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Figur 34. Principen för utförande av krön enligt figur AMA JT-.3521/3.

JSC.66 i AMA Hus 14 med underliggande koder och rubriker finns texter
och figurer om vattenavledande skikt av
frihängande duk eller folie i yttertak.
(Se figur 36.)
I den inledande RA-texten påtalas att
det i vissa fall vid kopparplåt kan finnas
behov av att montera en slitplåt mellan
skiffer och till exempel en hängränna,
fotränna eller vinkelränna av kopparplåt. (Se figur 37.)

Figur AMA JT-.41/1 i AMA Hus 14 visar
ett vanligt utförande vid hängrännor på
takpannetak. Här syns också förstärkningen av inbrädningen för rännkroken
som nämnts tidigare. Figuren har kompletterats med att pannorna vid språnget
ska dras 40–50 mm framför läkt. (Se figur
40.)
Tidigare fanns i RA figurer om rännkrok på bärläkt samt uppkilat taksprång.
Dessa figurer togs bort i AMA Hus 11 och
A MA-nytt – Hus 2/2015

Figur 35. Gavel på krön vid taktäckning med tätskiktsmatta. Här även
avledaren på fotplåten, som alltid ska finnas.

Figur 36. JSC.661/1 i AMA Hus 14. Exempel på detalj som visar på utförande av frihängande duk mot vägg.

Figur 37. RA JT-.4/1 i RA Hus 14 visar ett exempel på slitplåt. Det är
inte ett krav att slitplåt ska monteras utan detta måste i förekommande
fall redovisas i beskrivning eller på ritning.

Figur 38. Om vatten rinner från till exempel skiffer och ner på en kopparplåt kan det på sikt uppstå hål på grund av att plåten inte oxideras.

Figur 39. Slitplåt mellan skiffer och en fotränna med stomme vid kopparplåt.

Figur 40. AMA JT-.41/1 i AMA Hus 14.
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Figur 41. RA JT-.411/1 i RA Hus 14. Exempel på skyddsbeslag i framkant
av läkt.

med allmänna råd om vad som bör beaktas vid hängrännor som kommer lågt i förhållande till takpannorna och om
rännkrok ska monteras på bärläkten.
För att skydda framkant av läkt finns i RA Hus 14 en ny figur
som visar ett skyddsbeslag. (Se figur 41.)
För fotrännor vid takpannetak har föreskrifterna och figurerna kompletterats på motsvarande sätt som vid tak med plan
plåt.
För vinkelrännor blev det i AMA Hus 11 en återgång till bredare vinkelränna. Bredden ska vara 300 mm mellan täckning
och ränndalsbotten. Det idag vanligaste utförandet med ett underbeslag och uppbyggnad med läkt har i AMA Hus 14 ersatts
med ett kombinerat underbeslag och stödprofil. (Se figur 42.)
Detta är också huvudalternativet varför det tidigare utförandet
med enbart uppdragen plåt har flyttats till RA.
I AMA Hus 08 infördes en ny föreskrift i JT-.451 som angav
att ståndskivor skulle fasoneras till taktäckningen. Detta är något som ofta utförs i södra Sverige på grund av risken för att det
skall blåsa in vatten eller snö under ståndskivorna. Efterlevnaden av föreskriften i AMA Hus 08 var inte den bästa men den
fanns kvar i AMA Hus 11 med kompletteringen att detta skulle utföras vid de ståndskivor som låg horisontalt mot taktäckningen.
I AMA Hus 14 har även denna föreskrift tagits bort ur AMA
och placerats som rådstext i RA Hus 14 i stället. Det blir med
andra ord upp till varje projektör att föreskriva om fasonering
ska utföras. Vid kringtäckningar till luckor, skorstenar eller dylikt finns dock föreskriften om fasonering kvar. (Se figur 43.)
Hängskivor vid takpannetak på enbostadshus utförs ofta för
små och med bristfällig infästning. I AMA har beslagen alltid
varit större än de som till exempel hustillverkare och byggmate-

Figur 42. AMA JT-.421/1 i AMA Hus 14. Stödprofil och underbeslag av
plåt ersätter träregel.

 ersattes
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Figur 43. Framstycke på beslagning av skorsten ska fasoneras till taktäckningen.

Figur 44. AMA JT-.45212/1 i AMA Hus 14.

A MA-nytt – Hus 2/2015

Figur 45. Skador som kan uppstå om hängskivorna är för små och har för
litet språng utanför vindskivan.

Figur 46. Här har hängskivan bytts. Större språng och framdragen framför ändträ. Tidigare rötskadat virke har även bytts. Här framgår även det
överordnade kravet på att alla fria kanter ska vara utförda med omslag.

rialhandeln tillhandahåller. Föreskrifterna i AMA har sällan använts vilket medfört dels avblåsta beslag dels rötskador på bakomliggande trämaterial. (Se figur 45–46.)

I AMA Hus 14 har figur AMA JT-.45212/1 kompletterats med
text om att skruv för infästning ska ha tätningsbricka. Byggpappen ska dras runt hela uppbyggnaden. (Se figur 44.)
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 AVSNITT JT-.5 – KOMPLETTERINGAR AV
PLAN PLÅT TILL YTTERVÄGG, MUR,
INNERBJÄLKLAG E D

Minsta fall på fönsterbleck ändrades i
AMA Hus 08 till minst 1:4 (14°). Det
finns beställare som vill ha större lutning
och under utredningsarbetet inför AMA
Hus 14 diskuterades om lutningen skulle
ökas till 1:3 (18,4°). Det blev inte någon
ändring.
Tätning mellan fönsterbleck och karm
enligt figur AMA JT-.521/1 och figur
AMA JT-.521/2 i AMA Hus 14 ska utföras av plåtslagaren i samband med montering av fönsterblecken. Utformningen
av karmbottenstycken är sådan att detta
är mycket viktigt. Det framgår inte av
AMA vilken typ av tätning som ska användas, men det vanligaste är en silikontätning. (Se figur 21.)
TMF, Trä och Möbel Företagen (www.
tmf.se) anger i sin skrift Fönster och ytterdörrar, Projektering, montage, skötsel
och underhåll att gavlarnas höjd bör vara
30 mm. Vidare rekommenderas även att
sekundär tätning ska monteras för att leda ut eventuellt läckvatten som kan
tränga in i fönstret. (Se figur 48.)
Som alternativ till trådklammer vid infästning av fönsterbleck vid murverk
togs i AMA Hus 11 in ett alternativ med
inmurningsklammer. I AMA Hus 14 har
denna klammer getts en något annorlunda utformning. (Se figur 50–52.)
För skarvning av fönsterbleck har slusskarv tillkommit som ett alternativ.
Putskant på gavlar till fönsterbleck ska
ha en svag lutning in mot fönsterblecket.
(Se figur 53.)
Putskanten ska ha en svag lutning in
mot fönsterblecket. Vecket i bakkant på
gavel kan läggas antingen på baksidan av
kanten mot karmbottenstycket eller på
sidan av gaveln.
Under JT-.522 finns en ny föreskrift
om att droppbleck ska ha en minsta lutning på 1:4 (14°). Tidigare har det inte
angetts något fall.
Under JT-.524 finns en ny föreskrift
om att tröskelbeslag ska utföras av
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Figur 47. AMA JT-.521/2 i AMA Hus 14.

Figur 48. Sekundär tätning under fönster. Tätningen ska dras ut på ett perforerat fästbleck i samband med att fönsterblecket monteras. Sekundär tätning under fönster finns inte med i AMA Hus
14 men finns med i de fasadsystem som P-märks.

Figur 49. Här syns perforeringen i framkant av fästblecket efter det att putsningen är klar. Om det
tränger in vatten i fönstret ska dränering kunna ske.
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Figur 50. AMA JT-.521/4 i AMA Hus 14.

Figur 51. Inmurningsklammer.

Figur 52. Monterade inmurningsklammer. Fönsterbleck nitas till klammer.

Figur 53. AMA JT-.521/7 i AMA Hus 14.

Figur 54. Tröskelbeslag av 1,0 mm rostfri stålplåt.

Figur 55. RA JT-.527/2 i RA Hus 14.

AMA-nytt – Hus 2/2015
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 1,0 mm rostfri stålplåt. (Se figur 54.) Ett

skäl för detta är att det erfarenhetsmässigt visat sig att till exempel 0,6 mm
varmförzinkad och ytbelagd stålplåt lätt
trampas ner och förstörs. I RA Hus 14
finns även en ny figur som visar exempel
på montering av tätning under tröskel.
En mycket känslig detalj från fuktsynpunkt är anslutning mellan balkonger eller terrasser och bakomliggande vägg.
Låga höjder – av tillgänglighetsskäl –
samt det förhållandet att det ska vara en
köldbryggebrytare medför stor risk att
vatten kan tränga in under till exempel
tröskelbeslag eller sockelbeslag. Detta är
en konstruktion som måste såväl projekteras som utföras rätt. I RA Hus 14 finns
som tidigare exempel på detaljer som kan
tjäna som vägledning vid projekteringen.
Figur RA JT-.527/2 i AMA Hus 14 visar ett utförande där det saknas ett skyddande tak. (Se figur 55.)
Det är viktigt att träuppbyggnaden för
sockelbeslaget avslutas cirka 15 mm
ovanför plattan för att begränsa risken
för att vatten sugs upp i träuppbyggnaden.
Figur AMA JT-.527/3 infördes som en
föreskrift i AMA Hus 11 och visar exempel på utförande av skyddsbeslag vid balkonger, entrétak eller motsvarande för
att minska risken för rinningar på putsade fasader. (Se figur 56.)
I AMA Hus 14 har figuren kompletterats med vissa mått på beslaget. (Se figur 57.)
JT-.581, JT-.582 och JT-.583 med underliggande koder och rubriker har utökats i stor omfattning och behandlar olika typer av beslag som monteras vid utföranden med tätskikt och duk mot ytterväggar, murar och bjälklag. Det har
tidigare funnits hänvisningar från avsnitt
JS som inte har varit helt entydiga.
JT-.72 och JT-.721 är helt nya koder
och rubriker i AMA och avser kompletteringar av plan plåt vid taktäckningar av
vegetation. Här finns det möjlighet att
redovisa olika typer av plåtdetaljer som
kan bli aktuella vid taktäckningar med
40

Figur 56. Sockelbeslag vid en balkong. Täcklist/skyddsbeslag indraget till bakomliggande konstruktion.

vegetation och som inte kan beskrivas
under övriga koder och rubriker i avsnitt
JT.
I AMA Hus 14 finns endast kantavslut
intagen med föreskrifter och en figur. (Se
figur 58.)
AVSNITT JT-.8 –
KOMPLETTERINGAR FÖR TAKAVVATTNING

Detta avsnitt är i stort sett oförändrat i
förhållande till AMA Hus 11 respektive
RA Hus 11.
Det har skett vissa mindre justeringar
främst hänsyn till nya standarder.
Tabellerna beträffande diameter och
area ändrades något redan i RA Hus 08
men har ingen betydelse rent praktiskt.
Det viktiga är att se till att det finns tillräckligt med stuprör för att ta hand om
det vatten som ska avledas från taken. De
tabeller som finns i RA Hus 14 bedöms
fungera väl för normala förhållanden.
Vid stora regnmängder kan hängrännor
spolas över men det är inte detta som
hängrännor och stuprör normalt dimen-

Figur 57. AMA JT-.527/3 i AMA Hus 14.

sioneras för. Vid stora regnmängder är
det ofta större problem i dagvattensystemen.
Vid vinkelrännor eller där vatten från
ett högre tak leds ner över ett lägre tak
kan det finnas behov av att montera
överspolningsskydd. JT-.8133 är en kod 
A MA-nytt – Hus 2/2015

Figur 58. AMA JT-.721/1 i AMA Hus 14. Vid tak med vegetation måste
fotplåten vara av perforerad rostfri stålplåt och tätskiktsremsan under
fotplåten måste vara av lägst kvalitet YEP 3500.

T2GREEN - FRAMTIDENS
GOLVVÄRMEKABEL
Figur 59. Urfräsning ska göras för rännkrok.

och rubrik som kan användas i detta sammanhang. Tänk på att
vatten kan rinna över hängrännor även vid breda krön eller
vingar som går långt ner över en hängränna.
Urfräsning ska göras på inbrädningen där rännkrokar ska
monteras vid taktäckning av plan plåt, tätskiktsmattor eller takduk. Nu har ett tillägg gjorts om att urfräsning även ska ske vid
skiffer. Urfräsning ska göras för att inte plåten, tätskiktsmattan,
takduken eller skifferplattorna ska skadas. (Se figur 59.) 

Torbjörn Osterling
byggnadsingenjör SBR
Torbjörn Osterling är en erfaren besiktningsman
inom husbyggnadsentreprenader med särskild
inriktning på takentreprenader.
Han har arbetat som kapitelutredare för AMA
sedan 1970-talet och ansvarat för revideringen
av plåtkapitlen i AMA Hus 14.
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