
 

 
 

  
Underlag för projektering av terrasstak och 

källarväggar 
 

-Kvalitativ analys av terrasstak och källarväggar ur ett livslängdsperspektiv med fokus på 

byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad 

Basis for design of terraces and cellar walls 

-Qualitative analysis of terrace roofs and cellar walls from a lifetime perspective focusing on 
constructability, moisture safety, robustness and cost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare:   David Brodén    

Amanda Wiik 

Uppdragsgivare: WSP Sverige AB 

Handledare:  Mikael Bergström, WSP Sverige AB 

  Peter Eklund, KTH ABE 

Examinator:  Per Roald, KTH ABE 

Examensarbete: 15 Högskolepoäng inom programmet Byggteknik & Design 

Godkännandedatum: 2018-06-18 

Serienummer:  TRITA-ABE-MBT-1863 

  

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjo7oX3naXaAhWPKCwKHdNNClMQjRx6BAgAEAU&url=http://www.mynewsdesk.com/se/wsp&psig=AOvVaw0PH1P2QDyMX5qYZPFluudn&ust=1523089834261134


 

i 
 

Sammanfattning 
Typdetaljer för olika byggnadsdelar som finns tillgängliga på internet och i böcker är idag begränsade 
i sin utformning. Terrasstak och källarväggar har båda en utmanande konstruktion där det ställs höga 
krav på utformning då de är husets skydd mot det yttre klimatet. 

Uppdragsgivaren WSP hade upplevt ett problem med att konstruktörer på företaget ritade olika vid 
projektering av dessa typer av detaljer. Företaget ville därför hitta en metod där konstruktörerna 
kunde utgå från samma typdetaljer. 

Syftet med detta arbete var att underlätta kvalitetssäkringen av konstruktionsdetaljer vid 

projektering av terrasstak och källarväggar genom att skapa ett underlag att utgå ifrån. Målet blev då 

att framställa tydliga typdetaljer med tillhörande teknisk beskrivning. 

Genom litteraturstudier, projektgranskningar, samtal med konstruktörer och experter på och utanför 

företaget har underlag insamlats. Ett underlag som sedan legat till grund för analys och slutsats. 

Analys och slutsats genomfördes utifrån ett livslängdsperspektiv med fokus på aspekterna; 

byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad. 

Resultatet visade tydligt att konstruktörerna ritat dessa detaljer olika och att de inte alltid har kunnat 

motivera sina val. Resultatet visade också att gällande terrasstak är det omvända konceptet det bästa 

ur livslängdssynpunkt och för källarväggar är det viktigt att väggen hålls varm och torr.  

För både källarväggar och terrasstak råder flera olika förutsättningar som påverkat framtagningen av 

typdetaljer. Slutligen resulterade arbetet i två typdetaljer för terrasstak och tre för källarväggar. 
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Abstract 
Construction details available on the Internet and in books for various building components are today 
limited in their design. Terraces and cellar walls both have a challenging construction where high 
demands are made, as they are the house's protection against the external climate. 
  
The initiator WSP had experienced a problem that designers at the company designed differently 
when designing these types of details. The company therefore wanted to find a method where the 
designers could use the same type details as guidance. 
  
The purpose of this work was to facilitate the quality assurance of design details when designing 
terrace roofs and cellar walls by creating a basis for starting. The goal was then to produce clear 
construction details with an accompanying technical description. 
  
Through literature studies, project reviews, conversations with designers and experts on and outside 
the company, information has been collected to a sufficient extent as a basis for analysis and 
conclusion. Analysis and conclusion were conducted based on a longevity perspective focusing on the 
aspects; constructability, moisture safety, robustness and cost. 

The result clearly showed that the designers at the office designed these details differently and that 
they could not always justify their choices. The result also showed that the terrace roof as per the 
reverse concept is the best solution according to the longevity perspective, and for cellar walls is the 
important aspects to keep the wall dry and warm.  

For both cellar walls and terraces, there are different conditions that affect the production of 
construction details. This eventually led to two types construction details of terrace roofs and three 
for cellar walls. 
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Förord 
 

Detta examensarbete är en början på ett bibliotek bestående av genomarbetade typdetaljer som 

efterfrågats av företaget WSP och gruppchef Mikael Bergström. Arbetet har utförts på företaget 

under 10 veckors tid och omfattar 15 högskolepoäng. 

Vi har under dessa veckor fått stor hjälp av ett flertal konstruktörer som vi vill tacka, och främst vår 

handledare Mikael Bergström.  

Vi vill rikta ett extra stort tack till avdelningens erfarna konstruktör Staffan Wredling som gett oss en 

stor kunskap om ämnet, delat med sig av material och även varit tillgänglig för frågor och diskussion 

under hela arbetets gång. Staffan har under sitt arbetsliv lagt mycket tid på att studera 

konstruktionsdelen terrasstak vilket har gett oss en stor fördel i arbetet. 

Under arbetets gång har fuktexperten Anders Kumlin varit tillgänglig för diskussion kring utformning 

av nya typdetaljer och då främst m.h.t. fuktsäkerheten i berörda byggnadsdelar. Diskussionerna har 

gett viktiga insikter och därför vill vi rikta ett stort tack till Anders. 

Vi vill även tacka vår akademiska handledare från Kungliga tekniska högskolan, Peter Eklund för 

assistans och vägledning.  

 

Amanda Wiik & David Brodén 

28 maj 2018, Stockholm  
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Ordförklaringar 

Asfaltmastix – Material baserat på polymermodifierat bitumen som innehåller välgraderat 
stenmaterial i form av filler och sand. Materialet är vattentätt, motståndskraftigt, åldersbeständigt 
och tål temperaturändringar. Jämfört med gjutasfalt innehåller asfaltmastix mindre stenfraktioner. 

Bitumen – Mörkbrunt/svart material som har en bindande förmåga. Bitumen är bindemedel i 
exempelvis det som gemeneman kallar asfalt.  

Byggbarhet – Ger ett mått på om någonting är svårt eller enkelt att bygga. God byggbarhet betyder 
att någonting är enkelt att bygga. Exempelvis: "Koncept 1 har godare byggbarhet än koncept 2, då 
koncept 1 endast kräver hantering av tre olika material medans koncept 2 kräver hantering av fem 
olika material" 

Daggpunkt – Är den temperatur då vattenångan i den aktuella luften övergår till vattendroppar 
genom kondensering. Vid daggpunkten är luften mättad med vatten och den relativa fuktigheten 
uppnår 100 %.  

Diffusionsspärr/ångspärr – Ett skikt som är diffusionstätt vilket innebär att det är helt tätt mot 
ånga/gas. Kan exempelvis bestå av en tätskiktsmatta eller det som kallas PE-folie, vilket är en 
åldersbeständig plastfilm. 

Dränera – Leda bort vatten från ett område.  

Gjutasfalt – Material baserat på polymermodifierat bitumen som innehåller välgraderat stenmaterial 
i form av filler, sand, och finmakadam. Materialet är vattentätt, motståndskraftigt, åldersbeständigt 
och tål temperaturändringar. Jämfört med asfaltmastix innehåller gjutasfalt även något större 
stenfraktioner. 

Kapillärbrytande – Egenskap hos ett material som innebär att vatten inte kan sugas upp i materialet 
på grund av att porerna i materialet är så stora att de inte binder vatten.  

Konvektiv fukttransport – Fukt i form av vattenånga som transporteras med en luftström.  

Lambdavärde – Värmekonduktivitet. Är ett värde på hur bra ett material isolerar, ju lägre värde 
desto bättre värmeisoleringsförmåga. Mäts i enheten [W/m·°C] 

Mekanisk påverkan – Påverkan av yttre omständigheter, ofta förknippat med någon form av 
momentant eller ständigt slitage. 

Mjukpunkt – En bestämd temperatur. Den bestämda temperaturen har testats fram och ger ett mått 
på när ett bitumenbaserat material kan tappa sin form av mindre yttre påfrestningar. 

Radondöttrar – Radioaktiva metallatomer som bildas vid sönderfall av grundämnet radon.  

Sättsand – En finkornig sand som används till avjämning under marksten. 

Termisk drivkraft – Betyder att någonting drivs av skillnad i temperatur. Exempelvis då varm luft är 
lättare än kall luft vill denna stiga. Det skapar alltså en rörelse i luften på grund av att varm luft stiger. 

Tjälskjutning – Rörelse som uppkommer av att vatten ökar i volym när det fryser. Vid lägre 
temperaturer kan alltså byggnadsdelar som innehåller vatten expandera och skapa ett tryck mot 
omkringliggande delar vilket kan orsaka skador.  

Tändskyddande beklädnad – Material som vid brandprovning visat sig stå emot antändning under 
minst 10 min.  
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U-värde – Värmegenomgångskoefficienten. Ger ett mått på hur bra en byggnadsdel värmeisolerar. Ju 
lägre U-värde desto bättre värmeisolering. Mäts i enheten [W/m2·°C]. 

Varmasfalt – Består av oxiderat bitumen. Användas som klister för vidhäftning av exempelvis 
tätskiktsmattor på tak eller gårdsbjälklag.  

Överbyggnad – Används i denna rapport som en benämning på den delen av ett terrasstak som 
oftast utformas av (landskaps)arkitekt och är det/de lager som ligger överst. Till exempel trätrall, 
plattor i sättsand och planteringar.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
I Sverige finns en stor valmöjlighet av färdigt utformade byggtekniska lösningar att utgå ifrån vid 
projektering av byggnader. I såväl litteratur som på internet finns ett flertal typdetaljer på yttertak, 
ytterväggar, källarväggar och grundplattor och även anslutningsdetaljer mellan olika byggnadsdelar, 
dock är många av dessa begränsade. 

Terrasstak och källarväggar har båda en utmanande konstruktion där höga krav ställs på 
utformningen. De är i högsta grad utsatta delar i en byggnad då de är exponerade mot det nordiska 
klimatet. För att uppnå en konstruktionsdetalj som är bra ur fukt-, värmeisolerings-, byggbarhets- 
och hållbarhetssynpunkt måste en stor kunskap ligga bakom utformningen.  

Att känna till hur fuktmekaniken fungerar är en viktig del för att säkerställa en torr hållbar byggnad. 
Det är komplext att i kombination med detta uppnå en varm byggnad med lång livslängd och god 
byggbarhet. För att konstruera en sådan konstruktion krävs en djupare kunskap inom materiallära, 
byggfysik, konstruktion och byggteknik.  

Examensarbetets uppdragsgivare WSP upplever ett problem med att konstruktörer ritar olika 
detaljlösningar. I många fall finns en tidspress som gör att konstruktören gör val som inte är fullt 
motiverade. I de fallen används vanligen en liknande detalj från tidigare projekt. I andra fall där 
konstruktören väljer att rita en ny detalj från grunden krävs mer tid, arbete och kunskap vilket leder 
till större kostnader. Båda fallen ger en osäkerhet kring kvalité och optimering. WSP upplever att 
terrasstak och källarväggar har störst behov av utredning för att säkerställa en god kvalité och lång 
livslängd. Mikael Bergström, gruppchef på WSP sammanfattar detta i ett citat: 

"Det finns lika många konstruktionslösningar som det finns konstruktörer" 

 

1.2 Målformulering 
Detta arbete ska resultera i att konstruktörerna på WSP ska ha tydliga typdetaljer att använda sig av 
vid projektering. Typdetaljerna kommer att redovisas som enklare ritningar med en tillhörande 
teknisk beskrivning för vardera detaljen. Beskrivningen ska innehålla en vägledning vid projektering 
av typdetaljen. Den ska beskriva vad de olika skikten har för funktion och hur de ska vara placerade 
för att få den bästa uppbyggnaden ur hållbarhetssynpunkt.  

Ett större mål som företaget har är att skapa ett bibliotek av typdetaljer som alltid ska kunna 
användas som grund vid projektering, vilket detta arbete kommer vara en del av. 
 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att underlätta kvalitetssäkringen av konstruktionsdetaljer vid projektering 
av terrasstak och källarväggar. Genom att skapa ett underlag för konstruktörerna på WSP att utgå 
ifrån vid detaljutformning ska företaget spara tid, resurser och minimera risken att rita fel. Detta 
dokument ska göra det lättare för konstruktören att hitta information om och rekommendationer på 
de olika val som kan göras vid projektering av terrasstak och källarytterväggar.  

Frågeställningen som behandlas i rapporten är: "Hur kan uppbyggnaden av terrasstak och 

källarväggar projekteras för att de ska hålla så länge som möjligt?" 

  



 

2 
 

1.4 Avgränsningar  
Det finns oändligt med aspekter att studera och förutsättningar att utgå ifrån inom ämnet. Detta 
arbete begränsas vid undersökning av byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad. Dessa 
aspekter är viktiga för att få med helhetsbilden kring hur detaljerna konstrueras utifrån en lång 
livslängd.  

Stomkonstruktionen i detaljerna behandlas inte i detta arbete. För att underlätta utgångspunkten i 
bedömningar, analys och slutsats begränsas den därför till betongstomme.  

Undersökning av kostnadsbild begränsas av kunskaper inom ekonomi. Hjälp av företagets 
byggkalkylatorer tas för att utreda denna aspekt. 

Den geografiska placeringen är relevant för uppbyggnaden typdetaljerna. Den begränsas till 
Stockholmsområdet. 

Antalet projekt som granskas begränsas på grund av tidsramen. Urvalet av relevanta projekt görs 
med vägledning av handledaren Mikael Bergström.  
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2. Metod 
 

2.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudie utfördes med fokus på terrasstak och källarväggar där en stor del av informationen 
inhämtades från tidigare gjorda studier av en erfaren konstruktör på företaget. Fortsatt 
litteraturstudie utfördes från företagets egen litteratursamling innehållande facklitteratur och 
produktbeskrivningar samt texter av andra medarbetare på företaget. Kurslitteratur och elektroniska 
källor har också studerats och behandlats. 

2.2 Datainsamling 
Insamling av detaljritningar och information från tidigare projekt ur företagets filarkiv har utförts, där 
urval har gjorts med hjälp av handledaren. Detta ger att datainsamlingen får en hög reliabilitet. En 
styrka med den valda metoden är att den haft solid förankring i branschen och det verkliga arbetet i 
och med att den främst grundat sig i granskning av tidigare projekteringar. Ritningarna med 
tillhörande information har varit det primära underlaget för analysarbetet. En svaghet är att antalet 
projekt som granskats har varit begränsade av tidsramen. Detta kan medföra ett mindre trovärdigt 
resultat än om antalet projekt utökats. En annan svaghet är att den största delen information har 
inhämtats från ett och samma företag och dess medarbetare. Detta skulle kunna ge en mindre 
generell slutsats än om fler företags detaljritningar granskats.   

2.3 Samtal 
Personliga möten med konstruktörer på WSP utfördes för att få information om varför de projekterat 
som de gjort och hur de ser på ritningarna idag. Samtal med experter har utförts för att erhålla 
information om hur byggnadsdetaljer bör projekteras på bästa sätt och på så sätt få en slutsats med 
hög pålitlighet. Samtal med konstruktörer på WSP genomfördes löpande för att få kännedom om 
problemet som upplevdes och för att inhämta information kring byggnadsdelarnas komplexitet. En 
stor fördel med denna metod är att tillgång till erfarna konstruktörer och experter inom specifika 
områden varit god. 
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3. Nulägesbeskrivning 
WSP som är uppdragsgivaren till denna rapport har önskat att effektivisera projekteringen av 

byggnadsdetaljer. WSP är ett av världens största teknikkonsultbolag inom samhällsbyggnadssektorn 

och har sitt huvudkontor i Montreal, Kanada. 

Företaget är uppdelat i olika avdelningar som jobbar med allt från vägar, järnvägar, broar, industri 

och byggprojektering.   

Detta arbete har gjorts på byggnadsprojekteringsavdelningen vid globen-kontoret i Stockholm. 

Arbetet har utförts i ett öppet kontorslandskap med medarbetare nära till hands för lättare hjälp och 

vägledning.  

Så här beskriver WSP sig själva på sin hemsida: 

 I Sverige är vi nu 4 000 medarbetare på ett 50-tal kontor runt om i Sverige. Vi delar 

värderingar och varumärke med våra kollegor i världen och strävar efter att bli ledande inom 

samhällsbyggarsektorn genom att ta vårt ansvar i multidisciplinära projekt och 

generalkonsultuppdrag. WSP präglas av innovativt tänkande och samarbete över både 

teknikområdesgränser och landsgränser. Med expertis i alla världsdelar kan vi alltid erbjuda 

våra kunder den senaste kunskapen och många lärorika referensprojekt. I koncernen arbetar 

närmare 42 000 medarbetare, på 550 kontor i 40 länder. Huvudkontoret är baserat i 

Montreal, Kanada, och bolaget är noterat på Toronto-börsen (WSP, 2018). 
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4. Teoretisk referensram 
 

4.1 Byggfysik 
Fukt är en stor bov i byggnader som kan orsaka stora skador på konstruktionen. Terrasstak och 
källarväggar är två byggnadsdelar som är utsatta för temperaturskillnader och olika fuktförhållanden. 
Om konstruktionen får fuktskador kan detta påverka livslängden nämnvärt (Arfvidsson, Harderup, 
Samuelsson. 2017). 

I plan- och byggförordningen, PBF, (SFS 2011:338) anges att ett byggnadsverk ska vara 
projekterat och utfört på sådant sätt att fukt i delar av byggnadsverket eller på dess 
ytor inte medför oacceptabel risk för hygien eller hälsa (Arfvidsson et al, 2017, s. 21). 

Fukt transporteras antingen i vätskefas eller i ångfas. Transporten i ångfas kan antingen ske genom 
konvektion eller diffusion. Konvektion innebär att vatten i ångfas följer med en luftström, vilket 
uppstår vid skillnader i lufttryck. Diffusion innebär att fukt rör sig på grund av skillnad i ånghalt, från 
högre ånghalt till lägre ånghalt. Om varm och fuktig luft rör sig inifrån huset ut genom tak och väggar 
kyls denna ned. När denna luft kylts ner så pass mycket att daggpunkten är nådd fälls fukten ut i 
kondens, vilket kan skada konstruktionen (Arfvidsson et al., 2017). 

För porösa material sker fukttransport i form av kapillärsugning, i första hand i vätskefas men i vissa 
fall även genom diffusion (Arfvidsson et al., 2017). 
 

4.2 Terrasser 

Det finns en uppåtgående trend att projektera och bygga terrasser vid nyproduktioner. Det har blivit 
en populär yta att utnyttja då det kan liknas som en större uteplats eller innergård för de boende i 
huset. Eftersom terrasstaket är en oskyddad vertikal yta som både påfrestas av väder och mekanisk 
påverkan blir denna del av huset komplicerad att konstruera. Jämfört med ett vanligt lutande tak är 
valen av skydd mot fukt, i form av materialval vid ytskikt begränsade för att tillgodose de boende 
med en attraktiv yta att vistas på. Även lutningen på taket är ett problem då det i vanliga fall är bäst 
med en mekanisk avrinning genom en lutning på taket i kombination med ett avvattningssystem. 
Detta går inte att utforma på samma vis för en vertikal terrass och därför måste en annan lösning 
utformas för att skydda huset mot fukten. Ytskikten kommer även att belastas av förslitningar på 
grund av att människor ska vistas där (Wredling, 2006a). 

Terrasstakets främsta uppgift är att fungera som byggnadens klimatskydd uppåt, men också nyttjas 
av människor i olika avseenden så som trädgård, allmän plats och parkering. Terrassen kan delas upp 
i tre konstruktionskoncept och tre användningsområden. Konstruktionskoncepten är duo-, rättvända- 
eller omvända terrasser och användningsområdena är körbara-, gåbara- och planteringsbara 
terrasser (Wredling, 2006a). Dessa användningsområden kombineras med de olika 
konstruktionskoncepten där olika krav på konstruktionen då ställs beroende på hur ytan ska 
användas. Alla kombinationer har som gemensamt krav är att taklutningen ej får understiga 1:100 
samt att de ska vara helt täta (Hus AMA, 2018). Rekommenderad lutning är mellan 1:100 och 1:75, 
vilket ger en godkänd avrinning samtidigt som det ej upplevs som lutande för människan (Foamglas 
takhandboken, 2006). 

4.2.1 Rättvända terrasser 
Terrasser med det rättvända systemet är en konstruktion där värmeisoleringen ligger under 
tätskiktet. Detta medför att tätskiktet ligger på den kalla sidan och är utsatt för stora 
temperaturvariationer. Värmeisoleringen ligger skyddad mot fukt utifrån vilket gör att den behåller 
sin fulla kapacitet (Arfvidsson et al., 2017). 
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Denna konstruktionslösning medför att all avvattning sker på ytan då tätskiktet ligger så pass högt 

upp i konstruktionen och hindrar vatten från att ta sig ned i konstruktionen. Om överbyggnaden i en 

sådan konstruktion består av exempelvis sättsand finns en stor risk att denna snabbt blir 

vattenmättad. Om detta lager sedan fryser på grund av att utomhustemperaturen sjunker kan 

tjälskjutningar uppstå och ge förslitningar på tätskiktet (Wredling, 2006a). 

Det är viktigt att en rättvänd terrass innehåller en ångspärr intill stommen så att den varma luften 

inifrån inte kan vandra upp genom konstruktionen. Skulle varm fuktig inomhusluft ta sig upp genom 

konstruktionen kyls den ned mer och mer ju närmare tätskiktet den kommer och till slut kondenserar 

den och det bildas vatten. Detta kan medföra skador på konstruktionen och försämra dess 

egenskaper. Det rättvända konceptet används i stort sätt endast vid terrasser med gångtrafik 

eftersom tätskiktet ligger så exponerat mot belastning och mekanisk påverkan (Wredling, 2006a). 

Fördelar med det rättvända taket: 

• Har det billigaste tätskiktet som är enkelt att lägga. 

• Läckagepunkten är lätt att hitta och reparera eftersom överbyggnaden över tätskiktet inte är 
så stor. 

• Värmeisoleringen är torr vilket ger bästa isolerförmåga. 

Nackdelar med det rättvända taket: 

• Det är svårt att skydda tätskiktet mot byggslitage då det ligger högt upp i konstruktionen och 
därmed är exponerat för byggtrafik. 

• Tätskiktet är utsatt för stora temperaturvariationer. 

• Konstruktionen kräver ofta en diffusionsspärr på grund av att fukt inifrån kan vandra upp till 
undersidan tätskikt och kondensera, då tätskiktet ligger i ett kallt klimat. 

• Tätskiktet utsatts för belastning och mekaniska påverkan eftersom det är placerat så högt 
upp i konstruktionen 

(Wredling, 2006a) 

4.2.2 Omvända terrasser 
I en terrass enligt det omvända systemet ligger tätskiktet under värmeisoleringen, vilket medför att 
det skyddas mot stora temperaturvariationer, UV-strålning samt att det hålls varmt. Om vatten 
sipprar ner till tätskiktet löper ingen risk att det fryser och skadar konstruktionen. Värmeisoleringen 
kan antingen klistras mot underlaget med varmasfalt eller läggas löst. Med klistrade skivor undviks 
risken att de blåser bort, att vatten rinner emellan, samt att de kan lyfta på grund av en eventuell 
vattensamling. Då tätskiktet ligger på den varma sidan om värmeisoleringen kan skiktet även ses som 
en ångspärr, vilket medför att risk för kondens ej förekommer i denna typ av konstruktion. 
Byggfukten som finns i betongen kommer därav torka ut nedåt. En stor del av vattnet som belastar 
terrassen utifrån avleds redan på ytan eller ovanpå cellplasten. Den mängd vatten som ändå når 
tätskiktet medför en energiförlust då vattnet kommer värmas upp till en likvärdig temperatur som 
betongplattan har. Denna värmeförlust kommer försämra takets U-värde, både på grund av den 
värmeförlust som uppstår vid uppvärmning av vattnet men också då isolermaterialet lätt kan bli blött 
och tappa isolerförmåga. Ju större mängd vatten som kan ta sig ner till tätskiktet, desto större blir 
värmeförlusten (Arfvidsson et al., 2017). 

Omvända Konceptet används vid såväl gåbara, körbara och planteringsbara terrasser. Eftersom 

tätskiktet ligger skyddat kan det belastas med i stort sätt vad som helst så länge valen av de andra 

materialen i konstruktionen är rätt (Wredling, 2006a). 
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Fördelar med den omvända terrassen: 

• Taket blir tätt tidigt i byggskedet vilket medför att arbeten inomhus kan påbörjas tidigt. 

• Eftersom tätskiktet ligger under isoleringen befinner det sig i näst intill inomhusklimat och en 

särskild ångspärr behövs därför inte. Temperaturen kommer nå daggpunkten någonstans 

över tätskiktet i konstruktionen.  

• Tätskiktet är väl skyddat och riskerar inte att skadas under byggtiden. 

• Inbyggnad av fukt undviks. 

Nackdelar med den omvända terrassen: 

• Det krävs dyra tätskiktsmaterial. 

• Det är dyrt att reparera. 

• Vid anslutningar är tätskiktet utsatt för varierande temperaturer. 

• Isoleringen kan snabbt bli våt vilket riskerar en försämrad isolerförmåga. 

(Wredling, 2006a) 

4.2.3 Duo terrasser 
Duo terrasstaket har ett tätskikt som är placerat mellan två lager av värmeisolering. Det undre lagret 
måste eventuellt tåla värmen som uppstår vid applicering av tätskikt och alltid tryck från övre laster 
exempelvis cellglas eller PIR. Denna konstruktionslösning är en kombination mellan två olika 
terrassuppbyggnader, det rättvända och det omvända. Duo taket används både för otrafikerade tak 
och trafikerade tak med olika typer av tätskikt (Arfvidsson et al., 2017). 

Fördelar med duo terrassen: 

• Bra lösning ur värmeisoleringsperspektiv då det undre lagret av isolering är torr vilket ger 
bästa isolerförmåga. 

• Tål last från alla olika typer av trafik. 

• Användning av helklistrat cellglas och tätskikt ger dubbla lager av fuktsäkra skikt. 

Nackdelar med duo terrassen: 

• Dyraste lösningen då konstruktionen oftast kräver en värmebeständig isolering, vilken är 
dyrare än övrig isolering. 

• Cellglas som isoleringsmaterial är ej frostbeständig och tål ej temperaturbetingade rörelser. 

• Cellglaset riskerar att få genomgående sprickor vid rörelser från stommen då på grund av 
styvheten i materialet i kombination med det helklistrade tätskiktet. 

(Wredling, 2006a) 
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4.2.4 Gåbara terrasser 
Terrasstaken kan konstrueras antingen gåbara, körbara eller planteringsbara. Vilken av dessa 

användningar som terrassen avses ha bestäms tidigt i projekteringen. Det är viktigt att terrasstakets 

användning beaktas vid konstruktionen då dessa skiljer sig åt. En gåbar terrass utförs oftast som 

omvänt tak eller duo-tak med varierande överbyggnader. Det kan exempelvis vara en 

asfaltpågjutning, trätrall, betongplattor i sättsand eller grus. Andra viktiga komponenter i denna 

konstruktion är isoleringen och tätskiktet. Dessa anpassas utefter terrassens användning. Jämfört 

med körbara terrasstak kommer tryckhållfastheten och tjocklekar på dessa två skikt skilja sig markant 

(Wredling, 2006a). 

4.2.5 Körbara terrasser 
Körbara terrasser är terrasser som belastas med tyngre fordonstrafik. Det kan exempelvis vara en 
innergård i marknivå där utryckningsfordon, sopbilar m.m. ska kunna köra. Vid projektering är det 
viktigt att räkna med att tyngre fordon än vad som är tänkt kan ta sig in på ytan, framför allt om 
terrassen ligger i nivå med anslutande gata. Terrasser är i regel väldigt dyra att reparera, vilket gör 
det viktigt att ta till extra säkerhet i bedömningen vid projektering. Noggrannhet i val av material och 
dimension av alla skikt i konstruktionen är väldigt viktigt för detta koncept. För att fördela de tunga 
laster som uppstår används ett lager av skyddsbetong högt upp i konstruktionen. Skyddsbetongen 
bör gjutas minst 100 mm tjock för att inte krossas av punktlaster. Hållfasthet på isoleringsmaterial 
och tätskikt bör beaktas. Körbara terrasser utförs på bästa sätt som duo eller omvända terrasser då 
tätskiktet skyddas från de stora lasterna med en rejälare överbyggnad (Wredling, 2006a). 

4.2.6 Planteringsbara terrasser 
Med planteringsbara terrasser, även kallade gröna tak menas tak som har en överbyggnad av 
växtlighet i form av mossa, sedum, örter och gräs eller buskar och träd.  
De är inte bara estetiskt tilltalande, utan de har även en rad olika egenskaper som främjar miljön, 
livskvalitén och brandsäkerheten. Denna gröna överbyggnad minskar belastningen på dagvattnet, ger 
ett jämnare inneklimat och lägre energiförbrukning, samt att det även klassas som en icke brandfarlig 
beklädnad. Gröna tak kan anläggas på tak med en lutning av 0–27 grader. Underbyggnaden, 
dräneringsmattor och liknande anpassas efter lutningen så att växtligheten får den fukt den ska ha, 
varken mer eller mindre (Runnevik, Österling, Anderlind, Wredling, 2007). 

Gröna tak kan anläggas med alla tre koncepten, oftast används dock det omvända konceptet 
eftersom växtligheten kräver att en del vatten måste kunna hållas kvar på taket. Det medför att 
tätskiktet måste placeras längre ner i konstruktionen för att avledningen av vattnet ska ske senare 
(Greenroof, 2017). 

4.2.7 Avvattning 
Vid projektering av ett terrasstak bör stor vikt läggas vid planering av avvattning. En ineffektiv 
avvattning kan lätt orsaka en ojämn förslitning och läckage som kan vara svåra att lokalisera. Ett 
läckage kan medföra att ett flertal av konstruktionens lager måste brytas upp för att hitta läckan, 
vilket kan medföra stora kostnader. Om avvattningen i kombination med dräneringen inte fungerar 
som den ska kan överbyggnaden vattenmättas och bilda ett vattenlager på terrassytan som i värsta 
fall kan orsaka översvämning in i huset. Om den vattenmättade överbyggnaden sedan fryser bildas 
en isbana som kan vara farlig av fler anledningar. Enligt en tidskrift sägs att "Fem centimeter sättsand 
kan buffra runt 18 liter per kvadratmeter, en icke försumbar mängd och tyngd" (Wredling, 2006b, sid. 
58). Detta ger att detta lager snabbt blir vattenmättat och bildar en vattenspegel på ytan. Om 
terrassen då skulle utsättas för frysning kan horisontell tjälskjutning uppstå. Enligt samma tidskrift 
sägs även att "Vatten som fryser ökar runt 9 % i volym. En 10 m bred terrass med vattenmättad 
sättsand skulle då vid frysning vilja bli 90 cm bredare" (Wredling, 2006b ,sid. 58). Detta innebär att 
omvända terrasser måste projekteras på så sätt att vatten ska kunna dräneras bort, samt att 
tjockleken på sättsanden måste beaktas.  
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Terrassytan fungerar även som ett tätskikt när den är frusen. Smältvatten och blötsnö kan då inte 
dräneras bort lika lätt utan blir kvarliggandes på ytan, ibland upp till flera centimetrar över 
terrassytan. Det är då viktigt att dra upp tätskiktet ordentligt mot anslutningar så att denna fukt inte 
kan tränga in (Wredling, 2006b). 

Det finns två typer av avvattningssystem, utvändig och invändig. Den invändiga avvattningen är i 
många fall lämpligast. Speciellt vid höga byggnader då det samlas mycket vatten som inte bör föras 
ut direkt på gatan. Detta system konstrueras genom att placera brunnar i de lägsta punkterna på 
taket, där varje brunn belastas med en regnmängd utefter regnintensitet och brunnsarea. Invändig 
avvattning ska alltid kompletteras med separat bräddavlopp enligt Hus AMA. Den utvändiga 
avvattningen fungerar som så att vatten som träffar taket förs mot fasaden och leds därifrån ned på 
utsidan av huset. Denna metod är inte alltid optimal vid flerbostadshus och höga byggnader då det 
finns en risk att smältvatten och regnvatten kan återfrysa vid takfoten och bilda istappar, vilket utgör 
en fara för fotgängare och bilar på marknivå. För att undvika denna fara kan värmeslingor i rännor 
och stuprör installeras (Wredling, 2009). 

Det finns en stark koppling mellan avvattning och uppbyggnaden av terrasstak. En effektiv avvattning 
är skonsam mot tätskiktet och förlänger takets livslängd (Wredling, 2009). 

4.2.8 Värmeisolering 
För terrasstak används vanligen isolering av cellplast, cellglas, dränerande cellplast eller PIR/PUR. De 
är tillverkade från olika material vilket ger dem varierande egenskaper. Val av isolering görs utifrån 
de förhållanden som råder och vilka krav som då ställs på materialet, exempelvis tryckhållfasthet, 
värmebeständighet, vattentäthet och lambdavärde (Wredling, 2006a). 

Cellplast 
Cellplast är ett samlingsnamn för olika expanderande plaster som med olika kemiska 
sammansättningar och tillverkningsprocesser ger olika egenskaper. De två mest förekommande är 
XPS och  EPS. EPS är en förkortning för expanderad polystyren och är känd för sin isolerförmåga. 
Dessa skivor består till 98 % av innesluten luft vilket ger materialet denna goda isolerförmåga. 
Materialet lämpar sig även för konstruktioner som måste tåla vind, kyla, fukt och mögel (Bewi, u.å). 

XPS är en förkortning för extruderad polystyren vilken har en högre hållfasthet än jämförelsevis EPS. 
Denna typ lämpar sig därför bättre till konstruktioner som har högre krav på tryckhållfastheten. 
Andra områden där XPS används är vid ökade krav på att konstruktionen ska tåla fukt. Materialet har 
en sluten cellstruktur vilket ger materialet en väldigt liten vattenabsorption (Runnevik et al.,2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1 (Flickr, 2018) 
Bilden visar uppifrån sett XPS och EPS  
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PIR/PUR 

PUR är en förkortning för polyuretan och är en grupp av polymerer som kan ges en mängd olika 

egenskaper. Uretanplast har god nötnings- och värmebeständighet med bra isolerande egenskaper. 

Isoleringen är även vatten och diffusionstät. Den stora fördelen med polyuretanisolering är att den 

kan appliceras med skumisolering, vilket tar bort köldbryggor och skarvar. En vidareutvecklad 

produkt är PIR, vilken är tillverkad av samma grundläggande råmaterial som PUR. Vad som skiljer 

dessa åt är att PIR har fått en ökad brandsäkerhet och en högre dimensionsstabilitet. Övriga 

egenskaper som gynnar PIR och PUR är att materialet är väldigt lätt och väger 90 % mindre än 

mineralull. Med sin goda isoleringsförmåga ges mindre dimensioner för att uppfylla samma 

värmeisoleringskrav jämfört med liknande material. Produkterna gör det möjligt att bygga tunnare 

väggar och tak, samt att sänka u-värdet med mer än 40 % utan att behöva öka tjockleken på 

isoleringen (Takcentrum, u.å).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cellglas 
Produkter från Foamglas är en typ av cellglas som är intressant vid projektering av terrasstak. 
Foamglastak lämpar sig vid både ombyggnad, nybyggnad och renovering. Terrasstaken är utförda 
enligt den kompakta foamglasmetoden, som är ett heltäckande system gällande vatten- och 
värmeisolering av flacka tak, låglutande tak, takterrasser och takträdgårdar. Foamglas är ett värme- 
och vattenisolerande material av glas och kol som produceras i en värmeprocess där miljontals celler 
jäser upp och bildar en sluten struktur som är ogenomtränglig för ånga och vatten. 
Värmeisoleringsblocken helklistras mot underlaget med varmasfalt för att få en ovillkorligt tät 
anslutning (Eriksson, 1992).   

Bild 2 (Pirisolering, u.å) 
Bilden visar olika isolermaterials tjocklek vid samma värmeisoleringsvärde. Från vänster sett 
visas PIR med tunnast tjocklek. 



 

13 
 

4.2.9 Dränering 
Att ha en väl fungerande dränering är en nyckel till en hållbar terrass. Då denna vertikala yta 
periodvis utsätts för stora mängder regn måste vattnet som tar sig vidare ner i konstruktionen 
avledas därifrån mot brunnar på taket. Det dränerande skiktet kan antingen bestå av en enkel 
dräneringsmatta eller en dränerande cellplast. Den dränerande cellplasten skulle exempelvis kunna 
utgöras av en Isodränskiva. Denna skiva är både dränerande, kapillärbrytande och isolerande. 
(Isodrän, 2018). Dräneringsmattan är vanligtvis en Enkadrainmatta eller likvärdig, som ej har någon 
värmeisolerande egenskap. Denna ger en snabb och effektiv dränering (Geotech, 2018). 
Oavsett val av dränering och om denna är placerad i en rättvänd eller omvänd terrass 
rekommenderas att dränering alltid ska finnas ovanpå tätskiktet för att inte få stående vatten på 
tätskiktet. Beroende på val av överbyggnad kan ibland även dubbla lager dränering läggas (Wredling, 
2006a). 

4.2.10 Tätskikt 
Fukt som letar sig in i fel material och på fel ställe i konstruktionen kan ge problem som kräver stora 
ingrepp. Det är därav viktigt att placera tätskiktet rätt i konstruktionen samt att välja rätt typ av 
tätskikt. Det finns generellt sett tre olika koncept för tätskikt på terrasser, det är rostfri plåt, dukar 
och tätskiktsmattor. Tätskiktsmattor av SBS-modifierat bitumen är den vanligaste och beskrivs mer 
utförligt nedan (Wredling, 2006a). 

Rostfri plåt 
Rostfri plåt är ett tunt och tätt tätskikt som fyller sin funktion på ett bra sätt. Rostfri plåt är dock 
känslig för mekanisk påverkan i och med att den är så tunn. Den är till viss del även känslig mot 
temperatur då rörelser som uppkommer av temperaturvariationer kan ge utmattningsskador i 
falsarna. Rostfri plåt bör inte beläggas med ovanliggande material som kan få vatten att stanna kvar 
så som grus, skyddsbetong eller asfaltbeläggningar. När vatten kvarstannar kapillärt i 
anläggningspunkten mellan plåten och ovanliggande lager sjunker med tiden pH-värdet och fräter hål 
på plåten, vilket i sin tur släpper igenom vatten (Wredling, 2006a). 

Dukar 
Dukar består till stor del av gummimaterial som i regel är tunna och spänstiga. Dukarnas tunnhet gör 
att de blir känsliga för mekanisk påverkan. De klarar det nordiska klimatet bra då de är flexibla i 
materialet vid temperaturbetingade rörelser (Wredling, 2006a). 

Tätskiktsmattor 
Tätskiktsmattor är baserade på bitumen och är oftast 3-6 mm tjocka. Tätskiktsmattan är det 
vanligaste konceptet som används idag. De tjockare mattorna klarar mekanisk påverkan relativt bra 
och de tunnare är betydligt känsligare men läggs nästan alltid i dubbla lager. Mattan beläggs ofta 
med asfaltmastix eller gjutasfalt som närmsta övre lager som skyddar mot både mekanisk påverkan 
och UV-ljus (Wredling, 2006a). 

SBS = Styren-Butadien-Styren 

Dagens polymermodifierade tätskiktsmattor innehåller SBS som jämfört med vanlig papp har en 
något högre mjukpunkt och väsentligt lägre brytpunkt temperaturmässigt. De motstår alltså kyla 
mycket bra men kan ibland upplevas bli lite "degiga" i hög värme. De är fortfarande dock mycket UV-
känsliga (Wredling, 2006a). 

Tätskiktsmattorna benämns i stort sätt alltid med ett produktnamn följt av en bokstavs- och 
sifferkombination som beskriver mattans egenskaper. I Tabell 4.2.10.1 ges en kort förklaring till 
bokstäverna (Wredling, 2006a). 
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Beteckning Förklaring 

A Asfalt 

Y Ytbelagd (lättsandad) 

L Lumpstomme 

M Mineralstomme (vanlig glasfiber) 

S Skyddsbeläggning (skifferkorn) 

P Polyesterstomme 
Ko Kornbelagd undersida(för luftspalt) 

E Elaster 

Tabell 4.2.10.1 Förklaring av beteckningar på tätskiktsmattor. 

Exempel: YEP 6500 = Ytbelagd, Elaster, Polyesterstomme, 6500 gram/m2. Vilket ger egenskaperna för 
en tätskiktsmatta av SBS-modifierat bitumen som är ≥5 mm tjock. 

Sifferbenämningen som står i kombination med bokstäverna ovan står för vikten i gram/m2. Siffran 
ger i huvudsak ett mått på tjockleken och asfaltinnehållet. Ju högre sifferbenämningen är, desto 
högre kvalité har tätskiktet. Den högsta kvalitén på marknaden idag är YEP6500, som även kan 
benämnas bromatta (Wredling, 2006a). 

Asfaltmastix & gjutasfalt 
Som skyddande lager för tätskiktsmattor används ofta med fördel ett lager av asfaltmastix eller 
gjutasfalt ovanpå mattan. Asfaltmastix och gjutasfalt består i huvudsak av bitumen blandat med 
polymerer och olika fraktioner av ballastmaterial. Det som skiljer dem åt är att stenfraktionen som är 
betydligt grövre i gjutasfalten än i asfaltmastixen (GAFS, 2018). Asfaltmastixen läggs i ett tunnare 
lager, ofta ca 10 mm medan gjutasfalt läggs i ett tjockare lager på ca 30 mm. Den grövre gjutasfalten 
används vid körbara och planteringsbara terrasser då den tål tryck och mekanisk påverkan bättre än 
asfaltmastixen (Wredling, 2006a). 

Glidskydd 
Glidskydd används för att skydda tätskiktet mot mekanisk nötning vid en överbyggnad av betong som 
vid rörelser i konstruktionen skulle skada tätskiktet. Ett fullständigt glidskikt bör bestå av tre lager, en 
fiberduk med en PE folie på vardera sidan. Dock kan ibland konstruktionen innehålla lager mellan 
överbyggnaden och tätskiktet som kan praktisera som glidskikt trots att skiktet har en annan 
huvudsaklig uppgift, till exempel cellplast (Wredling, 2006a). 
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4.3 Källarväggar 

 

4.3.1 Ovan grundvattenytan 

Källarväggar under mark är fukttekniskt komplicerade. Det är näst intill omöjligt att undfly en hög 

relativ fuktighet i väggen, särskilt i utrymmen som är ouppvärmda. En källarvägg under markytan 

utsätts konstant för belastning av fukt i form av vattenånga utifrån jorden och ibland även från insida 

källarvägg. Väggen utsätts också för kapillärt bundet vatten i jorden och vatten från nederbörd. För 

att erhålla en hälsosam källarvägg och ett bra inomhusklimat krävs det att väggen isoleras hela vägen 

från bottenplattan upp till ytterväggen. En varm och torr källaryttervägg kräver ett komplett skydd 

innehållande dränering, kapillärbrytning och värmeisolering. Alla dessa delar måste behandlas och 

planeras noggrant för att väggen inte ska bli stående i vatten (Arfvidsson et al., 2017). 

4.3.2 Värmeisolering 

En källarvägg måste isoleras för att krav på önskade temperatur- och fuktförhållanden ska uppfyllas. 

Det är viktigt att isoleringen placeras på utsidan av väggen och inte på insidan för att få en varm 

betongvägg som håller sig torr. Isoleringsmaterialet på en källarvägg måste tåla fukt då den ligger 

under jorden. Källarväggens utsida och därmed isoleringen belastas även med ett jordtryck som 

måste beaktas vid val av produkt. Trycket mot väggen ökar linjärt vilket gör det viktigt att använda 

ett material som tål det tryck som råder. De vanligaste materialen som används idag är cellplast och 

mineralull. På utsidan av isoleringen ska ett lager av material som hindrar jorden från att tränga in i 

isoleringen och försämra isolerförmågan alltid finnas om inte den funktionen är integrerad i 

isolerprodukten. Används en isolering som i sig självt inte har en dränerande funktion måste denna 

kompletteras med ett dränerande skikt (Arfvidsson et al., 2017). 

4.3.3 Dränering & kapillärbrytning 

En källarvägg i en eller flera våningar är oftast motfylld med återfyllnadsjord från schaktmassor eller 

med andra stenfraktioner. Dessa väggar ska som närmsta skikt ha ett dränerande och 

kapillärbrytande lager för att säkerställa källarväggens livslängd. Med dränering menas både skiktet 

närmast betongväggen, dräneringsgruset runt och under plattan, samt dräneringsledningen. Lagret 

närmast väggen kan bestå av endast en dränerande och kapillärbrytande funktion eller en 

kombination av både dränerande, kapillärbrytande och isolerande. Oavsett vilken lösning som väljs 

har det dränerande och kapillärbrytande materialet som uppgift att leda bort fukten som kommer 

utifrån längs detta skikt ner till dräneringsledningen innan fukten når väggen. Det ska se till att vatten 

inte kan krypa upp längst väggen och in i sprickor. Det ska även dränera bort vatten som kan komma 

inifrån och torkats ut ur betongen. Två väl beprövade produkter för källarväggar är Platonmatta och 

Isodränskiva, det finns flera koncept med liknande funktion av andra tillverkare men dessa är de 

mest använda och välkända. Platonmattan är endast dränerande och kapillärbrytande, medan 

Isodränskivan både är dränerande, kapillärbrytande och isolerande (Wredling, 2006a). 

Platonmattan är gjord av åldersbeständig plast och har knoppar på ena sidan i ett symmetriskt 

mönster. Knopparna utgör med sina 7-20 mm väggens luftspalt och de har ett avstånd på ca 25 mm i 

båda riktningar (Isola, 2014). Mattans uppbyggnad ger fukten som finns inne i betongväggen chansen 

att torka utåt och sedan dräneras bort i den luftspalt som bildats av knopparna mellan mattan och 

väggen. Mattan förhindrar även att fukt utifrån kan nå väggen då den är både vatten- och ångtät 

(Isola, u.å). 
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Isodränskivan uppfyller kraven på kapillärbrytning och dränering men att tillägga som positiva 

egenskaper på denna produkt är att den även värmeisolerar och är diffusionsöppen. Skivorna består 

av sammansatta expanderade cellplastkulor. I skivan bildas så stora hålrum så vatten inte kan sugas 

upp kapillärt. Detta gör skivan diffusionsöppen och skapar även  en dränerande egenskap som får 

fukt både inifrån väggen samt utifrån att ledas bort (Isodrän, 2018a). Dessutom så värmeisolerar 

även skivan som då i kombination med en fiberduk som skyddar mot inkräktande jordmassor bildar 

ett komplett skikt för att skapa en varm och torr källaryttervägg (Isodrän, 2018b).  

 

Bild 5 (Isodrän, 2018) 
Expanderande cellplastkulor som bildar Isodränskivor 

 

 

Bild 6 (Isodrän, 2018) 
Illustration av användning av Isodrän på källaryttervägg 

Bild 4 (Isola, 2018) 
Illustration av fuktens utväg bakom mattan 

Bild 3 (Isola, 2018) 
Konstruktionslösning av Platonmattan på 
källaryttervägg 
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4.3.4 Radon 
Radon bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller och är en osynlig luktfri gas. När 

radongasen i sig själv sönderfaller skapas radondöttrar vilka ofta kan fastna på damm i luften och 

sedan andas in av oss människor. Radon är hälsovådligt och den strålning som radondöttrarna ger 

ifrån sig kan orsaka cancer (Boverket, 2014). På grund av radon i bostaden är det enligt boverket 

uppskattningsvis 500 personer varje år som drabbas av lungcancer (Boverket, 2015). Radon finns 

överallt men främst i marken, vilket gör att för att skydda bostaden mot denna hälsofarliga gas måste 

husets grund och källare försvaras. Eftersom radon är en gas så måste husets skal mot marken tätas 

helt för att gasen inte ska leta sig in. För att lösa det problemet finns en rad produkter av olika dukar 

och membran som är gastäta (Icopal, u.å). 

Vanliga alternativa lösningar mot radon är att projektera ventilationen rätt för att ventilera bort den 

farliga gas som tar sig in i huset. Det är också väldigt vanligt att anlägga så kallade radonslangar som 

placeras under grunden. Slangarna kopplas vid behov på till en sug som drar åt sig gasen vilket gör att 

den inte stiger upp mot huset. Både metoden med bra ventilation inne i huset och radonslangar 

under huset kombineras fördelaktligen med radonduk/radonmembran för säkrast möjliga hälsoskydd 

(T. Jakobsson, personlig kommunikation, 2 Maj, 2018). 

4.3.5 Tätskikt  
I extremt fuktutsatta källarväggar krävs ofta en helt tät utsida för att försäkra sig om att källaren inte 

fuktskadas. Detta kan bero på en omgivning av exempelvis terräng eller berggrund som lutar in mot 

huset. I dessa fall finns ett antal olika produkter som kan användas men alla grundar sig i att ge 

källarväggen ett helt vatten- och diffusionstätt skikt på utsidan. Det täta skiktet ska alltid fästas och 

ligga dikt an mot väggen (J. Munkhammar, personlig kommunikation, 12 April, 2018). Tätskiktet kan 

bestå av olika typer av material så som EPDM gummi (SealEco, 2014-2018), 

kompositmembran(Svenska Geotech, 2018) och olika blandningar med HPDE-folie (GCP, 2018, 

Svenska Geotech, 2017). De appliceras på olika sätt och har lite varierande egenskaper men uppfyller 

i huvudsak samma funktion. 
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5. Genomförande 
 

Arbetet började med att tillsammans med uppdragsgivaren WSP försöka förstå problemet som fanns 
så ingående som möjligt. Samtal med främst handledaren men även med andra konstruktörer på 
WSP gav en bild av vad de tycker sig sakna det dagliga projekteringsarbetet. Vidare 
informationsinsamling kring ämnet samt diskussioner med handledaren ledde fram till att arbetet 
skulle utföras med hänsyn till livslängd utifrån aspekterna; fuktsäkerhet, robusthet, byggbarhet och 
kostnad. 

När agendan var satt utfördes en inventering av innehavande kunskaper och en kartläggning av vilka 
kunskaper som behövde inhämtas, förbättras och utvidgas. För att lösa uppdraget på ett bra sätt 
krävdes ett stort informationssökande inom områdena; byggfysik, materiallära, konstruktion och 
byggteknik. Information samlades genom att läsa facklitteratur, produktbeskrivningar och 
medarbetares egna texter från företagets bibliotek. Mycket information har även hämtats från 
elektroniska källor på bl.a. olika materials leverantörhemsidor. De områden som undersöktes mer 
noggrant var olika tätskiktsmaterial, värmeisoleringsmaterial, byggfysik gällande värme och fukt, 
byggteknik samt konstruktionsuppbyggnad för omvänd terrass, rättvänd terrass, duo terrass och 
källarväggar. För att validera informationen som inhämtats har så många olika källor som möjligt 
inom den satta tidsramen undersökts. 

Den samlade informationen har hela tiden sorterats noga i ett OneNote-dokument som delats mellan 
de båda examensarbetarna och handledaren på företaget. Detta har gett en bra struktur och översikt 
vilket har underlättat rapportskrivningen.  

När den stora informationsinsamlingen var gjord påbörjades ett sökningsarbete i företagets databas 
med ritningar från genomförda projekteringar. Med hjälp av handledaren valdes lämpliga projekt ut 
som skulle granskas. Ritningar på terrasstak och källarväggar inhämtades från dessa projekt. 
Ritningarna sorterades grovt efter kategorierna; källarvägg över grundvattenytan, omvänt terrasstak, 
rättvänt terrasstak och duo terrasstak. Efter insamling av ett flertal ritningar på både källarväggar och 
terrasstak inleddes en granskning av ritningarna där varje konstruktions uppbyggnad och egenskaper 
noterades och förtydligades. Detta för att se hur projekteringen av detaljritningar för terrasstak och 
källarväggar har utförts fram till idag.  

När insamlade data upplevdes tillräckligt omfattande och lagom i storlek med hänsyn till tidsramen 
påbörjades en noggrann analys av varje detaljritning. Utifrån ett livslängdsperspektiv med aspekterna 
byggbarhet, robusthet, fuktsäkerhet och kostnad gjordes en bedömning om uppbyggnaden i sin 
helhet samt materialvalen i sig var motiverade eller om lämpligare alternativ fanns.  

Samtal med ansvarig konstruktör till vardera detaljritningen genomfördes där frågor kring 
förutsättningar besvarades. Konstruktören fick även fritt förklara hur de hade tänkt vid 
utformningen, varför de hade konstruerat detaljen som de gjort och försöka motivera sina val. 
Diskussioner om materialval, konstruktionsval och framförallt olika förutsättningar vad det gäller 
yttre omständigheter på platsen men även krav från beställaren var väldigt givande för analysen. 

Samtal med en erfaren konstruktör kring gamla projekt som gått snett genom åren genomfördes. 
Han delade med sig av sina lärdomar angående vad som är viktigt att beakta för att konstruera en 
detalj som ska ha så lång livslängd som möjligt. Denna information var väldigt värdefull för analysen 
och kommande slutsats. 

Analysen sammanfattades och färdigställdes sedan. Samtidigt inleddes tankarna kring utformning av 
slutsats. En överblick av analysen ledde fram till ett beslut om hur många typdetaljer som behövde 
tas fram för att täcka så många olika omständigheter som möjligt. De första handgjorda skisserna på 
typdetaljer började även ta form här. 
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I en vidare diskussion utvecklade författarna sig inom vissa områden för att kunna besvara 
frågeställningen för vardera tänkta typdetaljen. Handgjorda skisser med konstruktionens 
uppbyggnad inklusive materialval i varje lager utvecklades vidare. En teknisk beskrivning och en 
motivering av varje materialval skrevs ner tillsammans med utformningen av ritningen. 

Typdetaljerna ritades slutligen i programvaran AutoCAD och en koncentrerad text av allmänna råd 
och teknisk beskrivning infogades på ritningsbladet. Motivering av materialval bifogades på separat 
sida. 
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6. Data 
I detta kapitel redovisas data i form av detaljritningar från de projekt som letats fram ur WSP's arkiv 

och granskats vidare. Även några äldre projekt som gått fel genom åren redovisas. Dessa är utvalda 

av erfarna konstruktörer. All data redovisas med en detaljbild från projektet samt en förklaring av 

enskilt lager. Detaljritningarna är benämnda med bokstäver från A till Q med anledning av 

företagshemligheter då projektnamnen ej får skrivas ut.  

 

6.1 Terrasstak 
Nedan visas elva olika terrassdetaljer som valts ut från olika projekt från företagets databas. 

Ritningarna inleds med två rättvända terrasser, därefter visas nio omvända.  

6.1.1 Rättvända 
Projekt A  

Konstruktionslösning:  

Trätrall – överbyggnad 

95-100 mm skyddsbetong – lastfördelning 

10 mm Enkadrain - dränering & separationsskikt  

2x5 mm YEP 6000 med förskjutna skarvar –  

tätskikt 

280 mm Kingspan - PIR isolering.  

30-100 mm fallbetong 1:90 – taklutning 

220 massivbjälklag i betong – stomme 

 

Projekt B 

Konstruktionslösning:  

28 mm trätrall på 175 mm  

tryckimpregnerad regel – överbyggnad 

4 mm Derbigum – tätskikt 

30 mm stenullsboard – mineralullsisolering 

30–80 mm fall Kingspan Therma TT46FM –  

PIR isolering inkl. taklutning 

190 mm Kingspan Therma TR26FM – PIR isolering 

Icopal Base KL – tätskikt 

40 Betongpågjutning – avjämning 

265 HDF Bjälklag – stomme 

  

Bild 7 (WSP Group 2016) 
Detalj på terrasstak från projekt A 

Bild 8 (WSP Group 2018) 
Detalj på terrasstak från projekt B 
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6.1.2 Omvända 
Projekt C 

Konstruktionslösning: 

Reglar s600 med ovanpåliggande 

trall av Organowood – överbyggnad 

220 mm Prefab element bestående av  

100 mm betong och 120 cellplast. –  

lastfördelning & isolering 

30 mm cellplast – isolering 

Fiberduk klass 2 – glidskikt/separationsskikt 

10 asfaltmastix – tätskikt 

5 mm YEP 6000 – tätskikt 

10–60 mm fallbetong lutning 1:100 – taklutning 

200 betong platsgjuten + 50 plattbärlag – stomme 

 

 

 

 

Projekt D 

Konstruktionslösning: 

220 mm Prefab element bestående av  

100 mm betong och 120 cellplast –   

 överbyggnad, lastfördelning & isolering 

30 mm cellplast – isolering 

Fiberduk klass 2 – glidskikt/separationsskikt 

10 asfaltmastix – tätskikt 

5 mm YEP 6000 – tätskikt 

10–60 mm fallbetong lutning 1:100 – taklutning 

200 betong platsgjuten + 50 plattbärlag – stomme 

 

 

  

Bild 9 (WSP Group 2018) 
Detalj på terrasstak från projekt C 

Bild 10  (WSP Group 2017) 
Detalj på terrasstak från projekt D 
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Projekt E 

Konstruktionslösning: 

50 mm sten+100 mm stenflis – överbyggnad 

280 mm Isodrän eller dylikt – dränering & isolering 

20 mm bromatta + asfaltmastix – tätskikt 

Pågjutning i fall – taklutning 

Massivbjälklag – stomme 

 

 

 

 

 

 

Projekt F 

Konstruktionslösning: 

110 plattor i sand – överbyggnad 

80 skyddsbetong – lastfördelning 

Fiberduk – separationsskikt 

2x50 Pordrän P19 – dränering & isolering 

30 mm gjutasfalt – tätskikt 

5 mm YEP – tätskikt 

35 betongpågjutning – avjämning 

TT bjälklag – stomme 

 

  

Bild 11  (WSP Group 2014) 
Detalj på terrasstak från projekt E 

 

Bild 12 (WSP Group 2016) 
Detalj på terrasstak från projekt F 
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Projekt G 

Konstruktionslösning: 

Överbyggnad enligt landskapsarkitekt 

Fiberduk – separationsskikt 

100 mm XPS Ecoprim – isolering 

10 mm Enkadrain – dränering 

30 mm gjutasfalt – tätskikt 

5 mm YEP 6500 – tätskikt 

Fallbetong 1:100 – taklutning 

HD/F bjälklag – stomme 

 

 

 

 

 

Projekt H 

Konstruktionslösning: 

250 betong + 35 golv –  

 överbyggnad & lastfördelning 

300 cellplast – isolering 

10 Enkadrain – dränering 

30 mm gjutasfalt – tätskikt 

5 YEP 6500 – tätskikt 

Fallbetong 1:100 – taklutning 

320 håldäck – stomme 

 

 

  

Bild 13 (WSP Group 2017) 
Detalj på terrasstak från projekt G 

 

Bild 14 (WSP Group 2017) 
Detalj på terrasstak från projekt H 
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Projekt I  

Konstruktionslösning: 

135 prefab betong –  

överbyggnad & lastfördelning 

150 mm cellplast – isolering 

10 Enkadrain – dränering 

5 mm YEP 6500 – tätskikt 

15-35 fallbetong – taklutning 

265 håldäck – stomme 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt J 

Konstruktionslösning: 

50 mm plattor på 60 mm sand – överbyggnad 

100 mm dränerande cellplast – isolering &  

dränering 

30 mm gjutasfalt – tätskikt 

5 mm YEP 6500 – tätskikt 

250 plattbärlag – stomme 

 

  

Bild 15 (WSP Group 2017) 
Detalj på terrasstak från projekt I 

 

Bild 16 (WSP Group 2017) 
Detalj på terrasstak från projekt J 
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Projekt K 

 

Konstruktionslösning: 

Överbyggnad enligt landskapsarkitekt 

Fiberduk – separationsskikt 

100 mm cellplast – isolering 

10 mm Enkadrain – dränering 

30 gjutasfalt – tätskikt 

5 mm YEP 6500 – tätskikt 

350 plattbärlag – stomme 

 

 

 

 

6.1.3 Duo  
Inga data redovisas för denna konstruktionslösning då material saknas. 

6.1.4 Misslyckade terrassprojekt 
Nedan visas tre terrassprojekt som under åren gått fel och erfordrat renovering. Projekten är 

framtagna av Staffan Wredling som jobbat mycket med att undersöka takterrasser på företaget. 

 

Misslyckat terrassprojekt nummer 1 

Konstruktionslösning: 

Betongplattor i sättsand – överbyggnad 

100 Skyddsbetong – lastfördelning 

Tätskikt 

Cellglas – isolering 

Fallbetong – taklutning 

Konstruktionsbetong – stomme 

 

 

 

 

 

Bild 17  (WSP Group 2017) 
Detalj på terrasstak från projekt K 

 

Bild 18 (WSP Group 2014) 
Körbar terrass som utgör infarten till ett hotell på 
Södermalm i Stockholm. Projektet är från 2004. 

 



 

27 
 

 

Misslyckat terrassprojekt nummer 2 

Konstruktionslösning: 

 Klinker i sättbruk – överbyggnad 

Skyddsbetong – lastfördelning 

Tätskikt 

Underbyggnad 

 

 

 

 

 

Misslyckat terrassprojekt nummer 3 

Konstruktionslösning: 

Betongplattor i sättsand – överbyggnad 

2x120 mm XPS – isolering 

5 mm tätskikt 

200 Betongstomme 

Bild 19 (WSP Group 2005) 
Gåbar terrass i ett bostadshus från ett projekt på Odengatan. Projektet 
är från 2005 

 

Bild 20 (WSP Group 2006) 
Gåbar terrass som visar exempel på ett renoveringsobjekt. Renoveringen dokumenterades 2006.  
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6.2 Källarväggar 
Nedan visas sex olika källarväggsdetaljer som valts ut från olika projekt från företagets databas. Alla 

typdetaljer är ovan grundvattenytan.  

 

Projekt L 

Konstruktionslösning: 

Betongvägg – stomme 

Minst 100 mm dränerande skikt ex. Isodrän –  

kapillärbrytning, dränering, värmeisolering 

Fiberduk – separationsskikt 

 

 

 

Projekt M 

Konstruktionslösning: 

Betongvägg – stomme 

Volclay voltex – tätskikt 

100 dränerande skiva typ Isodrän 70 –  

kapillärbrytning, dränering, värmeisolering 

Fiberduk – separationsskikt 

 

 

 

 

 

Projekt N  

 

Konstruktionslösning: 

Betongvägg – stomme 

100 dränerande skiva Isodrän 110 –  

kapillärbrytning, dränering, värmeisolering 

Fiberduk – separationsskikt 

 

  

Bild 21 (WSP Group 2014) 
Detalj på källaryttervägg från projektet L 

 

Bild 22 (WSP Group 2017) 
Detalj på källarvägg från projekt M 

 

Bild 23 (WSP Group 2016) 
Detalj på källarvägg från projekt N 
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Projekt O 

 

Konstruktionslösning: 

250 betong – stomme 

100 cellplast spårad – isolering, dränering  

Fiberduk – separationsskikt 

 

Projekt P 

 

Konstruktionslösning: 

250 vattentät betong – stomme 

0.2 PE-folie – tätskikt 

100 cellplast – isolering 

Radonduk – radonskydd 

100 cellplast – isolering 

minst 200 mm makadam – dränering 

Fiberduk – separationsskikt 

 

Projekt Q 

 

Konstruktionslösning: 

250 vattentät betong – stomme 

Membran typ Volclay voltex –  

tätskikt 

100 XPS Ecoprim 200 KPa –  

isolering 

minst 200 dräneringsgrus – dränering 

Fiberduk – separationsskikt 

 

  

Bild 24 (WSP Group 2017) 
Detalj på källarvägg från projekt O 

 

Bild 25 (WSP Group 2017) 
Detalj på källarvägg från projekt P 

 

Bild 26 (WSP Group 2017) 
Detalj på källarvägg från projekt Q 
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7 Analys 
I detta kapitel analyseras uppbyggnaden av detaljerna utifrån det data som redovisas i föregående 

kapitel. Analysen inleds med projektets beteckning för en enklare koppling mot tillhörande data. 

Varje lager för sig analyseras utifrån dess funktion och egenskap, samt om de är motiverade. Varje 

detalj analyseras även utifrån ett helhetsperspektiv där en sammanfattad bild av uppbyggnaden ges 

med hjälp av den ansvarige konstruktörens kommentar. Hela analysen görs utifrån ett 

livslängdsperspektiv med fokus på aspekterna byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och till viss del 

kostnad. 

7.1 Terrasser 
Punkterna som redovisas nedan har använts som vägledning vid analysen och grundar sig på Staffan 

Wredlings rekommendationer som är expert inom området. Nedan redovisas ett analysverktyg för 

körbara och ett för gåbara som är utgångspunkter vid analysen.  

Körbara terrasser bör bestå av: Gåbara terrasser bör bestå av: 
-En överbyggnad som tål högre belastning -En överbyggnad anpassad för gångtrafik, ex. trätrall 
-Minst 100 mm lastfördelande skikt av betong -Dränerande material och/eller skiktavskiljande skikt 
-Lämplig isolering för användning -Lämplig isolering för användning 
-Glidskikt mellan lastfördelande skikt och tätskikt -Möjligt dränerande lager 
-Tätskikt min. klass YEP6000 + gjutasfalt 30mm -Tätskikt min. YEP5200 + asfaltmastix 10 mm  
-Taklutning på minst 1:100 -Taklutning på minst 1:100 

 

7.1.1 Rättvända 
Projekt A 
Lager ett: Den eventuella överbyggnaden av trätrall som föreslås på ritningen indikerar att terrassen 
är av gåbar sort. Trätrall som överbyggnad ger en attraktiv vistelseyta som släpper igenom vatten 
snabbt och enkelt. Trall medför inga extra svårigheter utan har god byggbarhet och ger möjlighet till 
att enkelt förändra utseendet på terrassen då den är lätt att byta ut (Wredling, 2006a). 

Lager två: Skyddsbetongen är tät och lastfördelande vilket får vattnet att rinna av mot brunnarna 
samt bidrar till en robusthet i konstruktionen. Skyddsbetongen har som nackdel att den medför en 
stor last och är svår att applicera. Då ytbeläggningen indikerar att terrassen endast ska belastas med 
gångtrafik anses skyddsbetongen helt onödig, då denna endast bidrar till en ökad last och bygghöjd 
samt svårigheter vid reparation och ombyggnation (S. Wredling, personlig kommunikation, 17 april, 
2018). 

Lager tre: Enkadrainmattan är ett dränerande skikt med integrerad fiberduk som ger god 

avrinningsmöjlighet för den fukt som tar sig ner till tätskiktet. Det skyddar tätskiktet mot byggslitage 

och ska fungera som glidskikt mellan skyddsbetong och tätskikt. Ett fullständigt glidskikt av PE-folie 

med fiberduk på vardera sidan hade dock varit att föredra. Tryckhållfastheten på dräneringsmattan 

bör beaktas här på grund av den tunga lasten från skyddsbetongen (Svenska Geotech, 2018). 

Lager fyra: Tätskiktet utav dubbla tätskiktsmattor av denna höga kvalité ger ett fuktskydd som är bra, 

men som med fördel hade kunnat läggas som endast en tätskiktsmatta med en pågjutning av 10 mm 

asfaltmastix. Detta hade gett ett bättre skydd mot mekanisk påverkan (Wredling, 2006a). 

Lager fem: Värmeisoleringsmaterialet PIR är en av marknadens bästa produkter då det tål tryck 
värme och fukt på ett bra sätt. Materialet kan vara motiverat i detta fall trots det höga priset med 
anledning av den höga värmen som uppstår vid applicering av tätskiktet. PIR-Lagret är även relativt 
tjockt vilket kan tyda på höga U-värdes krav, detta motiverar också valet av material då en annan typ 
av värmeisolermaterial hade medfört betydligt större bygghöjd.  
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Eftersom alternativen i detta fall begränsas till PIR, cellglas och mineralull på grund av den värme 
som uppstår vid applicering av tätskiktet kan PIR helt klart motiveras. Cellglas är i samma prisklass 
och tål tryck bättre men har dock ett högre lambdavärde och kräver därav en högre bygghöjd. 
Mineralull är billigare men klarar tryck betydligt sämre och hade gett en mycket högre bygghöjd, se 
bilaga 1.  

Lager sex: Taklutningen av fallbetong utgör ett fall på en godkänd nivå enligt AMA och är inte heller 
för brant för att människor ska uppfatta golvet som lutande (Foamglas takhandbok, 2006).  
 
Konstruktörens kommentar: Ingen möjlighet till kommentar. 

Sammanfattning: 
Konstruktionen uppfyller till stor del de krav som ställs på en terrass utifrån byggbarhet, fuktsäkerhet 
och robusthet men har en uppbyggnad som inte går att motivera till fullo. Skyddsbetongen är helt 
onödig i denna konstruktion och bör därför inte vara en del av uppbyggnaden. Tas lager två, 
skyddsbetong bort kan även lager tre, Enkadrain tas bort då varken glidskikt eller dränerande skikt 
behövs mellan trätrall och tätskikt. Nuvarande tätskikt tål ej UV-ljus eller temperaturbetingade 
rörelser och bör därför skyddas eller bytas ut mot ett bättre alternativ (Wredling, 2006a). Förslagsvis 
byts lager två, tre och fyra ut mot en UV-beständig gummiduk. I bästa fall medför detta att även en 
billigare isolering kan användas. Som ett andra alternativ kan hela konceptet bytas ut mot ett omvänt 
tak för att få ett skyddat tätskikt och en billigare isolering. 

Projekt B 
Lager ett: Överbyggnaden av trätrall indikerar att terrassen är av gåbar sort. Trätrall som 
överbyggnad ger en attraktiv vistelseyta som släpper igenom vatten snabbt och enkelt. Trall medför 
inga extra svårigheter utan har god byggbarhet och ger möjlighet till att enkelt förändra utseendet på 
terrassen då den är lätt att byta ut (Wredling, 2006a). 

Lager två: Tätskiktet av gummiduk tål temperaturbetingade rörelser väldigt bra. Det är en 
kvalitetssäkrad lösning mot fukt som är helt tät. Den här gummiduken tål UV-strålning vilket är bra då 
den kommer utsättas för solljus. I och med tätskiktets placering är det lätt att komma åt för att 
kontrollera och reparera. Svagheten hos detta tätskikt är att det är känsligare mot mekanisk 
påverkan än exempelvis tätskiktsmatta plus asfaltmastix (Buildsmart, u.å). 

Lager tre: Stenullsboarden har primärt som uppgift att utgöra ett underlag för tätskiktet att fästa i. 
Stenullsboarden har även en värmeisolerande egenskap så detta skikt bidrar även till terrasstakets 
värmeisoleringsförmåga (M. Bergström, personlig kommunikation, 27 april, 2018). 

Lager fyra: Värmeisoleringsmaterialet PIR är en av marknadens bästa produkter då det tål tryck 
värme och fukt på ett bra sätt. Materialet kan vara motiverat i detta fall trots det höga priset med 
anledning av den höga värmen som uppstår vid applicering av tätskiktet. PIR-Lagret är även relativt 
tjockt vilket kan tyda på höga U-värdes krav, detta motiverar också valet av material då en annan typ 
av värmeisolermaterial hade medfört betydligt större bygghöjd. Eftersom alternativen i detta fall 
begränsas till PIR, cellglas och mineralull på grund av den värme som uppstår vid applicering av 
tätskiktet kan PIR helt klart motiveras. Cellglas är i samma prisklass och tål tryck bättre men har dock 
ett högre lambdavärde och kräver därav en högre bygghöjd. Mineralull är billigare men klarar tryck 
betydligt sämre och hade gett en mycket högre bygghöjd, se bilaga 1. PIR-isoleringen är uppdelad i 
två lager där det översta lagret är utformat i ett godkänt fall och utgör taklutningen på terrassen 
(Foamglas, 2018). 

Lager fem: Den tunnare tätskiktsmattan utgör ett extra tätskikt kan motiveras som tillfälligt skydd 
under byggtiden. Den kommer därefter fungera som ångspärr så att ingen fukt inifrån letar sig upp i 
konstruktionen (Arfvidsson et al., 2017). 
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Konstruktörens kommentar: Terrassen är endast avsedd för gångtrafik då överbyggnaden består av 
en trätrall. Beställaren hade stort fokus på konstruktionens livscykelanalys. Detta påverkade valet av 
tätskikt och då Derbigum är ett av marknadens bästa val gällande miljö och hållbarhet föll valet på 
denna produkt. Denna i sin tur medförde att ett lager av stenullsboard då tätskiktet inte kan fästa i 
PIR isoleringen. Valet av fallisolering grundades även det ur miljöaspekten då alternativet fallbetong 
är betydligt sämre ur miljösynpunkt. 

Sammanfattning: 
En bra konstruktion som uppfyller de krav som ställs på en terrass utifrån fuktsäkerhet och robusthet 
men ej ur byggbarhetssynpunkt. Beaktas bör dock att tätskiktet ligger exponerat under slutet av 
byggskedet och även vidare under hela takets livslängd. Det medför att en risk ur 
fuktsäkerhetssynpunkt. Denna typ av tätskikt för med sig ett extra lager värmeisolering i form av 
mineralull då mattan ej kan fästas mot PIR-isoleringen. Ju fler material som behöver behandlas, desto 
sämre byggbarhet. En annan nackdel med denna rättvända konstruktion är att ett extra tätskikt läggs 
till som ett tillfälligt skydd under byggtiden men som också ska fungera som ångspärr. Jämfört med 
det omvända konceptet hade ett tätskikt räckt för att både hålla tätt mot fukt och fungera som 
ångspärr. 

7.1.2 Omvända 
Projekt C 
Lager ett: Överbyggnaden av trätrall indikerar att terrassen är av gåbar sort. Trätrall som 
överbyggnad ger en attraktiv vistelseyta som släpper igenom vatten snabbt och enkelt. Trall medför 
inga extra svårigheter utan har god byggbarhet och ger möjlighet till att enkelt förändra utseendet på 
terrassen då den är lätt att byta ut (Wredling, 2006a). Trallen är av typen Organowood och behöver 
ej underhållas och innehåller heller inte några farliga gifter (Organowood, 2018). 

Lager två: Prefabelementet av betong och cellplast utgör ett lastfördelande skikt. Cellplasten i detta 
element bidrar till terrassens värmeisolerförmåga. Detta lager leder bort vatten bra tack vare den 
täta ytan. Lagret medför en hög belastningskapacitet vilket indikerar att terrassen är körbar. 
Skyddsbetongen har en stor nackdel då den medför en stor last. Byggbarheten är god då elementet 
är prefabricerat. Då ytbeläggningen indikerar att terrassen endast ska belastas med gångtrafik anses 
skyddsbetongen helt onödig i detta fall då den bidrar till en ökad last och bygghöjd samt svårigheter 
vid reparation och ombyggnation (S. Wredling, personlig kommunikation, 17 april, 2018). 

Lager tre: Cellplasten bidrar till värmeisoleringsförmågan samt praktiserar som glidskikt vilket gör att 
ett fullständigt glidskikt i form av en fiberduk med en PE-folie på vardera sidan ej behövs. Cellplasten 
saknar klassificering vilket alltid ska specificeras, främst med hänsyn till tryckhållfasthet (Wredling, 
2006a). Alternativa isolermaterial ses ej vara aktuella i detta fall då isoleringen klarar tryck bra och 
har det lägsta priset, se bilaga 1. Materialet är enkelt att lägga på plats och är ett bra skydd för 
tätskiktet under byggtiden (Wredling, 2006a). 

Lager fyra: Fiberduken av klass II anses fullt tillräcklig som glidskikt (Wredling, 2006a). 

Lager fem: Asfaltmastixen både agerar tätskikt och skyddar tätskiktsmattan. Tjockleken anses vara 
väl avvägd då terrassen endast ska belastas av gångtrafik. Lagret är både tätt mot fukt och bidrar till 
tätskiktets robusthet i konstruktionen (Wredling, 2006a). 

Lager sex: Tätskiktsmattan uppfyller alla förväntningar som finns på detta lager. Den valda mattan är 
av hög kvalité med hänsyn till fuktsäkerhet och slittålighet (Wredling, 2006a). 

Lager sju: Taklutningen utgör ett fall på en godkänd nivå enligt AMA och är inte heller för brant för 
att människor ska uppfatta golvet som lutande (Foamglas takhandbok, 2006).  
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Konstruktörens kommentar: Entreprenören har föreslagit en typdetalj för detta terrasstak.  
Arkitekten har valt en överbyggnad i form av en trätrall. Konstruktören har påpekat att Prefab 
elementet i lager två ger en onödig bygghöjd och att skyddsbetongen inte fyller någon funktion vid en 
gåbar terrass. Entreprenören har dock stått på sig om att behålla Prefab elementet.  

Sammanfattning: 
Konstruktionen uppfyller till stor del de krav som ställs på en terrass utifrån byggbarhet, fuktsäkerhet 
och robusthet men har en uppbyggnad som inte går att motivera till fullo. Överbyggnaden av betong 
anses helt onödig då terrassen endast belastas med gångtrafik och betongen tillför en extra last samt 
bygghöjd. Det ger även svårigheter vid reparation och ombyggnation. Lager två bör därför tas bort 
och förslagsvis ersättas med XPS. Ovanpå lager fem ska ett dränerande skikt som kan leda bort den 
mängd fukt som tar sig ner till tätskiktet finnas. 

Projekt D 
Lager ett: Överbyggnaden av ett Prefab element i betong och cellplast medför en hög 
belastningskapacitet vilket kan indikera att terrassen är körbar. Cellplasten i detta element bidrar till 
terrassens värmeisolerförmåga. Detta lager leder bort vatten bra tack vare den täta ytan och att den 
är rejäl i sin uppbyggnad. Byggbarheten är god då elementet är prefabricerat. 

Lager två: Cellplasten bidrar till värmeisoleringsförmågan samt praktiserar som glidskikt vilket gör att 
ett fullständigt glidskikt i form av en fiberduk med en PE-folie på vardera sidan ej behövs (Wredling, 
2006a). Alternativa isolermaterial ses ej vara aktuella i detta fall då isoleringen klarar tryck bra och 
har det lägsta priset, se bilaga 1. Materialet är enkelt att lägga på plats och är ett bra skydd för 
tätskiktet under byggtiden (Wredling, 2006a). 

Lager tre: Fiberduken av klass II anses fullt tillräcklig som glidskikt (Wredling, 2006a). 

Lager fyra: Asfaltmastixen både agerar tätskikt och skyddar tätskiktsmattan. Tjockleken anses vara 
väl avvägd om terrassen endast ska belastas av gångtrafik. Om terrassen ska tåla tyngre trafik 
rekommenderas ett tjockare lager av gjutasfalt. Båda alternativen är täta mot fukt och bidrar till 
tätskiktets robusthet i konstruktionen (Wredling, 2006a). 

Lager fem: Tätskiktsmattan uppfyller alla förväntningar som finns på detta lager. Den valda mattan är 
av högsta kvalité med hänsyn till fuktsäkerhet och slittålighet (Wredling, 2006a). 

Lager sex: Taklutningen av fallbetong  utgör ett fall på en godkänd nivå enligt AMA och är inte heller 
för brant för att människor ska uppfatta golvet som lutande (Foamglas takhandbok, 2006).  
 
Konstruktörens kommentar: Terrassens uppbyggnad har i stort sätt styrts helt av entreprenören som 
har haft en färdig typdetalj. Terrassen ligger högt upp i ett bostadshus och belastas endast med 
gångtrafik.  

Sammanfattning: 
Konstruktionen uppfyller till stor del de krav som ställs på en terrass utifrån byggbarhet, fuktsäkerhet 
och robusthet men har en uppbyggnad som inte går att motivera till fullo. Överbyggnaden av betong 
anses helt onödig då terrassen endast belastas med gångtrafik och betongen tillför en extra last samt 
bygghöjd. Det ger även svårigheter vid reparation och ombyggnation. Ovanpå lager fyra ska ett 
dränerande skikt som kan leda bort den mängd fukt som tar sig ner till tätskiktet finnas. Då terrassen 
endast ska belastas med gångtrafik räcker det med 10 mm asfaltmastix.  
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Projekt E 
Lager ett: Överbyggnaden av stenplattor och stenflis utgör ett lager på 150 mm, vilket är en relativt 
rejäl överbyggnad som kan indikera att terrassen är körbar. Lagret av stenflis bidrar även till en 
snabbare vattenavrinning då fraktionen på stenarna är så pass stora att skiktet blir mer dränerande 
än alternativet sand (Wredling, 2006b). 

Lager två: Dränerande cellplasten utgör konstruktionens värmeisolering och dränering. Vattnet 
uppifrån rinner lätt igenom och dräneras bort. Alternativet hade varit att ersätta Isodränskivorna mot 
XPS med en underliggande dräneringsmatta. Det alternativet hade gett bättre tryckhållfasthet, 
tidigare avrinning och aningen bättre värmeisoleringsförmåga medan det samtidigt hade behållit den 
dränerande funktionen ovanpå tätskiktet. Prismässigt ligger XPS och Isodrän i ungefär samma 
prisklass, se bilaga 1. 

Lager tre: Asfaltmastixen både agerar tätskikt och skyddar tätskiktsmattan. Tjockleken anses vara väl 
avvägd om terrassen endast ska belastas av gångtrafik. Om terrassen ska tåla tyngre trafik 
rekommenderas ett tjockare lager av gjutasfalt. Båda alternativen är täta mot fukt och bidrar till 
tätskiktets robusthet i konstruktionen (Wredling, 2006a). 

Lager fyra: Bromattan är den tätskiktsmatta på marknaden med högst kvalité och används i de flesta 
fall på broar (Icopal, 2014), vilket tyder på att konstruktören har tagit till vid val av tätskikt. 
Bromattan är ett exemplariskt skydd mot de påfrestningar som den utsätts för, vilket egentligen gör 
den överkvalificerad för just denna användning. Den är svår att motivera i detta fall eftersom den 
också är dyrare än den tätskiktsmatta som rekommenderas för såväl körbara som gåbara terrasser. 
Mattan är dock både i sig själv och tillsammans med asfaltmastixen ett ovillkorligt tätt skikt mot fukt 
(Wredling, 2006a). 

Lager fem: Taklutningen av fallbetong  utgör ett fall på en godkänd nivå enligt AMA och är inte heller 
för brant för att människor ska uppfatta golvet som lutande (Foamglas takhandbok, 2006).  
 
Konstruktörens kommentar: Terrassen är primärt avsedd för gångtrafik, men kan belastas av större 
fordon. Det ställdes inga specifika krav på utformningen i detta projekt. Terrassen har direkt 
anslutning till gatan och det är ingen svårighet för ett utryckningsfordon att ta sig in där. Valet av 
bromatta och asfaltmastix grundar sig i att tung trafik ska kunna belasta ytan Konstruktören är dock 
osäker på valet av Isodrän, om den klarar den belastning som uppstår. Tryckhållfastheten bör 
specificeras i detta projekt.  

Sammanfattning: 
Konstruktionen uppfyller till viss del de krav som ställs på en terrass utifrån byggbarhet och 
robusthet, men ej ur fuktsäkerhet. En fiberduk saknas mellan lager ett och lager två då stenfliset lätt 
kan täppa till porerna i Isodränskivan vilket leder till att detta lager tappar sin funktion. Om vatten ej 
kan rinna igenom fritt genom Isodränskivan riskerar överbyggnaden att vattenmättas vilket kan ge 
skador på konstruktionen. Det finns en relativt stor risk att ytan kommer belastas med en tyngre 
trafik då den inte är oåtkomlig för större fordon. Även om det inte sker dagligen bör detta beaktas 
och cellplastens tryckhållfasthet specificeras. Valet av bromatta som tätskikt tillsammans med 
asfaltmastix går inte motivera fullt ut utan bör fördelaktligen ersättas mot vanlig tätskiktsmatta av 
typen YEP 5200-6500 samt gjutasfalt. Det skulle ge ett tätskikt som klarar tryck från tyngre fordon 
och samtidigt är ekonomiskt motiverbart. 
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Projekt F 
Lager ett: Överbyggnaden med plattor i sand kan tyda på att terrassen klarar biltrafik. Stenplattor ger 
en slittålig yta och är relativt okomplicerat att anlägga. Överbyggnaden medför en stor risk att 
sanden under betongplattorna vattenmättas och fryser. Expansionen som sker vid frysning utgör en 
stor risk att skada underliggande lager och omgivande ytor så som väggar och dylikt (Wredling, 
2006b). 

Lager två: Skyddsbetongen indikerar att terrassen är körbar. Betongen är så gott som tät mot vatten 
vilket ökar risken för ett vattenmättat sandlager. Lagret är 80 mm tjockt vilket är lite för tunt för att 
kunna belastas med tyngre fordon (Wredling, 2006a). 

Lager tre: Fiberduken utgör ett skiktavskiljande lager mellan skyddsbetongen och isoleringen 
(Wredling, 2006a). 

Lager fyra: Dränerande cellplasten fungerar som både dränering och värmeisolering. Att ha ett så 
tjockt lager av dränerande material fyller ingen funktion i det här fallet då skyddsbetongen ändå 
stoppar upp i stort sätt allt vatten. Alternativet hade varit att använda ett lager av XPS med 
underliggande dräneringsmatta eller ett lager med XPS och ett tunt lager av dränerande cellplast. De 
alternativen hade gett bättre tryckhållfasthet och lite bättre värmeisoleringsförmåga medan det 
samtidigt hade behållit den dränerande funktionen ovanpå tätskiktet. Prismässigt är XPS lite dyrare 
än dränerande cellplast men eftersom den värmeisolerar lite bättre går det åt lite mindre material 
och skillnaden ekonomiskt blir i stort sätt försumbar, se bilaga 1. 

Lager fem: Gjutasfalten både agerar tätskikt och skyddar tätskiktsmattan. Det 30 mm tjocka lagret är 
rekommenderat för en körbar terrass (Wredling, 2006a). 

Lager sex: Tätskiktsmattan saknar fullständig klassificering vilket bör specificeras. Tätskiktet är bra 
placerat och med en kvalité på minst YEP 6000 skulle detta skikt uppfylla rekommendationerna som 
finns för takterrasser. 
 
Konstruktörens kommentar: Ingen möjlighet till kommentar. 

Sammanfattning: 
Konstruktionen uppfyller ej de krav som ställs på en terrass utifrån byggbarhet, fuktsäkerhet och 
robusthet. Terrassen saknar fall vilket är ett krav enligt AMA som alltid ska uppfyllas. En fallbetong på 
minst 1:100 bör därför tilläggas under tätskiktsmattan i lager sex. För att förhindra att 
överbygganden vattenmättas bör ett dränerande skikt tilläggas mellan lager ett och två. Om 
terrassen ska vara körbar bör skyddsbetongens tjocklek ökas på, rekommenderad tjocklek anses vara 
minst 100 mm. Valet av värmeisolerande material bör ses över då det kan vara svårt att motivera ett 
så tjockt lager av dränerande isolering. Om terrassens användning är anpassad för gångtrafik ska 
skyddsbetongen tas bort då lagret ej behövs (S. Wredling, personlig kommunikation, 17 april, 2018). 
 
Projekt G 
Lager ett: Överbyggnaden framgår inte av ritningen och blir därför svår att avgöra om terrassen är 
gåbar, körbar eller planteringsbar.  

Lager två: Fiberduk som håller underliggande värmeisolering frånskild överbyggnaden och hindrar 
material från att leta sig ner i värmeisoleringen. På så sätt kan värmeisoleringen behålla sin 
prestanda (S. Wredling, personlig kommunikation, 22 maj, 2018). 

Lager tre: Värmeisoleringen består av XPS och bidrar primärt till terrassens värmeisoleringsförmåga. 
Detta lager fyller sin funktion till fullo då materialet har goda fuktegenskaper, hög tryckhållfasthet 
och relativt lågt pris, se bilaga 1. 
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Lager fyra: Enkadrainmattan är ett dränerande skikt med integrerad fiberduk. Mattan ger god 
avrinnginsmöjlighet för den fukt som tar sig ner till tätskiktet genom överbyggnad och värmeisolering 
(Wredling, 2006a). 

Lager fem: Gjutasfalten både agerar tätskikt och skyddar tätskiktsmattan. Beroende på om terrassen 
är gåbar eller körbar ska antingen 10 mm asfaltmastix eller 30 mm gjutasfalt användas  (Wredling, 
2006a). 

Lager sex: Tätskiktsmattan uppfyller alla förväntningar som finns på detta lager. Den valda mattan är 
av högsta kvalité med hänsyn till fuktsäkerhet och slittålighet (Wredling, 2006a). 

Lager sju: Taklutningen av fallbetong  utgör ett fall på en godkänd nivå enligt AMA och är inte heller 
för brant för att människor ska uppfatta golvet som lutande (Foamglas takhandbok, 2006).  
 
Konstruktörens kommentar: Terrassytan är gåbar och består av en skolgård som inte är tillgänglig 
från gatan. Överbyggnaden består av plattor, asfalt, gräs och mindre växtlighet. En fuktsakkunnig 
har granskat dessa detaljer. Valet av gjutasfalt är grundat på tidigare projekt och har ingen vidare 
motivering.  

Sammanfattning: 
Konstruktionen uppfyller de krav som ställs på en terrass utifrån byggbarhet, fuktsäkerhet och 
robusthet men har en uppbyggnad som inte går att motivera till fullo. Gjutasfalt med tjocklek 30 mm 
är svårmotiverat då terrassens användning är anpassad för gångtrafik och därmed inte kräver den 
tryckhållfasthet som gjutasfalt ger. Priset på gjutasfalt är högre än på asfaltmastix vilket gör att 
alternativet 10 mm asfaltmastix istället för 30 mm gjutasfalt rekommenderas, se bilaga 3. 

 
Projekt H 
Lager ett: Skyddsbetong med överliggande golv. Tjockleken på skyddsbetongen tyder på att terrassen 
är körbar. Lagret anses vara rejält och kan möjligtvis motiveras beroende på vilka förhållande som 
råder. Skyddsbetongen är nästan helt tät mot vatten vilket gör att i stort sätt all avrinning sker över 
detta lager (Wredling, 2006a). 

Lager två: Cellplasten bidrar till värmeisoleringsförmågan samt praktiserar som glidskikt vilket gör att 
ett fullständigt glidskikt i form av en fiberduk med en PE-folie på vardera sidan ej behövs. Cellplasten 
saknar klassificering vilket alltid ska specificeras, främst med hänsyn till tryckhållfasthet (Wredling, 
2006a). Alternativa isolermaterial ses ej vara aktuella i detta fall då isoleringen klarar tryck bra och 
har det lägsta priset, se bilaga 1. Materialet är enkelt att lägga på plats och är ett bra skydd för 
tätskiktet under byggtiden (Wredling, 2006a). 

Lager tre: Enkadrainmattan är ett dränerande skikt med integrerad fiberduk. Mattan ger god 
avrinnginsmöjlighet för den fukt som tar sig ner till tätskiktet genom överbyggnad och värmeisolering 
(Wredling, 2006a). 

Lager fyra: Gjutasfalten både agerar tätskikt och skyddar tätskiktsmattan. Det 30 mm tjocka lagret är 
rekommenderat för en körbar terrass (Wredling, 2006a). 

Lager fem: Tätskiktsmattan uppfyller alla förväntningar som finns på detta lager. Den valda mattan är 
av högsta kvalité med hänsyn till fuktsäkerhet och slittålighet (Wredling, 2006a). 

Lager sex: Taklutningen av fallbetong  utgör ett fall på en godkänd nivå enligt AMA och är inte heller 
för brant för att människor ska uppfatta golvet som lutande (Foamglas takhandbok, 2006).  
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Konstruktörens kommentar: Projektet hade inga riktlinjer att följa utan alla detaljer skapades helt 
fritt av konstruktörerna. Terrassytan är endast gåbar och är en fortsättning på ett mellanbjälklag. 
Tjockleken på skyddsbetongen valdes till samma som på mellanbjälklaget för att på ett enkelt vis 
undvika nivåskillnader. Konstruktören har ingen motivering till tjockleken på gjutasfaltlagret och 
håller med om att det ser väl tilltaget ut. 

Sammanfattning: 
Konstruktionen uppfyller de krav som ställs på en terrass utifrån byggbarhet, fuktsäkerhet och 
robusthet men har en uppbyggnad som inte går att motivera till fullo. Gjutasfalt med tjocklek 30 mm 
är svårmotiverat då terrassens användning är anpassad för gångtrafik och därmed inte kräver den 
tryckhållfasthet som gjutasfalt ger. Priset på gjutasfalt är högre än på asfaltmastix vilket gör att 
alternativet 10 mm asfaltmastix istället för 30 mm gjutasfalt rekommenderas, se bilaga 3. 
Cellplastens kvalité ska specificeras. 

Projekt I 

Lager ett: Prefabricerat betongelement som tyder på att terrassen är körbar. Det mesta vattnet 

kommer ledas bort här då betongen anses nästan helt tät mot vatten. Elementet ger en slittålig yta 

mot trafik och är ur byggbarhetssynpunkt bra då det är prefabricerat.   

Lager två: Cellplasten bidrar till värmeisoleringsförmågan samt praktiserar som glidskikt vilket gör att 
ett fullständigt glidskikt i form av en fiberduk med en PE-folie på vardera sidan ej behövs. Cellplasten 
saknar klassificering vilket alltid ska specificeras, främst med hänsyn till tryckhållfasthet (Wredling, 
2006a). Alternativa isolermaterial ses ej vara aktuella i detta fall då isoleringen klarar tryck bra och 
har det lägsta priset, se bilaga 1. Materialet är enkelt att lägga på plats och är ett bra skydd för 
tätskiktet under byggtiden (Wredling, 2006a). 

Lager tre: Enkadrainmattan är ett dränerande skikt med integrerad fiberduk. Mattan ger god 
avrinnginsmöjlighet för den fukt som tar sig ner till tätskiktet genom överbyggnad och värmeisolering 
(Wredling, 2006a). 

Lager fyra: Tätskiktsmattan uppfyller alla förväntningar som finns på detta lager. Den valda mattan är 
av högsta kvalité med hänsyn till fuktsäkerhet och slittålighet (Wredling, 2006a). 

Lager fem: Fallbetongen bör beskrivas på ett tydligare sätt, lutningen ska alltid framgå. 
 
Konstruktörens kommentar: Projektet hade inga riktlinjer att följa utan alla detaljer skapades helt 
fritt av konstruktörerna. Terrassytan är endast gåbar och liknar en typ av loftgång som går ihop med 
taket på en förskola. Avsaknaden av asfaltmastix motiveras med den täta och skyddande 
överbyggnaden av betong. Överbyggnaden i sig motiveras med en enhetlighet med balkongerna på 
övriga våningar samt ett starkt slitskydd som ytskikt. 

Sammanfattning: 
Konstruktionen uppfyller alla de krav som ställs på en terrass utifrån byggbarhet, fuktsäkerhet och 
robusthet. Dock kan det med fördel vara bra att skydda tätskiktet under byggtiden och bör därför 
skyddas med en pågjutning av asfaltmastix.  
 
Projekt J 
Lager ett: Överbyggnaden med plattor i sand kan tyda på att terrassen klarar biltrafik. Stenplattor ger 
en slittålig yta och är relativt okomplicerat att anlägga. Överbyggnaden medför en stor risk att 
sanden under betongplattorna vattenmättas och fryser. Expansionen som sker vid frysning utgör en 
stor risk att skada underliggande lager och omgivande ytor så som väggar och dylikt (Wredling, 
2006b). 
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Lager två: Dränerande cellplasten bidrar primärt till terrassens värmeisolering. Materialet dränerar 
effektivt bort fukt från överbyggnaden så att denna ej vattenmättas. Den dränerar även bort den fukt 
som letar sig ner till tätskiktet. Denna typ av värmeisoleringsprodukt kan motiveras då den får ner 
bygghöjden lite och ger ett enklare arbete under byggnationen eftersom skivorna fyller två 
funktioner i ett skikt (Isodrän, 2018). 

Lager tre: Gjutasfalten både agerar tätskikt och skyddar tätskiktsmattan. Det 30 mm tjocka lagret är 
rekommenderat för en körbar terrass (Wredling, 2006a). 

Lager fyra: Tätskiktsmattan uppfyller alla förväntningar som finns på detta lager. Den valda mattan är 
av högsta kvalité med hänsyn till fuktsäkerhet och slittålighet (Wredling, 2006a). 

Konstruktörens kommentar: Uppbyggnaden har styrts till största del av entreprenören som haft 
färdiga typdetaljer. Denna byggnadsdel är en form av gåbar ramp till innergården, vilket kanske 
borde framgått tydligare på ritningen. Fiberduk mellan sand och dränerande cellplast har missats och 
ska helt klart finnas med. Tjockleken på gjutasfalten motiveras med att rampen byggs ihop med 
innergården där denna tjocklek praktiserar även som rotskydd. Att ha samma tjocklek underlättar vid 
övergången.  

Sammanfattning:  
Konstruktionen uppfyller till viss del de krav som ställs på en terrass utifrån byggbarhet, fuktsäkerhet 
och robusthet. En fiberduk saknas mellan lager ett och lager två då. Sanden kan lätt täppa till porerna 
till den dränerande cellplasten vilket leder till att detta lager tappar sin funktion. Om vatten ej kan 
rinna igenom fritt riskerar överbyggnaden att vattenmättas vilket kan ge skador på konstruktionen. 
Det kan i detta projekt även vara fördelaktigt att beakta den 60 mm tjocka sättsanden som ej bör 
vara tjockare än 30 mm (Foamglas takhandboken, 2006). Gjutasfalten är i denna konstruktion fullt 
motiverad oavsett om den är avsedd för gåbar eller körbar trafik, då lagret är till för att få en jämn 
övergång till intilliggande ramp. Ett fall saknas i ritningen vilken minst ska vara 1:100. 

Projekt K 
Lager ett: Överbyggnaden består av fyllning enligt landskapsarkitekt, vilket gör att det blir svårt att 
utifrån denna information avgöra om terrassen är gåbar, körbar eller planteringsbar. 

Lager två: Fiberduken håller underliggande värmeisolering frånskild överbyggnaden och hindrar 
material från att leta sig ner i värmeisoleringen. På så sätt kan värmeisoleringen behålla sin 
prestanda (S. Wredling, personlig kommunikation, 22 maj, 2018). 

Lager tre: Cellplasten bidrar till värmeisoleringsförmågan samt praktiserar som glidskikt vilket gör att 
ett fullständigt glidskikt i form av en fiberduk med en PE-folie på vardera sidan ej behövs. Cellplasten 
saknar klassificering vilket alltid ska specificeras, främst med hänsyn till tryckhållfasthet (Wredling, 
2006a). Alternativa isolermaterial ses ej vara aktuella i detta fall då isoleringen klarar tryck bra och 
har det lägsta priset, se bilaga 1. Materialet är enkelt att lägga på plats och är ett bra skydd för 
tätskiktet under byggtiden (Wredling, 2006a). 

Lager fyra: Enkadrainmattan är ett dränerande skikt med integrerad fiberduk. Mattan ger god 
avrinnginsmöjlighet för den fukt som tar sig ner till tätskiktet genom överbyggnad och värmeisolering 
(Wredling, 2006a). 

Lager fem: Gjutasfalten både agerar tätskikt och skyddar tätskiktsmattan. Beroende på om terrassen 
är gåbar eller körbar ska antingen 10 mm asfaltmastix eller 30 mm gjutasfalt användas (Wredling 
2006a). 

Lager sex: Tätskiktsmattan uppfyller alla förväntningar som finns på detta lager. Den valda mattan är 
av högsta kvalité med hänsyn till fuktsäkerhet och slittålighet (Wredling, 2006a). 
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Konstruktörens kommentar: Uppbyggnaden har styrts till största del av entreprenören som haft 
färdiga typdetaljer. Denna byggnadsdel är en innergård som kan komma att planteras till viss del. 
Konstruktören ansåg att det vore lämpligt att byta ut lager tre och fyra mot en dränerande cellplast 
så uppbyggnaden liknar den i Projekt Aftonfalken Detalj 1. Detta skulle ge bättre förutsättningar för 
övergången mellan Detalj 1 och 2. Tjockleken på gjutasfalten kan motiveras med möjliga 
planteringar, då rekommenderas ett tjockare lager som även praktiserar som rotskydd. 
Konstruktionen har ett fall som ej syns på ritningen, vilket är en miss. 

Sammanfattning: 
Konstruktionen uppfyller de krav som ställs på en terrass utifrån byggbarhet, fuktsäkerhet och 
robusthet. Konstruktörens idé om att byta ut lager tre och fyra mot dränerande cellplast anses vara 
klokt. Eftersom överbyggnaden med högsta sannolikhet till viss del kommer bestå av planteringar är 
gjutasfalten väl motiverad. Gjutasfalten står för terrassens rotskydd men även ett extra tätskikt och 
skydd vid omplantering. 

7.1.3  Analys av misslyckade projekt 
I samtal med Staffan Wredling har han delat med sig av erfarenheter kring gamla projekt som gått 
snett genom åren. Denna information har haft stor betydelse vid analys av terrasstak, för att dra 
lärdom av konstruktörers misstag genom åren. Ur ett hållbarhetsperspektiv är denna information av 
största vikt då den ger tydliga exempel på vad som inte är hållbart över tid. Ritningar till dessa 
analyser finns redovisade under kapitel 6.  

Misslyckat terrassprojekt nr.1 
Vid ett hotell på Södermalm i Stockholm anlades en körbar rättvänd terrass vid infarten för gästerna. 
Uppbyggnaden bestod av marksten i sättsand på en underliggande skyddsbetong. Därunder låg 
tätskiktet på isolering av cellglas. Stommen var av betong. 

Skyddsbetongen skulle enligt ritning gjutas 100 mm tjock men gjöts endast 50 mm. Detta fick 
förödande konsekvenser då den trycktes sönder av den tunga trafiken i form av turistbussar, sopbilar 
och likvärdiga fordon. Det medförde att lastfördelningen i stort sätt raderades ut. Även cellglaset 
trycktes sönder och förstörde i sin tur tätskiktet. Cellglaset hade anlagts i för låg 
tryckhållfasthetsklass vilket också bidrog till att konstruktionen gick sönder.  

Lärdomarna av detta är att terrasser som går att nå med fordon alltid ska dimensioneras utifrån 
största möjliga trafiklast och materialvalen göras därefter. Det är väldigt viktigt med specificering av 
tryckhållfasthet och dimension av alla lager. 

Misslyckat terrassprojekt nr.2 
På ett bostadshus i centrala Stockholm skulle en rättvänd gåbar terrass anläggas på den indragna 
våning som fanns högst upp i huset. Terrassen belades med ett ytskikt av klinker i sättbruk på en 
underliggande skyddsbetong följt av ett tätskikt. 

Sättbruket packades för dåligt och innehöll därför luftblåsor. Eftersom klinkerfogar inte är täta 
trängde vatten ner och samlades i blåsorna. När det blev kallt ute och vattnet i blåsorna frös så 
sprack hela klinkergolvet upp. Det spruckna golvet medförde att ytskiktet revs upp, och för att 
försäkra att inte få framtida besvär beslöts även att skyddsbetongen skulle hackas upp. Detta gick 
dock inte att genomföra utan att skada tätskiktet vilket innebar att det hela slutade med en total 
ombyggnad av hela terrassen.  

Lärdomarna av detta projekt är att alltid beakta frostsprängning i konstruktionen och då främst i de 
översta lagren som är mest utsatta. Det är viktigt att inte få kvarstående vatten i de översta lagren. 
En annan lärdom blir att vid gångbara terrasser bör skyddsbetong undvikas i så stor utsträckning som 
möjligt då det medför enorma insatser vid reparationer och även försvårar inspektion av tätskikt. Att 
tätskiktet ligger i direkt anslutning till skyddsbetongen som i det här rättvända konceptet kan helt 
klart ses som negativt då det är näst intill omöjligt att göra förändringar eller reparationer av 
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överbyggnaden utan att skada tätskiktet. Vid ett omvänt koncept hade inte denna svårighet funnits. 
Kräver lasterna en skyddsbetong bör konstruktören vara extra noggrann för att se till att 
underliggande lager är korrekt uppbyggda och att överbyggnaden väljs med eftertanke. 

Misslyckat terrassprojekt nr.3 
En gåbar terrass i Stockholm anlades enligt det omvända konceptet med en överbyggnad i form av 
sättsand och betongplattor. Konstruktionen bestod under det av XPS i två lager samt en 
tätskiktsmatta på en betongstomme.  

Ett dränerande lager saknades vilket gjorde att konstruktionen snabbt vattenmättades. Problem med 
frostsprängningar uppstod och blev tvungen att repareras. I det här fallet togs enbart 
betongplattorna och sanden bort och ersattes av en dräneringsmatta och nya betongplattor. 
Konstruktionen fungerade därefter utan problem, vattnet som tog sig ner under plattorna 
dränerades bort mot brunnarna och blev inte stående. Konstruktionen fick även en lägre bygghöjd. 

Lärdomarna av detta projekt är att alltid beakta frostsprängning i konstruktionen och då främst i de 
översta lagren som är mest utsatta. Att inte få något kvarstående vatten i de översta lagren. Att 
bygghöjden kan minskas genom att ersätta ett lager av sättsand med dränerande matta. Att vid ett 
omvänt koncept kan bygga om överbyggnaden utan att behöva riva upp vitala delar som 
värmeisolering och tätskikt. 

7.2 Källarväggar 
För analys av källarväggar varierar de yttre omständigheterna markant från projekt till projekt, vilket 
har gjort det svårt att ta fram ett gemensamt specifikt analysverktyg. Analysen har därför gjorts 
utifrån livslängdsperspektivet med arbetets grundläggande aspekter; byggbarhet, fuktsäkerhet, 
robusthet och kostnad. Fokus har legat på att få en varm och torr källarvägg.  

7.2.1 Ovan grundvattenytan 
Projekt L 
Lager ett: Dränerande cellplasten av typ Isodrän bidrar med tre grundförutsättningar för en varm och 
torr källarvägg: dränering, kapillärbrytning och värmeisolering. Isodränskivan är diffusionsöppen och 
ger fukt i betongväggen möjligheten att torka utåt. Skivan ger mycket god byggbarhet då den är 
enkel att applicera och innehåller flertalet funktioner vilket gör att flera material slipper hanteras. 
Huruvida den klarar jordtrycket är svårt att avgöra då klassificeringen av skivan inte är benämnd 
(Isodrän, 2018). Jämfört med alternativet vanlig cellplast plus dräneringsgrus så är den dränerande 
cellplasten betydligt bättre med hänsyn till både byggbarhet och kostnad (Arfvidsson et al., 2017). 

Lager två: Fiberduken skyddar Isodränskivan från att täppas igen av motfyllnaden så att den kan 
bibehålla full prestanda (Wredling, 2006a). 
 
Konstruktörens kommentar: Fritt för tolkning, inga speciella krav att följa. 

Sammanfattning: 
Isodränsskivans klass bör specificeras. I övrigt en enkel konstruktionslösning som uppfyller alla 
rekommendationer för att erhålla en varm och torr källaryttervägg.  
 
Projekt M 
Lager ett: Kompositmembranet Volclay voltex bildar ett vattentätt lager dikt an betongväggen. Detta 
skikt ger en helt tät yta på utsidan vilket leder till att betongen ej kan torka utåt (Svenska Geotech, 
2018). Det är ingen optimal lösning för att få en torr källarvägg. Tätskiktet kan dock motiveras i detta 
fall då det finns en historia av ovanligt hög vattenbelastning och fuktskador på platsen. 
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Lager två: Dränerande cellplasten av typ Isodrän bidrar med tre grundförutsättningar för en varm och 
torr källarvägg: dränering, kapillärbrytning och värmeisolering. Isodränskivan är diffusionsöppen och 
ger fukt i betongväggen möjligheten att torka utåt. Skivan ger mycket god byggbarhet då den är 
enkel att applicera och innehåller flertalet funktioner vilket gör att flera material slipper hanteras. 
Skivan klarar att motstå ett jordtryck på 70 kPa (Isodrän, 2018). Jämfört med alternativet vanlig 
cellplast plus dräneringsgrus så är den dränerande cellplasten betydligt bättre med hänsyn till både 
byggbarhet och kostnad (Arfvidsson et al., 2017). 

Lager tre: Fiberduken skyddar Isodränskivan från att täppas igen av motfyllnaden så att den kan 
bibehålla full prestanda (Wredling, 2006a).  

Konstruktörens kommentar: Tidigare projekteringar i området har historia av fuktskador då det 
närliggande berget påverkar vattnets avrinning i form av fall mot byggnaden. Väggen behövde därför 
göras helt tät så att ingen fukt skulle kunna ta sig in i betongen, därav valet av tätskiktsmembran. 

Sammanfattning: 
Med den täta mattan på väggens utsida finns en risk att väggen kommer innehålla mer fukt då den 
endast kan torka inåt. Byggfukt bör torkas ur ordentligt innan några skikt placeras på insidan av 
betongen. Materialval på insidan av väggen bör därför också beaktas extra noggrant. I övrigt är det 
en robust och bra konstruktion med god byggbarhet med hänsyn till förutsättningarna som råder.  
 

Projekt N 
Lager ett: Dränerande cellplasten av typ Isodrän bidrar med tre grundförutsättningar för en varm och 
torr källarvägg: dränering, kapillärbrytning och värmeisolering. Isodränskivan är diffusionsöppen och 
ger fukt i betongväggen möjligheten att torka utåt. Skivan ger mycket god byggbarhet då den är 
enkel att applicera och innehåller flertalet funktioner vilket gör att flera material slipper hanteras. 
Skivan klarar att motstå ett jordtryck på 110 kPa, vilket dock inte kan motiveras då skivan placeras 
max 1,5 m ner i marken och utsätts därför inte för något så högt jordtryck (Isodrän, 2018). Jämfört 
med alternativet vanlig cellplast plus dräneringsgrus så är den dränerande cellplasten betydligt bättre 
med hänsyn till både byggbarhet och kostnad (Arfvidsson et al., 2017). 

Lager två: Fiberduken skyddar Isodränskivan från att täppas igen av motfyllnaden så att den kan 
bibehålla full prestanda (Wredling, 2006a). 
 
Konstruktörens kommentar: Det fanns inga krav från beställaren på utformningen. Valet av 
tryckhållfasthetsklass på den dränerande cellplasten kan i efterhand inte motiveras. Konstruktören 
anser själv att skivan är överdimensionerad mot tryck. Felet har troligtvis uppstått på grund av att 
inga tydliga riktlinjer funnits vid projektering samt att tidsbrist har rått. Konstruktören har tagit det 
säkra före det osäkra istället för att beräkna vad som krävs. 

Sammanfattning: 
En enkel konstruktionslösning som uppfyller alla rekommendationer för att erhålla en varm och torr 
källaryttervägg.  
 
Projekt O 
Lager ett: Den dränerande cellplasten bidrar med tre grundförutsättningar för en varm och torr 
källarvägg: dränering, kapillärbrytning och värmeisolering. Dock fås en bristfällig dränering och 
kapillärbrytning jämfört med en Isodränskiva. Värmeisoleringen blir lite förbättrad. Huruvida den 
klarar jordtrycket är svårt att avgöra då klassificeringen av skivan inte är benämnd. Fukt som kan 
uppstå i betongen har möjlighet att torka både inåt och utåt (Paroc, 2018).  Jämfört med alternativet 
vanlig cellplast plus dräneringsgrus så är den dränerande cellplasten betydligt bättre med hänsyn till 
både byggbarhet och kostnad (Arfvidsson et al., 2017). 
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Lager två: Fiberduken skyddar Isodränskivan från att täppas igen av motfyllnaden så att den kan 
bibehålla full prestanda (Wredling, 2006a). 
 
Konstruktörens kommentar: Uppbyggnaden har styrts till största del av entreprenören som haft 
färdiga typdetaljer. Den enda möjliga ändring konstruktören ser i efterhand är valet av isolerings-
/dräneringsmaterial där det finns flera alternativ med samma funktion. Cellplastens kvalité behöver 
ej specificeras då den inte används på sådant djup att jordtrycket är av betydande storlek. 

Sammanfattning: 
En enkel konstruktionslösning som uppfyller alla rekommendationer för att erhålla en varm och torr 
källaryttervägg.  
 
Projekt P 
Lager ett: PE-folien är det närmsta lagret mot betongen och är helt tät, vilket gör att väggen endast 
kan torka inåt. (Icopal, 2013) 

Lager två: Cellplasten utgör endast konstruktionens värmeisolering. Denna är ej klassificerad vilket 
den bör vara. Detta skikt kommer ligga helt torrt vilket gör att den bibehåller sin maximala 
värmeisoleringsförmåga. 

Lager tre: Radonduken mellan två lager av isolering bidrar till att den inre isoleringen är helt torr 
samt skyddar mot radioaktiva ämnet radon då den är helt tät mot gas (Icopal, u.å). 

Lager fyra: Cellplasten utgör endast konstruktionens värmeisolering. Denna är ej klassificerad vilket 
den bör vara. Detta skikt kommer utsättas för fukt och därmed kommer värmeisoleringsförmågan 
försämras en aning. Cellplasten kan fördelaktligen bytas ut mot Isodrän och på så sätt kunna ta bort 
lager fem, makadam (Isodrän, 2018). 

Lager fem: Dräneringsgruset av makadam är av stor vikt då detta lager utgör både dränerande och 
kapillärbrytande skikt. Det ser till att ett stående vattentryck mot källarytterväggen undviks.  

Lager sex: Fiberduken skyddar dräneringsgruset från att täppas igen av motfyllnaden så att den kan 
bibehålla sin funktion (Wredling, 2006a). 
 
Konstruktörens kommentar: Det har i detta projekt ställts krav på radonsäkerhet vilket motiverar 
radonduken och PE- folie. Konstruktören är själv osäker på uttorkningen av källarväggen och om 
detta är den bästa lösningen. Marken under källaren har även försetts med radonslangar som kan 
aktiveras vid behov. 

Sammanfattning: 
Då väggen är utsatt för radon krävs speciella material. Eftersom att radon stiger vertikalt i marken är 
det möjligtvis onödigt att täta väggen hela vägen upp till markytan. Att göra väggen tät bidrar till en 
vägg som inte kan torka utåt, vilket kan medföra en fuktig källarvägg. Skyddet mot radon är 
fullständigt och fyller sin funktion men det finns en osäkerhet kring om detta är den bästa lösningen 
för att väggen ska få en lång livslängd. 

Projekt Q 
Lager ett: Kompositmembranet Volclay voltex bildar ett vattentätt lager dikt an betongväggen. Detta 
skikt ger en helt tät yta på utsidan vilket leder till att betongen ej kan torka utåt  (Svenska Geotech, 
2018). Det är ingen optimal lösning för att få en torr källarvägg. Tätskiktet kan dock motiveras i detta 
fall då väggen ska skydda en hissgrop där extra höga krav ställs på vattentäthet. 
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Lager två: Cellplasten XPS Ecoprim 200 kPa utgör endast konstruktionens värmeisolering. Jämfört 
med produkter som tål likvärdigt tryck är XPS klart billigast och kan på så vis motiveras. XPS skulle lika 
gärna kunna bytas ut mot Isodrän så länge inte skivan utsätts för ett tryck som den inte klarar. 
Isodränskivan skulle ersätta både XPS skiktet och dräneringsgruset och är ett klart billigare alternativ, 
se bilaga 1.  

Lager tre: Dräneringsgrus är av stor vikt då detta lager utgör både dränerande och kapillärbrytande 
skikt. Det ser till att ett stående vattentryck mot källarytterväggen undviks.  

Lager fyra: Fiberduken skyddar dräneringsgruset från att täppas igen av motfyllnaden så att den kan 
bibehålla sin funktion (Wredling, 2006a). 
 
Konstruktörens kommentar: Källarväggen är väggen till en hissgrop vilket ställer extra höga krav på 
täthet. Det motiverar att både gjuta vattentät betong samt att skydda denna med ett tätt membran. 
Det finns gjutfogar där vatten annars kan ta sig in.  

Sammanfattning: 
Då källarväggen innehåller gjutfogar och det ställs höga krav på att väggen hålls tät är vattentät 
betong med utanpåliggande tätskikt motiverat. Istället för att använda XPS och dräneringsgrus hade 
Isodränskivor varit ett lämpligt alternativ vilket hade förbättrad byggbarheten då färre material hade 
behandlats. Att beakta hade dock varit tryckhållfastheten då XPS tål betydligt mer tryck än Isodrän, 
se bilaga 1.  

7.2.2 Analys av misslyckade projekt 
I samtal med Staffan Wredling har han delat med sig av erfarenheter kring gamla projekt som gått 
snett genom åren. Informationen har varit av betydelse vid analys av källarväggar för att dra lärdom 
av konstruktörers misstag genom åren. Ur ett hållbarhetsperspektiv är denna information av största 
vikt då den ger tydliga exempel på vad som inte är hållbart över tid. För dessa analyser redovisas inga 
ritningar. 

Misslyckat källarprojekt nr.1 
Ett bostadshus med källare i Stockholmsområdet hade svåra fuktproblem i källarvåningen som 
berodde på vattensamlingar intill husgrunden. Lutningen på marken var svagt lutande in emot huset 
på grund av sättningar. Takavvattningens utlopp bestod av brunnsutkastare vid marknivå. Beslutet 
togs att gräva upp marken kring grundläggningen och dra ner avvattningen direkt till 
dräneringsledningen i grusbädden under huset. Detta var ett stort misstag då allt takvatten rann ned 
under huset. Resultatet blev förödande då huset stod periodvis mer eller mindre i ett vattenbad och 
problemen med fukt i källaren blev större än innan. 

Lärdomarna av detta projekt är att en för snabb vattenföring från marknivå ner till grusbädd och 
dräneringsledning medför stor fara. Det översta lagret ska alltid bestå av finkornig jord i marknivå för 
att stoppa upp vattenföringen närmast grunden. Dräneringsledningen under huset är inte 
dimensionerad för att klara av allt regnvatten. En annan lärdom är att marklutningen alltid bör luta 
från huset och inte mot. 

Misslyckat källarprojekt nr.2 
En butikslokal i Stockholm som var belagd i en källarlokal fick fuktproblem på grund av att vatten 
började läcka in. Över källarlokalen fanns en terrass med direkt övergång till omgivande mark. 
Terrassens tätskikt hade dragits ned över kanten mot källarväggen men inte tillräckligt långt för att 
täcka gjutfogen mellan terrasstaket och källarväggen. Allt vatten som belastade terrassen rann över 
kanten ner längst källarväggen och då förbi en gjutfog som inte var skyddad. Gjutfogen sög in delar 
av det förbrinnande vattnet och stora fuktproblem uppkom på insidan av källarväggen. 
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Lärdomen av detta projekt är främst att en gjutfog kan beaktas som en spricka i betongen där vatten 
sugs in. Över sådana skarvar i konstruktionen bör alltid någon form av tätning finnas på utsidan för 
att fukt från omgivningen inte ska leta sig in. 
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8. Sammanfattning av analys 
Analysen av de data som insamlats kan sammanfattas i fem olika detaljer som grundar sig på 
användning och koncept. I detta kapitel lyfts de faktorer som är betydande för frågeställningen fram.  

1. Gåbar terrass 
2. Körbar terrass 
3.Normal källarvägg 
4.Radonutsatt källarvägg 
5.Extra fuktutsatt källarvägg 

Terrasserna analyseras vidare utifrån dessa två typer av detaljer. Vad gäller uppbyggnad har det 
rättvända taket visat sig användas mer sällan och kan inte jämfört mot det omvända taket tydligt visa 
några bättre egenskaper ur livslängdssynpunkt. Då nio av elva projekt som behandlar terrasstaken är 
omvända kommer den sammanfattade analysen enbart beskrivas utifrån det omvända konceptet.  

Källarväggarna analyseras vidare som tre typer av detaljer utifrån användningsområdena; 
radonutsatta-, fuktutsatta- och normala källarväggar. Med den normala väggen menas att det inte 
finns några speciella förutsättningar att ta hänsyn till.  

Insamlade data har tydligt visat att de fem detaljer som nämnts ovan är de som använts flitigast.  

8.1 Gåbar terrass 
De data som presenterats och analyserats visar att de faktorer som påverkar livslängden är: 

En överbyggnad som består av betongplattor i sättsand måste beaktas då sättsand är ett material 
som snabbt blir vattenmättat och kan frysa (Wredling, 2006b) Ett tydligt exempel på detta visas i 
exemplet: Misslyckat terrassprojekt 3. För att säkerställa en bättre livslängd på konstruktionen ska 
tjockleken på sättsanden vara maximalt 30 mm med underliggande dränerande lager (Foamglas 
takhandboken, 2006).  Alternativet är att byta ut sättsanden helt mot ett dränerande skikt eller byta 
typ av överbyggnad helt (Wredling, 2006a). 

Ett bra värmeisoleringsmaterial anses vara XPS. Materialet klarar tryck bra, tål fukt och ger en 
avrinning av det mesta vattnet högt upp i konstruktionen. Den mindre mängd vatten som tar sig ner 
till tätskiktet ska alltid ledas bort i ett dränerande skikt. Med en överbyggnad av plattor i sättsand 
eller singeltäcke är det för konstruktionens livslängd viktigt att skilja detta lager åt från 
värmeisoleringen med en fiberduk så att sanden inte sprider sig nedåt i konstruktionen och 
försämrar isolerförmågan. Dränerande cellplast skulle ge en för snabb vattenföring ner till tätskiktet, 
det skulle försämra konstruktionens värmeisoleringsförmåga samt att det bästa är att stoppa vatten 
så högt upp i konstruktionen som möjligt (Wredling, 2006a). Dränerande cellplast klarar inte heller 
lika högt tryck som XPS gör, se bilaga 1. EPS är svårmotiverat fastän den är lite billigare än XPS då EPS 
kan suga åt sig fukt och tål tryck sämre än XPS, se bilaga 1. Valet av XPS framför material som PIR och 
Cellglas motiveras enkelt med jämförelse av kostnadsbild, se bilaga 1. 

Ett dränerande lager under isoleringen ska med fördel finnas för att leda bort den fukt som kan ta sig 
genom isoleringen ned till tätskiktet. Fukten ska ej bli kvarstående och påverka värmeisoleringens 
funktion (Wredling, 2006a). 

För ett bra tätskikt som ska skydda huset mot fukt bör detta lager bestå av en matta med en kvalité 
inte mindre än YEP 5200 (Icopal, 2014) med en asfaltmastix på 10 mm eller en gjutasfalt på 30 
mm(Wredling, 2006a). Asfaltmastixen och gjutasfalten bidrar som tätskikt och skyddar 
tätskiktsmattan mot mekanisk påverkan och andra förslitningar (Wredling, 2006a). Gjutasfalten är 
dock dyrare än mastixen och är därför svårmotiverad, se bilaga 3. 

Terrasstakets lutning ska enligt AMA vara minst 1:100 , vilket ger en bra fungerande dränering som 
minimerar risken för stående vatten i konstruktionen (Foamglas takhandbok, 2006).  
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8.2 Körbar terrass 

De data som presenterats och analyserats visar att de faktorer som påverkar livslängden är: 

Överbygganden som ska belastas av tung trafik ska med fördel bestå av en mer robust pågjutning 
som asfalt, betongpågjutning eller prefabricerat betongelement. Detta ger både ett lager som är 
slittålig mot trafiken men också en tät yta som snabbt kan avleda vatten och fukt på ytan, vilket ger 
att endast en liten mängd vatten och fukt kan ta sig nedåt i konstruktionen (Wredling, 2006a). 

Lagret under överbyggnaden ska bestå av ett lager skyddsbetong. Detta lager ska fördela de tunga 
laster som uppstår och förhindra att terrassen krossas av punktlaster (Wredling, 2006a). 
Enligt Staffan Wredlings rekommendationer i boken Råd, tips och erfarenheter om terrasstak ska 
skyddsbetongen ej gjutas mindre än 100 mm. Detta visas tydligt i exemplet misslyckat terrassprojekt 
1 där skyddsbetongen hade gjutits 50 mm och därav krossats sönder. Skyddsbetongen fungerar även 
som ett enklare tätskikt som ger en snabb avrinning vilket minimerar risken för en blöt 
värmeisolering. 

Vad gäller värmeisoleringen är cellplast av typ XPS ett bra materialval då det tål fukt och tryck bra, se 
bilaga 1. Det är viktigt att tryckhållfastheten tas hänsyn till så att denna inte krossas sönder av 
lasterna som visas i exemplet ovan. Då överliggande skyddsbetong är relativt tät i en körbar terrass 
är det inte fördelaktigt att isoleringen består av en dränerande isolering. Detta material har för stora 
porer som kan bli problematiskt då betong ska gjutas ovanpå. Dränerande cellplast klarar inte heller 
lika höga tryck som XPS gör, se bilaga 1. EPS är svårmotiverat fastän den är lite billigare än XPS då EPS 
kan suga åt sig fukt och tål tryck mindre bra än XPS. Valet av XPS framför material som PIR och 
Cellglas motiveras enkelt med jämförelse av kostnadsbild, se bilaga 1. 

Ett dränerande lager under isoleringen ska med fördel finnas för att leda bort den lilla mängd fukt 
som kan ta sig genom isoleringen ned till tätskiktet. Fukten ska ej bli kvarstående och påverka 
värmeisoleringens funktion  (Wredling, 2006a). 

För ett bra tätskikt som ska skydda huset mot fukt bör detta lager bestå av en matta med en kvalité 
inte mindre än YEP 6000 (Icopal, 2014) med en gjutasfalt på 30 mm (Wredling, 2006a). Gjutasfalten 
tål tryck samt skyddar tätskiktet mot mekanisk påverkan och andra förslitningar på bästa sätt 
(Wredling, 2006a).  

Terrasstakets lutning ska enligt AMA vara minst 1:100 , vilket ger en fungerande avrinning som 
minimerar risken för stående vatten i konstruktionen (Foamglas takhandbok, 2006).  

 

8.3 Normal källarvägg 
De data som presenterats och analyserats visar att de faktorer som bidrar till en längre livslängd är 
att Isodränskivan ger en bra värmeisolering och snabbt dränerar bort vatten innan det når väggen. 
De granskade detaljerna med denna typ av isolering har alla en tjocklek på 100 mm. Detta räcker för 
att hålla en torr vägg men enligt nybyggnadskravet ska tjockleken vara 200 mm. Detta ger en 
snabbare uttorkning, vilket är fördelaktigt ur livslängdssynpunkten. Den dränerande cellplasten typ 
Isodrän fyller funktionerna; värmeisolering, kapillärbrytning och dränering i ett och samma lager 
(Isodrän, 2018). Skivan är inte speciellt dyr, se bilaga 1, vilket gör att den anses som det bästa 
alternativet med hänsyn till byggbarhets-, fuktsäkerhets- och kostnadsaspekten. För en lång livslängd 
ska skivorna och återfyllnaden alltid ska skiljas åt av en fiberduk som hindrar finkornigt material från 
att täppa igen porerna i isoleringen och försämra dess förmågor. En källarvägg som isoleras av 
dränerande cellplast bör ge källarväggen en lång livslängd då den både håller sig varm och torr.  
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8.4 Radonutsatt källarvägg 
De data som presenterats och analyserats kan ej i detta kapitel ge någon bidragande faktor till en 
längre livslängd. Dock kan det sägas att en faktor som inte ger väggen en längre livslängd är den täta 
plasten mot betongen kommer leda till att väggen ej kan andas utåt, vilket i sin tur ger en fuktig vägg 
(Arfvidsson et al., 2017). 

 

8.5 Extra fuktutsatt källarvägg 
De data som presenterats och analyserats visar att de faktorer som bidrar till en längre livslängd är 
att vid en källarvägg som är extra utsatt för fukt är det avgörande att ett helt diffusionstätt tätskikt 
skyddar väggen mot vatten och fukt i marken (J. Munkhammar, personlig kommunikation, 5 maj, 
2018). Nackdelen med detta täta skikt emot betongen är som tidigare nämnt att betongen ej kan 
andas åt båda hållen (Arfvidsson et al., 2017), men i detta fall finns inga valmöjligheter vid 
fuktsäkring av väggen. 

Då denna sammanfattade analys av insamlade data ej kan ge ett fullständigt svar på frågeställningen 
kompletteras analysen i en diskussion. 
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9. Diskussion 
Diskussionen kompletterar de delar som tillsammans med analysen skulle kunna ge ett möjligt svar  
på frågeställningen.  

Utifrån insamlade fakta, data och analys visar här författarna egna reflektioner och lösningar som 
bidrar till slutsatsen.  

 

9.1 Terrasstak 
Tack vare den stora variationen på projekt i analysen har information i tillräcklig omfattning 
insamlats för att ge ett möjligt svar på frågeställningen. Frågan om hur ett omvänt terrasstak för 
såväl gåbara och körbara terrasser kan projekteras för att det ska hålla så länge som möjligt kan 
besvaras och redovisas utifrån insamlade data och analys. Varför det omvända taket är valt framför 
det rättvända utifrån denna undersöknings aspekter diskuteras i detta kapitel.  

Gällande livslängdsaspekten som är grunden i detta arbete anses fukten ha störst påverkan. Då 
tätskiktet är det lager som ska hålla konstruktionen tät från vatten är dess placering och funktion 
viktig. Att tätskiktet placeras så skyddat som möjligt för att hålla så länge som möjligt, uppnås bäst i 
det omvända konstruktionskonceptet (Arfvidsson et al., 2017). 

Fördelen med det omvända konceptet och det skyddade tätskiktet är att som tidigare nämnt att 
materialet ej utsätts för solens strålar, skador under byggtiden och temperaturskillnader. Tätskiktet 
fungerar även som en ångspärr. Eftersom detta lager ligger så pass långt ner i konstruktionen finns 
ingen risk att fuktig luft tar sig upp genom betongen och kondenserar (Arfvidsson et al., 2017). Det 
omvända taket har en bra konstruktionslösning som med rätt uppbyggnad uppfyller de förväntningar 
som finns på en hållbar terrass (Wredling, 2006a). Wredling rekommenderar i sina studier att gåbara 
och körbara terrasstak ska utföras som omvända- eller duo tak. Dock har duo taket valts att inte 
användas här av kostnadsfrågan då den är betydligt dyrare än det omvända. Även insamlade data 
antyder att detta koncept idag är mer ovanligt förekommande då inte en enda ritning är projekterat 
enligt duo-konceptet. 

Insamling av data visar att vid projektering av terrasstak förekommer ungefär lika många gåbara som 
körbara terrasser och nio av de elva projekt som granskats har utförts enligt det omvända 
konstruktionskonceptet, vilket tyder på att det i dag är det vanligaste konceptet. Många 
konstruktörers spontana tanke av uppbyggnaden av terrasser är i första hand rättvänt, men efter 
diskussioner och eftertanke slutar det ofta med ett omvänt tak. Enligt insamlade data och analys av 
de nio omvända terrasserna visar det sig att konstruktionerna inte är speciellt lika varandra vad gäller 
materialval och uppbyggnad. Diskussioner med konstruktörer har även gett en insikt om att de inte 
alltid kan motivera sina materialval och att kunskap kring uppbyggnaden är bristande.  

 

9.2 Källarväggar 
De källarväggar som analyserats utifrån insamlade data har visat att källarväggar alltid isoleras och 
att isoleringen alltid är placerad på utsida vägg. Det ska alltid finnas ett kapillärbrytande och 
dränerande skikt som skyddar väggen mot stående vatten och fukt. Det har även framgått att det 
finns en rad olika förutsättningar som är vanligt förekommande vid projektering av källarväggar. 
Dessa förutsättningar är i sig så pass olika att de erfordrar en enskild typdetalj. Den insamlade data är 
ej tillräcklig för att ge svar på frågeställningen för vardera förutsättningen. De olika förutsättningar 
som redovisas i insamlad data och anses vara de mest förekommande är normala-, radonutsatta- och 
extra fuktutsatta källarväggar. Med normal källarvägg menas att inga speciella förutsättningar råder.  
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För att kunna svara på hur dessa källarväggar ska projekteras för att de ska hålla så länge som möjligt 
fortsätter nedan en diskussion om de tre olika förutsättningarna. De två huvudaspekterna som bidrar 
till en lång livslängd för en källarvägg är att den håller sig varm och torr.  

9.2.1 Normal källarvägg 
Den dränerande cellplastskivan kan i endast ett lager bidra med alla funktioner för att få en varm och 
torr vägg, då den både är värmeisolerande, kapillärbrytande och dränerande. För att behålla dessa 
egenskaper är det viktigt att skilja skivan från jordmassorna med en fiberduk. Den dränerande 
isoleringen tar hand om fukt både inifrån och utifrån. Fukten inifrån kan lätt torka ut då skivan är 
diffusionsöppen. Fukt utifrån dräneras effektivt bort innan det når väggen (Isodrän, 2016)  

Vid återfyllnad av väggen är det viktigt att materialet ej är så genomsläppligt som makadam eller 
singel. Vattenföringen kan då lätt bli för snabb ner till dräneringsledningen i kombination med den 
dränerande cellplasten. Detta kan leda till att vattnet därifrån inte hinner dräneras bort innan vatten 
kommer i kontakt med betongväggen. Skulle det regna stora mänger kan det lätt bli stående vatten 
mot väggen. Detta undviks genom att endast lägga makadam eller singel runt själva 
dräneringsledningen under grundläggningsnivån. Resten kan återfyllas med befintliga schaktmassor, 
dock ej lera (Isodrän, 2016). Detta är en stor fördel ur kostnadssynpunkt då konstruktionslösningen 
minskar kostnader för att både forsla bort schaktmassor, men också de kostnaderna för att köpa och 
frakta dräneringsgrus för att återfylla väggen. Lösningen är även bra ur byggbarhetssynpunkt då det 
endast är 2 skikt att hantera (Arfvidsson et al., 2017). 

Detta koncept kan med fördel användas vid vanliga förhållanden för källarväggar ovan 
grundvattenytan. Denna konstruktion fungerar bra ur alla de aspekter som är viktiga för en hållbar 
källarvägg med en lång livslängd. 

Som tidigare nämnt är Isodrän och Platon de mest välkända produkterna vid dränering av 
källarväggar. Som insamlad data visar finns inga projekt där konceptet med Platonmatta har använts, 
vilket både skulle kunna bero på okunskap men också på att konstruktörerna anser att 
Isodränkonceptet känns mer pålitligt då det använts mest.  

Den främsta funktionen hos den diffusionstäta dränerande mattan, platonmattan är att verka som 
fuktskydd. Då mattan är diffusionstät kan ingen markfukt eller regnvatten ta sig igenom skiktet, vilket 
ger ett bra fuktskydd mot fukt utifrån. För att erhålla ett komplett fuktskydd krävs också att detta 
skikt kan avleda fukt som kommer inifrån källarväggen. För att uppnå detta har platonmattan 
knoppar som bildar en luftspalt, som högst är 20 mm höga.  För att uttorkning ska ske med hjälp av 
en luftspalt krävs en luftgenomströmning för att ventilera bort fukten. Eftersom att spaltens bredd är 
relativt sparsam och dessutom belägen under marken kommer luftgenomströmningen bli begränsad 
vilket gör att konceptet tappar en stor del av den ventilerande funktionen (A. Kumlin, personlig 
kommunikation, 3:e maj, 2018).  

Enligt en undersökning som SBUF gjort om ventilerade luftspalter i ytterväggar visar det att 
luftspalten gynnas av en bredd mellan 25-40 mm. Detta för att den konvektiva fukttransporten ska 
fungera. Spalter med en bredd på mindre än 10 mm har en begränsad fukttransportförmåga som kan 
leda till en betydligt längre uttorkningstid (SBUF, 2009).  

Vid en isolerad vägg med diffusionstät dränerande matta kommer olika klimat fås inomhus och 
utomhus, detta ger skillnad i ånghalt. 
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Som bilden visar kommer källaren med en temperatur på 21 °C och en relativ fuktighet på 55 procent 
ge en ånghalt på 10 g/m3. Detta till skillnad mot utomhus ger en skillnad, alltså ett fukttillskott på 
ungefär 4 g/m3. Normalt ligger fukttillskottet i en vanlig bostad på 2-4 g/m3 vintertid och utgör 
drivkraften för diffusionen (Teknikhandboken, 2018). För detta exempel skiljer det cirka 4 g/m3 i 
ånghalt mellan källarens insida och utsida vilket är relativt mycket. Det leder till att diffusionen 
kommer ha en stor drivkraft och fukten vill röra sig inifrån och ut. 

Då byggfukten i betongväggen vill diffunderar utåt ur väggen kommer fukten stanna på insidan av 
mattan eftersom den är tät. Beroende på vilken temperatur som råder i luftspalten kommer fukten 
antingen stanna i ångfas eller kondensera och dräneras bort. Är väggen värmeisolerad kommer 
fukten antagligen inte kondensera vilket leder till att fukten blir kvar i ångfas och har svårt att ta sig 
bort. Detta på grund av att den ej kan diffundera ut genom mattan samt att luftgenomströmningen 
är för dålig. Väggen kommer i detta fall få en hög fukthalt och en lång uttorkningstid. Den fukten som 
ska beaktas är byggfukten, då fukttransport inifrån källaren via högre till lägre ånghalt ej i stor 
omfattning sker genom den relativt diffusionstäta platsgjutna betongen. Hade källarväggen bestått 
av ett annat material än platsgjuten betong hade diffusionen med största sannolikhet varit större och 
gett en väldigt fuktig vägg (A. Kumlin, personlig kommunikation 2018-05-03). 

Vid en oisolerad vägg med diffusionstät dränerande matta kommer klimatet vara mer likvärdigt 
inomhus och utomhus, vilket ger en obetydlig skillnad i ånghalt. Då det inte kommer ske någon 
fukttransport i form av diffusion spelar det i detta fall ingen roll vad väggens stomme består av. Den 
fukt som måste beaktas är byggfukten, vilken i detta fall kommer vilja torka inåt. Att den torkar inåt i 
detta fall utgör ingen risk då det inte ställs några krav på inomhusklimatet i ouppvärmda utrymmen, 
valen av material på insidan av väggen måste dock beaktas noggrant (A. Kumlin, personlig 
kommunikation 2018-05-03). 

Den diffusionstäta dränerande mattan kan utifrån denna analys med fördel användas till 
ouppvärmda utrymmen. Den fungerar bra som skydd mot fukt utifrån och som kapillärbrytande skikt 
vilket räcker gott och väl för ett ouppvärmt utrymme, till exempel garage eller förråd. Den isolerade 
väggen med diffusionstät dränerande matta rekommenderas dock inte för att erhålla en källarvägg 
med en lång livslängd.  

  

Bild 27 
Bilden visar ett exempel på förhållande mellan relativ fuktighet och temperatur på 
insida och utsida källarvägg. Temperaturen utomhus är under vinterförhållanden.  
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9.2.2 Radonutsatt källare 
För att få ett bra inomhusklimat och ett välmående hus eftersträvas alltid ett undertryck inomhus. 
Skapas ett önskat undertryck inomhus kommer luft vilja leta sig in genom alla husets otätheter och 
ventilationskanaler. Termisk drivkraft kan bidra till skillnad i tryck mellan källare och övre våningar i 
ett hus. När varm luft stiger skapas ett lågt tryck i källaren och ett högre tryck högst upp i huset. Då 
källarväggen består av platsgjuten betong ska väggen vara tillräckligt tät i sig för att inte få 
luftgenomströmning på grund av tryckskillnader och därmed släppa igenom radongasen. Skulle det 
finnas sprickor i källarväggen finns det dock en stor risk att huset kommer suga in radon genom 
väggen på grund av tryckskillnaderna (Träguiden, 2017). Denna risk behöver elimineras genom att 
sprickarmera källarväggen (Arfvidsson et al., 2017). 

Det stora problemet för en radonutsatt källarvägg är att ur radonsynpunkt är det bäst med en helt 
diffusionstät vägg medan det ur fuktsynpunkt är bäst med en diffusionsöppen lösning. För att skydda 
huset mot radongasen är bästa sättet att lägga in ett gastätt membran mellan isolerskikten utanpå 
väggen. För att få ett så bra inomhusklimat som möjligt och en hållbar källarvägg med en lång 
livslängd är det bättre att väggen får andas. 

I övrigt finns flera metoder att skydda sig mot radon med hjälp av ventilation, utvändiga pumpar, 
sugar m.m. vilket inte behandlats i denna undersökning. Diskussioner med konstruktörer har lett 
fram till att den radonsäkra källarväggen med radonmembran även ska förses med radonslangar som 
kan aktiveras vid behov. Slangarna ses som ett komplement för extra säkerhet över tid då 
förutsättningarna alltid kan förändras.  

Ett radonmembran ger ett gott radonskydd såvida det inte skadas eller på annat sätt punkteras av 
rörgenomföringar med mera.  Membranet bör vara heltäckande under plattan och vikas upp och 
direkt mot sulan och den nedersta delen av källarväggen. För att hindra att radongas ska kunna ta sig 
in genom gjutfogen ska membranet dras upp ca 500 mm ovanför sulans ovankant. Varför membranet 
ej ska dras hela vägen upp till markytan är för att möjligheten för betongväggen att andas utåt då 
försvinner. Så läge betongväggen är helt tät kommer den påverkas minimalt av radongasen som 
endast stiger vertikalt. På detta sätt erhålls en källarvägg som både är bra ur fuktsynpunkt och 
radonsynpunkt (S. Sathianbun, personlig kommunikation, 3 maj, 2018). 

Genom att avsluta membranet över gjutfogen kan den övre delen av väggen liknas med 
uppbygganden i den normala källarväggen. Detta kommer ge en källaryttervägg som kan andas utåt 
samtidigt som källaren säkras mot radon underifrån. En annan fördel med vissa typer av 
diffusionsöppna isoleringsmaterial som förekommer i uppbyggnaden av den normala källarväggen är 
att porositeten i materialet kommer leda radongasen upp till markytan snabbare (Isodrän, 2016). 

9.2.3 Extra fuktutsatt källarvägg 
För en extra fuktkänslig källaryttervägg rekommenderas en dubbel fuktsäkring i form av vattentät 
betong med ett kompletterande tätskikt närmast väggen. Denna typ av konstruktionslösning har 
efter granskning av projekt och samtal med konstruktörer på företaget visat sig vara förekommande i 
anslutning till hissgropar eller källarväggar med säregen terräng som kan medföra större 
fuktpåverkan utifrån. 

En nackdel med att ha ett tätt skikt mot betongväggen är att den endast kan torka inåt. I sämsta fall 
kan detta medföra en fuktig källarvägg. Om väggen isoleras på utsidan fås en varm betongvägg och 
bättre energiförhållanden. Det är viktigt att isolertjockleken inte understiger nybyggnadskravet på 
200mm för att kondens inte ska uppstå på insida tätskikt. (Isover, 2018). Det är även viktigt att 
organiska material ej används i anslutning till betongväggen då väggen endast kan torka inåt 
(Arfvidsson et al., 2017). 
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Ställs det krav på att väggen måste vara helt tät är detta en bra lösning för att hålla väggen varm och 
skyddad från fukt utifrån. Utsidan av tätskiktet kan fortsätta enligt den normala källarväggen. Den 
dränerande cellplasten leder snabbt bort fukten från marken och värmeisolerar väggen.  

Detta koncept är ur fuktsynpunkt det säkraste för en vägg med en extra hög fuktbelastning. Utifrån 
de förutsättningar som råder vid denna typ av källarvägg uppfyller konstruktionen de aspekter som 
är viktiga för en hållbar källarvägg med en lång livslängd, men är dock begränsad i sin utformning och 
funktion. Det är viktigt att noggrant beakta val av tätskikt, isoleringens tjocklek och väggens 
materialval på insidan.  
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10. Slutsats 

Utifrån analys och diskussion har förslag tagits fram som svar på frågeställningen. Dessa förslag 
redovisas i form av ritningar med tillhörande teknisk beskrivning samt motivering av materialval. Alla 
typdetaljer är prissatta av företagets kalkylavdelning. För att täcka de vanligaste förutsättningarna 
som kan råda vid projektering av terrasstak och källarväggar redovisas fem olika typdetaljer. Dessa 
detaljer är primärt framtagna för att få en så lång livslängd som möjligt med hänsyn till aspekterna 
byggbarhet, fuktsäkerhet, robusthet och kostnad. 

 

10.1 Terrasser 
För att erhålla en ovillkorligt tät terrass med så lång livslängd som möjligt anses det omvända 

konceptet säkrast. Nedan redovisas två förslag utifrån olika användningsområden.  

10.1.2 Gåbar - Omvänd terrass  
För att erhålla en gåbar omvända terrass med en så lång livslängd som möjligt kan den projekteras 
utifrån ritning TT1 och tillhörande materialval. Se bilaga 5 och 6. 

10.1.1 Körbar - Omvänd terrass  
För att erhålla en körbar omvänd terrass med en så lång livslängd som möjligt kan den projekteras 
utifrån ritning TT2 och tillhörande materialval. Se bilaga 7 och 8. 

 

10.2 Källare 

För alla erhålla en källarvägg med en så lång livslängd som möjligt är det viktigaste kriterierna att 
hålla källarväggen varm och torr.   

10.2.1 Normal källarvägg 
Denna typdetalj är framtagen utifrån normala förutsättningar för en källarvägg. 

För att erhålla en varm och torr källarvägg med en så lång livslängd som möjligt enligt denna 
förutsättning kan den projekteras utifrån ritning KV1 och tillhörande materialval. Se bilaga 9 och 10. 

10.2.2 Radonutsatt källarvägg 

Denna typdetalj är framtagen utifrån speciella förutsättningar där källaren är utsatt för radon. 

För att erhålla en varm, torr och radonsäker källare med en så lång livslängd som möjligt enligt denna 
förutsättning kan den projekteras utifrån ritning KV2 och tillhörande materialval. Se bilaga 11 och 12. 

10.2.3 Extra fuktutsatt källarvägg 
Denna typdetalj är framtagen utifrån speciella förutsättningar där källarväggen är extra utsatt för 
fukt utifrån.  

För att erhålla en varm, torr och fuktsäker källarvägg med en så lång livslängd som möjligt enligt 
denna förutsättning kan den projekteras utifrån ritning KV3 och tillhörande materialval. Se bilaga 13 
och 14. 
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11. Rekommendation till fortsatta studier 
 

Bibliotek 

Detta arbete är det första och en början på skapandet av ett bibliotek med byggnadsdetaljer. Detta 

bibliotek ska konstruktörerna på företaget kunna använda sig av vid projektering av olika 

byggnadsdelar. Under dessa tio veckor togs fem olika typdetaljer fram gällande källarväggar ovan 

grundvattenytan och två olika typer av omvända terrasser. En fortsatt studie är att fortsätta på 

denna idé och erhålla ett komplett bibliotek av typdetaljer som innefattar husets alla delar. 

Biblioteket kan även utvecklas och uppdateras med tidens utveckling. 

Anslutningar och genomföringar  

Av detta examensarbete har det framkommit att anslutningar mellan terrasstak och yttervägg, 

källarvägg och yttervägg/sockel är komplicerade att projektera. Det är väldigt detaljerade lösningar 

som måste utföras noggrant. Tätskikt mellan terrassen och sarg har som exempel många krav på hur 

tätskiktet ska vikas och anslutas mot vägg för att det ska hållas så tätt som möjligt. Detta är endast 

ett exempel på anslutningar som är svåra att lösa och kan därav vara intressant att studera vidare. 

Avvattning 

För att terrasstaken som konstrueras ska behålla den livslängd som antas vid projektering krävs en 

väl fungerande avvattning. Om vatten blir liggandes på taket är risken för vatteninträngning, 

tjälförskjutning, förslitning och andra skador stora, vilket i sig påverkar takets livslängd och kvalité 

nämnvärt. Det kan av denna anledning vara fördelaktigt att studera hur hänsyn ska tas till 

dimensionering av avvattningen för att undvika detta problem.  

Wredling (2009) Skriver i en artikel att: 

Det brukar pratas om 5-års regn där man räknar med att en gång under denna period 

faller en viss maximal mängd regn under en 10-minutersperiod. Med hänsyn till den 

framtida klimatsituationen skulle man idag behöva dimensionera avvattningssytemen 

utifrån ett 100-årsregn. Detta betyder att man får tredubbla den maximala mängden 

regn man kan räkna med under 5-årsperioden. 

Detta kan vara intressant att se närmre på i vidare arbeten, då avvattningen är lika viktig som 

uppbyggnaden och materialval i sig.  
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Bilaga 1 

Tabell 1  

Tabell över olika isoleringsmaterial; dess egenskaper och pris 

Isolerings-
material 

Värmekonduktivitet 
λ [W/m2 °C] 

Tryckhållfasthet 
Kort tid [kPa] 

Tryckhållfasthet 
Lång tid [kPa] 

Brandklass/ 
Värmetålighet 

Tål fukt Pris 
[Kr/m2] 

EPS 0,033-0,041 60-400 18-120 +70-80°C Ja* 117 

XPS 0,033-0,039 250-700 110-250 +70-80°C Ja** 185 

PIR 0,022-0,027 ≥100 20-30 Brandklass F Ja*** 570 

 
Mineralull 
Mark 

 
0,037 

 
40 

 
- 

 
Brandklass  
A1-A2 

 
Ja**** 

 
203 

Cellglas 0,036-0,50 ≥400 - Brandklass  
A1-E 

Ja*** 538 

Dränerande 
Cellplast 

0,036-0,042 60-200 5-15 +70-80°C Ja****
* 

159 

 

* Inte tät men tål fukt. Suger inte åt sig någon märkvärdig mängd vatten men dränerar inte. 
** Tål fukt. Vattentät isolering med slutna porer vilket ger minimal fuktupptagning. Inte diffusionstät. 
*** Tål fukt. Vattentät och diffusionstät. 
**** Tål fukt. Diffusionsöppet material som inte suger vatten kapillärt och tar inte upp fukt från 
luften. 
***** Tål fukt, är kapillärbrytande och dränerande. 
Korttidslast = Beräknas på en deformation av 10 %. 
Långtidslast = Beräknas på en deformation av 2 % på 50 år. 
 
EPS ex. Sundolitt EPS S80 
XPS ex. Sundolitt XPS 250 
PIR ex. Utherm PIR L 
Mineralull mark ex. Rockwool markskiva. 
Cellglas ex. Foamglas 
Dränerande cellplast ex. Isodrän 
 
Prisuppgifterna är framtagna av WSP’s kalkyleringsavdelning. 

Alla värden i tabellen är insamlade i Maj 2018. 

 

 



 

 
 

Bilaga 2 

Tabell 2 

Tabell över olika dränerande material; dess egenskaper och pris  

 

Dräneringsmatta ex. Enkadrain 

Diffusionstät dränerande matta ex. Platon Xtra 

Dränerande cellplast ex. Isodrän 

Spårad cellplast ex. Sundolitt Dräneringsskiva 

Prisuppgifterna är framtagna av WSP’s kalkyleringsavdelning. 

Alla värden i tabellen är insamlade i Maj 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dräneringsmaterial Tryckhållfasthet 
korttidslast [kPa] 

Värmeisolerande/ 
Värmekonduktivitet  
λ [W/m2 °C] 

Diffusionstät Pris 
[Kr/m2] 

 
Dräneringsmatta 

 
<400 

 
Nej 

 
Nej 

 
51 

 
Diffusionstät 
dränerande matta 

 
<100  

 
Nej 

 
Ja 

 
89 

 
Dränerande cellplast 

 
60-200 

 
Ja / 0,036-0,042 

 
Nej 

 
159 

 
Spårad cellplast 

 
80-300 

 
Ja / 0,034-0,039 

 
Nej 

 
233 



 

 
 

Bilaga 3 

Tabell 3. 

Tabell över olika tätskiktsmaterial; dess egenskaper och pris 

 

 

Gummiduk ex. Derbigum 

Tätskiktsmatta ex. Icopal Membrane 4-5 

Bromatta ex. Icopal Membrane 5BRO 

Radonmembran ex. Icopal RAC 800 

Priserna är räknade på totalkostnad från underentreprenör. Prisuppgifterna är framtagna av WSP’s 

kalkyleringsavdelning. 

Alla värden i tabellen är insamlade i Maj 2018. 

  

Tätskiktsmaterial Tjocklek [mm] Tål UV-ljus Pris [Kr/m2] 

Gummiduk Ca 1-2 Ja 370 

Tätskiktsmatta 
YEP 5200-6500 

Ca 5 Nej, max 4 månader 390 

Bromatta Ca 5 Nej, max 6 månader 430 

Asfaltmastix 10 Nej inte över längre tid 425 

Gjutasfalt 30 Nej inte över längre tid 350 

Radonmembran Ca 1 Ja/Nej, beror på produkt 155 



 

 
 

Bilaga 4 

Formler 

 

U-värde:    Ånghalt: 

𝑈 =  
1

𝑅
             V = Vs * RF 

𝑅 =  ∑
𝑑

𝜆
      

      

    RF = Relativ fuktighet [%] 

U= Värmegenomgångskoefficient [W/m2°C]  Vs = Mättnadsånghalt [g/m3] 

R= Värmemotstånd [m2 °C/W]  V = Ånghalt [g/m3] 

d= Tjockleken på materialet [mm]  Värden för dessa ingående komponenter  
    är tagna från Fukthandboken (2017) 
λ= Värmekonduktivitet [W/m°C] 
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