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Förord 

Detta arbete är har utförts som avslutande moment för mina studier till byggnadsin-

genjör vid högskolan i Gävle. Arbetet har utförts i samarbete med företaget Kåver & 

Mellin, så jag vill tacka dem för möjligheten att skriva mitt arbete där och den hjälp 

de bidragit med. Ett extra tack till min externa handledare Tom Noremo som varit 

till stor hjälp under arbetet. 

Jag vill även rikta ett stort tack till Bengt Eriksson universitetslektor vid högskolan i 

Gävle som varit min handledare och varit mycket hjälpsam under arbetes gång. 

Gävle, maj 2018                                                                                                       

Joel Thomsson 
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Sammanfattning 

Takfötter är någonting som är vanligt att se på byggnader. Men vad gör det egentlig-

en för nytta och hur påverkar den byggnaden? Det och hur det egentligen ligger till 

med om man behöver bygga med takfot är det som i huvudsak detta arbete försöker 

ge ett svar på. 

Arbetet har utförts främst som en litteraturstudie där den befintliga litteraturen ge-

nomgåtts för att sammanställa vad som sägs om takfötter. Som komplettering till det 

så har kunniga inom ämnet intervjuats för att få deras bild om takfötternas inverkan. 

I dagens regelkrav går det inte att utläsa när och hur mycket takfot en byggnad bör 

ha då dagens regelkrav är utformade som funktionskrav. Kollar man istället i de 

äldre lagkraven så hittar man rekommendationer om att bygga takfötter. Många be-

ställare ställer krav på att deras byggnader ska ha takfötter men ger ingen anledning 

till varför. 

Den allmänna bild som ges utifrån de intervjuer som har utförts är att takfoten skyd-

dar fasaden och då främst de övre delarna. Det går att bygga utan takfötter fast det 

ska ses som en risk och bör vara i åtanke vid projektering, utförande och underhåll. 

Vissa menar även att kapillärsugande fasadmaterial är extra känsliga för fukt och det 

då är ännu viktigare med takfot. 

Forskning som är gjord inom området är främst simuleringar, men det finns även de 

som gjort mätningar på takfotens inverkan. Både simuleringarna och mätningarna 

visar att det är de övre delarna av en fasad som utsätts mest för slagregn, samtidigt 

som det är de övre delarna av fasaden som främst skyddas av takfoten. 

Även fast takfotens inverkan på byggnaden inte är allt för väl dokumenterad, så är 

det helt klart så att den allmänna bilden som ges i litteratur och kunnande inom om-

rådet, visar att den helt klart har en funktion. Takfoten fungerar inte bara som ett 

extra tak, den ändrar även vindflödet runt byggnaden, och den ger ett effektivt 

skydd till de övre delarna av byggnaden som även är den del som utsätt för mest 

slagregn vid avsaknad av takfot. 
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Abstract 

Eaves is something that is common to see on buildings. But what is the purpose of 

the eaves and how do they affect the building? To get an answer to that and if you 

really need to build eaves is the main purpose of this work. 

The work is mostly done as a literature study in which existing literature concerning 

eaves is compiled. As a completion to that, interviews have been performed with 

people that has a lot of knowledge about eaves to see what they have to say about the 

effect eaves have on a building. 

In today’s building regulations it’s hard to tell when you should build with eaves and 

how long the eaves should be because they are formed as functional requirements. If 

you instead look at older building regulations, recommendations on how to build 

with eaves can be found. Many clients require eaves on their buildings, but they do 

not give any reasons to it. 

The common picture based on answers from interviews with people in the industry 

is that eaves protects the façade and mostly the upper parts. It is possible to build 

without eaves, but it should be considered a risk. Some materials are extra sensitive 

to wind driven rain and then it’s more important to build eaves. 

The research that has been done about eaves is mostly simulations, but field meas-

urements have also been made. Both the simulations and measurements show that it 

is the upper parts of the facade that is exposed to the most wind driven rain and it is 

also the upper parts of the facade that is mostly protected by eaves. 

So even if the impact that the eaves have on a build is not too well determined it’s 

clear that the eaves have a function. The eaves do not only protect the building as an 

extra roof it also changes the wind flow around the building and gives good protec-

tion to the upper parts of the facade that is the most exposed part of the faced for 

wind driven rain for buildings without eaves. 
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1 Introduktion 

Anslutningen mellan yttervägg och yttertak går att lösa på många olika sätt. Efter 

närmare studerande av befintliga byggnader märks det att det är vanligt med någon 

typ av takfot vid denna anslutning. I de fall som takfot används fortsätter yttertaket 

ut bortom ytterväggens liv och skyddar anslutningen dem emellan. Självklart finns 

det andra sätt att lösa anslutningen mellan vägg och tak t.ex. genom att använda 

plåtbeslag för att få anslutningen vattentät. I fig. 1 visas exempel på olika sätt hur an-

slutningen kan lösas en med en långt utgående takfot, en med kort takfot och en 

med plåtbeslag. 

 

Fig. 1 Exempel på lösningar anslutning mellan tak och fasad. 

Men varför byggs då takfötter? Är det så att det är det bästa sättet att utforma an-

slutningen mellan yttervägg och tak? Eller är det så att det är någonting som är trad-

itionsbundet och är där bara för att den alltid varit där? En takfot skyddar anslut-

ningen mellan yttervägg och tak, men det kanske finns andra lösningar som skyddar 

lika bra? Den fördel som takfoten har jämfört med lösningar utan takutsprång, är att 

takutsticket från takfoten även kommer skydda fasaden från nederbörd. Självklart 

kommer inte fasaden skyddas från allt regn, då regnet ofta även har en horisontal 

riktning, så kallat slagregn. Men hur mycket skada tar då fasaden av den extra regn-

mängd som den kommer att utsättas för om byggnaden saknar takfot? Det faller sig 

ganska naturligt att en träfasad med förhöjda fukthalter stora delar av året kommer 

utsättas för olägenheter på grund av detta. Men hur är det då med andra fasad-

material? Kanske är det så att det finns material som klarar sig lika bra trots att de 

kommer att utsättas för mer regn? 

Med dagens funktionskrav som finns i BBR så är det svårt att tolka vad byggreglerna 

säger om huruvida takfot ska byggas eller inte. Om man kollar i de äldre bygglagar 

som finns kan man där läsa klarare direktiv. I kommentarer till Svensk Byggnorm 

från 1977 så står det att takfoten förväntas skydda den övre delen av fasaden i avse-

värd grad. Där står det även att man vid utformning av fasader utan takfot bör lägga 

extra stor vikt på utformningen av de övre delarna av fasaden, som hade skyddats i 

konstruktioner med takfot. 
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Men vad säger då den litteratur som finns om takfötter? Går det att få en uppfattning 

om när takfot bör byggas och i vilka lägen det går lika bra att bygga utan? Vad anses 

vara en rimlig längd på takfoten? 

Arbetet börjas med en genomgång av vad slagregn är, och hur det påverkar byggna-

den då det är slagregn som en takfot kan skydda byggnadsfasaden ifrån. Sedan kolla-

des det på vilka standarder företag i branschen idag bygger efter och vad som står i 

den litteratur och lagbestämmelser som finns. Sedan gicks den forskning som finns 

inom området igenom och avslutningsvis intervjuer med kunniga inom ämnet. 
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2 Metod 

Arbete har utförts främst som en litteraturstudie som även har kompletterats med 

intervjuer. I bakgrundsdelen har grundläggande fakta tagits fram om takfötter och 

slagregn. Den befintliga litteratur som finns har gåtts igenom för att ta fram det som 

finns om takfötter. Även olika företags beställarstandarder angående takfötter 

samanställdes. 

Sökandet av vetenskapliga artiklar så användes HIGs sökmotor Discovery. I sökning-

en så söktes det bara bland de artiklar som var peer-reviewed och fanns tillgängliga i 

fulltext. Sökorden som användes var roof overhangs, field measurements, eaves och 

wind driven rain i olika kombinationer. Utifrån titlarna valdes vilka abstracts som 

skulle läsas för att se om artiklarna var relevanta för arbetet. Även referenser från de 

arbeten som var relevanta kontrollerades om de kunde vara relativa för det här arbe-

tet. Sedan valdes de mest relevanta artiklarna ut för att användas i arbetet. 

Intervjuerna utfördes med personer som rekommenderats av Tom Noremo på Kå-

ver och Mellin som var extern handledare till arbetet. Personerna som intervjuats 

har olika yrken och kompetenser och på så sätt så har en bra helhetsbild försökts 

skapats. Interjuver har varit utformade med öppna frågor och de intervjuade har fått 

möjligheten att styra samtalet åt de håll de vill och vad de anser vara viktigt kring 

takfötter. De frågor som ställdes under intervjuerna var följande: 

Vilken inverkan har takfoten på byggnaden? 

Går det att bygga utan takfot? 

Är det olika viktigt med takfot för olika material? 

Vad anser du vara ett lagom mått på takfoten? 

I vissa fall tyckte de som intervjuades att de inte hade tillräckligt med kunskap och 

erfarenhet för att svara på frågan; de har inte tagits med i samanställningen av deras 

svar.  
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3 Teori 

3.1 Slagregn 

Slagregn är regn som inte enbart har en vertikal hastighet utan även har en horison-

tell hastighet på grund av vindens inverkan. Slagregn kommer således att kunna 

träffa en byggnadsfasad. En takfot kan därför kunna tänkas att skydda fasaden från 

slagregn, framför allt bör de delar av fasaden närmast takfoten skyddas effektivt. 

Vid slagregn på fasader av material som absorberar vatten får aldrig den mängd vat-

ten som absorberas, bli så stor att den orsakar skador längre in i väggen. Fukt från 

slagregn får heller inte blöta ned fasaden så pass mycket att fukt når fasadens insida, 

och fasaden ska vara utformad så att skador inte uppkommer vid slagregn efterföljt 

av frost (Arvidsson, Harderup, & Samuelson, 2017).  

Faktorer som kommer att påverka mängden slagregn en fasad utsätts för är bland 

annat: 

• Varaktigheten och intensiteten för slagregnet. 

• Den kapillärsugande förmågan för materialet. 

• Mängden springor och deras storlek i fasaden. 

När slagregn träffar en fasad av exempelvis plåt eller plast, som är material som av-

saknar kapillärsugförmåga, kommer vattnet snabbt att rinna av längs fasaden då 

material inte suger åt sig någon fukt. Det blir då istället de springor som kan finnas 

vid t.ex. fönster eller olika anslutningar som blir avgörande för hur bra fasaden 

kommer att kunna stå emot slagregn. Då vatten trycks mot fasaden vid slagregn 

kommer vattnet även att tryckas in genom eventuella sprickor i den annars täta fasa-

den. 

För andra vanliga fasadmaterial som tegel och tjockputs, kommer regnvatten att ab-

sorberas på grund av materialets kapillärsugande egenskaper. För t.ex. tegel som har 

hög sugförmåga är mängden som absorberas så stor att det förmodligen aldrig kom-

mer börja rinna vatten längs fasaden. Vattnet som absorberar av fasaden måste sedan 

kunna torkas ut, utan att orsaka skador någonstans i väggen. Därför är det vanligt 

med konstruktioner som har ett ventilerande skikt bakom fasaden. Sprickor och 

andra otätheter är en viktig faktor vid slagregn, även för fasader av kapillärdugande 

material (Arvidsson, et al., 2017). 

Beroende på fasadbeklädnad så behövs väggkonstruktionen utformas på olika sätt. En 

träpanel avvisar slagregn bra, men det stoppar inte vatten från att ta sig in genom fo-

gar. Därför är det viktigt att en träfasad utförs med en luftspalt bakom så eventuellt 

fukt som tränger in kan torka ut. Luftspalten bidrar även till att fasaden snabbare kan 
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torka efter regnperioder och som ett kapillärbrytande skikt så vatten ej kan sugas in 

längre i fasaden. 

En skalmur av tegel konstrueras så att den vid slagregn ska kunna absorbera allt vat-

ten som den träffas av för att sedan avdunsta vid torrare perioder. Men vid stora 

slagregnmängder kan vatten börja rinna längs fasaden och tränga igenom otätheter i 

skalmuren. För att kunna dränera genomträngande vatten utformas murens upplag 

och anslutningar vid överkant av dörrar och fönster så att vattnet ska kunna ledas 

bort. 

En fasad av tjockputs kommer att absorbera vatten och konstrueras med en bakom-

liggande luftspalt som kan torka ut fasaden. Vid fasader med tunnputs bör säkerhets-

åtgärder vidtas. Då tunnputsen är vattentät skulle teoretiskt sett fasaden utformas 

utan luftspalt, då fukten inte kan ta sig igenom tunnputsfasaden. Det har dock visats 

sig att det nästan är helt omöjligt att putsa en fasad helt tät och vid minsta spricka 

kommer fukt ta sig in i fasaden och kan därför inte torka ut (Arvidsson, et al., 

2017). 

3.2 Beställarstandarder 

Nedan har byggnadsstandarder, angående takfötter vid nyproduktion, samlats för att 

ge en helhetsbild av hur djupa takfötter som byggs. 

3.2.1 Stockholmshem 

I Stockholmshem projekteringsanvisningar för nybyggnad ställs ett krav på att bygg-

nader ska förses med en takfot på minst 200 mm (Stockholmshem, 2017). Men i de-

ras äldre anvisningar Stockholmshems standard från 2002 ställs krav på en takfot på 

minst 500 mm (Stockholmshem, 2002). 

3.2.2 Svenska bostäder 

Svenska bostäder förespråkar i sitt dokument Byggtekniska regler för nybyggnad och till-

byggnad av flerbostadshus ett takutsprång på minst 300 mm (Svenska Bostäder, 2013). 

3.2.3 Skolfastigheter Uppsala 

I projekteringsanvisning från Skolfastigheter Uppsala anvisas att byggnader ska förses 

med en takfot på minst 800 mm. Det står även att utsprånget för varje enskild del 

ska diskuteras med beställaren (Skolfastigheter Uppsala, 2016). 

3.2.4 JM 

I JM:s projektanvisningsanvisning påvisar de i sina exempelritningar att byggnader 

ska, oavsett kallt eller varmt tak och fasadmateriel, förses med ett utsprång på minst 

300 mm vid takfot och ett gavelsprång på minst 150 mm (JM, 2017). 
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3.2.5 NCC 

NCC:s typritningar för flerbostadshus förespråkar att byggnader ska förses med en 

takfot på minst 300 mm och max 500 mm (NCC, 2017). 

3.2.6 Riksbyggen 

I Riksbyggenbostaden krav och föreskrifter står det 

Takfotens utformning gör det osannolikt att fukt kommer att sugas in i takkon-
struktionens eller ytterväggens luftspalter. Den är också utformad så att fasad-
materialet skyddas från vatteninträngning uppifrån. Samordning med K har skett 
med avseende på stomme och isoleringsskikt.  

Motiv: Detta är både Riksbyggens standardkrav och ett gestaltningskrav. Skador på fasad 
vid takfot är vanliga och Riksbyggen lägger yttersta vikt vid förebyggande utformning av 
denna detalj. Takfoten är också en av de viktigaste karaktärsskapande detaljerna, varför en 
avvägning mellan funktionalitet och övergripande gestaltning skall göras (Riksbyggen, 
2017). 

3.2.7 SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB 

I SISAB:s projekteringsanvisningar anges att takfoten ska konstrueras så att indri-

vande fukt från nederbörd förhindras (SISAB, 2016). 

3.3 Regelkrav 

Här har befintliga lagkrav angående takfötter samlats och även en samanställning av 

de föreskrifter som fanns i äldre byggregler.  

3.3.1 BBR 

De krav som återges i BBR är så kallade funktionskrav, alltså ger de krav på vilka 

funktioner en byggnad ska uppnå och inte exakt hur den ska utformas. I BBR före-

kommer det därför inte finnas några direkta direktiv om hur vida takfötter ska kon-

strueras eller ej. Det som återfinns är dock de funktioner som t.ex. fasaden ska ha. 

De krav som förkommer i BBR gällande fukt på ytterväggar är följande: 

6:5324 Väggar, fönster, dörrar m.m. 

Fasadbeklädnader ska anordnas så att fukt som kommer utifrån inte kan påverka 
material och produkter som ligger innanför fasadbeklädnaden i sådan utsträckning 
att högsta tillåtna fukttillstånd överskrids. Detta gäller också för fönster, dörrar, in-
fästningar, ventilationsanordningar, fogar och andra detaljer som går igenom eller 
ansluter mot väggen eller andra byggnadsdelar. (BFS 2014:3). 

De krav som ges i BBR är alltså att fukt som träffar fasaden inte tränger in i byggna-

den i sådan mängd att bakomliggande konstruktion skadas. Sedan huruvida en takfot 

med ett visst taköverhäng behövs eller inte för att fasaden inte ska skadas av neder-
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börd, är upp till projektören att avgöra. Annars nämns främst takfötter i BBR i avse-

ende av brandsäkerhet där krav på takfotens konstruktion ur ett brandsäkerhetsper-

spektiv beskrivs (Boverkets byggregler [BBR], BFS 2017:5). 

3.3.2 Äldre lagkrav 

Kollar man istället på de äldre regler som finns kring byggande kan man hitta fler di-

rekta direktiv. I BABS från 1960 anvisas att anslutningen mellan tak och yttervägg 

ska förses med taksprång eller annan anordning som skyddar anslutning. Det kom-

menteras även att byggnader som ofta kommer att utsättas för slagregn bör förses 

med lämplig ytterbeklädnad (BABS, 1960). 

Liknande anvisningar finns att hitta i Svensk Byggnorm (SBN) från 1975. Där det 

står att anslutning mellan yttervägg och tak ska utformas så att nederbörd inte kan 

tränga in i byggnaden eller byggnadskonstruktionen i oläglig grad. I kommentarer 

till svensk byggnorm från 1977 anges att byggnadens utformning och lokala förut-

sättningar kan ha stor påverkan på mängden slagregn som kommer att träffa bygg-

nadsfasaden. Vidare anges att byggnadens takfot förväntas skydda den övre delen av 

fasaden avsevärd och extra omsorg bör läggas på de delarna om en konstruktion utan 

takfot används (Statens Planverk, 1977). 

3.3.3 Brand 

Något som påverkar hur lång och när takfot kan eller bör byggas är de ökade brand-

risker som kan förekomma. De restriktioner som finns angående brand finns i BBR 

och säger: Att risken för brandspridning genom fönster via takfoten till vind som 

tillhör en annan brandcell bör begränsas. Det kan göras genom att t.ex. utföra takfo-

ten i Klass EI 30 (Boverkets byggregler [BBR], BFS 2017:5).  

Tillräcklig ventilation och brandklass EI 30 på takfoten går att lösa med t.ex. speci-

alventiler som stänger vid värmeutveckling och på så sätt hindrar brandspridningen 

via luftspalten i takfoten. 

3.4 Tegel 

3.4.1 Moderna tegeldetaljer 

Moderna tegeldetaljer nämner att takutsprång kan ge ett visst skydd åt fasadteglet 

med tanke på slagregn. De menar dock att denna effekt är starkt begränsad om inte 

väldigt stora taksprång utformas, och att man ändå ska räkna med att teglet kommer 

vara fuktmättat under betydande av del av året. 

De arkitektoniska betydelserna för utformningen tas också upp. Vid utformning av 

dessa detaljer ska ett helhetsperspektiv tas i anspråk men med den arkitektoniska 

kontexten som utgångspunkt (Gustavsson, 2008). 
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3.4.2  MUR90 

I MUR90 beskrivs att takfotens utformning har stor betydelse för murverkets be-

ständighet. Ett ordentlig gavel- och takutsprång minskar regnintensiteten på utsatta 

delar. Den luftkudde som bildas när luftströmmen passerar takfoten bidrar till att 

fasaden ej kommer att utsättas för slagregn i samma omfattning. Därför anses det 

viktigt att i utsatta lägen utforma en takkonstruktion med stort takutsprång om 

minst 400 mm. (Sveriges tegelindustriförening, 1991) 

3.4.3 Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6 

I områden med stor förekomst av slagregn i kombination av låga temperaturer ut-

sätts teglet för stora påfrestningar. Riskerna för frostsprängning i dessa fall kan 

minskas genom byggnadstekniska detaljer som taksprånget från en takfot (Molnár & 

Gustavsson, 2016). 

3.4.4 H+H 

H+H:s exempelritningar med tegelfasader visar på lösningar för anslutning ytter-

vägg och tak både med och utan takfot (H+H, 2016). 

3.5 Puts 

3.5.1 Puts och plåt SPEF 

Fasader utsätts ofta för skaderisk på grund av bristande funktion hos taket och takav-

vattningen över. Ett språng om minst 40 mm ska alltid erhållas vid fotplåtar och 

fotrännor. Vid större fastigheter rekommenderas dock att detta ökas till 60-100 mm 

(Sveriges Murnings- och Putsentreprenörförening, 2012). 

3.5.2 Plåtarbeten Weber 

Plåtbeslag vid t.ex. fönsterbleck och listbeslag bör vara minst 40 mm. Utsprånget 

vid tak på högre byggnader bör vara minst 150 mm (Weber, 2011). 

3.5.3 P-märkt fasadsystem Weber 

Webers fasadsystem Serporoc är godkänd för SP:s märkning P-märkt. Det betyder 

att den typprovad och att tillverkarens egenkontroll övervakats. I sina exempelrit-

ningar för den P-märkta fasaden visar Weber på att taksprånget ska vara minst iso-

lertjockleken plus 60 mm (Weber, 2014). 
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3.6  Sten  

3.6.1 Stenhandboken 

De exempel som visas i Stenhandboken visar att de tycker att det räcker att det finns 

någon typ av luftning vid anslutningen mellan yttervägg och tak (Sveriges stenindu-

striförbund, 1985–2002). 

3.7 Trä 

3.7.1 Dalapanel 

För att få ut en bra livslängd för träpanelen beskrivs vikten av att hålla den torr och 

skyddad från fukt i alla dess former. Ett stort taksprång och ett stort avstånd till 

marken ger ett avsevärt skydd för panelen (Dalapanel, u.å.). 

3.7.2 SP 

I SP:s publikation Beständighet för trä utomhus beskrivs de faktorer som kommer på-

verka träets livslängd. Där trädetaljens exponering kunde sänkas med ned till en fak-

tor 0,8 beroende på taksprångets längd och detaljens avstånd till taksprånget. På så 

sätt kunde trädetaljens livslängd förväntas vara högre på grund av den minskade 

regnbelastningen från den skyddande takfoten (Isaksson, Thelandersson, Jermer, 

Brischke, 2014). 

3.8 Övrig litteratur 

3.8.1 Arkitekten 1.0 

I Arkitekten 1.0 beskrivs takfoten som den del av byggnaden som skjuter utanför fa-

saden och har till uppgift att skydda delar av fasaden och ger bra solavskärmning 

(Eringstam, 2014). 
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4 Process och resultat 

4.1 Vetenskapliga artiklar 

Ge, Chiu och Stathopoulos (2017) skriver i sitt arbete om hur slagregn påverkar en 

byggnad, de beskriver även sina mätningar som de utfört på en byggnad i Kanada. 

De anser att slagregn är en av de största källorna till fuktskador i byggnader och att 

taksprång är en vanlig detalj som kan minska mängden slagregn som träffar fasaden. 

De beskriver att mängden slagregn som kommer träffa byggnaden är mycket svår att 

uppskatta och beror på vindhastighet, vindriktning, regnintensitet, typ av fasad, om-

kringliggande bebyggelse och byggnadens utformning. 

Taköverhäng har tidigare använts för flera ändamål och tidigare studier visar att ut-

formandet av taköverhänget har stor inverkan på hur mycket slagregn som kommer 

att träffa en fasad. Taköverhänget skyddar fasaden genom att sticka ut som extra 

skydd, samtidigt som det ändrar vindflödet kring fasaden. Tidigare forskning visar 

att byggnader med lutande taksprång skyddar bättre än byggnader med helt horison-

tella taksprång (Ge et al., 2017). 

Ge et al. (2017) utförde sina mätningar på ett sexvåningshus i Vancouver. Byggna-

den är 39,2 m lång, 15,2 m bred och 19,8 m hög och riktad så att ena gaveln är mot 

norr. Det finns byggnader omkring den byggnaden som mätningarna utförs på, men 

det är ganska öppet åt öst, vilket är den dominerande vindriktningen och den sida 

där de flesta mätpunkterna placerades. Byggnaden förseddes med ett taköverhäng i 

det nordöstra hörnet som kunde ställas in till en längd mellan 0 och 1,2 m. Special-

gjorda slagregnsmätare placerades ut på fasaden på flera ställen både under över-

hänget och på sidan av överhänget. Byggnaden utrustades med en väderstation, så 

det vädret kring byggnaden noggrant kunde dokumenteras under mätningarna. 

Mätningar utfördes mellan augusti 2013 och december 2015 och delades in i tre pe-

rioder, en utan överhäng, en med 0,6 m och en med 1,2 m. För att ange hur effektiv 

taköverhänget skyddar använde Ge et al. (2017) catch ratio (ŋ) som är mängden 

slagregn som väggen fångat upp delat med den totala mängden horisontellt regn 

över samma period. Sedan bestämdes effektiviteten av överhänget genom att catch 

ratio utan överhäng, minus catch ratio med överhäng, sedan delat på catch ratio utan 

överhäng och sedan togs det gånger 100 för att få det i procent. 

Med sin mätdata kunde Ge et al. (2017) visa på att när deras byggnad är utan över-

häng kommer de övre 15% av fasaden att utsättas för 53% av det totala slagregnet 

som kommer att träffa fasaden. De hävdar då att överhänget blir väldigt effektivt för 

att minska den totala mängden slagregn som kommer att träffa fasaden, även fast det 

främst skyddar de övre delarna av fasaden. Sambandet mellan vindhastighet och ef-

fektivitet för överhänget togs också upp. Framförallt för mätpunkter längre ned på 
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fasaden så blir skillnaden stor, när vindhastigheten är mellan 0 och 2 m/s jämfört 

med när den är över 4 m/s. 

I fig. 2 visas catch ration för de olika längderna på taköverhänget över den östra fasa-

den från Ge et al. (2017) mätningar. Mätvärdena för de olika punkterna kan läsas i 

figurerna samt ungefärligt mönster hur catch ration var fördelad över de olika delar-

na av fasaden. 

Effektiviteten från taköverhänget varierade mellan 33 till 88% för ett taköverhäng på 

60 cm och 48 till 99 för 120 cm i de olika mätpunkterna. De övre punkterna längre 

in på fasaden hade bäst effektivitet medans de längre ned mot kanten hade sämst ef-

fektivitet. Mätpunkternas placering kan ses i fig. 2. 

 



 

12 

 

 

Fig. 2 Catch ratio på den östra fasaden för olika taköverhäng. 
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Även Nore, Blocken, Jelle, Thue, Carmeliet (2017) har utför mätningar på en test-

byggnad för att mäta slagregnsmängder. Byggnaden de utfört sina mätningar på lig-

ger i Trondheim, Norge. Den stora skillnaden med Nore et al. (2007) och Ge et al. 

(2017) mätningar är att de bara mäter slagregnsfördelningen på byggnaden utan att 

testa med olika taköverhäng. 

Testbyggnaden placerades på en öppen yta i Trondheim med bara två mindre bygg-

nader i närheten på testplatsen. Teststationen blev därför väldigt utsatt för slagregn 

från alla håll. Den huvudsakliga testbyggnaden är 11,3 m lång 4,8 m bred och 4,3 m 

hög. Testbyggnaden ligger så att en av de korta fasaderna är rakt mot norr. Byggna-

den är försedd med ett rakt utstickande taköverhäng på 340 mm i över den östra och 

västra fasaden och inget över den norra och södra fasaden. Mätstationen är försedd 

med metrologiska instrument för att noggrant kunna dokumentera vädret under 

mätningarna (Nore et al., 2007). 

Nore et al. (2007) presenterar resultat från två olika regnperioder under sina mät-

ningar. Både mätningarna hade västlig vind som dominerande vindriktning. Resulta-

ten från de olika mätpunkterna visar att det lilla taköverhänget som byggnaden har 

över den västra fasaden gör så att den översta mätpunkten i mitten av fasaden är den 

som utsätts för minst slagregn. Deras mätningar visar även att byggnadens hörn 

kommer att utsättas hårdare för slagregn än vad de centrala delarna kommer att ut-

sättas för. 

Takfotens inverkan på slagregnsmängder som en fasad utsätts för har även under-

sökts med numeriska simuleringar. Foroushani, Ge och Naylor (2013) beskriver i 

sitt arbete hur de räknat på taköverhängets effekt på slagregn med hjälp av simule-

ringar. Byggnaden modellerades upp som en kub där varje sida är tio meter, sedan 

får byggnaden ett varierande horisontellt taköverhäng mellan 0 och 90cm. 

För att utrycka sina resultat använder Foroushani et al. (2013) precis som Ge et al. 

(2017) catch ratio och använde sedan det för att bestämma effektiviteten för över-

hänget. Skillnaden mellan hur taköverhänget skyddar mot små och stora regndrop-

par lyfts fram av Foroushani et al. (2013). Ett taköverhäng på 60cm på en byggnad 

som är tio meter hög, kommer att skydda mycket bättre mot små regndroppar än 

vad den kommer göra mot stora regndroppar räknat på en vind på 5 m/s. Det 

kommer den göra, då det ändrade vindflödet kring byggnadskroppen kommer ha 

större påverkan på de mindre dropparna med mindre massa och kommer inte kunna 

ändra riktningen på samma sätt för de större dropparna. De större dropparna påver-

kas nästan bara av den direkt skyddande faktorn av taköverhänget och därför kom-

mer bara de översta delarna av byggnaden skyddas jämfört med de mindre droppar-

na där regnmängden minskas längs hela fasaden. 
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Foroushani et al. (2013) lyfter även de fram vikten av att skydda den övre delen av 

fasaden, då det är den som kommer utsättas för de största mängderna slagregn. De 

visar även på att det är byggnadens hörn som kommer att utsättas för mest slagregn. 

För en fasad utan överhäng som utsätts för slagregn med hastigheten 2 m/s och 

regnintensiteten 5 mm/h kommer de översta 45 % av byggnaden utsättas för 76 % 

av slagregnet. Det visas även på att mängden slagregn som träffar fasadens olika de-

lar, fördelar sig mer jämnt ju starkare vinden är och desto intensivare det regnar. 

I fig. 3 visualiseras ungefärligt Foroushani et al. (2013) resultat hur catch ration över 

en fasad fördelas beroende på överhängets storlek. Det går tydligt att se på mönstret 

hur fasaden blöts ned ändras beroende på överhängets längd. Det framstår även tyd-

ligt vilka delar av fasaden som främst kommer skyddas av taköverhänget och vilka 

delar som kommer att vara mest utsatta. 

 

Fig. 3 Catch ratio på lovartsidan med olika taköverhäng för vindhastigheten 5 m/s regnintensiteten  
5 mm/h. 

 

Som tidigare nämnt har vindhastigheten stor inverkan på den skyddande faktorn för 

taköverhänget. I fig. 4 visualiseras ungefärligt Foroushani et al. (2013) resultat hur 

vindhastigheten förändrar catch ration för en fasad utan överhäng och en fasad med 

60 cm överhäng. 
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I fig. 5 visas effektivitet för taköverhänget enligt Foroushani et al. (2013) studie. 

Vertikalaxeln visar hur effektivt taköverhänget var, enligt tidigare nämnt samband 

och den horisontellaxeln hur stor del av fasaden värdena avser, räknat uppifrån. De 

olika staplarna visar värden för olika vindhastigheter. 

Foroushani et al. (2013) visar med sina resultat att även vindriktningen har en på-

verkan på effektiviteten för överhänget. Även om den inte har lika stor påverkan 

som vindhastigheten så påverkar det taköverhängets effektivitet. De visar även på att 

regnintensiteten nästan inte alls påverkar effektiviteten för taköverhänget. 

 

Fig. 4 Catch ratio på lovartsidan med taköverhäng på 60 cm och utan för regnintensiteten 5 mm/h. 
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Fig. 5 Effektiviteten för ett 60 cm överhäng för olika andelar av fasaden och för varierande 
vindhastigheter. 

 

Även Kubilay, Carmeliet & Derome (2016) har utfört simuleringar om slagregnet 

som träffar en byggnad ändras beroende på taköverhäng.  Modellbyggnaden som de 

använde för sina simuleringar är 19,3m hög 16m lång och 8 meter bred.  Byggnaden 

undersöks för tre olika taköverhäng, inget taköverhäng, 75 cm och 150 cm taköver-

häng. Taköverhänget de använder sig av är 130 cm tjocka, se förklarande fig. 6 för 

de olika fallen. Taköverhänget i simuleringarna är placerad på en av byggnadens 

långsidor, alltså är de 16 m långa. 

 

Fig. 6 Konstruktion för taköverhänget för simuleringarna. 
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Kubilay et al. (2016) visar även de på att vindhastigheten kommer att minska kring 

fasaden med ökat taköverhäng och då främst de övre delarna av fasaden. Med sina 

resultat visar det att taköverhänget kommer att kunna minska catch ration för fasa-

den och effektivast för de övre delarna sedan sämre ju längre ned på fasaden. På 

samman sätt så skyddas de centradelarna av fasaden bättre än de vid fasadenshörn. 

Kublilay et al. (2016) konstaterar efter sina simuleringar, att hur fasaden kommer 

påverkas av slagregn beror även på regndropparnas storlek. För små regndroppar 

kommer den väldigt väl skyddande zonen precis undertaköverhänget vara större 

medans de mer utsatte delarna vid hörnen kommer att utsättas mer. För större 

regndroppar blir catch ration mer jämt fördelad över fasaden men även för dem så är 

området närmast under taköverhänget mycket väl skyddat. 

Även regndropparnas hastighet när de träffade fasaden presenterades från Kubilay et 

al. (2016) undersökningar. De visar att det är det undre delarna av fasaden som 

kommer att träffas av regn med högst hastighet, medan de övre delarna kommer 

träffas av mycket lägre hastigheter. Till skillnad från catch ratio skiljer inte regn-

dropparnas hastighet speciellt mycket beroende på om det är mitt på eller vid utkan-

ten av fasaden. 

Resultaten från simuleringarna visar att taköverhänget för deras byggnad kommer 

att utsätt väldigt hårt både för ett taköverhäng på 75 cm och 150 cm. I deras simule-

ringar har taköverhänget en hög catch ratio och för de mindre droppar överstiger 

den 1 för områderna mot kanterna (Kubilay et al., 2016). 

Kubilay et al. (2016) visar med sina simuleringar på att den skyddande effekten från 

taköverhänget minskar snabbt med ökande vindhastigheter. De övre delarna är de 

delar av fasaden som kommer att utsättas hårdast för slagregn vid avsaknad av 

taköverhäng. Det är även överdelen som kommer att skyddas effektivast av taköver-

hänget. 

4.2 Intervjuer 

Under arbetes gång har flera stycken kunniga inom området intervjuats. Responden-

ternas svar har sammanställs nertill. 

4.2.1 Anders Kumlin, fuktsakkunning byggdoktor skadeutredare, 

Ander Kumlin AB 

Takfoten skyddar den övre delen av fasaden från nederbörd. Kan skapa problem om 

inte konstruktionen blir helt lufttät på insidan mot vinden. Viktigt att få tätt då det 

ofta är övertryck i överdelen i byggnaden. Historiskt kan man se att takfoten fyller 

en funktion. Viktigt att man tänker på och kompenserar för ökad fuktmängd när 

man projekterar utan takfot.  
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4.2.2 Johan Tannfors Polygon, fuktsakkunnig, AK-Konsult 

Takfoten leder ut regnvatten från fasaden. Svårare att få till luftningen utan takfot. 

Takfoten hjälper till att hålla överdelen av fasaden torrare vid nederbörd. Får en 

bättre placering på hängrännan där fasaden inte blir utsatt på samma sätt vid läckage i 

hängrännan. Takfot leder till en kallare zon för taket vilket kan leda till igenisning 

och istappar. Kan ge problem vid tegelfasader där man ej vill att luftspalten i väggen 

ska gå upp i takfoten. Vid konstruktioner utan takfot är det svårare att få till takav-

vattningen på ett säkert sätt, det går att få till men t.ex. läckage vid takavvattningen 

ger lättare skador än vid konstruktioner med takfot. Skulle säga att det är en mer 

riskabel konstruktion att bygga utan takfot. Takfoten kan vid material som obehand-

lat trä göra så att fasaden slits ojämnt och får olika utseende nertill och upptill. Vissa 

material klarar av fukt bättre men takfoten gör nytta då det aldrig är optimalt att 

material är blöta. Skulle säga riktlinje för takfot är mellan 600-800 mm, men det 

viktigaste är hur detaljer utformas för att bestå slagregn och hur vattenavrinningen 

konstrueras. Skulle säga att det är en mer riskabel konstruktion att bygga utan tak-

fot. 

4.2.3 Henrik Dahl, fuktsakkunnig, Fuktbyrån 

Har funktion att leda bort vatten från fasaden, vet att den har en effekt. Går att 

bygga utan takfot men det ställer högre krav på konstruktionslösningar, utförande 

och underhåll. Säkrare att bygga med takfot men det finns byggnader från tidigt 

1900-tal som klarat sig bra utan takfot. Takfoten får takavvattningen att komma 

längre från byggnaden, viktigt om den blir dåligt underhållen och risk för översväm-

ning uppkommer. Viktigare på offentliga byggnader än villor då det ofta är si och så 

med underhållningen av takavvattningen på offentliga byggnader. 

4.2.4 Stefan Karlsson, fuktsakkunnig, Dry-IT 

Takfoten behövs då den skyddar fasaden från regn och slagregn. Vid konstruktioner 

utan taksprång blir fasaden och detaljer på fasaden betydligt mer utsatta och större 

krav ställs på projektering och utförande. Går att bygga utan men anser att takfoten 

är bra att ha, viktigt med skötsel av takavvattning för konstruktioner utan takfot an-

nars hamnar allt vatten på fasaden. Rekommenderar runt 600 mm takfot, menar att 

det är beprövat att det hjälper. 

4.2.5 Mikael Högberg, fuktsakkunnig Byggdoktor, Dry-IT 

Ventilerad vind hålls kall vintertid, slipper då problem med snösmältning och istap-

par med takfot. Takfoten skyddar fasaden på samma sätt som en keps skyddar ansik-

tet när det regnar. Skulle anse konstruktioner utan taksprång som en riskkonstrukt-

ion. Ställs högre krav på konstruktioner utan taksprång, lättare att byta en takfot än 

att byta en fasad. Idioti med den nya arkitekturen utan takfötter och med platta tak. 
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Ser inga fördelar med att bygga utan takfötter mer än att man kan tycka att det är 

snyggare. 

4.2.6 Peter Karnehed, fuktsakkunnig, Karnehed Design & 

Construction 

Taket skyddar övriga delar av byggnaden, viktigast att taket är tätt. Viktigt att vatten 

leds bort från byggnaden. Andra takkonstruktioner än sadeltak ger ökade risker. 

Med takfot minskar skador som kan uppkomma vid t.ex. hål i en hängränna som an-

nars skulle blöta ned fasaden avsevärt. Takfoten skyddar inte fasaden lika bra på en 

hög byggnad men den ger ett skydd vid anslutningen mellan tak och vägg. Takfoten 

ger ett bra skydd för fasaden på lägre byggnader, fasaden kan vara helt torr vid regn 

förutsatt att det inte blåser allt för mycket. Viktigare vid vattensugande material som 

tegel och puts. Fuktbelastning för en träfasad är inte heller bra medans material som 

glas och betong är tåligare. Dagens arkitektur pressar konstruktioner utan takfot för 

långt, svårt med skarvar utan överlapp då material rör sig på grund av temperatur 

och fuktrörelser. Ska konstrueras med överlapp då skarvar aldrig kan göras 100 % 

täta. Taksprånget skapar en luftficka som skyddar skarven mellan tak och vägg, tak-

foten bryter vinden. Viktigt att det minst finns en plåt vid anslutningen som går ut 

en bit från fasaden och ned en bit. Viktigt att tänka vid andra lösningar än sadeltak 

t.ex. pulpettak där en del får en skyddande takfot och den andra får en tratt som 

kommer att leda in fukt, något som måste lösas under projekteringen. 

4.2.7 Börje Gustavsson, Expert fönster och dörrar, RISE 

Takfoten skyddar fasaden från nederbörd och då främst den övre delen. Får ut vat-

ten som rinner från taket längre ut från fasaden. Utan takfot kommer mer vatten att 

rinna längs fasaden. Takfoten bryter vinden vid anslutningen mellan tak och fasad 

och kan därför minska mängden slagregn. Vissa material klarar fuktbelastning bättre 

än andra. Takfoten kan minska nattutstrålningen från fönster vilket minskar mäng-

den kondens på fönster på morgonen, mer utsprång ger mindre kondens. Finns 

samband att dörrar vid groventré som är mindre skyddade har betydligt kortare lev-

nadslängd än dörren vid huvudingången som oftast är mer skyddad. Kan se hur sol 

och vatten nöter på fasaden om man jämför en nord och sydfasad. Ju längre 

taksprång ju bättre skydd men för stora taksprång kan ge andra problem, men ju 

längre ju bättre när det gäller fasadens livslängd. Stora taksprång kan göra så att fasa-

den torkar ut långsammare men borde inte vara så stort problem då fasaden inte 

borde bli så blöt med stora taksprång. 500 mm som är vanligt vid villor skulle kunna 

ökas något för att ge bättre skydd. 
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4.2.8 Angela Sasic Kalagasidis, Professor i byggnadsfysik, Chalmers 

Takfoten leder bort regnvatten och snö från taket till ett säkert avstånd från fasaden. 

Den skyddar människor som passerar nära byggnaden från snö, regnvatten och sol. 

Rymmer ventilationsöppningar för ventilation av tak och kallvindar, samt skydda 

dem från regn och snö. Takfoten skuggar fönster, balkonger och övre delar av bygg-

nader från sol och nattstrålning. Takfoten kan användas för att skapa särskilda arki-

tektoniska utryck. Det går att bygga utan takfot, riskerna är då mest kopplade till 

fuktskador på grund av regnvatten om den inte leds bort på ett annat sätt, mögel-

påväxt och/eller mekaniska skador i övre delar av byggnader som ett resultat av 

nattkyla och kondensbildning. Detta är dock typiskt för fasader som vetter mot norr 

eller är exponerade till slagregn. Då bara de övre delarna av fasaden är skyddade av 

takfoten är det förmodligen inte så att takfötter är viktigare för vissa fasadmaterial. 

Har dock sett att det förekommer mögel på putsade fasader utan takfot. En gissning 

är att takfoten bör vara minst 30 cm lång om den ska fungera som regn och solskydd 

men det kan variera beroende på byggnadens höjd och taklutning med mera. 

4.2.9 Lars-Erik Harderup, föreståndare Fuktcentrum, 

universitetslektor i byggnadsfysik Lunds universitet 

Takfotens nytta är att den skyddar mot slagregn på ytterväggens övre delar. Vid 

läckage från en yttre hängränna kommer vattnet en bit ut från väggen. Den skyddar 

eventuell luftspalt mellan uteluft och uteluftsventilerat vindsutrymme. Mindre risk 

att både regn och snö kommer upp på vinden. Om det finns en ventilationsspalt 

bakom fasadmaterialet på ytterväggen så är det lättare att skydda/dölja ovankanten 

av ventilationsspalten och ändå få en hyfsad luftrörelse i spalten. Nackdel är att in-

släpp av dagsljus kan bli sämre. En stor takfot ger upphov till större uppåtriktade 

krafter vid vindpåverkan. En del kan tycka att takfoten är estetiskt tilltalande. Nack-

del kan också vara att underramen i takstolar ibland fortsätter från bjälklaget genom 

ytterväggen. Därigenom blir lufttätningen svårare att utföra då ångspärren måste tä-

tas runt varje takstol. Vid höga byggnader är det inte meningsfullt att bygga med 

takfot som skydd mot slagregn. Vid konstruktioner utan takfot hamnar eventuell 

hängränna direkt intill fasaden. Fasadmaterial med stora fuktrörelser bör vara extra 

känsliga för slagregn, även träbaserade material. 

4.2.10 Per Nyström, arkitekt, Scheiwiller Svensson Arkitektkontor 

Takfoten har absolut en funktion. Den skyddar fasaden från regn. Om det ska finnas 

takfot på byggnaden beror på fasadmaterial och verksamhet i byggnaden. En träfasad 

bör absolut ha en takfot. Byggnader där människor ska bo bör ha takfot för att ta till 

vara på de praktiska fördelarna så byggnaden skyddas om t.ex. fönster eller dörrar är 

öppna vid regn. Hur vidare takfot bör finns och hur lång den ska vara bör avgöras i 
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varje enskilt fall det viktiga är byggnadens funktion. Man kan kolla på de äldre bygg-

nader som finns idag och se hur dessa är utformade för att se vad som funkar. 

4.2.11 David Gierow, arkitekt, Södergruppen Arkitekter 

Säkrare och billigare att bygga med takfot. Konstruktioner utan takfot ger en risk 

och extra kostnad som beställaren ofta inte vill ta men går att bygga utan. Vissa 

byggnader passar bättre utan takfot beroende på vilken ambition man har med bygg-

naden. 

4.2.12 Anders Hedberg, konstruktör, Kåver och Mellin 

Takfoten skyddar fasaden och minskar den andel vatten som kommer att träffa fasa-

den. Viktigare vid byggnader som har känsligare fasadmaterial. Plåt minst känsligt 

sedan skrivmaterial. Trä, tegel och puts är känsligast. Skulle säga att standard i bran-

schen 200 mm. Tycker att man bör bygga med en takfot på minst 400 mm. 

4.2.13 Arne Kåver, konstruktör, Kåver och Mellin 

Takfoten skyddar som huvudsak fasaden så att den inte blöts ned lika ofta vid regn. 

Kan se på äldre lättbetonghus som byggdes utan takfot att putsen fryst sönder och 

fallit av upptill. Takfoten har traditionellt används som dekoration så den arkitekto-

niska aspekten bör också has i åtanke. Byggnader utan takfötter kunde förses med 

lösa takfötter för utseendet skull. Vissa material är känsligare än andra och det är då 

viktigare med takfot. Viktigast med takfot för putsfasader. Mindre viktigt för målade 

träfasader och vid betongfasader som är väldigt beständiga spelar takfoten inte så stor 

roll ur beständighetssynpunkt. Inte lika bra att bygga utan takfötter som att bygga 

med. ”Arkitektjippo” att bygga utan takfot som är sämre för byggnaderna. Byggna-

der ska byggas med utgåendefall och takfot, då håller de längre. Hur mycket takfot 

som byggs beror på flera faktorer, dels så är det en arkitekt fråga men även bygg-

nadsteknik spelar roll för hur lång takfot som kan byggas. 70 till 80 cm takfot lagom 

för 2 våningshus men takläggning och att någon ska kunna stå längs ut på takfoten 

kan begränsa hur långt man kan bygga ut. 

4.2.14 Fredrik Sävström, konstruktör, Kåver & Mellin  

Byggnader bör ha takfot speciellt i områden som är extra utsatta för vind och slag-

regn. Byggnadens hörn kommer att bli extra utsatta vid konstruktioner utan takfot 

kan ses på t.ex. miljonprogramsbyggnader utan takfot att fasaden börjar bli dålig. 

Alla fasadmaterial har nytta av takfoten även om vissa material som plåt och skiv-

material kan klara sig bättre då det är beständigare mot fukt. Känsligt för porösa 

material som kan suga in fukt. Viktigt att de vid konstruktion utan takfot konstrue-

ras så de kan blötas ned och torka ut cykliskt. Det är tyvärr vanligt idag att det byggs 

utan takfötter. Ungefärlig längd på taksprånget mellan 40 cm och 80 cm. Viktigt att 
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man vid konstruktioner utan takfot är medveten om riskerna och att byggnaden ut-

formas på ett sätt så att den klarar den extra fuktbelastningen som den kommer att 

utsattas för. Även valet av fasadmaterial är viktigt då den kommer utsättas för mer 

fukt än vanligt. 

4.2.15 Eric Borgström, konstruktör, Svensktträ 

En takfot kan betraktas som ett slags konstruktivt eller tekniskt fuktskydd, vilket all-

tid är av fördel för att förlänga livslängden på en konstruktionsdel, i detta fall fasa-

dens livslängd. I många fall kan ett konstruktivt träskydd innebära väsentligt längre 

livslängd än ett dåligt utförande. Dock kan en (trä)fasad uppnå lång livslängd även 

utan utstickande tak på gavlar och långsidor om man i övrigt är noga med detaljutfö-

randet och undviker att skapa fuktfickor och andra dåliga detaljer ur ett fuktperspek-

tiv (exempelvis spik- eller skruvskallar som dras i för långt så att ändträ blottas som 

lätt suger åt sig väta). Att många moderna hus byggs utan takfötter är främst en arki-

tektonisk fråga och lite trendpåverkat. En byggnad utan utstickande tak åldras mer 

jämnt och ger mindre kulörnyanser, vilket många arkitekter föredrar idag. 

 

4.2.16 Fredrik Lindahl, konstruktionschef, Tegelmäster 

En utstickande takfot är inte helt nödvändig, men det bör definitivt finnas en plåt 

som täcker av toppen av muren om man inte har en sådan takfot. Det viktiga är att 

ovansidan av muren skyddas från regn. Många stenar idag har väldigt bra frostbe-

ständighet, men det blir lätt missfärgningar ju mer utsatt en fasaddel är. 

4.2.17 Erik Lindholm, projektchef, Wästbygg 

Takfoten motverkar så att nederbörd inte tränger in i husets struktur. Går att bygga 

utan takfot men då med en hängränna. Största risken med att bygga utan takfot är att 

fasaden blir mer utsatt för nederbörd och blir därför lättare blöt och skitig. Kan or-

saka frostsprängningar i putsfasader, något som ibland kan ses på hus med spruckna 

stuprör. Träfasader är känsliga för slagregn och där är det bakomliggande arbetet 

viktigt. Skulle säga att standardlängden för takfötter är någonstans mellan 30 och 40 

cm utan hängrännan. Har varit med och byggt ett hus med 80 cm takfot och huset 

såg då lite ”lustigt ut”.
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5 Diskussion 

Regnmängder och vindhastigheter är någonting som är väldigt oförutsägbart och 

snabbt varierar, kanske är det just därför som det är svårt att få fram ett direkt svar 

på den direkta effekten av att ha en takfot. Att takfoten skyddar byggnadens fasad 

känns som något som de flesta inom branschen ser som en självklarhet, men hur ef-

fektivt den skyddar och om den verkligen behövs är det svårare att få direkta svar på. 

Om det är så att den skyddar fasaden så är det självklart att den gör nytta, men 

kanske är det så att fasaden klarar sig bra utan de extra skydd som den får av takfo-

ten? Den bilden jag fått från de jag pratat med och utifrån det jag läst är att det går 

att bygga utan takfot, men att det då finns risk för en extra belastning på fasaden det 

är då viktigt att ha det i åtanke vid projektering, utförande och underhåll. Att bygga 

utan takfot kan ses som en extra risk som då tas, men vid rätt projektering och utfö-

rande kan det fungera att bygga utan takfot. 

Den forskning som gjorts inom området och som jag har tagit del av, visar att takfo-

ten helt klart har en skyddande effekt på fasaden och den kommer inte utsattas för 

samma mängd slagregn något de flesta fasadmaterial gynnas av. En byggnad utan tak-

fot kommer att utsättas som mest för slagregn vid de övre delarna av byggnaden, det 

är också just där som takfoten skyddar som bäst. Mätningar visar att ett taköverhäng 

på 0,6 m kan minska slagregnsbelastningen på ett sexvåningshus med 50 % och att 

ett överhäng på 1,2 m kan minska belastningen med nästan 70 % för hela fasaden 

och 70 % och 90 % för de översta 15 % av fasaden (Ge et al., 2017). 

Om forskningen som har gjorts med hjälp av simuleringar ställs mot den som gjorts 

med mätningar på en verklig byggnad kan man tydligt se att de visar liknande resul-

tat. Både simuleringarna och mätningarna visar att den översta delen av fasaden 

kommer vara hårdast utsatt för slagregn. Det är även den övre delen som kommer 

att vara bäst skyddad av en takfot. På samma sätt så skyddar takfoten de centrala de-

larna bäst och sedan succesivt sämre ut mot kanterna.  

Den övergripande bilden som fås när det talas om takfötter är att de är de har en ef-

fekt och bör byggas. De flesta som jag har intervjuat med har haft svårt att ge exakta 

mått för takfötter och för vilka material och i vilka situationer de bör byggas. Själv-

klart har det mycket att göra med att de är så olika i fall till fall och därför svårt att 

avgöra. Men avsaknaden av lagkrav och direkta direktiv från facklitteratur måste på-

verka till en osäkerhet i branschen och en otydlighet om när och hur takfötter bör 

projekteras. 

Nedan i tabell 1 har längder för takfötter sammanställts för de fall som en direkt 

längd rekommenderades i intervjuer eller fanns i standarder. 
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Tabell 1. Samanställning av rekommenderade längder på takfötter från intervjuer och standarder. 

Takfotsintervall 0-39 cm 40-80 cm 

Intervjuares  

rekomendationer 

2 6 

Beställarstandarder 5 4 

 

De flesta jag har pratat med upplever att det idag byggs för korta takfötter och att 

det skulle vara för byggnadernas bästa att takfötterna byggdes något längre. Vissa fa-

sadmaterial ansågs klara slagregn bättre som plåt och skivmaterial men den allmänna 

bilden var ändå att det alltid är en fördel att ha en takfot. De material som ansågs 

vara extra känsliga var puts och tegel. Vid en kontakt med en leverantör av tegel så 

påstod de att dagens tegel är beständigt så det inte behövs någon takfot som skyddar 

utan att det räcker med en plåt som skyddar teglet upptill. Vad man ska tror i den 

frågan blir lite svårt, men självklart borde en tegelleverantör vara kunnig om teglets 

beständighet men de är ju inte heller helt objektiva. Även fast ett fasadmaterial är 

beständig mot fukt så kommer konstruktionen i praktiken aldrig bli helt tät utan fukt 

kommer ändå att kunna läcka in i byggnaden vid slagregn. 

Något som många av de jag intervjuat tar upp som en fördel med takfötter är att 

takavvattning kommer längre ut från fasaden, något som inte nämns allt i litteratu-

ren. Det faller sig naturligt att trasiga hängrännor eller igensatta hängrännor kan or-

saka stora skador på fasaden om hängrännan sitter direkt vid fasadlivet. Om byggna-

den istället har en takfot kommer hängrännorna ut från fasaden och byggnaden ut-

sätts inte för samma risk vid igensatta eller trasiga hängrännor. 

Vid en närmare titt på märkts tydligt att de flesta beställare vill att det ska byggas 

med takfötter. Att det just är skolbyggnader som har krav på de största taksprången 

är inte så konstigt då det viktigaste för dem borde vara byggnadens livslängd. Jämför 

man med en bostadsutvecklare som ska sälja sina lägenheter så kanske de inte har 

samma perspektiv på att byggnaden ska hålla länge utan att de arkitektoniska är vik-

tigare. 

Byggnadshöjd påverkar takfotens inverkan på byggnaden, då de översta delarna av 

fasaden under takfoten skyddas bäst kommer takfoten ha mindre inverkan på höga 

byggnader. Den skyddande faktorn som takfoten har för hela fasaden kommer att 

minska med ökad byggnadshöjd men den kommer fortfarande skydda de översta de-

larna effektivt. Då det är de översta delarna av en byggnad som utsätt hårdast för 

slagregn om byggnaden saknar takfot så har takfoten även effekt på högre byggnader. 
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Men varför är då inte takfoten mer diskuterad och varför är det så svårt att hitta di-

rektiv om hur och när det bör byggas? Takfoten är en del av taket men den skyd-

dande egenskaper gynnar främst fasaden. Kan det vara därför som takfoten som de-

talj inte lyfts fram mer då den lite hamnar ”mellan stolarna” vid projekteringen? 

Skulle takfoten vara en detalj som tillhörde fasaden och kunde skydda fasaden från 

regn i den utsträckning som den gör kanske dess positiva egenskaper skulle lyftas 

fram mer av t.ex. leverantörer av fasadmaterial. Det kan vara en av anledningarna 

till att t.ex. leverantörer av taktätskikt inte nämner något om takfötter vid anslut-

ning till ytterväggen i deras projekteringsanvisningar även fast målet med dessa an-

visningar skulle kunna tänkas vara att fuktsäkra hela byggnaden och inte enbart taket. 

Då framtidens klimat förmodligen kommer bli extremare med hårdare vindar och 

kraftigare regnfall kommer förmodligen takfoten ha ännu större inverkan på bygg-

nader. Ur ett hållbarhetsperspektiv kan takfoten även ses som någonting positivt då 

den kan förlänga byggnadens förväntade livslängd.  

Jag utförde min studie helt som en litteraturstudie med kompletterande intervjuer 

vilket både har för och nackdelar. Eftersom jag inte hade några egna mätningar 

kunde jag lägga mer tid att söka fakta och intervjua personer som besitter mycket 

kunskap inom området. En svaghet jag ser i arbetet är att det hade behövts gått mer 

noggrant in på hur vattentåliga olika fasadmaterial är och hur påverkade de blir av 

den extrabelastning de utsätts för av slagregn. Det gjordes inte då tiden inte var till-

räcklig men det skulle kunna vara ett förslag för framtida arbeten. 
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6 Slutsatser 

Takfotens inverkan på byggnaden är inte speciellt väl dokumenterad i den litteratur 

som finns att ta del av vid byggnadsprojektering t.ex. finns nästan ingenting om tak-

fötter i dagens lagkrav. Men vid en noggrannare genomgång av den litteratur ger 

bilden av takfoten som en byggnadsdetalj som kan skydda och öka livslängden på fa-

saden. Takfoten blir som ett extra tak för fasaden som även ändrar vindflödet kring 

byggnaden och på så sätt kan minska regnbelastningen på väggen. 

Det som visas av den forskning som är gjort kring takfötter är att den skyddar fasa-

den och då främst de övre delarna av fasaden. Det är även de övre delarna av en fa-

sad som blir absolut hårdast utsatt för slagregn om byggnaden saknar takfot. Den 

forskning som är gjord visar att precis som att takfoten skyddar de övre delarna av 

fasaden bäst skyddar den de mittersta delarna bäst och sämre ut mot kanterna. 

Vid projektering kan diskussion uppstå mellan arkitekt och konstruktör huruvida 

byggnaden ska ha takfot eller inte. Arkitekten kanske hävdar att byggnaden blir 

snyggare utan takfot medans konstruktören hävdar att takfoten behövs för att skydda 

byggnaden. Om det skulle finnas mer konkreta fakta och regelverk i frågan så skulle 

beslut i denna fråga vara lättare att ta. Därför fyller detta arbete en viktig funktion 

genom att sammanställa det som finns om takfötter och dess inverkan på byggnaden 

Det framgår ur intervjuerna att takfoten skyddar fasaden men att det går att bygga 

utan men att det då ska ses som en extra risk. För konstruktioner utan takfötter är 

det viktigt att den extra belastning fasaden kommer utsättas för tas hänsyn till. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att takfotens längd beror mycket på fall till fall 

men någonstans mellan 40 och 80 cm ansåg de flesta vara ett lämpligt mått. 
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