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Abstract 

The background to this final thesis is that our mandator, A-hus, was interested to 
examine which roof system that would be most appropriate to their types of 
houses. To investigate this, we first conducted an evaluation of the most 
commonly used roof systems in Sweden today: decking, board, roof cloth and 
prefabricated roof cassettes.  

To gather information about the different systems we have conducted interviews 
with several professionals within the construction industry, done an extensive 
literature study, and gathered information from the Internet. 

Based on the evaluation of roof systems and the literature, we analyzed advantages 
and disadvantages of the roof systems from three main perspectives: system 
characteristics, economics and other characteristics. We found these perspectives 
to be the most relevant when selecting a roof system.  

The main perspectives comprise three categories which are graded. These grades 
are then added together for a score for each main perspective and a total score for 
the three main perspectives. Then we compared the systems and, based on the 
scores, suggested one roof system as the most suitable for A-hus.  

Our result suggests that the prefabricated roof cassettes probably is the best 
solution for A-hus, but only if it is possible to standardize the cassettes and still 
maintain the flexibility to match A-hus’ house types. If this can be realized, the 
high planning costs, which currently are a major part of the total costs, can 
decrease. In time, even the high costs for site assembling can decrease. The main 
advantage with the roof cassettes is the possibility to eliminate almost all moist, 
which otherwise are complicated to deal with. 
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Sammanfattning 

Bakgrunden till detta examensarbete är att vår uppdragsgivare, A-hus, var 
intresserade av att undersöka vilket taksystem som skulle vara lämpligast till deras 
hustyper. För att komma fram till vilket taksystem som passade just deras hustyper 
bäst gjordes en undersökning av vilka taksystem som är vanligast i Sverige idag. De 
taksystem som har jämförts är: råspont med papp, takboard, takduk och 
prefabricerade takkassetter. 

För att samla information om de olika taksystemen intervjuades olika aktörer 
inom byggbranschen, en omfattande litteraturstudie gjordes och information via 
Internet samlades in.  

Utifrån denna undersökning analyserades de olika systemens för- och nackdelar. 
Dessa vägdes sedan ihop och en jämförelse gjordes av vilken konstruktion som 
skulle vara mest lämplig. 

Jämförelsen är gjord med hänsyn till ett antal olika faktorer vilka vi tycker är 
väsentliga vid val av takkonstruktioner. Faktorerna som jämfördes kan delas in i 
tre huvudgrupper; systemegenskaper, ekonomi och övriga egenskaper. Dessa 
faktorer betygsattes för att sedan kunna få ut ett totalbetyg av de olika 
konstruktions-lösningarna. 

Efter att analysen och jämförelsen var gjord så gick vi vidare med att ge ett förslag 
till A-hus vilken av konstruktionslösningarna som vi tycker lämpar sig bäst för 
deras verksamhet.  

Det vi kom fram till är att takkassettlösningen är det som skulle vara det bästa 
alternativet för A-hus. Detta om en standardiserad konstruktion kan göras för 
varje hustyp. Man sänker i och med detta de höga projekteringskostnaderna som 
annars drar ner det prefabricerade systemets ekonomi. På sikt kommer även 
monteringskostnaderna att minska. Den stora fördelen som vi ser med 
takkassettsystemet är att man, på grund av produktionen i fabrik, minskar 
mängden byggfukt avsevärt.  

Nyckelord 

Takkonstruktioner 

Tak 

Takduk 

Board 

Råspont
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1 Inledning 
På den svenska byggmarknaden har man av gammal vana använt sig av att bygga 
upp takkonstruktionen på byggarbetsplasten. Det har länge funnits många olika 
prefabriceringssystem för väggkonstruktioner men prefabricerade taksystem har 
ännu inte slagit igenom.  

Den här rapporten är en del av redovisningen av vårt examensarbete, vilket är en 
del av vår utbildning inom byggnadsteknik, med inriktning på Husbyggnad/Väg 
och Vatten på Ingenjörshögskolan i Jönköping. 

Examensarbetet är baserat på att A-hus är intresserade av att undersöka vilket 
system som är mest fördelaktigt ur ekonomi- och kvalitetssynpunkt. 

A-hus är en småhustillverkare som under 50 år har tillverkat småhus i en 
industriell process. Företagets huvudkontor ligger söder om Göteborg i samhället 
Anneberg, här finns alla kompetenser inom utvecklingen och tillverkningen av 
deras hus. A-hus har ett brett sortiment av småhus och utifrån dessa kan man lätt 
anpassa arkitektur och konstruktion till de krav som beställaren, som oftast är en 
privatperson, har.[12] 

Idag  använder sig A-hus av en konstruktion med råspont och takpapp, vilka man 
monterar på byggarbetsplatsen. Det är detta systemet som vi i fortsättningen 
benämner som det ”traditionella systemet”. 

Eftersom det finns alternativ till det traditionella systemet har vi undersökt vilka 
dessa är och jämfört dem med hänsyn till vissa faktorer. Denna jämförelse skall 
sedan försöka ge en vägledning om vad som är det mest lämpliga systemet att 
använda sig av vid framtida utveckling av takkonstruktionen på deras hus.  

Jämförelsen kommer att innefatta det traditionella system, boardsystem, 
takdukssystem och prefabricerade system och vi kommer att undersöka hur de 
förhåller sig gentemot varandra i frågor som ekonomi, beständighet, funktion och 
utförande.  
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1.1 Syfte och mål 

Vår uppdragsgivare, A-hus, är intresserade av att utveckla sina takkonstruktioner 
och gav oss i uppdrag att analysera olika konstruktionslösningar. Syftet med den 
här rapporten är att de skall få större insikt i vad det finns för olika för- och 
nackdelar med de olika systemen. Vår förhoppning är att rapporten kan ligga till 
grund för en vidare diskussion och utveckling av taksystemen på företaget. 

Målet med vårat examensarbete är att göra en jämförelse och analys av olika 
takkonstruktioner. Utifrån detta skall vi komma fram till vilket system som lämpar 
sig bäst för A-hus och deras hustyper. 

De system vi kommer att undersöka är det traditionella systemet, system med 
board, takduk och prefabricerade system.  

De faktorer som jämförs är de som vi tycker är viktiga för ett tak. De 
systemegenskaper som vi tycker är viktiga är: vattenavledning, ventilation och 
byggbarhet. De ekonomiska faktorer som vi tycker är viktiga är: 
projekteringskostnader, materialkostnader och monteringskostnader. Övriga 
egenskaper vilka vi också tyckte att det var viktigt att ta med är tekniska lösningar, 
beständighet och fuktskydd av konstruktionen.  

För att nå syftet besvaras frågorna: vilket av de fyra taksystemen har de bästa 
systemegenskaperna, de bästa ekonomiska egenskaperna respektive de bästa övriga 
egenskaperna? 

 

1.2 Avgränsningar 

Då kvalitet och ekonomi är ett mycket brett område har rapporten avgränsats till 
att enbart behandla ett fåtal delar av dessa områden. Rapporten kommer inte att 
innehålla en jämförelse av alla funktionskrav som ställs på ett tak, det som inte 
kommer att vara representerat i denna rapport är bland annat: isoleringsgrad, 
bärförmåga och brandmotstånd.  

Det hade även varit intressant att undersöka hur marknaden ser ut i övriga 
Europa, men detta rymdes inte heller inom ramarna för detta arbete. 

1.3 Disposition 

Rapporten är i huvudsak disponerad på tre olika områden: En teoretisk bakgrund 
som visar vilka system som kan vara relevanta (kapitel 2), jämförelse av dessa 
(kapitel 4) och till slut en analys av jämförelsen. 

Tyngdpunkten har vi lagt på själva jämförelsen.  
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Påverkningar på tak 

Taket är det viktigaste skyddet mot påkänningar från uteklimatet. Den viktigaste 
uppgiften är att bidra till ett bra inomhusklimat, och därför är taket det 
klimatskyddet med de högsta funktionskraven. De största påfrestningarna på taket 
beror självklart på nederbörd, men andra viktiga faktorer som man också måste ta 
hänsyn till är:  

• Mekanisk påverkan (bl.a. trafiklast, vindlast, snöskottning och rörelser i 
underlaget). 

• Brand (Förhindra brandspridning och underlätta släckning). 

• Klimatisk påverkan (bl.a. regn, snö, is och temperatursvängningar). 

• Fukt (fukt som avges från huskonstruktionen). 

Av dessa är det den klimatiska påverkan och fukten som är de mest problematiska, 
och som ger upphov till störst skador.[7]  
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2.2 Takkategorier 
Man brukar dela in tak i två olika kategorier; kalla och varma tak. Ett mellanting 
mellan de kalla och varma taken är ett parallelltak. De kalla taken och parallell 
taken är dominerande i småhus, därför blir det främst de som är intressanta för vår 
del. De varma taken förekommer främst på industribyggnader.[7] 

De isolerade takkassetterna som vi har undersökt har en uppbyggnad likt ett 
parallelltak och de oisolerade takkassetterna har en uppbyggnad likt ett kallt 
tak.[21,24, 27,28] 

2.2.1 Kallt tak 

I ett kallt tak ligger värmeisoleringen skiljt från det yttre klimatskyddet (se figur 
2.1), som gör att man i stort sett kan uppnå samma temperatur i yttertaket som i 
uteluften vilket medför att man inte får lika stora problem med snösmältning som 
vid ett varmt tak, ventilationen är även bra. Ventilationen gör att den fuktiga 
luften som kan finnas under yttertaket kan transporteras ut. Detta sker genom att 
luften som finns inne i takkonstruktionen är lite uppvärmd, och därför stiger 
uppåt, där den försvinner ut. Detta medför att det sugs in luft utifrån i 
nederkanterna på takkonstruktionen. Den torra uteluften ersätter den uppvärmda 
fuktiga inneluften. På detta sätt får man en cirkulation av luften, som tar med sig 
luftfukten som finns i inne i konstruktionen ut och ersätter den med torr luft.[5,7] 

1.Vindsbjälklag 
2.Värmeisolering 
3.Vindavledare 
4.Takstol 
5.Bärläkt 
6.Takboard/Råspont 
7.Tegelpannor 
8.Ångspärr 
9.Glespanel 
10.Innertak 

 
 

 

 

 

Figur 2.1 Uppbyggnad av kallt tak[17] 
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2.2.2 Varmt tak 

I det varma taket läggs isoleringen i direkt anslutning till yttertaket, precis under 
tätskiktet, och då ofta med begränsad eller ingen ventilation (se figur 2.2). På de 
varma taken kommer värmen som stiger ut ur konstruktionen, i kontakt med den 
kalla ytan på det yttre klimatskyddet. Man kan generellt räkna med att 
ventilationen som blir i en sådan här typ av konstruktion inte bidrar till någon 
temperaturminskning på yttertaket. Detta kan medföra att om det ligger snö på 
taket blir det problem med snösmältning. Andra viktiga delar är att det lätt 
magasineras fukt i konstruktionen, samt att insidan på konstruktionen måste vara 
helt vattentät. [5, 7] 

1.Bärande underlag 
2.Ångspärr 
3.Isolering i flera lager 
4.Ventilerad luftspalt 
5.Takboard  
6.Ytpapp 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 Uppbyggnad av varmt tak[17] 
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2.2.3 Parallelltak 

Ett parallelltak är ett mellanting mellan ett kallt och ett varmt tak (se figur 2.3). 
Funktionen är ungefär densamma som för det varma taket, med skillnaden att likt 
det kalla taket finns det en större luftspalt, som bättre ventilerar ut fukten ur 
konstruktionen.[7] 

Ett problem som kan uppkomma med denna typ av takkonstruktion är att under 
vintertid, när luften i den ventilerade luftspalten håller en ganska låg temperatur 
och en hög relativ ånghalt så har den inte tillräcklig kapacitet för att ta upp den 
fukt som kan finnas på undersidan av råsponten.[29] 

1.Ytpapp 
2.Råspont 
3.Ventilerad luftspalt 
4.Takstol 
5.Värmeisolering 
6.Ångspärr 
7.Glespanel 
8.Innertak 
9.Vindskydd 

 
 
 
 
 

 

Figur 2.3 Uppbyggnad av parallelltak[Paroc(2006)] 

2.3 Fukt 

På en takkonstruktion är det oftast fukt som orsakar de största skadeproblemen. 
[Björk(1997)] Här undersöks vilka typer av fukt som är vanliga i en 
takkonstruktion och vilka problem som de för med sig.  

Det finns ett antal fuktkällor som kan påverka en huskonstruktion: nederbörd, 
luftfukt, markfukt, byggfukt och lokala fuktbelastningar.[8] 
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2.3.1 Nederbörd 

En byggnads horisontella delar träffas av nederbörd, vilket gör att byggnadens tak 
måste vara helt tätt. Men även de vertikala delarna träffas av en hel del nederbörd i 
form av slagregn. Slagregnets mängd och intensitet varierar kraftigt beroende på 
geografisk placering och väderstreck. Även byggnadens placering i terrängen och i 
förhållande till omgivande bebyggelse har en avgörande betydelse för hur mycket 
slagregn byggnaden utsätts för.[10] 

2.3.2 Luftfukt 

• UtomhusluftUtomhusluftUtomhusluftUtomhusluft    

Den relativa luftfuktigheten varierar över året. Från att vara runt 85 % på vinter 
till ca 70 % på sommaren. Vid regn och dimma kan den relativa luftfuktigheten 
bli så hög som 100 %, medan den kan bli ända ner till 35 % under torra och 
varma sommardagar. På natten är den oftast något högre än vad den är på 
dagen.[10] 

• InomhusluftInomhusluftInomhusluftInomhusluft    

De dagliga inomhusaktiviteterna medför ett visst fukttillskott till inomhusluften. 
Detta medför att inomhusluften ofta har en högre luftfuktighet än uteluften. Det 
som avgör hur hög inomhusånghalten blir är följande: utomhusånghalten, 
fuktproduktionen inomhus, och ventilationens storlek. Inomhusluften däremot 
har en högre relativfuktighet på sommaren, beroende på att uteluften har en högre 
ånghalt på sommaren.[10] 

2.3.3 Byggfukt 

Under produktionen tillförs fukt avsiktligt till konstruktionen genom exempelvis 
betonggjutning och murning, men även material som levereras till ett bygge har 
ofta en högre fukthalt än jämviktsfukthalten.[10] 

Om inte materialet skyddas ute på arbetsplatsen kan det utsättas för nederbörd, 
som ökar fukten i materialet. Under själva byggtiden kan snö och regn samlas på 
konstruktionen och sugas upp av det exponerade materialet. Fukten som finns 
kvar efter en byggnads färdigställande kallas byggfukt och måste kunna torkas ut. 
[10] 

2.3.4 Markfukt 

När man pratar om markfukt menar man den fukten som finns i marken, dels 
som vatten, men även som ånga. [10] 
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2.3.5 Lokala fuktbelastningar 

Förutom de fuktkällor som har nämnts ovan förekommer det speciella 
fuktbelastningar. Dessa skall man inte räkna med vid en dimensionering, utan de 
bör istället undvikas genom god konstruktionsteknik. Det kan t.ex. vara: läckande 
tak, läckande stuprör, läckande hängrännor, bristfällig plåtavtäckning, olämplig 
fasadutformning och läckande vattenledningar.[10] 

2.3.6 Fuktspärrar 

Nu för tiden finns det fastställda gränser för var gränsen går mellan vad som är en 
ångspärr och vad som är ett vindskydd (se figur 2.4). Enligt en klassisk tumregel så 
skall en ångspärr på insidan av taket vara 10 gånger mer ångtät än vindskyddet på 
utsidan. De ångspärrar som används idag, oftast 0.20 mm plastfolie, är i själva 
verket så ångtäta att förhållandet blir 200 eller mer.[15] 

 

Figur 2.4 täthet för olika fuktspärrar[15] 

2.4 Fuktproblem 

Oftast så är ett tak på ett småhus uppbyggt med en stomme av trä. Om 
takkonstruktionen misslyckas med att skydda huset från fuktangrepp kan det få 
ödesdigra konsekvenser. Om trästommen blir fuktskadad och som följd av detta 
blir angripen av röta finns det risk att den förlorar sin bärighet. Det är även risk att 
fukten ger upphov till att det utvecklas mögel och blånadssvampar. Dessa 
försämrar inte virkets hållfasthet, men de kan ge upphov till lukt och 
missfärgningar. [4, 6, 8, 2] 

För de som bor i huset kan det även innebära fara för hälsan. Många av svamparna 
som trivs i de fuktiga miljöerna eller deras restprodukter påverkar människors 
hälsa. Till dessa organismer hör mögelsvampar, alger, kvalster och bakterier. Hög 
fuktnivå kan även påverka material så att avspaltningen av kemiska ämnen ökar, 
även dessa kan vara farliga för människan. [4, 6, 8] 
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2.5 Beskrivning av takkonstruktion med råspont 

Den uppbyggnaden av taket som vi här i rapporten har benämnt som den 
traditionella, är den som är den vanligaste ute i produktionen. Den består av 
råspont, antingen i lösvirke eller i form av luckor, som spikas direkt i takstolen. En 
råspontslucka är ett antal råspontsbrädor som har satts ihop i förhand. Utanpå 
råsponten läggs först ett tätskikt bestående av underlagspapp, sedan ströläkt och 
efter denna bärläkt, på denna lägger man takpannorna. Ströläkten har som 
funktion att bilda en luftspalt, som dels gör att fukt som tränger ner under 
takpannorna kan ventileras bort, dels kan den ledas ut i hängrännan i nederkanten 
av takfoten. Bärläkten har som uppgift att vara ett underlag för takpannorna (se 
figur 2.5). 

Något som är viktigt när man bygger med råspont är att undersidan av råsponten 
är ventilerad. Är det ett kallt tak så är det viktig att det finns ordentliga 
ventilöppningar i nederkanten av konstruktionen, men även i nocken. Om det är 
ett parallelltak är det viktigt att man har en ordentlig luftspalt så att den fuktiga 
luften kan ventileras ut. Om ventilationsöppningarna av någon anledning skulle 
täppas igen, t.ex. löv som blåser in under takpannorna eller liknande är detta 
mycket allvarligt för hela konstruktionen.[7] 

Uppbyggnaden med råspont kan användas till alla taklutningar. Det som kan 
hända om lutningarna blir för låga är att man inte kan använda sig av takpannor 
längre, utan istället får man lägga en tåligare takpapp. [25] 

Råspont finns normalt i längder från 2,7-5,4m. Tjockleken ligger normalt på 
antingen 17 eller 21mm. Bredden ligger oftast mellan 95 och 145mm. 
Råspontsluckor finns i lite olika dimensioner och utföranden. Bredden kan variera 
från 500mm till runt 600mm. Längden på råspontsluckorna kan variera och ligger 
mellan 3 och 4m, men det går att beställa även andra längder. [18, 25] 

Takpapp har en beräknad livslängd på 40år och råsponten har en betydligt längre 
livslängd då den ej utsätts för skada.[15] 

 

Figur 2.5 Takkonstruktion med råspont [19] 
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2.6 Beskrivning av takkonstruktion med board 

Takboard eller i vardagligt tal kallat Masonite är ett skivmaterial som är helt 
uppbyggt av naturmaterial. Materialet är i huvudsak uppbyggt av spill från sågning 
av virke. Det som tas tillvara och förädlas är flis, sågspån och kutterspån. 
Förädlingen går kortfattat till på följande sätt: Trämaterialet förädlas under i 
huvudsak två processer. Den första är då trämaterialet finfördelas till långa fibrer 
under högt tryck. Massan från denna process förs vidare och mals ner för att sedan 
med hjälp av lim (vilket även det utvinns från trämaterialet) sammanpressas till 
skivor.[16, 26] 

Monteringen av takboardskivorna sker direkt på takstolarna, maximalt 
centrumavstånd är 1200mm och boarden fästes med förzinkad trådspik. 
Överlappningen mellan skivorna skall vara 150mm i horisontalled och i vertikalled 
40mm. För god ventilering mellan takpanna och board krävs det ett nedhäng på 
20-25mm (se figur 2.6). [16, 26] 

Med detta system krävs ingen ströläkt utan man monterar bärläkten direkt utanpå 
boarden. Rekommenderade dimensioner på dessa är 45x70mm där 
centrumavståndet är större än 800mm mellan takstolarna och vid mindre 
centrumavstånd kan 45x45mm bärläkt användas. Även vid användning av 
boarden är det viktigt att den ventileras på undersidan. [16, 26] 

Konstruktionen med board kan användas på taklutningar ner till 14°. Vid 
taklutningar mellan 14 och 22° skall bordclips användas, det vill säga ett 
skarvbläck som monteras mitt mellan takstolarna för att hålla ihop skivorna. [16, 
26] 

Skivorna görs i huvudsak i dimensionerna 1250x1820mm och 1250x2460mm, 
tjockleken är ca 4mm. [16, 26] 

 

Figur 2.6 Takkonstruktion med board [16] 
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2.7 Beskrivning av takkonstruktion med takduk 

Ett relativt nytt sätt att få fuktsäkra tak är att använda sig av tätskikt med 
andningsförmåga, av liknande typ som finns i vissa funktionskläder. Istället för 
konstruktionen med råspont och takpapp spänner man en duk mellan takstolarna, 
med ett tyg som leder bort regnvatten och är vindtätt, men samtidigt släpper 
igenom luftfukt som kommer inifrån konstruktionen (se figur 2.7). Detta medför 
att man inte behöver någon ventilerad luftspalt på insidan av tätskiktet. Istället 
släpper duken igenom luftfukten och den kan avdunsta i luftspalten som blir på 
undersidan av takpannorna. [15, 22] 

Monteringen av takduken sker genom att man helt enkelt lyfter upp hela rullen på 
takstolskonstruktionen och sedan rullar ut duken över takstolarna, spänner den 
mellan takstolarna och häftar fast den med häftklamrar. Utanpå takduken lägges 
strö- och sedan även bärläkt, och till sist takpannorna. [15, 22] 

Istället för ångspärren som ligger i de andra konstruktionerna använder man sig 
här av en ångbroms som är lite mer genomsläpplig än den traditionella ångspärren 
(se figur 2.3). [15, 22] 

När man använder sig av detta system är det viktig att hela huskonstruktionen blir 
helt tät, om det blir ett litet hål i tätskiktet så är det risk för att det läcker in 
fuktigluft som kan utveckla fuktskador. [15, 22] 

Rullarna med takduk finns i lite olika utförande oftast har de en bredd mellan 1,1-
1,5m och en längd som ligger mellan 20- och 50m. Vikten varierar ju självklart 
med längden, men den ligger runt 6kg för en 20m och ca 14kg för en 50m rulle. 
[15, 22] 

Takduken har en beräknad livslängd på 50år. [15, 22] 

 
Figur 2.7 Takkonstruktion av ett kalltak med takduk [15] 
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2.8 Beskrivning av takkonstruktion med takkassetter 

• Isolerade takIsolerade takIsolerade takIsolerade takkassetterkassetterkassetterkassetter    

Sett inifrån så är takkassetterna uppbyggda med glespanel, plastfolie, isolering 
luftspalt, råspont, underlagspapp och strö- och bärläkt. I efterhand fästes gipsskiva 
på insidan och takpannor som yttre takbeklädnad. Dessa takkassetter är helt 
självbärande (se figur 2.8). [21, 23, 24, 27, 28] 

Kassetterna monteras på ytterväggen och i nockbalken. Infästningen sker med ett 
vinkelbeslag på ytterväggens hammarband och i nocken lägges kassetten på 
nockbalken, sammanfogningen av de mötande takkassetterna uppe i nocken sker 
med hjälp av spikplåtar. [21, 23, 24, 27, 28] 

• Oisolerade takOisolerade takOisolerade takOisolerade takkassetterkassetterkassetterkassetter    

Dessa levereras till byggarbetsplatsen med råspont, underlagspapp, strö- och 
bärläkt. Monteringen av dessa sker direkt på takstolarna och fästes med spik 
genom råspont och papp eller med hjälp av en regel som ligger på undersidan av 
råsponten som man kan spika fast direkt i takstolen. [21, 23, 24, 27, 28] 

Vad det gäller genomföringar på dessa två takkassetter så görs detta i efterhand, 
grunden till detta är att man vill skydda konstruktionen så långt som möjligt från 
onödig fukttillförsel i form av nederbörd, även inpassningen av genomförningarna 
får en högre kvalitet när dessa görs i efterhand. [21, 23, 24, 27, 28] 

Konstruktionen med takkassetterna, både isolerade och oisolerade kan man 
använda till hur låga taklutningar som helst, även här är den enda skillnaden den 
att man får byta ut takpannorna mot en bättre takpapp. [21, 23, 24, 27, 28] 

Storleken på takkassetterna varierar kraftigt från byggnad till byggnad, men det 
kan även bli flera olika stora kassetter i samma byggnad. Generellt sett kan man 
säga att kassetterna aldrig blir bredare än 2,6m. Detta beror på att i alla fall de 
isolerade elementen helst skall fraktas liggande och därför inte får bli bredare för 
att lastbilarna skall klara av att transportera dem utan några speciella tillstånd. 
[Vägverket(2005)] En annan orsak till att kassetterna inte blir större är att de skall 
passa in mellan takstolarna som oftast har ett centrumavstånd på 1,2m. [21, 23, 
24, 27, 28] 

Längden på en takkassett varierar beroende på konstruktionen. Kassetten skall gå 
från väggen ända upp till nocken, därför är avgörande faktorer hur brett huset är 
och vilken lutning det är på taket. [21, 23, 24, 27, 28] 
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Figur 2.8 En isolerad takkassett  
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2.9 Förklaring till jämförelsen 

De faktorer som undersökts är de som vi tycker är avgörande vid val av den 
lämpligaste konstruktionslösningen. Det är viktigt att poängtera att alla 
jämförelser och tillhörande betygsättning är gjorda utan några analytiska samband, 
resonemanget är utfört utifrån våra inhämtade kunskaper och erfarenheter.  
Förklaring till de faktorer vilka vi har undersökt i jämförelsen: 

SystemegenskaperSystemegenskaperSystemegenskaperSystemegenskaper::::    (se Tabell 4.1) 
Vattenavledning - Förmåga att transportera bort regnvatten som har tagit sig in 
under takpannorna, samt förmåga att leda bort regnvattnet från de mer 
fuktkänsliga delarna av konstruktionen. 

Ventilation - Förmåga att transportera bort den fuktiga luften i konstruktionen. 

Byggbarhet - Smidighet att arbeta med systemet vid montering och skapande av 
god arbetsmiljö. 

I tabellen över de olika systemegenskaperna står en hög siffra för bra egenskaper 
och en låg siffra för sämre egenskaper. 

EkonomiEkonomiEkonomiEkonomi::::    (se Tabell 4.2)    
Projekteringskostnader - Kostnader för den utförda projekteringen. 

Monteringskostnader - Kostnader för det utförda arbetet vid monteringen. 

Materialkostnader - Kostnader för material och tillverkning.  

I tabellen över de olika kostnaderna står en låg siffra för höga kostnader och en 
hög siffra för lägre kostnader. 

ÖvrigaÖvrigaÖvrigaÖvriga egenskaper: egenskaper: egenskaper: egenskaper:    (se Tabell 4.3) 

Tekniska lösningar - Utförande av konstruktionen, med hänsyn till bland annat 
genomföringar och andra problematiska moment. 

Beständighet - Hur lång livslängd som är beräknad för de olika systemen. 

Fuktskydd av konstruktionen – Systemets förmåga att snabbt få konstruktionen 
under tak, samt i vilken omfattning de fuktkänsliga delarna är utsatta för fukt. 

I tabellen över de övriga egenskaperna står en hög siffra för bra egenskaper och en 
låg siffra för sämre egenskaper. 
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3 Genomförande 
Arbetet inleddes med att en förstudie gjordes över vad det fanns för olika varianter 
och material att använda i en takkonstruktion. För att tillskansa oss bra 
information har en litteratur- och internetstudie gjorts. 

För att även få en bredare kunskap om de prefabricerade systemen som i dagsläget 
finns på marknaden har vi varit i kontakt med två olika företag som idag använder 
sig av prefabricerade taksystem.  

Det gjordes också ett antal intervjuer med erfarna aktörer i branschen, bland annat 
konstruktörer och arbetsledare som inte har någon anknytning till de olika 
leverantörer som vi valt att undersöka närmare. Inför varje intervju gjordes 
specifika frågor som hade anknytning till personen som skulle intervjuas, detta för 
att få ut så mycket som möjligt av just deras expertis i ämnet.Detta för att få en 
mer objektiv bild av de för- och nackdelar som finns med materialen och 
uppbyggnaderna. För att få ökad insikt i hur montage och leverans av 
takkassetterna sker, så var vi ute på ett studiebesök där vi fick vara med när de 
monterade takkassetterna på ett småhus. Projektet Heljered, där studiebesöket 
ägde rum, var upphandlat och projekterat av Derome träteknik och takkassetterna 
var tillverkade av A-hus. 

Intervjuer och litteraturstudie sammanställdes och utifrån detta gjordes en 
jämförelse inom ett antal områden som vi har valt att beröra vad det gäller 
funktionskrav, ekonomi och övriga faktorer. För att få en lättöverskådlig bild av 
jämförelsen har vi betygsatt de olika systemen i en 5-gradig skala inom varje 
område. Betygsskalan är absolut och meningen är att man lättare skall få en 
överblick över de olika för- och nackdelarna som systemen har.  

Efter detta gjordes en sammanvägning av de poäng som de olika 
konstruktionslösningarna fick. Sammanvägningen analyserades och en av 
konstruktionerna blev utsedd till den som är mest lämplig för A-hus. 
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4 Resultat 

4.1 Takkonstruktion med råspont 

• FöFöFöFördelarrdelarrdelarrdelar    

En stor fördel som finns med takkonstruktionen med råspont är att det är den 
lösningen som helt klart är mest beprövad. Man har använt sig av den här 
lösningen i många år och man vet att den funkar, och vilka problem som kan 
uppstå, och hur man skall hantera dem.  

Det har en stabil uppbyggnad, vilket medför en viss säkerhetskänsla vid 
monteringen.  

Det är relativt smidigt att få till genomföringar, (som t.ex. takfönster eller 
skorstenar) med denna typ av uppbyggnad. 

Det är smidigt att montera, inga krångliga arbetsmoment. 

• NackdelarNackdelarNackdelarNackdelar    

När man använder sig av råspontsluckor minskar man monteringstiden, men även 
då har systemet många olika och tidskrävande arbetsmoment och det medför långa 
monteringstider. Detta medför i sin tur att det lätt kommer in fukt i 
konstruktionen under den långa monteringstiden.  

På grund av de många och tidskrävande arbetsmomenten så har uppbyggnaden 
med råspont höga monteringskostnader och även höga totalkostnader. 
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4.2 Takkonstruktion med board 

• FördelarFördelarFördelarFördelar    

Uppbyggnaden med board är den som är mest ekonomisk. Den har låga 
materialkostnader och låga monteringskostnader. 

Det är även ett bra alternativ ur miljösynpunkt sett. Takboardskivor är i huvudsak 
uppbyggda av naturmaterial taget från spill i tillsågningen av virkesvaror. 

• NackdelarNackdelarNackdelarNackdelar    

Uppbyggnaden med board kan ibland kännas svår att arbeta med. Det kan vara 
svårt vid monteringen av skivorna, då man inte riktigt har något fast att gå på. I 
likhet med uppbyggnaden med takduk så måste man även här arbeta med strö- 
och bärläkten hela tiden för att kunna ha något att gå på vid den fortsatta 
monteringen. Den har ett godkänt genomtrampningsskydd, men den tål inte att 
belastas längre tider än vid olycksfall. Det kan kännas osäkert att hålla på med 
monteringen när endast bärläkten finns att gå på. 

I monteringsfasen då överlappning skall ske mellan skivorna är risken för att 
överlappningen inte blir enligt föreskrivna angivelser. Detta kan medföra att 
boarden inte får de ventilationsspalter som krävs, vid för kort överlappning i 
vertikalled blir nedhänget för stort vilket kan medföra att boardens undersida är i 
kontakt med isoleringen vilket i sin tur kan medför fukt- och rötproblem. Likaså 
om överlappningen blir för stor påverkar detta kondensvattnets avrinning, då 
skivan blir för plan. Om den horisontella överlappningen utförs med en kortare 
överlappning än 150mm kan detta medföra att fukt tränger sig ner i 
nästkommande lagret av konstruktionen.  

Vad det gäller genomföringar med boardsystem så ser vi att ett problem med 
avvattning av vatten som har trängt igenom takpannorna kan uppstå. Vid 
infästningen av den övre skivan som ligger ovanför genomföringen kommer det att 
kunna samlas vatten och smuts som kan leda till fuktskador och vidare problem. 

Problem kan uppstå med boardtaken i samband med slagregn, då regnet kan 
pressas upp under takboarden och ta sig in i konstruktionen.  
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4.3 Takkonstruktion med takduk 

• FördelarFördelarFördelarFördelar    

Konstruktionen med takduk är smidig att montera och har en snabb 
monteringstid. Rullarna kan lyftas för hand och det krävs ingen kran vid 
monteringen. Detta medför att man snabbt kan få tak på huset och snabbt får ett 
s.k. ”torrt” hus. 

I och med att man inte behöver någon luftspalt på undersidan av konstruktionen, 
sparar man in ett arbetsmoment, vilket även det sparar tid.  

Uppbyggnaden med takduk har låga totalkostnader. 

Takduken har en lång livslängd och kräver inget underhåll så länge den inte går 
sönder.(50 år) 

Konstruktionen med takduk har en väldigt låg vikt, därför blir ett tak som uppförs 
med takduk en väldigt lätt konstruktion. 

Den största fördelen med systemet med takduk och själva anledningen till att de 
har utvecklat systemet är att taket skall ha lättare för att ”andas”. Med det menar 
man att konstruktionen skall släppa ut den fuktiga luften som har kommit in vid 
monteringen.  

• NackdelarNackdelarNackdelarNackdelar    

Takduken kan kännas osäker att arbeta med när man monterar den. Den har i och 
för sig genomtrampningsskydd. Men man måste hela tiden arbeta med strö- och 
bärläkten för att ha något att gå på när man rullar ut duken.  

På grund av att man egentligen inte har något fast att sätta några 
avvattningsskenor i kan det bli problematiskt att få till avvattning vid 
genomföringar. 
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4.4 Takkonstruktion med takkassetter 

• FördelarFördelarFördelarFördelar    

En stor fördel med ett prefabricerat system är att det är skyddat från fukt under 
hela prouduktionsfasen, från produktion i fabrik till montering på 
byggarbetsplatsen. Hela sammansättningen av kassetterna sker under tak och på så 
sätt minskar man risken för byggfukt och monteringen sker under en kort 
tidsperiod vilket även det minskar risken för förhöjd nivå av byggfukt.  

Med tanke på den korta monteringstiden på byggarbetsplatsen så bidrar det till att 
man får ett ”torrt hus” väldigt snabbt. Uppbyggnaden av byggnaden från färdig 
platta på mark till ”torrt hus” kan förkortas ner till två dagar då man använder sig 
av ett helt prefabricerat byggnadssätt.  

• NackdelarNackdelarNackdelarNackdelar    

Det blir ett antal skarvar i lodrät riktning som skapar en linje från nock till takfot. 
Detta kan medföra ett ökat fukttillskott om det under monteringen inte utförs på 
ett riktigt sätt.  

Även vid infästningen mellan vägg och tak kan även här stora fuktproblem uppstå 
om inte monteringsanvisningar inte följs. 

Det är även problematiskt att montera takkassetterna, då man vid monteringen 
måste riva bort ångspärren som ligger på insidan av kassetterna och trycka upp 
isoleringen för att komma åt att fästa kassetterna i varandra och i väggar och nock.  

Systemen med takkassetter har väldigt höga projekteringskostnader, man måste 
oftast använda sig av systemen i en större skala för att det skall bli ekonomiskt 
försvarbart.  
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4.5 Jämförelse av systemegenskaper 

Tabell 4.1 Systemegenskaper 

Kommentarer: 
Vad det gäller vattenavledning är systemen ganska jämbördiga, bortsett från 
uppbyggnaden med board (se tabell 4.1). Risken med boarden är att den efter en 
långvarig fuktbelastning kan deformeras och nedhänget mellan takstolarna kan 
öka. Det som kan hända då är: dels att skivorna hänger ner och får kontakt med 
underliggande isolering, dels att det uppkommer glipor i de horisontella skarvarna 
genom att det blir olika mycket nedhäng på skivorna. 

En risk som finns med alla konstruktioner förutom den med board, är att vattnet 
kan komma att rinna utmed ströläkten, vilken kan ta skada av kontakten med 
vattnet. Uppbyggnaden med board har dels ingen läkt i den vertikala ledden, dels 
har den ett tvärfall in mot mitten på skivorna som leder bort vattnet från virket.  

Takduken är i särklass bäst på att ventilera bort fuktig luft som har kommit in i 
konstruktionen. De andra systemen använder sig av en ventilerad luftspalt där den 
fuktiga luften ventileras ut, takduken däremot släpper igenom fuktig luft genom 
konstruktionen p.g.a. att duken är diffusionsöppen. Boarden är lite sämre än de 
andra systemen på att ventilera bort fuktig luft därför att luftspalten lätt blir för 
liten om boarden tappar formen och börjar hänga ner. 

Det helt klart smidigaste systemet att montera är takkassetterna, på grund av de 
enkla och systemets få arbetsmoment. Boarden är det system som är osmidigast att 
montera, skivorna är otympliga och det är noga att överlappen utformas rätt för att 
taket skall uppnå önskvärd funktion. Både boarden och takduken kan vara 
problematiska att montera, då de endast har genomtrampningsskydd och man 
måste då arbeta med bärläkten parallellt med monteringen av tätskikten. Det 
traditionella systemet är relativt säkert att montera, det har en stabilare 
uppbyggnad och är stadigare att gå på. 

Totalt sett så är det takkassetterna som klarar systemkraven bäst. Men takduken 
och det traditionella systemet ligger inte så långt efter. Systemet med board är det 
som är minst lämpligt med hänsyn till systemkraven. 

  Råspont Board Takduk Takkassett 

Vattenavledning 4 3 4 4 

Ventilation 3 2 5 3 

Byggbarhet 3 1 2 5 

Totalt betygTotalt betygTotalt betygTotalt betyg    10 6 11 12 
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4.6 Jämförelse av ekonomin 

 Tabell 4.2 Ekonomi 

 Råspont Board Takduk Takkassett 

Projekteringskostnader 4 4 4 1 

Materialkostnader 2 5 3 2 

Monteringskostnader 2 4 3 5 

Totalt betygTotalt betygTotalt betygTotalt betyg    8 13 10 8 

Kommentarer: 
Projekteringskostnaderna är ganska jämbördiga för de olika systemen om man 
bortser från takkassetterna, (se tabell 4.2). Det som är den stora skillnaden här är 
att det krävs mycket mer omfattande projekteringsarbete för att kunna uppför ett 
hus med takkassetter. I och med att kassetterna ser olika ut för varje hus krävs det 
att man noga arbetar igenom hur kassetterna skall utföras till just det aktuella 
projektet. 

För att takkassetterna skall kunna försvaras ur en ekonomisk synpunkt är det 
avgörande att man kan använda sig av ett system där man inte behöver utföra en 
ny projektering vid varje entreprenad. 

För att lättare kunna jämföra materialkostnaderna för de olika systemen har vi 
gjort en väldigt grundläggande analys, och jämfört de olika materialkostnaderna 
som de olika systemen har på ett av de större byggvaruhusen (se Bilaga 1).[30] Det 
är virket som gör att systemet med råspont och takkassetterna får så höga 
materialkostnader som de får. Även takpappen står för en betydande del av 
materialkostnaderna. Själva takduken har höga materialkostnader men systemet 
med takduk kräver ingen råspont och får på så vis låga materialkostnader relativt 
systemet med råspont. I jämförelsen är alla priserna hämtade direkt från en 
byggmaterialsförsäljare, så själva priserna är inte intressanta i sig för ett företag som 
A-hus, men det ger en överskådlig bild över hur de förhåller sig gentemot 
varandra.  

Boarden har de i särklass lägsta kostnaderna. Skivorna tillverkas av spillmaterial 
från annan verksamhet. Att monteringskostnaderna är så låga beror på att de går 
snabbt att montera.  

Om man ser på totalkostnaderna så kan man se att det är boarden som har de helt 
klart lägsta kostnaderna. Det som drar upp totalkostnaderna för det traditionella 
systemet är främst de höga monteringskostnaderna, vilka främst beror på de 
många och tidskrävande arbetsmomenten. För takduken som har ganska höga 
materialkostnader så sänks totalkostnaderna på grund av att det har låga 
projekteringskostnader samt att dukarna är snabba att montera. 
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4.7 Jämförelse av övriga egenskaper 

Tabell 4.3 Övriga egenskaper 

  Råspont Board Takduk Takkassett 

Tekniska lösningar 4 1 2 3 

Beständighet 3 2 4 3 

Fuktskydd av 
konstruktionen 

2 3 4 5 

Totalt betygTotalt betygTotalt betygTotalt betyg    9 6 10 11 

Kommentarer: 
Systemet med board har helt klart de sämsta tekniska lösningarna, (se tabell 4.3). 
Det är svårt att få till bra avrinning vid genomföringarna, på grund av att skivorna 
har ett tvärfall i mot mitten av skivan. Även vid användning av takduk kan det 
vara svårt att utforma genomföringarna. Här är problemet att man inte kan fästa 
en eventuell avvattningslist i själva duken utan behöver något stabilare. Vad det 
gäller avvattningen vid genomföringar är de två resterande systemen likvärdiga, 
men med takkassettlösningen är det lite mer problematiskt att utföra 
genomföringarna.  

En nackdel med takkassetten är att den har längsgående skarvar enda från nock till 
takfot, detta medför större risk för läckage vid en eventuell skada på tätskiktet.  

Takduken får högre betyg då denna har en längre beräknad livslängd än pappen 
och råsponten. Boarden har i förhållande till de andra systemen en kortare 
livslängd. 

När det gäller att skydda konstruktionen så är takkassetterna helt överlägsna. De 
tillverkas på en fabrik och fraktas sedan skyddade till byggarbetsplatsen där de 
snabbt monteras och får hela den övriga konstruktionen under tak. Detta medför 
att kassetterna innehåller ytterst lite byggfukt samt att man snabbt kan börja torka 
ut den byggfukten som finns i den övriga konstruktionen. Även boarden och 
takduken går snabbt att montera vilket gör att den övriga konstruktionen snabbt 
kommer under tak. Det traditionella systemet har lång monteringstid, vilket 
medför att råsponten ligger blottad under en lång tid då nederbörd kan skada 
virket och ge ökad mängd byggfukt.  
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5 Slutsats och diskussion 

5.1 Val av system  

Tabell 5.1 Slutbetyg 

 Råspont Board Takduk Takkassett 

Systemegenskaper 10 6 11 12 

Ekonomi 8 13 10 8 

Övriga egenskaper 9 6 10 11 

SlutSlutSlutSlutbetygbetygbetygbetyg    27 25 31 31 

Om man tar och summerar alla betygen som de olika systemen har fått i de 
jämförelser som vi har gjort, så ser man att det är systemet med takkassetterna och 
systemet med takduk som får de totalt högsta slutbetygen (se tabell 5.1). 

Även om vi i denna jämförelse kom fram till att det finns två olika system som är 
likvärdiga så anser vi ändå att det i längden kommer att löna sig för A-hus att 
använda sig av systemet med takkassetter. 

För att det skall löna sig för A-hus att använda sig av detta system måste man 
utföra ett mycket mer omfattande projekteringsarbete. Takkassetterna skiljer sig 
mycket från tak till tak, därför måste man utföra en grundlig projektering för i 
stort sett varje hustyp. Ett förslag till arbetsgång är att man på A-hus börjar med 
att använda sig av takkassetter på ett par av hustyperna, detta för att inhämta 
erfarenhet och arbeta bort de ”barnsjukdomar” som kan uppstå. Systemet med 
takkassetter kräver att man i förväg noga tänker igenom hur kassetterna skall 
utformas och hur man skall montera dem på stommen. 

Under uppbyggnadsfasen av ett prefabricerat system kommer 
projekteringskostnaderna vara förhöjda men på sikt kommer man att vinna på det 
då projekteringskostnaderna sjunker och monteringsmomentet kommer att gå 
snabbare när systemet börjar bli inarbetat.  

Det är viktigt att alla kassetterna blir korrekt utformade i fabrik för att montering 
skall gå så smidigt som möjligt. Det är väldigt små marginaler som avgör om 
kassetterna passar vid monteringen eller inte. Vid monteringen av kassetterna är 
det väldigt viktigt att information går ut till dem som skall utföra monteringen av 
kassetterna samt arbetsledningen på byggarbetsplatsen. För att uppnå detta tror vi 
att A-hus bör ha utförliga genomgångar av monteringsgången med 
monteringspersonal och/eller arbetsledning, eller rent av att anställa egen 
monteringspersonal för att öka kvalitén ytterligare. Man bör under transport och 
montering hantera kassetterna varsamt då dessa är mycket ömtåliga vad det gäller 
underlagspapp och den inre ångspärren.  
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Ett problem med de prefabricerade takkassetterna är att de kan vara svåra att 
använda till hustyper med allt för invecklade taklösningar och därför kommer det 
troligen inte att löna sig att införa detta system på alla A-hus hustyper. 

5.2 Fortsatt arbete 

Vår förhoppning är att detta arbete kan påverka A-hus att vidareutveckla sina 
takkonstruktioner och noggrant arbeta igenom ett system som på sikt kommer att 
löna sig för företaget.  

En bra början för A-hus skulle kunna vara att göra en ännu mer ingående analys 
över hur stora materialkostnader de olika systemen verkligen skulle uppgå till för 
företaget. Samt att undersöka hur mycket projekteringsarbete som krävs för att 
utforma de olika hustyperna med ett prefabricerat system och vilka 
projekteringskostnader detta skulle innebära. Det kan vara bra att börja med ett 
par av de mindre komplicerade hustyperna och se hur bra systemet fungerar.  

Utifrån besöket på Heljered projektet, ser vi att ett mer noggrant och mer 
genomarbetat projekteringsarbete måste göras för att uppnå ett bättre resultat. 
Även fabriksmonteringen måste förbättras då det på Heljered var vissa problem 
med inpassning och sammanfogning av kassetterna. 
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Bilaga 1 Jämförelse av Bilaga 1 Jämförelse av Bilaga 1 Jämförelse av Bilaga 1 Jämförelse av 
materialkostnadernamaterialkostnadernamaterialkostnadernamaterialkostnaderna[32][32][32][32]    

System: Ingående material: Priser: [kr/m2]  

Råspont: virke (råspont) 59,5  

 takpapp 27  

 ångspärr 5,9  

 totalt pristotalt pristotalt pristotalt pris    92,492,492,492,4     

       

Board: masoniteskivor (board) 17,4  

 ångspärr 5,9  

 totalt pristotalt pristotalt pristotalt pris    23,323,323,323,3     

       

Takduk: takduken 43  

 ångbroms 25,8  

 totalt pristotalt pristotalt pristotalt pris    68,868,868,868,8     

       

Takkassetter: virke (råspont) 59,5  

 takpapp 27  

 ångspärr 5,9  

 totalt pristotalt pristotalt pristotalt pris    92,492,492,492,4     
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Bilaga 2 Bildkollage från vårt studiebesök på Skanska Bilaga 2 Bildkollage från vårt studiebesök på Skanska Bilaga 2 Bildkollage från vårt studiebesök på Skanska Bilaga 2 Bildkollage från vårt studiebesök på Skanska 
HeljeredHeljeredHeljeredHeljered    
 

 
Husstomme före start av takkassettmontage 

 

Levererade takkassetter -levererade i omvänd ordning mot montageordning, vilket medför onödigt 
extra arbete. 
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Under omplacering- takkassett lägges på vasst material vilket medför stor risk för uppkomst av 
hål på ångspärr 

 

Insida yttervägg innan takkassettmontering- isolering ihop tryckt och vid vidare montering finns 
risk för stora köldbryggor 
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Montering skall ske- ”snoddar” fel monterade (korta på ena sidan och långa på andra). 
Justering av längd var tvungen för att få kassetten att få rätt lutning vid montering. 

Även ett bortfall av isolering skedde då denna lyftes.  



Bilagor 

33 

 

Montering av kassett mot yttervägg- ”snoddar” monterade så att monteringen in mot yttervägg ej 
var möjlig.  
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Montering av kassett- inga större justeringar under montering innan… 
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…det upptäcktes att hela takkassetten vilade på en plywoodskiva och inte på den bärande 
konstruktionsdelen. Bättre noggrannhet från fabrik efterfrågas. 



Bilagor 

36 

 

Injustering av kassett- den skyddande plasten i skarven mellan kassetterna lossnade från 
takpapp och kan i framtiden orsaka fuktproblem  

 


