
08:30  Rehabilitering vinduer 

09:10 Akustikk 

09:50  Informasjon om Kiel 

10:00  Teknisk isolering 

11:30  Lunsj på Kieler Brauerei  

13:40 Tilbake på fergen 

14:00 Flate tak og membraner 

14:40  Rehabilitering til LED     

  teknologi 

15:20  Pause med enkel   

  servering  

15:40  Rehabilitering av betong 

16:10  Rehabilitering av piper 

16:40 Oppsummering 

21:00 Middag på Oceanic  

   

Program i dag, 14. mars 

 

www.rehabgruppen.no 



VEDLIKEHOLD OG REHABILITERING 

AV FLATE TAK. 

Bjørn.nordseth@protan.no 

PROTAN AS 
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Vedlikehold og rehabilitering av flate tak. 
 

• Været… 

• Vedlikehold 

• Tilleggsisolering 

• Brann 

• Valg og løsninger 

• Tilstand og ettersyn 

 

 



VEDLIKEHOLD AV TAK ER 
VIKTIGERE ENN NOENSINNE 
 Mer ekstremvær 
 Mer styrtregn, snø, vind 
 Varmere somre 
 Kaldere vintre 
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Vedlikehold! 
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Hva skjer på taket? 

• Naturlig aldring 

• Ytre påkjenninger 

• Installasjoner 

• Andre aktører på tak  

• Vindskader  

• Feil løsninger 
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Feil og mangler 
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Feil og mangler 
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Feil og mangler 
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Se fremover! 
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Hva bør du tenke på før en rehabilitering? 

• Hva er status? 

 

• Hva er planene for bygget? 

 

• Gir ny løsning noen utfordringer? 



UTSLIPPSFRI BYGGEPLASS? 

Muligheter 
• Velg kortreist materiale 

• Velg materialer som har lite volum og lav vekt  

• Velg løsninger som installeres uten bruk av fossil 

energikilde 

Bakgrunn 
• Norske bygg- og anleggsplasser står for 30-40% 

av Co2 utslippet i Norge 

• Regjeringen skal redusere utslipp fra ikke 

kvotepliktig sektor med 40% innen 2030 

• En del kommuner og utbyggere setter nå krav 

til utslippsfri byggeplass 
 



GLOBAL WARMING POTENTIAL - EPD 
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C4 Avfall til sluttbehandling

C3 Avfallsbehandling

C2 Transport av avfall

C1 Demontering

A5 Installasjon

A4 Transport til sentrallager

A1-A3 Råvarer og produksjon

EWA 
European Waterproofing Assosiation 

Kilde: EPD Norge 
 

http://www.epd-norge.no/
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Myndighetskrav (PBL) 

HMS 
 

Søknadspliktige tiltak 
 

Brannforskrifter 

 



Regelverk og bransjestandarder 

http://www.dibk.no/no/


Funksjonelle Tak og takkonstruksjoner 

Materialvalg:   

• Produktegenskaper 

– Underlagt en Harmonisert 

Europeisk Standard NS-EN 

– Ytelseserklæring 

– CE-Merke 

• Miljø 

– Analyse av produktet i forhold 

til bruk av  

• Kjemikalier 

• Emisjoner 

• Utlekking 

• Egnethet i bruk: 

– Ex. SINTEF TG eller ETA  

Løsninger: 
• Produkt satt sammen for å gi en 

forventet funksjon 

• Verifisering av dette gjennom 

funksjonstesting! 

– Branntesting av konstruksjoner 

– Vindlast testing 

– Tetthets testing  - ex. detaljer i 

våtrom 

– Osv. 
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Hva forårsaker ulykker? 

• Farlige handlinger 

 

• Mangel på 
sikringsrutiner 

 

• Manglende holdning 
til egen og andres 
sikkerhet 



Sikringssystemer for flate tak 
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http://fgsikring.no/no/Hoved/varme-arbeider/


Når uhellet er ute 

http://www.glomdalen.no/Kan_bli_stilt_til_ansvar_for_brannen-5-19-14254.html


 ETTERISOLERING AV TAK 
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Byggeforskrifter/ 

branntekniske egenskaper: 

• Det er ikke tillatt å øke brannbelastningen på taket 

 

• Byggets eier har ansvar for at bygget er i henhold til 

brannkravene i bygningsloven 

 

• Det kan ikke gis dispensasjon 
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Fall løsninger 

2- eller 4-veis fall isolasjon 
 

 

Nedsenkede renner eller 

kiler 



 Ny og gammel brennbar isolasjon oppdeles i felt <400m² med branngater i 

ubrennbar isolasjon bredde 2,4 m full tykkelse 

 Utskifting av gammel brennbar isolasjon langs brennbare gjennomføringer 

og brennbar parapet/gesims.  



19.03.2018 33 

 Ingen krav til oppdeling, fjæring av gammel takpapp etc. 



Oftere og mer intenst 



 Fordrøye vann 

 Takhager 

 Rekreasjons områder 

 Energiproduksjonsflater 

PLANLEGG TILTAK! 

https://www.youtube.com/watch?v=JwqYKtZ6Jp8
https://www.youtube.com/watch?v=JwqYKtZ6Jp8
https://www.youtube.com/watch?v=JwqYKtZ6Jp8
https://www.youtube.com/watch?v=JwqYKtZ6Jp8
https://www.youtube.com/watch?v=JwqYKtZ6Jp8
https://www.youtube.com/watch?v=JwqYKtZ6Jp8
https://www.youtube.com/watch?v=JwqYKtZ6Jp8
https://www.youtube.com/watch?v=JwqYKtZ6Jp8


«Prosjekt» på østlandet 



Delplan - overvannshåndtering 



Planlagt håndtering 



Problemene melder seg… 



Faktisk håndtering 



Proplan - Østlandet 

Maks vann høyde: 93.5mm 

Maks volum: 67.39m3 

Maks vann høyde: 73.5mm 

Maks volum: 16.95m3 

Maks vann høyde: 90.0mm 

Maks volum: 7.62m3 

Maks vann høyde: 80.0mm 

Maks volum: 3.31m3 
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Planlegg før tiltak! 
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Planlegg før tiltak! 



Utviklet for et nordisk 

klima? 

Velg norske løsninger som er 

utviklet og tilpasset det nordiske 

klimaet og nordisk byggeskikk   

Benytt de takløsningene som er 

tidsbesparende, har lang 

levetid, miljøvennlig, 

væruavhengig og ivaretar 

sikkerheten i alle ledd  



Må tåle kulde 
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Må tåle vind 



Vindlast 
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www.rehabgruppen.no 

Må tåle sol 
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Må tåle et kritisk «blikk» 
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www.rehabgruppen.no 

Oppgrader taket ditt 



SØK kunnskap, erfaringer og 

dokumentasjon! 
 

SINTEF kunnskapssystemer  
(http://bks.byggforsk.no) 

 

Preaksepterte løsninger 
(http://www.tpf-info.org) 

 

Bransjestandarder 
(www.taktekker.no) 

 

Godkjente produkter 
(www.sintefcertification.no/Default.aspx?sectionId=11) 

      Et robust tak! 
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Sørg for gode beskrivelser 

• Klar forståelse 

• Lite rom for tolkning 

• Små muligheter for feil 

• «Epler mot epler» 

 
 



Bestill befaring av en takentreprenør 

 Registrerer status 

 Foreslår tiltak 

 Gir deg kostnadsoverslag på tiltak 

 Du får oversikt over kostnader  

 Du får kontroll på byggets mest utsatte fasade 

 Du forlenger, i beste fall fordobler takets levetid 



Ettersynsavtale 

En god og utfyllende 

tilstandsrapport gir deg som 

bruker et oversiktlig bilde 

Faglig vurdert tilstand og 

kostnadsoverslag gir forslag som 

kan legges til budsjett 

Taket kan være tett- og se tett 

ut, men «bare» for en periode 

Forsikringsselskapet ditt dekker 

ikke mangelfullt vedlikehold  



Løsningen 
• I Norge utvikles løsninger for det nordiske 

markedet, utviklet til disse klimatiske 

påkjenningene 

• Produsenter tilbyr 20-års garanti på ferdig 

tekket tak gjennom takentreprenører i Norge 

• EPD-Norge dokumenter levetid verifisert av 3-

part (SINTEF) 

Bakgrunn 
• Et klart skifte hvor kvalitet blir etterspurt hos 

mange av de største eiendomsbesitterene  

• De største eiendomsbesitterene i Norge har 

skriftlig forpliktet seg til å redusere fotavtrykket 

på sine bygg med 40% innen 2030 

(Eiendomssektorens veikart 2050) 

• Det stilles krav til dokumentasjon i form av EPD 

og levetid 
 

KVALITET ER MILJØ 



 

Valg av takentreprenør 

  Fokus på HMS  
 Faglig kompetanse 
 Godt rykte i bransjen 
 Servicegrad 
 Godkjent opplæringsbedrift 
 Kvalitetssikring 
 Husk, taktekking er et eget fag 



 

Takk for oppmerksomheten! 

 

For kontakt: 

 

Bjorn.nordseth@protan.no 


