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Kollaps av låglutande tak vid kraftiga regn 

Idag konstrueras tak för konstant belastning från 

konstruktionens tyngd samt yttre belastningar i 

form av snö eller vind. I takt med att jordens 

klimat blir varmare och fuktigare förväntas det 

regna mer i framtiden. Klimatprognoser pekar 

bland annat på att kraftiga regn med extrema 

regnmängder kommer inträffa oftare samt 

medföra större mängder regn på kortare tid. Mot 

bakgrund av pågående klimatförändringar och 

flera häftiga skyfall på senare år, exempelvis i 

Malmö hösten 2014 då det föll 100,1 mm regn 

under ett dygn, kan även regnvatten ge upphov 

till en stor belastning på takkonstruktioner.  

I synnerhet på låglutande och flacka tak finns det risk 

för stående vatten om takavloppen täppts igen av löv, 

skräp etc. i samband med extrema regn. Av denna 

anledning krävs regelbunden tillsyn, samtidigt som 

stora mängder regn ställer högre krav vid utformning 

av takets avvattningssystem. Om det både regnar och 

blåser samtidigt kan även slagregn mot fasad på 

angränsande högre byggnader bidra till ännu större 

vattenmängder då regn rinner ned längs ytterväggen 

och ansamlas på taket. I princip begränsas nivån 

kvarstående vatten enbart av höjden på den kant 

(minst 300 mm) som ofta finns runtom flacka tak. 

För att förhindra stående vatten på flacka tak är det 

viktigt att taket utformas med tillräcklig lutning och 

att takbrunnar placeras i takets verkliga lågpunkter. 

Dessutom bör taket förses med bräddavlopp (högst 

50 mm över takytan) som tar över om takbrunnarna 

satts igen. Trots bräddavlopp kan vatten bli stående i 

takets lågpunkter under en längre tid, vilket medför 

risk för läckage, fuktskador eller att taket rasar. 

Problemet med vattenansamlingar på låglutande tak 

kan undersökas både med avancerade beräknings-

modeller samt enklare metoder. I det enklaste fallet 

studeras en takkonstruktion med takbalkar som vilar 

på stabila upplag. Beroende på mängden vatten och 

taklutningen kan regnvattnet fördelas på olika sätt.  

 

 

 

 

När flacka takkonstruktioner böjer ned till följd av 

belastning kan vatten ansamlas i nya lågpunkter på 

taket. Vattnet som blir stående i takets lågpunkter 

bidrar till att belastningen på takkonstruktionen ökar, 

vilket i sin tur leder till att taket böjer ned ytterligare 

och gör det möjligt för ännu mer vatten att rinna till. 

Takets nedböjning ökar alltså efterhand som 

vattenmängden på taket ökar och vice versa, där 

förloppet fortsätter tills ett jämviktsläge uppstår eller 

tills taket i värsta fall kollapsar. Utvecklingen beror 

framför allt på materialvalet eftersom en kraftigare 

konstruktion, exempelvis i betong, böjer ned mindre 

vid samma belastning. Dessutom medför en tyngre 

takkonstruktion att vattenlasten utgör en mindre del 

av takets totala last, vilket innebär att kvarstående 

vatten på taket inte spelar någon större roll.  

Takras till följd av vattenansamlingar på flacka tak 

är dock en sällsynt företeelse som i flera fall inträffar 

i kombination med andra brister i konstruktionen. 

För att stående vatten på låglutande tak ska orsaka 

kollaps krävs dels att takavloppen är igensatta vid 

häftiga skyfall, dels att byggnaden är belägen i södra 

Sverige där lasten från vatten eventuellt kan bli 

större än lasten från snö på tak. I det fall den totala 

belastningen från regnvatten på taket visar sig vara 

större än motsvarande last från snö blir istället 

vattenlasten avgörande för takets utformning.  

Sammantaget bör flacka tak kontrolleras i samband 

med utformningen för att se till att konstruktionen är 

tillräckligt kraftig och inte kan böja ned hur mycket 

som helst. Oftast är takkonstruktioner som utformas 

enligt gällande regler även fullt acceptabla med 

hänsyn till vattenlast. I södra Sverige kan dock 

vattenlasten i enstaka fall överstiga snölasten om 

takkonstruktionen utgörs av limträ eller stål. Till sist 

föreslås därmed att ett högre nedböjningskrav bör 

användas för takbalkar av limträ eller stål i södra 

Sverige. På så sätt minimeras problemet med stående 

vatten som kan leda till att låglutande tak kollapsar 

vid kraftiga regn. 

 

 

 

Belastning från kvarstående vatten (inklusive nedböjning) på takbalkar med olika lutning. 


