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Ordlista 
 
Inom takbranschen finns många ord som kan verka rätt svåra om man inte 
är insatt. Eftersom det är viktigt att förstå ord för att förstå vad som sägs 
överhuvudtaget, och eftersom vi vill att du ska ha en klar bild av vad vi gör 
på ditt tak, har vi satt samman denna ordlista över de speciella ord som 
används i våra offerter. 
 
I förklaringarna är vissa ord understrukna. Ett understruket ord innebär att 
du kan finna detta ord definierat i ordlistan. 
 
Längst bak i ordlistan finner du översiktsbilder som visar hur ett tak är 
uppbyggt. Där kan du titta för att få en idé om de olika delarna som behövs 
för att göra ett tak riktigt säkert och tätt. 
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Abra M82 En sorts falstätningsmedel 
tillverkat av företaget Abra.  
 
Ampere En enhet för elektrisk strömstyrka. 
 
Arbetsmiljöverket En myndighet som 
ansvarar för frågor som har att göra med 
arbetsmiljö och arbetstid. De ska se till att 
arbetsgivare tillsammans med sina anställda 
arbetar för att se till att ingen skadas eller blir 
sjuk av arbetet.  
 
Avloppsventilation Ett system som gör att 
luft kan komma in i fastighetens avloppsrör, 
vilket gör att vattnet kan flöda på ett 
effektivt sätt. Se bild. 
 

 
Detta är ett exempel på hur den yttersta delen av 
avloppsventilationen kan se ut. 
 
Bandtäckning Plåt tillverkas och levereras 
oftast i långa band, som kan klippas ner till 
skivor av önskad längd. Vanligast är dock att 
plåttäckningen görs med hela band, vilket 
kallas bandtäckning. Se bild. 
 

 
Bandtäckning 
 
 
 
 
 
 
 

Brunnsutkastare En speciell del av ett 
stuprör, som leder vattnet ner i ett avlopp 
bredvid husväggen. Brunnsutkastaren kan 
lyftas så att lövsilen kan tas bort. Se bild. 
 

 
Brunnsutkastare 
 
Byggherre Den fysiska eller juridiska 
person som ansvarar för eller låter utföra 
byggnadsarbeten. Byggherren är ansvarig för 
att bygget utförs på ett korrekt sätt enligt alla 
bestämmelser, och att kvaliteten hålls på en 
hög nivå. 
 
Bärläkt De träribbor som ligger horisontellt 
längs med taket, och som bär upp materialet 
som läggs ovanpå (t.ex. takpannor). Se bild 
nedan, och översiktsbild nummer 2 på sista sidan. 
 

 
Bärläkt 
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Bärläktsteg En sorts ”trappsteg” som 
monteras ett och ett, på ett tak. Kallas även 
taksteg. Se bild. 
 

Bärläktsteg 
 
cc En förkortning för centrum-centrum. 
Exempelvis ska rännkrokar monteras med cc 
60 cm, vilket innebär att det ska vara ett 
avstånd på 60 cm mellan centrum av varje 
rännkrok. 
 
Chaner Se uppställningsbara chaner. 
 
CW Lundberg Ett företag som tillverkar 
taksäkerhetsprodukter. 
 
Diffusionsöppen Som släpper igenom gas 
eller vattenånga. (Diffusion betyder att gas 
sprider sig i ett område.) 
 
Droppkant En utvikt kant på en plåt, som 
formats så att vattnet droppar från den, 
istället för att vattnet skall rinna längs med 
virket. Se bild. 
 

 
Droppkant på ett vattbrädebeslag. 
 

Dubbelfalsad Att falsa en plåt innebär att 
man viker den ihop med en annan plåt för 
att förbinda dem. Att plåten är dubbelfalsad 
betyder att den är vikt två gånger (till 
skillnad från enkelfalsad, då den bara är vikt 
en gång). Se bilderna. 

 
Dubbelfalsad plåt                           Illustration: Lindab.com 

 
Dubbelfalsade plåtskivor 
 
Dukrad En bred remsa av underlagsduk. 
Underlagsduk är en speciellt behandlad duk 
som används som vattenavledande skikt 
under den synliga takbeläggningen. Se bild. 
 

 
Överlappande dukrader 
 
Egenkontroll Den kontroll som utförs av 
den person som utför ett arbete, för att 
säkerställa att allt görs enligt gällande regler 
och att en hög kvalitet upprätthålls.  
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Enkupig (Om takpannor) Som har en enda 
”vågform”. Se bild nedan, och översiktsbild 
nummer 1 på sista sidan. 
 

 
Enkupiga takpannor 
 
 
Entreprenad Ett arbete som ett företag 
utför, exempelvis ett byggnadsprojekt.  
 
 
Eternitskiva En skiva av eternit, ett tidigare 
byggnadsmaterial som består av cement och 
asbest. (Asbest är ett eldfast, trådigt material 
som förr användes b.la. till värmeisolering.) 
Eternitskivor används inte längre, då asbest 
kan vara hälsofarligt. Se bild. 
 

 
Eternitskivor 
 
 
Everfinish En speciell sorts fönsterkarm 
från företaget Velux. Everfinish innebär att 
karmen har en vit, slät insida som stöter bort 
fukt och smuts och därför inte kräver 
speciellt mycket underhåll. 
 
 
 
 

Expansionskärl Ett kärl som är anslutet till 
ett värmeledningssystem och som kan ta upp 
vatten som inte ryms i det övriga systemet 
då vattnets volym ökar på grund av 
uppvärmning. Se bild. 
 

 
Expansionskärl 
 
 
Fackman En person med 
specialistkompetens.  
 
 
 
Fall 1. Lutningen av t.ex. en takyta eller en 
hängränna. Exempel: ”Det var dåligt fall på den 
gamla hängrännan”.  
2. Den lutande ytan av ett tak. Exempel: 
”Vissa hus har två fall, medan andra kan ha fyra.” 
 
 
 
Falstätningsmedel Ett medel som används 
för att täta falsar. (Falsar: de ställen där en 
plåt har vikts ihop med en annan plåt för att 
fästa dem vid varandra). 
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Fasonering Att klippa plåten i framkant på 
ett plåtbeslag, så att den går ner i dalarna på 
takpannorna. Detta ökar skyddet mot att 
vatten och löv m.m. blåser in under 
plåtbeslaget. Se bild. 
 

 
Fasonering 
 
Fastighetsbeteckning En beteckning som 
varje fastighet i Sverige har. Den består av 
området, blocknummer (ett block är en eller 
flera fastigheter, räknade som en enhet) och 
enhetsnummer (en enskild fastighet). Exempel: 
Skoga 1:54.  
 
Fleecetejp En sorts tejp med hög 
fästförmåga, som kan användas på 
underlagsduk för att täta skarvar eller små 
hål.  
 
Flexirör Ett flexibelt plaströr som används 
till avloppsventilationen. Se bild. 
 

 
Flexirör 
 

Fotplåt Fotplåten sitter längst ner på taket 

vid hängrännan och har vikts ner i denna. 

Den förhindrar att vatten rinner bakom 

hängrännan vid kraftigt regn. Utan fotplåt 

kan vatten, vid kraftigt regn, skvätta upp ur 

hängrännorna och rinna ner längs fasaden 

eller blöta ned nedersta brädan eller 

takstolstassen. Se bild nedan, och översiktsbild 

nummer 3 på sista sidan. 

 
Fotplåt 
 
Fraktioner Indelningar, exempelvis de 
kategorier som olika sorters kasserat 
byggnadsmaterial ska sorteras  
in i. 
 
Frånluftshuv Den huv som sitter på ett tak, 
genom vilken frånluften (den gamla 
”förbrukade” luften) lämnar huset. Se bild. 
 

 
Frånluftshuv 
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Fyllnadsmassa Kasserat byggnadsmaterial 
(exempelvis betong, tegel, jord och grus) 
som kan återanvändas till andra byggprojekt 
som utfyllnadsmaterial. 
 
Fågellist En uppsättning plastpiggar som 
används för att förhindra fåglar att bygga bo 
under takpannorna. Se bild.  
 

 
Fågellist 
 
 
Fästbleck En underliggande plåt som 
skruvas fast i virket, och i vilken en 
ovanpåliggande plåt kan fästas. Se bild. 
 

 
Tak under konstruktion: fästblecket syns till 
vänster, och ovanpå detta fästs en plåt. 
 
 

Fönsterkringtäckning Den ”ram” av plåt 
som ansluter takfönstret till taket. Se bild. 
 

 
Fönsterkringtäckning 
 
Galvad Behandlad genom galvanisering, en 
process där man behandlar ett metallföremål 
(t.ex. spik) så att det får ett yttre skyddande 
lager av en annan metall, ofta zink. Detta 
skyddar mot t.ex. rost. Se bild. 
 

 
Galvat snörasskydd 
 
Gavel 1. Kortsidan av ett hus.  2. Den 
avslutande delen av en hängränna. Se bild. 
 

 
Gavel på en hängränna. 
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Gerband 610 En sorts spiktätningsband. 
 
Glidklammer En metalldetalj som används 
vid infästning av plåt. Glidklammer har fått 
sitt namn från det faktum att den är 
konstruerad för att kunna låta plåten ”glida” 
lite fram och tillbaka, vilket är nödvändigt då 
plåten expanderar eller drar ihop sig pga. 
växlingar i temperatur. Se bilder. 

 

 
Glidklammer        Bilder: Lindab.com 
 
 
 
Glidskydd En sorts krokar som sitter vid 
takfoten, som förhindrar olyckor som skulle 
kunna ske genom att en stege glider ner eller 
i sidled. Se bild. 
 

 
Glidskydd 

Grundmålning Att måla med en speciell 
sorts färg som läggs på som det första lagret 
vid målning. Grundmålningen gör att den 
yttre färgen fäster bättre vid ytan som målas, 
förbättrar färgens hållbarhet och ger ett 
ännu bättre skydd åt det som målas. 
 
Gångbrygga Gångbryggan är den gång man 
går på uppe på taket, och används även för 
förankring av personlig fallskyddsutrustning. 
Se bild.  
 

 
Gångbrygga 
 
 
Hakfals En fals är där en plåt vikts ihop 
med en annan plåt för att förbinda dem. En 
hakfals är en sorts fals som ligger ner, och är 
en så kallad enkelfals (alltså att den vikts bara 
en gång).  
 

 
Hakfals, högst upp till vänster. 
 
 
Headcoll En sorts skarvklister, speciellt 
framställd för att användas på tak.  
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Hålpanna En speciell sorts takpanna med 
ett hål i, för att ansluta till 
avloppsventilationen. Se bild. 
 

 
Hålpanna 
 
Hänglåsbeslag De beslag som ett hänglås 
fästs i, i taksammanhang för att låsa 
takluckan. Se bilder. 
 

  
Hänglåsbeslag 

 

Hängränna En svagt lutande ränna som 

sitter längst ner på taket för att samla upp 

och avleda vatten från taket, mot stuprören. 

Utan hängränna rinner vattnet över 

takkanten och kan orsaka skada på husets 

väggar och grund. Se bild. 

 
Hängränna 

Inbrädning Brädor som utgör ett stabilt 
underlag för övrigt takläggningsmaterial. 
Kallas även råspont. Se bild nedan, och 
översiktsbild nummer 2 på sista sidan. 
 

 
Inbrädning 
 
Imkanal Kanalen från köksfläkten. Den 
leder bort fett och ånga som uppstår i köket. 
Se bild. 
 

 
Imkanalen mynnar ut i en ventilationshuv 
 
Indexreglera Att anpassa ett penningbelopp 
efter penningvärdets förändring, så att 
penningbeloppets värde är oförändrat.   
 
Kamspik Spik som är försedd med små 
tunna upphöjningar, s.k. kammar. Se bild. 
 

 
Kamspik 
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Kapdamm Det damm som uppstår då man 
kapar t.ex. takpannor.  
 
Kattvind Ett ganska trångt utrymme under 
yttertaket, i samma plan som ett vanligt rum. 
Se bild. 

 
Kattvind 
 
 
Klisterkant En sorts remsa av klister längs 
med kanten på underlagspappen, som 
används för att fästa styckena av 
underlagspapp vid varandra. Detta gör man 
för att få en riktigt tät yta. Se bild.  
 

 
Klisterkant 
 
 
Knacka Att slå lätt på något flera gånger, för 
att ändra på dess form. 
 
 
Komfort Energi GGU0066 Modellnamnet 
på en sorts takfönster som isolerar för att 
hålla temperaturen på en lagom nivå. 
Värmen hålls kvar inomhus och kylan 
utomhus, eller vice versa, allt efter behov.  
GGU0066 är artikelnumret.  
 

Komfort GGU0066 Samma sak som Komfort 
Energi GGU0066 (se detta ord). 
 
Kondens Vatten som gått från att vara gas 

till vätska. Kondens uppstår t.ex. på kalla 

föremål under varma dagar.   

 

Kondensremsa En kondensremsa 

förhindrar kondens på fotplåten från att 

blöta ned råsponten. Kondens kan bildas på 

fotplåten därför att den normalt är kallare än 

råsponten. Effekten blir ungefär som när 

man sätter en kall läskburk i värme: 

vattendroppar bildas på den kalla ytan. Se 

bild nedan, och översiktsbild nummer 2 på sista 

sidan. 

 

 
Kondensremsa: På denna bild som visar ett 

modelltak, syns de olika delarna av taket. Fotplåten 

är den gråa skivan, och under den syns 

kondensremsan. 

Kranbil En lastbil med inbyggd lyftkran. Se 
bild.  
 

 
Kranbil                                         Bild: Petr Vilgus 
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Krona Den övre delen av en plåttäckt 
skorsten, ventilationshuv eller dylikt, som 
sitter ovanpå för att förhindra att nederbörd 
går ner i kanalen. Se bild. 
 

 
Krona 
 
Kupa En utbyggnad från ett tak, där ett eller 
flera fönster sitter. Se bild. 
 

 
Kupa 
 
 
Kupvägg En kupa är en utbyggnad från ett 
tak, där ett eller flera fönster sitter. En 
kupvägg är helt enkelt kupans vägg. Se bild. 
  

 
Kupvägg 
 
 

Lindab Ett företag som tillverkar bland 
annat plåt och andra produkter för 
takläggning.  
 
 
 
Lock Själva luckan i takluckan. Se bild. 
 

 
Lock 
 
 
 
Läkt Träribbor som är själva underlaget för 
takpannor eller profilerad plåt. (Profilerad plåt 
innebär att den givits någon speciell form 
istället för att bara vara platt. Den kan t.ex. 
vara vågformad.) Se bild. 
 

 
Läkt 
 
 
 
Läktspik Den spik som används för att 
spika fast läkten. 
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Lövsil Lövsilen tar hand om löv och annat 
skräp som kommer ner från taket via 
regnvattnet. Vattnet rinner rakt igenom silen 
medan löv och annat skräp rensas bort. Den 
lövsil som syns på bilden är en så kallad 
”självrensande” lövsil: löv och annat skräp 
rensas bort och faller ut av sig själv. Se bild. 
 

 
En ”självrensande” lövsil 
 
 
Markrör Ett rör som ligger under marken 
och leder bort vattnet från stupröret. 
 
 
 
Mervärdesskatt Samma sak som moms (en 
skatt på varor och tjänster).  
 
 
 
Mjukfog Ett material som används för 
tätning mellan t.ex. plåtdetaljer, och som inte 
stelnar helt, utan behåller en viss mjukhet. 
Detta är för att kunna klara av eventuella 
rörelser som kan ske i konstruktionen, t.ex. 
på grund av temperaturförändringar.  
 
 
Monier Ett företag som tillverkar takpannor 
och andra takkomponenter.  
 
 
 
 

Murstensstock Skorstenens stomme av 
tegelsten. Kallas även skorstensstock. 
 
 
My Ett mått som motsvarar en tusendels 
millimeter. 
 
 
 
Mögelstoppare En ventil som hjälper till att 

öka luftflödet under takkonstruktionen. Se 

bild. 

 
Mögelstoppare 

 

 

Möte ”nock” Det ställe där två 

vinkelrännor möter varandra vid en nock.  

Se bild. 

 

 
Möte ”nock” 
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Nederbeslag En plåt som går en bit upp 
längs med t.ex. skorstenen eller 
ventilationshuven och ut över taket, och 
tätar mot att nederbörd går in mellan 
skorstenen (eller ventilationshuven) och 
taktäckningen. Se bild. 
 

 
Nederbeslag på skorsten 
 
Nivåskillnad En skillnad mellan två olika 
taknivåer, exempelvis mot en grannfastighet 
i förhöjd nivå. Se bild. 
 

 
Nivåskillnad mellan två tak 
 
Nock Den översta delen av ett tak, där 
takfallen möts. Kallas även taknock. Se bild.  
 

 
Nock 

Nockband (formbart) Nockbandet ligger 
under nockpannorna, och förhindrar att snö, 
regn och löv kommer in under taket. Se bild 
nedan, och översiktsbild nummer 1 på sista sidan. 
 

 
Denna sorts nockband, som kallas formbart 
nockband, används i första hand längs valmnockar 
och till lertegel. 
 
 
 
 
Nockband (profilerat) Nockbandet ligger 
under nockpannorna, och förhindrar att snö, 
regn och löv kommer in under taket. Att det 
är ”profilerat” innebär att det givits en viss 
form, i detta fall att det är format efter 
takpannorna. Se bild. 
 

 
Denna sorts nockband, som kallas profilerat 
nockband, passar betongpannor längs en horisontell 
nock. 
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Nockpannor De takpannor som ligger 
högst upp på taket, längs med nocken och 
valmnocken. Se bild. 
 

 
Nockpannor 
 
 
Nockplanka Den planka som löper längs 
med nocken, och som t.ex. nockpannor eller 
nockplåt fästs mot. Se bild. 
 

 
Nockplanka 
 
 
Omegahuv En böjd huv som skyddar 
skorstenen mot regn och snö. Se bild. 
 

 
Omegahuv 
 
 

Omvikningskupa Den ”tratt” som 
förbinder hängrännan med stupröret. Se bild. 
 

 
Omvikningskupa 
 
 
Papprad En bred remsa av underlagspapp. 
Underlagspapp är en speciellt behandlad 
papp som används som vattenavledande 
skikt under den synliga takbeläggningen. Se 
bild. 
 

 
Överlappande papprader 
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Pappspik En speciell sorts spik som 
används till att spika fast underlagspappen. 
Se bild. 
 

 
Pappspik 
 
 
 
Pivåhängt (om ett fönster) Som är hängt i 
mitten, så att man öppnar det genom att 
rotera det. 
 
Plan huv En platt plåtskiva som skyddar 
mot att regn och snö faller ner i skorstenen. 
Se bild. 
 

 
Plan huv 
 
 
Plannja Greencoat Plannja är ett företag 
som tillverkar takprodukter, bland annat 
takplåt. Greencoat är den beläggning som 
läggs på vissa av deras takplåtar, och är ett 
miljövänligt alternativ. 
 
 
 

Plåtren (om en yta) Som är helt exponerad, 
utan någon färg, lack eller något annat som 
täcker. 
 
 
Randzoner Områden som löper runt 
exempelvis takfönster och ventilationsrör, 
och längs med takfot, taknock och gavlar. 
Dessa områden bildar en sorts ”rand” runt 
olika delar av taket. Randzoner är mer 
utsatta för vind, och därför måste extra 
omsorg tas vid infästning av exempelvis 
takpannorna. Se bild. 
 

 
Randzoner: Illustrationen visar att i de områden 
som på bilden gjorts mörkare, måste pannorna 
fästas in med rostfri kamspik. 
 
 
 
Regel Virke med en tjocklek på 38–50 mm 
och en bredd på 45–125 mm. Det används 
t.ex. till bärande stommar, som spikunderlag 
för skivor, m.m. 
 
 
Rostgrundning Att måla med en speciell 
sorts färg som förhindrar utveckling av rost. 
Ovanpå målar man sedan med den färg som 
syns utvändigt.  
 
 
ROT-avdrag Det skatteavdrag som får 
göras av en privatperson som anlitar en 
hantverkare för renovering, ombyggnad eller 
tillbyggnad av bostad eller trädgård. (ROT är 
en förkortning för Renovering, Ombyggnad, 
Tillbyggnad.) 
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Råspont (Kallas även ”inbrädning”) Brädor 
som utgör ett stabilt underlag för övrigt 
takläggningsmaterial. Brädorna är spontade 
längs med hela brädan för att vid 
sammanfogning av flera brädor få en tät och 
jämn yta. (Att brädorna är spontade innebär 
att de har en utstickande långsmal del som 
kan sammanfogas i en ränna i intilliggande 
bräda.) Se bilderna nedan, och översiktsbild 
nummer 2 på sista sidan. 
 

 
Råspont i tvärsnitt. Här ser man att brädorna är 
spontade. 
 
 

 
Råspont lagt som underlag för övrigt 
takläggningsmaterial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Råspontlucka En uppsättning brädor 
(råspont) som redan är sammansatta, vilket 
förenklar läggningen av taket. Se bild.  
 

 
Råspontlucka 
 
Rännkrok En krok som hängrännan sitter i. 
Se bild nedan, och översiktsbild nummer 3 på sista 
sidan. 
 

 
Rännkrok 
 
Rörvinkel En böjd del av ett stuprör. Se bild.  
 

 
Rörvinkel 
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Sarg Ramen av trä, som är själva stommen 

till takluckan. Se bild. 

 

 
Sargen sitter innanför plåten i takluckan, och utgör 

dess stomme. 

 

Sidor (på skorstenskringtäckning) De 
plåtbeslag som sitter på sidorna av 
skorstenen. Se bild.  
 

 
Sida (på skorstenshelintäckning) 
 
Sinusformade skivor Sinusformad är samma 
sak som vågformad. Vissa eternitskivor 
tillverkades i denna form.  
 
 
Skarva Att fästa ihop två liknande föremål, 
t.ex. två rör. 
 
 
Skarvklister En sorts klister som används 
för att limma och försegla skarvar på t.ex. 
underlagspapp. 

Skopa Ett samlingsnamn för en plåtdetalj 
som skapar en övergång från en nivå under 
takpannorna till en nivå över takpannorna, 
och på så sätt leder vattnet rätt. Det är en 
viktig detalj i exempelvis slutet av en 
vinkelränna som avslutas på taket, som vid 
en kupa. Se bild.  
 

 
Skopa 
 
Skorstenshelintäckning En täckning av 
hela skorstenen med plåt.  
Skorstenshelintäckning täcker alltså skorsten 
både upptill, i nederkant och längs med 
sidorna. Se bild. 
 

 
Skorstenshelintäckning 
 
Skorstenskringtäckning De plåtar som 
sätts omkring skorstenen och i dess nedre 
kant (skorstensnederbeslag).  
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Skorstensnederbeslag En plåt som går en 
bit upp längs med skorstenen och ut över 
taket, och tätar mot att nederbörd går in 
mellan skorstenen och taktäckningen. Se bild.  

 
Skorstensnederbeslag 
 
S-krok En krok som används för infästning 
av takpannor. S-kroken används oftast för 
takpannorna som sitter precis nedanför 
nocken. En annan sorts krok, u-krok, 
används för övriga takpannor. Se bilder. 
 

 
S-krok 

 
S-krokar som använts för infästning av takpannor. 

Snörasskydd Ett räcke som monteras vid 
takfoten och som förhindrar att snö och is 
rasar ner från taket. Se bild. 
 

 
Snörasskydd 
 
Spiktätningsband En speciell sorts tejp 
som används för att täta där man har spikat. 
Den monteras mellan ströläkten och 
diffusionsöppen underlagsduk. Se bilder. 
 

 

 
Spiktätningsband.  
Övre bilden: spiktätningsband på undersidan av 
läkt.  
Nedre bilden: läkten har nu vänts och skruvas fast. 
Spiktätningsbandet syns under läkten. 
 
Språng En utskjutande del av en byggnad, 
t.ex. de delar av taket som sticker ut från 
fasaden (vid gaveln eller takfoten).  
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Stos En sorts tätande ”krage” runt ett rör. Se 
bild. 
 

 
Stos 
 
 
Ströläkt Den läkt som går från taknock till 
takfot. Se bild nedan, och översiktsbild nummer 2 
på sista sidan. 
 

 
Ströläkt 
 

Stuprör Ett rör som leder vattnet ner till 

gatan, gården eller ner i vattenledningar i 

marken. (Ibland kan man höra någon säga 

”stupränna”, men detta är en felaktig 

benämning, som är en sammanslagning av 

orden stuprör och hängränna.) Se bild. 

 

 
Stuprör 

 

Stålborstning Att få bort exempelvis ytlig 
rost genom att borsta med en stålborste (en 
borste med strån av metall).  
 
Ståndskiva En plåt som sitter där ett lägre 
tak möter en yttervägg. Ståndskivan sluter 
tätt och förhindrar att vatten läcker in. Se 
bild.  
 

 
Ståndskiva 
 
Stödläkt Den träribba som ligger 
horisontellt, närmast takfoten. Syftet med 
stödläkten är att se till att den sista raden 
takpannor inte lutar nedåt. Se bild nedan, och 
översiktsbild nummer 3 på sista sidan. 

 
Stödläkt 
Svep Den ”hållare” som sitter i väggen och 
håller stupröret på plats. Se bild. 
 

 
Svep 
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Svängd fals En fals är där en plåt vikts ihop 
med en annan plåt för att förbinda dem. En 
svängd fals innebär helt enkelt att falsen är 
rundad. Se bild. 
 

 
Svängda falsar 
 
 
 
 
Takfall Den lutande ytan av ett tak. 
Exempel: ”Vissa hus har två takfall, medan 
andra kan ha fyra.” 
 
 
 
 
Takfot Den nedersta delen av taket. Se bild. 
 

Takfot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Takfotsbräda En bräda som sitter längst ut 
på takfoten. Se bild. 
 

 
Takfotsbräda 
 
Taklucka Den lucka som man använder för 

att komma ut på taket. Den består av sargen 

(ramen av trä, som är själva stommen till det 

hela) och plåtkonstruktionen runtomkring. 

Ibland kan ordet taklucka syfta på bara själva 

plåtkonstruktionen. Se bild. 

 

 
Taklucka 

 

Taknock Den översta delen av ett tak, där 

takfallen möts. Kallas även nock. Se bild. 

 
Taknock 
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Takpannor Ett takläggningsmaterial som 

består av skivor av antingen betong eller 

tegel, antingen platta eller kupiga (böjda i en 

vågform). Kan även kallas bara ”pannor”. Se 

bild.  

 
Takpannor 

Taksteg En sorts ”trappsteg” som 
monteras ett och ett, på ett tak. Kallas även 
bärläktsteg. Se bild. 
 

 
Taksteg 
 
Takstege En stege som är fastmonterad i 
taket. Se bild.  
 

 
Takstege 

 

Takstolstass En takstol är en del av den 

bärande konstruktionen i ett yttertak. I sin 

enklaste form består en takstol av två bjälkar 

som lutar mot varandra och som möts i 

taknocken, och nedtill sammanbinds av en 

horisontell bjälke. En takstolstass är den del 

av bjälken från takstolen som sticker ut vid 

takfoten. Se bild. 

 
Takstolstassar 

Tigerrubber Ett ämne som kan användas 
till att täta eller klistra. Se bild. 
 

 
Tigerrubber 
 
Trekantslist Ett långsmalt trästycke, sågat 
till en triangelform. Trekantslistens funktion 
är att vara den punkt där man fäster 
vindskivan. Se bild nedan, och översiktsbild 
nummer 2 på sista sidan. 

 
Trekantslist som syns under underlagsduken.  
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Tvåkupig (Om takpannor) Som har två 
”vågor”. Se bild nedan, och översiktsbild nummer 
1 på sista sidan. 
 

 
Tvåkupiga takpannor 
 
 
 
 
 
Täckmålning Att måla med den färg som 
kommer synas utvändigt, utanpå 
grundfärgen. 
 
 
 
 
 
Tätbricka En rund bricka som sitter runt 
t.ex. en skruv för att täta till där. Se bild. 
 

 
Tätbricka 
 
 
 
 
 
 
 
 

U-krok En krok som används för infästning 
av takpannor av lertegel. (De takpannor som 
sitter precis nedanför nocken fästs dock med 
så kallade s-krokar). Se bilder. 
 

 
U-krok 

 
U-krok som spikats in i läkten och säkrar mot att 
vinden blåser bort takpannan. 
 
Underbeslag Det plåtbeslag som tätar 
mellan genomföringar (exempelvis skorsten, 
ventilationsrör, takfönster m.m.) och 
underlagstäckningen. Underbeslaget är en 
mycket viktig detalj, då det har som syfte att 
säkerställa att vatten inte rinner in under 
taket och orsakar skador. Se bild.  
 

 
Underbeslag 
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Underlagsduk En speciellt behandlad duk 
som används som vattenavledande skikt 
under den synliga takbeläggningen. Vissa 
varianter av underlagsduk kan ”andas”, 
vilket innebär att de kan släppa ut fukt men 
släpper inte in vatten. Detta kallas 
diffusionsöppen underlagsduk. Se bild.  
 

 
Underlagsduk som lagts på råsponten 
 
 
Underlagspapp En speciellt behandlad 
papp som används som vattenavledande 
skikt under den synliga takbeläggningen. Se 
bild nedan, och översiktsbild nummer 2 på sista 
sidan. 

 
Underlagspappen läggs under läkten. 
 
 
 
Underlagstäckning Det material som 
används som vattenavledande skikt under 
den synliga takbeläggningen. Det finns olika 
sorters underlagstäckning: underlagspapp 
och underlagsduk. Underlagspapp är 
tjockare och släpper inte igenom någon fukt. 
Underlagsduk är tunnare och vissa varianter 
kan ”andas”, vilket innebär att den släpper ut 
fukt, men släpper inte in vatten.  
 
 
 
 
 

Undertak Det material som ligger under 
underlagstäckningen, exempelvis råspont. 
(Det finns andra material som ibland 
används, men råspont är det material som 
möjliggör täta underlagstäckningar.) Se bild.  
 

 
Undertak 
 
Undertex 200 En sorts underlagsduk. ”200” 
syftar på dess vikt: 200 gram per 
kvadratmeter. 
 
 
Uppställningsbara chaner Ett sorts 
gångjärn i takluckan. Det har ett hål som 
man trär en liten metallkrok genom, och 
detta förhindrar att vinden blåser igen 
locket. Se bild.  
 

 
Uppställningsbara chaner 
 
 
Utförandeföreskrift En beskrivning av 
handlingar och åtgärder som ska utföras. 
 
 
Utkastare Den böjda avslutningen längst 
ner på stupröret, som kastar ut vattnet. Se 
översiktsbild nummer 3 på sista sidan. 
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Valmnock En taknock på ett s.k. valmat 
tak. (Ett valmat tak har takfall även mot 
husets kortsidor. Det har alltså takfall på alla 
fyra sidor.) Valmnocken är den taknock som 
löper mellan husets långsida och kortsida.  
Se bild. 
 

 
Valmnock 
 
 
 
Varmförzinkad Behandlad genom att 
doppas i flytande zink. Detta görs för att 
skapa ett yttre lager som skyddar mot rost.  
 
 
 
Vattbrädebeslag Det plåtbeslag som ligger 
ovanpå vindskivan, och hindrar nederbörd 
från att ta sig in under exempelvis 
takpannorna. Se bild.  
 

 
Vattbrädebeslag 
 
 
Weland Stål Ett företag som tillverkar 
taksäkerhetsprodukter. 
 
 
 

Velux Solo 2 En takfönstersmodell 
tillverkad av företaget Velux. Solo 2 är ett 
komplett paket med pivåhängt takfönster, 
intäckningsplåtar och isoleringsram. 
 
 
 
 
Ventilationshuv Plåttäckningen som 
skyddar ventilationskanaler från nederbörd. 
Se bild. 
 

 
Ventilationshuv 
 
 
 
 
Ventilationsstos En sorts tätande ”krage” 
runt ett ventilationsrör. Se bild.  
 

 
Ventilationsstos 
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Ventilerat nockband Nockbandet ligger 
under nockpannorna, och förhindrar att snö, 
regn och löv kommer in under taket. Att det 
är ventilerat innebär att det tillåter luft att 
flöda under takpannorna. Se bild.  
 

 
Ventilerat nockband 
 
 
Vind Utrymmet under ett tak, som ofta 

används som förvaringsutrymme. 

 

Vindskiva Den eller de brädor som sitter på 
kanten av taket, på husets kortsida. 
Vindskivan förhindrar vind från att komma 
in under takpannorna eller takplåtarna och 
blåsa bort dem. Den hindrar också regn, snö 
och skräp från att komma in under taket. Se 
bild.  
 

 
Vindskiva: Ibland monteras enkel vindskiva, men 
vanligast är dubbla vindskivor, vilket visas här. 
 
 

Vinkelränna Den ränna som ligger i 
skarven mellan två takytor och samlar upp 
vatten, och leder det till hängrännan. Kallas 
även ”ränndal”. Se bild. 
 

 
Vinkelränna 
 
Volt En enhet för elektrisk spänning.  
 
YEP 2500 En beteckning på underlagspapp, 
som visar vilken sorts underlagspapp det är. 
Förkortningen står för Ytbelagd 
Elastomerasfalt Polyesterfiberfilt, och 2500 
visar vikten per kvadratmeter: 2500 gram. 
(Elastomerasfalt är en sorts asfalt som 
blandats med elastomer, ett material som kan 
töjas utan att det brister. Det finns olika 
sorters elastomer, och ett exempel är vanligt 
gummi. En polyesterfiberfilt är en filt tillverkad 
av polyester, ett material som används för att 
tillverka bland annat kläder.) 
 
Överbeslag Det plåtbeslag som sitter upptill 
på skorstenen för att skydda den mot 
nederbörd. Se bild. 
 

 
Överbeslag 
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Översiktsbilder 

 
Här följer några bilder av Villatakspecialistens modelltak, som visar de olika delarna som 
ett tak består av. Termerna definieras i ordlistan. 
 

 
 

 

 

Nockband, formbart 

Takpannor, enkupigt lertegel 

Takpannor, tvåkupigt lertegel 

Råspont/inbrädning 

Bärläkt 

Ströläkt 

Underlagspapp 

Kondensremsa 

Trekantslist 

Stödläkt 

Fotplåt 

Rännkrok 

Gavel 

Omvikningskupa 

Rörvinkel 

Stuprör 

Svep 

Utkastare 


