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Taket 
- husets viktigste fasade

Takets viktigste funksjon er å beskytte bygningen mot ytre påvirkninger som regn, snø og vind. 
Det hjelper ikke å ha all verdens trendy innredninger og designermøbler hvis ikke taket er tett.

Et utett tak vil i løpet av forbausende
kort tid gi fukt- og råteproblemer. Even-
tuelle skader må derfor utbedres straks
de blir oppdaget. Det nytter ikke å
gjemme hodet i sanden og vente på at
problemet skal gå over av seg selv.

Utfordringen ligger i å oppdage lekka-
sjen så tidlig som mulig. Gjør det derfor
til en vane å sjekke taket og loftet minst
en gang i året. Taksjekken gjør du en
tørr og ikke for vindfull dag i sommer-
halvåret. For det første ferdes du langt
tryggere på et tørt tak, for det andre er
det triveligere og enklere å jobbe på
taket i pent vær. Midlertidige repara-

sjoner kan utføres med tykk plast og litt
papp. Fra loftet bør taket sjekkes etter en
solid regnskur. Bruk lommelykt for å se
etter mørke flekker.

Årlig vedlikehold av taket består i og
f.eks. bytte ut sprukne takstein,
børste/spyle bort mosen, renske
takrenner og nedløp for løv og barnål, og

AV:    OVE ELNAN

Plannja Regent Aluminium sørger for beskyttelsen
huset ditt trenger i tøffe norske kystforhold. Bildet
viser PL 42 Brunrød.

42 TAK



S e  o g s å  w w w . h u s b y g g e r e n . n o

å sjekke at vindskibord og israft (vann-
bord) er i god skikk. Se også over pussen
på pipa og alle overganger mellom tak og
pipe, gradrenner og takrenner.

BRUK FAGFOLK OG BETAL HVITT
Den aller beste måten å forsikre seg mot
takproblemer er og kun slippe til fagfolk
som kan tak og som i tillegg har trover-
dige referanser. Styr unna selverklærte
takeksperter som ringer på døren for å
fortelle at taket holder på å ramle i
hodet på deg. Mestermerket skal borge

for kvalitet, men også en lokal
snekker/tømrer eller blikkenslager med
gode referanser og lang erfaring vil
kunne utføre kvalitetsarbeid på taket
ditt. Med fagfolk skal du være sikret at
arbeidet utføres både fagmessig og etter
forskriftene, samt at du ikke betaler en
ublu pris for arbeidet. Betaler du hvitt,
får du en skriftlig garanti på jobben som
er utført. Håndverkeren taper penger på
å måtte komme tilbake for å utbedre
dårlig utført arbeid, og pga. dette vil han
tilstrebe og holde høy kvalitet på
arbeidet for å unngå klager. Du kommer
ikke langt med klagen hvis du mangler
kvittering/faktura. Erfaring viser at det
verken på kort eller lang sikt er noe som
helst å tjene på å betale svart. Det eneste
du kan være sikker på er at du blir lurt.

EGENINNSATS
Hvis du er nevenyttig og ønsker å gjøre
arbeidet selv, bør du studere egnet litte-
ratur og leggeanvisninger før du går i
gang. Sjansen for å få til et godt resultat
øker betraktelig med god planlegging.
Forsøk også å estimere tidsbruken slik at
du klarer å gjennomføre hele arbeidet i
løpet av sommerhalvåret. Uansett årstid
må taket dekkes til godt med presen-
ninger, gjerne dobbelt lag, etter endt
arbeidsdag slik at vannskader unngås.

Vær pinlig nøyaktig med absolutt alle
detaljer på taket. For detaljinformasjon
vil vi anbefale deg å kontakte den
enkelte leverandør. Tilslutninger mot
pipe, ventilasjonsrør o.l. er komplett
umulig å få varig tettet hvis man ikke er
skolert for oppgaven og har nødvendig
spesialverktøy. Ta heller kontakt med en
autorisert blikkenslager i god tid før
leggingen skal begynne.

Pass også på at du kun benytter deg av
produkter som er laget for formålet. Begå
for all del ikke stilbrudd. Et visuelt pent
og stilmessig riktig tak vil gi inntrykk av
at hele huset er godt vedlikeholdt.

VI GÅR I GANG
Start med å sjekke at taket er rett ved å
måle diagonalene fra hjørne til hjørne.
Hvis diagonalene ikke er like lange, er
taket skjevt, og dette bør du ta hensyn
til ved monteringen av lektene slik at du
ender riktig.

Du bør samtidig undersøke om under-
taket har råteskader eller andre skader
som innsekts- og belastningsskader.

Eventuelle skader skal utbedres før det
nye taket legges. Søk profesjonell hjelp
hvis du er i tvil om hvordan dette skal
utbedres.

Taket må også ha evnen til å motstå
fukt- og kondensangrep som kan komme
innenfra, og da tenker vi spesielt på luft-
lekkasjer som kan forekomme i inner-
taket. Sjekk om det er tilstrekkelig
lufting på loftet (kaldloft), og om det er
montert fuktsperre i himlingen (varm-
loft). Mange synes det er koselig med
istapper som henger ned fra taket, men
dette er bare en indikasjon på at varm-
luft lekker ut i konstruksjonen og
kondenserer. Over tid vil dette gi råte-
skader, og da er det dessverre ikke fullt så
koselig lenger. En annen fare er at noen
kan få istappene i hodet. I så fall er det
eieren av bygningen som risikerer å bli
holdt ansvarlig.

TAKTYPER
Saltaket er den mest benyttede
taktypen. Pga. sin enkle konstruksjon er
taket rimelig å bygge og gir gode mulig-
heter for å utnytte loftet til boligformål 
- spesielt ved bratt takvinkel og påbyg-
ging av ark, kvist, takopplett og/eller
innsetting av takvinduer.

PULTTAK
Pulttaket har fall kun ned mot en side.
Taket kan helle mot kort- eller lang-
siden, alt etter hvilket uttrykk (og
utsikt) arkitekten og byggherren er ute
etter. Setter man to slike takflater mot
hverandre, og senker den ene takflaten,
får man plass til overlysvinduer øverst på
den høyeste veggen. Pulttaket er mye
brukt på hus i moderne stil.

På begynnelsen av 1900-tallet gjorde
asfaltpappen det mulig å bygge med
mindre takvinkel enn tidligere. Dette
passet perfekt for funkishuset. Så lenge
fall til sluk har en helling på 1:40, kan
asfalt takbelegg benyttes ned til en
takvinkel på 1,5˚. Tak med takvinkel
mindre enn 7˚ kalles flate tak, og her 
bør det benyttes innvendig nedløp for
regn- og smeltevann.

VALMTAK
Valmtaket kjennetegnes ved at alle de
fire takflatene har samme skrånings-
vinkel ned mot hver sin vegg. Taket kan
bygges i variantene helvalm, halvvalm
og nedsenket valm.
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Ved helvalm kan vi forenklet si at hele
gavlen blir erstattet av tak som heller
bakover i retning takets midte, og slik
reduserer lengden på mønekammen.
Ved halvvalm er bare toppen av gavlen
erstattet med tak. Dette muliggjør plas-
sering av et vindu øverst i gavlen.
Nedsenket valm er helvalm som
avsluttes med en inntrukket gavlløsning.
Et vindu kan da plasseres i toppen av
gavlen. Valmtaket er velegnet på høye
hus etter som det visuelt senker huset.
Man slipper også en høy gavlvegg 
som skal vedlikeholdes. Valmtaket er en
noe mer omfattende og dermed 
dyrere konstruksjon enn de foran -
nevnte taktypene.

MANSARDTAK
Mansardtaket, som er oppkalt etter den
franske arkitekten François Mansard
(1598-1666), består av to forskjellige
vinkler på henholdsvis ca. 30˚ og 70˚,
hvorav den nederste er den bratteste.
Mansardtaket er ofte avsluttet med en
liten bue nederst på takflaten. Den
bratte takkonstruksjonen gir en svært
god loftsutnyttelse, og i en liten tids-
epoke på 1800-tallet ble taket brukt for å
omgå bygningslovens krav til maksimum
gesimshøyde i byene (tiltak mot by -
brannene) ved at den nederste delen av
taket dekker hele 2. etasjen. Men lov -
giverne var ikke rådløse - de forbød likså
godt taktypen. Først med ny bygningslov
mot slutten av 1800-tallet ble det igjen
tillatt å bygge hus med Mansardtak.
Foruten den gode loftsutnyttelsen, bidrar
også Mansardtaket til visuelt å senke
huset. Mansardtaket kan også bygges med
valm på den øverste takflaten. Taktypen
er en omfattende og dyr konstruksjon og
er mest å se på påkostede hus.

VALG AV TEKKEMATERIALE
Når tekkemateriale skal velges er ofte
kvadratmeterprisen det første man ser
på, men i regnestykket må vi også ta
med prisen for sutak/undertak, lekter og
sløyfer, taksikringsutstyr, takrenner og
nedløp, festemidler (skruer, spiker,
stormklips), fuglebånd, vindskibord/
isbord, snekker- og blikkenslagerarbeide,
samt leie av stillasje. I tillegg kommer
kanskje også noen krantimer for å få
løftet opp tekkematerialet. Når du har
funnet fram til den komplette prisen, og
tatt med levetiden for tekkematerialet i
regnestykket, blir til og med skifertaket
konkurransedyktig.

Det viktigste er allikevel å ta hensyn til
husets og takets originale karakter og
utseende. Vi tenker da på takform,
takutstikk, takvinkel, beliggenhet og
værforhold. Hvis huset naturlig hører
sammen med andre hus eller bygninger i
nabolaget, bør det tilstrebes å holde den
samme stilen - vel å merke hvis nabo-
enes stil er arkitektonisk riktig.

Husk også at naboene ser huset ditt
oftere enn hva du selv gjør. Det ligger for
øvrig mye godt naboskap i uttrykket
”Mitt hus er din utsikt”. En dag skal du
selge huset, og da vil det være surt å få
dårlig betalt fordi det ble valgt feil
taktekking.

Her er en oversikt over hvor mye det
selges av de forskjellige tekkemateria-
lene til boligformål:
48 % betongtakstein
29 % div. platetak
17 % shingel og takbelegg
6 % taktegl
Skifer, tretak og spontak selger mindre
enn 1 % til sammen.

TAKTEGL
Taktegl kan spores helt tilbake til 1000
år før Kristus. Man har funnet stein og
bilder fra det gamle Chou-dynastiet i
Kina og fra det antikke Hellas som viser
at de var flittige brukere av tegl.

På 1100-tallet skal erkebiskop Eskil i
Lund ha hentet teglkyndige folk fra
Nord-Italia for å oppføre forskjellige
klostre i det sørlige Skandinavia. Resul-
tatet ble så bra at munkene i Norden
startet sin egen produksjon av tegl -
produkter. De gode egenskapene som
keramiske materialer representerer,
passet utmerket til produksjon av
taktegl, og ble av denne grunn nesten
enerådende som taktekkingsmateriale
på denne tiden. Det ble produsert
såkalte beverhaler med tre lag tegl, samt
munk- og nonnetegl med to lag. Dette
ga funksjonelle, men svært tunge tak.

På 1500-tallet startet produksjonen av
enkelkrum taktegl i Holland, og noe
senere ble denne produksjonen også
startet opp i Danmark og Sverige.
Produksjonen foregikk for hånd og
forandret seg ikke mye før den industri-
elle revolusjonen på slutten av 
1800-tallet.

Hollenderne utviklet en forbedret
modell som vi i dag kjenner som falset
taktegl. Det har også vært en utstrakt
produksjon av taktegl i Norge med
hovedtyngde på Østlandet. I dag er det
ingen produksjon av taktegl her til
lands. All levering er basert på import.

Taktegl leveres i en rekke forskjellige
utførelser og farger; dobbelkrum, enkel-
krum, falset, gult, rødt, brunt, engobert
og glasert. For de spesielt interesserte
kan vi informere om at beverhaler,
munk- og nonnetegl fortsatt produseres,
men at de i hovedsak benyttes på sydli-
gere breddegrader.

Så lenge taket er konstruert for å tåle
vekten på 30-40 kg/m2, er det ingen
problemer med å legge taktegl. Et tungt
tak har også den fordelen at det virker
støydempende. Er det mulig å komme til
med en kranbil, kan takteglen løftes
direkte opp på taket og legges på vann-
rette stillasjekonstruksjoner. Hvis dette
ikke er mulig, klarer to personer som
regel å få opp all steinen på et tak 
av normal størrelse i løpet av en dag 
eller to. 

Ved bruk av taktegl er minste takvinkel
22˚. Som undertak bør det benyttes
rupanel (bordtak) med papp eller sutak-
plater. Sløyfehøyden skal være på
minimum 25mm. Det anbefales å blande
taktegl fra forskjellige paller for å oppnå
en jevn farge på taket.

Tak bestående av taktegl er ekstremt
holdbart og tåler sur nedbør, og både
kalde vinternetter og varme sommer-
dager uten at utseendet forandres. Små
sprekker i glasuren (krakelering) kan
allikevel oppstå, men dette skal ikke
forringe steinens levetid. Krakeleringen
skal heller ikke være synlig fra bakke-
nivå. Noen leverandører gir 30 års frost-
garanti dersom leggeanvisningen følges.
Erfaring viser at taktegl har svært lang
levetid. En rekke tak fra 1800-tallet er
fortsatt funksjonsdyktige den dag i dag.

BETONGTAKSTEIN
Takstein av betong er også et gammelt
og velbrukt tekkemateriale. Den kan
spores helt tilbake til 1844. Betong-
takstein er forholdsvis rimelig i innkjøp,
og enkel både å legge og skifte ut hvis
steinen skulle sprekke. Betongtakstein
leveres normalt i tre hovedprofiler: 
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Tegltakstein

Vedlikeholdsfrie, luftede og vanntette 
fasadeløsninger med 30 års produktgaranti.

Koramic har et stort sortiment av taktegl og tilbehør.
Kontakt oss på tlf. 22 07 26 00 for mer informasjon. 

Spennende muligheter
med “tak på vegg”
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Enkelkrum, dobbelkrum og dobbel
roman.

Steinen leveres både med og uten over-
flatebehandling og i mange farge -
varianter som f.eks. svart, rød, brun,
teglrød, grå, granitt og antikk. Dagens
betongtakstein har en nøyaktig passform
som gir et svært tett tak. Den er ikke
utsatt for korrosjon eller råte, men
betongstein uten belegg vil etter kort tid
få et kalkutslag. Dette vil imidlertid
slites bort av vær og vind i løpet av de
første 3-4 årene. Betongstein legges på
samme måte som taktegl, og de samme
kriteriene gjelder for innfestingen.

Minste takvinkel er også her 22˚ hvis
man bygger med forenklet undertak.
Ved lavere takvinkel enn 22˚, anbefales
det å legge undertak av bord med papp
eller sutakplater. Betongtakstein har en
antatt levetid på 30-70 år. All produk-
sjon av betongtakstein i Norge er under-
lagt kontroll fra rådet for betong -
produkter i henhold til norsk standard.

KUTTING OG INNFESTING AV TAKSTEIN
Taksteinen kuttes enklest med en
vinkelsliper påmontert betongskive.
Husk støvmaske og vernebriller.
Kuttingen bør foregå nede på bakken

slik at støvet ikke legger seg på
taksteinen og danner skjolder. I tillegg
har du bedre kontroll når du står på et
plant underlag. Faren for skjolder kan
unngås/reduseres ved straks å spyle
støvet av taket med hageslangen. Hus
med arker og kvister har nødvendigvis
gradrenner, og her kan det være svært så
fristende å kutte steinen når den er lagt
på plass mot gradrennen. Pass i så fall på
å ha godt fotfeste, vernesko og solide
arbeidshansker.

Alternativet er å legge på plass steinen,
merke og nummerere den med tømmer-
blyant, heise den ned på bakken, kutte
etter merkingen (pass på at nummere-
ringen er på riktig del), heise den opp og
legge den på plass i riktig rekkefølge.

Innfesting av takstein er avhengig av
typiske vindlaster på stedet, lokale
terrengforhold og selve takutformingen.
Randsonene, dvs. de 2-3 ytre steinra-
dene, samt all stein ved piper, valmer,
gradrenner og møner skal alltid ha
innfesting. 

I tillegg til innfesting av taksteinen, må
du kontrollere at lektene som takstei-
nene festes til har tilstrekkelig forank-
ring til underlaget. Rådfør deg med leve-

randøren for nærmere spesifisering
vedrørende innfesting. Du kan bruke
spiker til innfestingen, men med tanke
på reparasjon og inspeksjon, vil skruer
eller spesielle klips være å foretrekke.

Vi festet vår betongtakstein med Storm-
klips 70 galvanisert. Dette klipset slås
inn i steinlekten slik at det legger seg
inn på vannrillen. Klipset var enkelt å
jobbe med, og etter 14 år ligger
taksteinen fortsatt på samme sted.

Når det gjelder gradrennene, kan det
være et problem at noen steiner blir så
små at det ikke nytter med klips. Da må
det borres ett hull i toppen av steinen.
Bruk murbor og fest steinen med en
rustfri skrue. Skru forsiktig til slik at
steinen ikke sprekker. Samme metode
benyttes også på øverste steinrad mot
mønekammen. Skruen blir skjult av
henholdsvis mønebånd og mønestein.

ALUMINIUM- OG STÅLPLATER
Endrede klimaforhold og nedfall av sur
nedbør gjør det nødvendig i mange deler
av landet å stille nye og strengere krav
til platene. I områder med fuktig og salt-
holdig luft, som f.eks. ved kysten, anbe-
faler plateleverandørene å bruke alumi-
nium i stedet for stål. Erfaringen viser at

Plannja Modern gir assosiasjoner
til blikkenslagerhåndverk. 
Avbildet her i PL 22 Mørk rød.
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selv om stålplatene er galvaniserte, kan
det etter noen år komme kantkorrosjon.
Aluminiumsplatene har en innebygd
rustbeskyttelse ved at aluminiumen
reagerer med oksygenet i luften og
danner et motstandsdyktig oksidsjikt.
Aluminium er litt dyrere i innkjøp enn
stål, men på lengre sikt vil det være en
lønnsom investering i form av lengre
levetid og mindre vedlikehold.

Aluminium- og stålplatenes fordel ligger
i at de kan leveres i store formater slik at
selve leggingen går raskt unna. Lav
egenvekt gjør de også enkle å håndtere.
Aluminiumsplatene veier 2 kg pr. m2,
mens stålplatene har en vekt på 5 kg pr.
m2. Platene har også den egenskapen at
de lett kan legges oppå gamle takbelegg
som f.eks. takpapp og shingel.

Platene brennlakkeres med en alumini-
umpigmentert polyesterlakk som ved
dagens klimatiske forhold har vist seg å
holde bra. Lakken vil ikke flasse, men en
viss nedmatting må man regne med.
Minste takvinkel for bruk av alumi-
nium- og stålplater er på 14˚. Stål -
platene har en levetid på 30-50 år, mens
aluminiumsplatene sannsynligvis vil
holde dobbelt så lenge.

SHINGEL
Shingel er lett å legge og kan normalt
legges rett på bordtaket i ett lag. I ekstra
værharde strøk, eller når takfallet er
under 18˚, skal det i tillegg legges under-
lagspapp.

Med shingel som hovedtekking, stilles
det ekstra strenge krav til lufting av
taket. Shingel bør egentlig kun brukes
på hus med kaldt loft eller på tak med
høy opplekting (lufting).

Dersom du tror du kommer til å legge en
luftet taktekking på et senere tidspunkt,
vil shingel som førstetekking være et
godt valg etter som den også kan gjøre
nytten som underlagspapp. Mindre sår
og skader kan repareres med asfaltkitt og
den korningen som du plukker opp fra
takrennen. Husk at shingel aldri skal
males. Levetiden er på ca. 15 år.

TAKBELEGG
Dette belegget, som tidligere ble kalt
takpapp, leveres både som underlags -
belegg og takbelegg som skal være fritt
eksponert. En type er velegnet som
underlagsbelegg for all lektet taktekking
som f.eks. takstein, skifer og metall-
plater, mens et annet belegg er egnet for
torvtak og shingel ved lavt takfall 

(15-18˚). En annen type har selv -
klebende omlegg og kan benyttes som
hovedtekking, dvs. være fritt eksponert
for vær og vind. Takbelegg koster fra kr.
25,- pr. m2 og har en levetid på 15-20 år.

TORVTAK
Torv har i alle år vært brukt som tekke-
materiale til tak her til lands. Torv var i
en periode svært lite brukt pga. mangel
på egnet metodikk og tilgjengelighet.
Tidligere ble torv først og fremst skåret
ut fra myrområder i nærheten av den
aktuelle bygningen, i første rekke støler
(seter) og hytter. Torven ble så lagt rett
på taket i ett eller to lag. Der man valgte
to lag, ble det nederste laget snudd med
gresset opp. Dette ga et tungt tak; fra
250 kg pr. m2 og oppover. En annen
negativ effekt var at uttak av gresstorv i
myra ga svært stygge sår i terrenget 
som det i lang tid ville være vanskelig å
skjule. I dag finnes det langt bedre
løsninger som også er betydelig 
lettere i vekt.

For å oppnå et vellykket resultat ved
bruk av torv på taket, er det alltid en
forutsetning at undertaket er belagt med
en grunnmursplast. Denne skal i seg selv
ikke være en tetting, men en sperre 
mot at vegetasjonen kan trenge ned
gjennom taket.

Alternativ 1: En 15 cm Torvtakplate
dekkes med et minimum 15 cm lag med
veksttorv som deretter vannes og såes før
frøene dekkes med et tynt lag med vekst-
torv. Metoden anbefales i første rekke
der man ønsker ekstra isolasjon. Vær
oppmerksom på at isolasjonsevnen i
vanntrukket steinull er kraftig redusert,
og over tid vil også noe av rotmassen
bevege seg ned i steinullmattene. Før
vegetasjonen er etablert, må du sørge for
en armering av taket slik at veksttorven
ikke blåser av eller siger under ugunstige
forhold. Metoden anbefales ikke ved
bratte tak over 22-25˚, men hvis det
benyttes ferdige sekker som i alternativ
2, kan torven legges helt opp i 45-50˚.

Alternativ 2: Ferdige sekker med vekst-
torv legges tett i tett på taket. Etter såing
dekkes frøene som i alternativ 1. Dette
er en metode som er patentert så vel i
Norge som i resten av Europa, USA og
Canada. Den store fordelen med denne
metoden er at torven er ferdig armert og
ikke blåser bort - selv høyt til fjells. Også
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her kan du bruke Torvtakplaten som
ekstra underlag dersom spesielle forhold
tilsier det. Metoden egner seg ved
takvinkler fra tilnærmet 0 til 45-50˚.

Alternativ 3: Torv eller jordblandinger
fylles i plastkassetter som deretter 
settes tett i tett på taket. En del av
kassettene har små bein eller knaster
som gir en viss utlufting fra undersiden.
Denne metoden medfører en viss fare 
for uttørking.

SPESIELLE FORHOLDSREGLER 
MED TORVTAK
Vær oppmerksom på at tak som er 
brattere enn 25-30˚, avhengig av tekke-
metode, må sikres mot nedsig eller
"gardiner".

Uansett hvilken tekkemetode du velger,
bør vekstlaget (torv- eller jordlaget)
være minimum 15 cm tykt. Tekke -
metodene som er beskrevet her, veier fra
130 kg/m2 og oppover. Taket må
konstrueres deretter. Be om vektopp -
lysninger fra leverandøren og sjekk med
bygningskyndige om taket kan bære det
aktuelle torvdekket.

I tillegg til torvtakets estetiske egen-
skaper, har torven flere andre gunstige
egenskaper. Fly- og trafikkstøy reduseres
med inntil 50 %, mens varmeisolasjonen
er som for inntil 15 cm med teglstein.

Ved siden av de rent bygningsmessige
nyttesider av torvtaket, har vegeta-
sjonen også en positiv virkning på
miljøet ved at vegetasjonen er med på å
omdanne CO2 til O2. I tillegg vil vege-
tasjonen også binde seg til annen
forurensning i luften. Torvtaket kan også
holde tilbake opptil 50 % av regn-
vannet, noe som vil være med på å
avlaste avløpssystemet.

SKIFER
Dette er også et tekkemateriale som har
kommet tilbake i folks bevissthet.
Skiferen utvinnes hovedsaklig fra Alta,
Otta, Voss, Valdres og på Fåvang.
Skiferen har et særpreget utseende som
vi trygt kan betegne som evigvarende.
Den leveres som lapphelle, rektangel-
helle og rutehelle. Fargen kan variere i
flere gråtoner, og i sort med innslag av
rustfarge.

Skifer som skal brukes til taktekking 

må ha en del spesielle egenskaper, og for
å unngå misfarging eller forvitring, skal
den inneholde minimalt med svovelkis
og jernoksyd. Fås det en metallisk klang
ved lette hammerslag på skiferen, 
har skiferen stor tetthet og høy kvalitet.
Avhengig av platedimensjonene, kan
tykkelsen variere mellom 5-18mm.

Før legging anbefales det å sortere
takhellene i 3-4 forskjellige tykkelser, og
starte leggingen med det tykkeste laget
nederst på taket (ved raftet). Ved 
denne fremgangsmåten unngås de helt
store tykkelsesvariasjonene innen 
det enkelte skift.

Skiferen krever samme underlag som
takstein, dvs. forenklet undertak av
armert folie og fuktbestandige spon-
plater, kryssfiner eller plater/bord tekket
med underlagspapp eller sutakplater.
Skiferen festes med spiker til lekter og
sløyfer.

Minste takvinkel er på 22˚. Vekten 
varierer mellom 35-50 kg/m2. Skifer-
taket vil i gjennomsnitt ha en levetid på
minst 100 år. Vi kan nevne at kirken i
Alta, som ble bygget i 1855, fortsatt har
et like fint og tett tak som når den ble
bygget. Selv om levetiden er lang, kan
det bli nødvendig å skifte ut enkelte
stein som har sprukket. Ettersom hver
enkelt helle er spikret, bør du for å
komme til, løfte opp skiferhellene i
raden ovenfor og understøtte dem 
med kiler.

TRETAK/SPONTAK
Tretaket var tradisjon i århundrer helt til
nye materialer kom og overtok. Tretak
leveres også i dag, men med forbedret
funksjon. Riller langs kantene gir en
effektiv bortdrenering av det vannet
som måtte trenge inn mellom overbord
og underbord, mens trykkimpregnering
av trevirket gir et mer vedlikeholds-
vennlig tak.

Riktig lagt skal dagens tretak kunne
konkurrere med andre tekkematerialer
på levetid.

Impregnerte tretak skal ikke benyttes i
forbindelse med sisterner for drikke-
vann. Trykkimpregnert trevirke skal
heller ikke brennes, men leveres inn til
destruksjon. Tretaket krever samme
undertak som takstein.

Trespon som tekkemateriale har vært i
bruk helt siden 1200-tallet. Spontaket
leveres i elementer eller i plateform med
not og fjær som gir en enkel og rask
leggeprosess. 

Spontaket kan legges rett på eldre papp-
og shingeltak, eller på takstol med et
forenklet undertak.

Trespon leveres ubehandlet eller tjære-
beiset i forskjellige farger.

Et ubehandlet spontak vil etter 5-6 år
innta treets naturlige gråe farge. Minste
takvinkel er på 15˚, og vekten ligger på
ca. 10 kg pr. m2.

Levetid for ubehandlet spontak ligger på
30-40 år.

TAKSIKRINGSUTSTYR
Fallulykker topper statistikken over
arbeidsskader. Ulykkene skyldes i de
fleste tilfeller både uvettig og ulovlig
bruk av stige. Arbeidstilsynet stiller krav
til godkjenning av taksikringsutstyret for
å forhindre ulykker og for å forenkle
arbeidet på taket. Kjøp derfor kun utstyr
som er typegodkjent og som har den
nødvendige merking. Feieren skal
faktisk nekte å gå opp på et tak som ikke
tilfredsstiller gjeldende krav.

STORT UTVALG
Det finnes en rekke spesialprodukter
som kan leveres i takets farge. Vi nevner
stigetrinn tilpasset de forskjellige
taktyper, takstiger med typegodkjent
innfesting, takbro med rekkverk (som
arbeidsplattform ved pipen eller gangbro
på taket), og pipeplattform for feiing på
tak med høye piper. For tak med flere
skorsteiner kan man få levert en hori-
sontal gangbro som letter adkomsten
mellom pipene. En fordel med dette er
at feieren ikke skader taktekkingen med
et uheldig tråkk.

ARBEID FRA STIGE
Stigen skal fortrinnsvis brukes til
adkomst, og når den brukes til dette, skal
stigen rage minst 1 meter over takfoten
(enden av taket). Når det er nødvendig
å arbeide fra stige, skal arbeidet alltid
være av kortvarig art. Hvis stigen skal
brukes flere ganger som adkomst, bør
den sikres i toppen slik at den ikke kan
skli til sidene. Vi anbefaler at stigen
sikres i toppen uansett arbeidshøyde og
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høyde på stigen. Ved takfothøyde over 5
meter skal imidlertid stigen alltid sikres
før bruk. Stigesikring i form av 2 bøyler
som festes i takrennen er en god og billig
måte å gjøre dette på. Bøylene monteres
slik at de kommer på yttersiden av stige-
vangene - ikke på innsiden. Dette for at
stigen ikke skal bli hengende i bøylene
hvis den f.eks. skulle synke ned i
bakken.

SIKRING RUNDT TAKVINDU
Dersom boligen er utstyrt med takvin-
duer som ikke tåler å bli tråkket på, skal
disse sikres på en slik måte at ingen kan
snuble i vinduene eller tråkke igjennom.
Det kan være fornuftig å montere en
forhøyning rundt vinduene som alle
uten problemer kan se ved normale
snømengder.

SIKKERHETSLINE
I tillegg til et fornuftig utvalg av disse
produktene, bør du også bruke sikker-
hetsline når du arbeider på taket. Sikker-
hetslinen fester du til takstige, takbro,
stigetrinn eller andre konstruksjoner
som er godkjent for dette. På de delene
av taket hvor dette ikke er mulig, festes
det en spesialkrok til taket.

Snøfangerutstyr skal også være til-
passet taket. Følg produsentens vei -
ledning og leggeanvisning slik at du er
på trygg grunn.

TAKRENNER OG NEDLØP
Takrennesystemene leveres enten i stål,
plast eller kobber. Stål- og plast -
takrennene kan betegnes som 
gjør-det-selv produkter - hvor alle
delene er enkle å tilpasse. Det er
normalt ikke behov for spesialverktøy
utover det du antagelig allerede har i
verktøykassa.

For at det endelige resultatet skal bli
vellykket må du velge takrenner og
nedløp som passer til resten av huset.
Dette gjelder både fasongen; rund,
firkantet, 70mm, 90mm osv., og fargen
på produktene. Som huseier i dag har du
store muligheter for riktig fargesetting
ettersom både takmaterialer, beslag,
takrenner og nedløp kan leveres i
samme farge eller matchende farger.
Smaken er som kjent ”litt forskjellig”,
men et hvitt hus med sort tak bør etter
vår mening ha sorte beslag og hvite
renner med nedløp, mens et hvitt hus
med rødt tak bør ha røde beslag og hvite

renner med nedløp. Tenk litt over farge-
valget før du kaster deg ut i det. Det kan
synes som en bagatell å måtte ta et farge-
valg på beslag og renner, men dette
inngår i den berømte prikken over I-en.
Passer det ikke, så passer det garantert
ikke, og beslag og renner vil fremheves
vel mye. Passer derimot fargevalget, så
vil du se at alt smelter sammen til en
harmonisk enhet.

MONTERING AV TAKRENNER OG NEDLØP
1. Først må du bestemme deg for hvor
nedløpene skal være. Her må du tenke
både praktisk og estetisk. Det viktigste
er at vannet blir ført bort fra huset, men
det ferdige resultatet skal også bli pent å
se på - også fra avstand. Vær klar over at
noen kommuner krever at overflate-
vannet bortledes i egne avløpsrør.

Deretter sjekker du at forkantbordet er i
vater - eventuelt at det heller riktig vei
slik at du får en viss peiling på hvor
renneholderne skal monteres. 

Start med å montere den renneholderen
som blir liggende lengst fra nedløpet.
Horisontalt monteres den ca. 10 cm fra
enden av forkantbordet/vindskibordet.
Vertikalt plasseres den slik at takrennen
til slutt blir liggende minst 20mm under
forlengelsen av takfallet. Bruk vateren
eller et bord som du legger på taksteinen
for å måle deg frem til denne høyden.
Riktig vertikal plassering er viktig for at
snø og is skal kunne skli over takrennen
uten å rive den med seg.

Deretter strekkes en snor med et fall på
2mm pr. løpemeter bort til en renne-
holder. Denne monteres ca. 10 cm foran
der hvor nedløpet skal komme. Resten
av renneholderne monteres i flukt med
snora og i enden av taksperrene i en
avstand på 60 C/C.

2. Nå skal du beregne og merke av på
takrennen hvor nedløpet skal komme.
Bruk en baufil for å sage to skråstilte
snitt i takrennen slik at åpningen blir på
ca. 9 cm. Med hammeren slår du ned
snittkanten slik at vannet lettere vil
renne ned i nedløpet.

3. Endestykket plasseres mot takrennens
endekant og slås på plass med håndflaten
eller med hammer og trekloss. Sjekk at
endestykket nå sitter fastlåst. Vingen på
endestykket som vender inn mot forkant-
bordet skal kuttes av eller bøyes.

4. Takrennen monteres ved at den først
plasseres mot renneholderens forkant,
for deretter å presses ned i bakkant.
Låsefjæren på renneholderen bøyes over
takrennens bakkant og strammes til.  

5. Benytt ett skjøtestykke hvis det 
er nødvendig å skjøte takrennen.
Takrennene legges mot hverandre med
en glipe på ca. 5mm før skjøtestykket
monteres. Start med bakkanten av
rennen ved å klemme på plass låse -
fjærene, for så å låse skjøten ved at 
skjøtestykket presses over vulsten i
forkant. Ved kutting av takrennen er det
viktig å sage i helt rett 90-graders vinkel.   

6. Tappstykket monteres under det ut -
sagete hullet ved at låsefjærene klemmes
over takrennens bakkant.

7. Nå er tiden kommet for å montere
nedløpet. Sett på plass bendet på tapp-
stykket. Hvis takutstikket er stort, kan
det være greit å bruke et langt vaterpass
eller et langt bord for å finne ut hvor
neste bend skal plasseres på veggen. La
vateren flukte med det øverste bendet
slik at du ender riktig. Mål avstanden
mellom bendene og tilpass mellom-
stykket. Monter bend og nedløpsklam-
mene til veggen; ett sett klammer ved
overgangen mellom bend og nedløp, og
ett sett ved utkaster eller soilavslutning. 
Ved valg av utkasterløsning tres denne
på nedløpsrøret og festes med nedløps -
klammer, skrue eller nagle. Vi anbefaler
soilavslutning, som er en langt bedre
løsning etter som alt takvannet blir
transportert bort og vekk fra grunn-
muren. For å få til dette må du koble deg
til et PVC-rør e.l. som graves ned i
bakken med fall vekk fra huset. 

8. Når takrennen og nedløpet er
montert, skal takfotbeslaget på plass.
Beslagene kobles til hverandre ved at
det lages ett snitt på ca. 3 cm i beslagets
nedre del. Overlappingen låses ved at
neste beslag tres inn i snittet. Takfotbes-
lagene stiftes eller skrus til nederste
steinlekte. Det er lurt å benytte dor eller
syl for å lage en fordypning i beslaget.
Hvis du ikke har dor eller syl tilgjengelig
kan du lage fordypningen ved å slå på
hodet på en 4-toms spiker lagt sideveis.
Bruker du overligger i tillegg, skal denne
monteres til slutt. Overliggeren
spikres/skrus til nederste steinlekte.  ❑
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