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Sammendrag 

Multiconsult har på oppdrag for Herøy kommune utarbeidet en begrenset tilstandsanalyse av taket 

på Herøy helsehus. Bakgrunnen for befaring og rapport, er at det sensommeren 2020 ble oppdaget 

fuktinntrenging/lekkasje i tannlegekontoret. Driftsavdelingen i kommunen har oppdaget flere 

svakheter ved taktekningen, og ønsket derfor en vurdering av taket. 

Rapporten gjelder yttertak på Herøy helsehus fra 2018. Rapporten omhandler visuell kontroll av tak. 

I forbindelse med befaringen ble det tatt hull i dampsperre for inspeksjon fra innsiden av taket, det 

var også fjernet noe kledning for inspeksjon av vindsperre ved lekkasjepunkt i tannlegekontor. På 

befaringen ble det også målt fuktnivå i noen bygningsdeler. Tilgjengelige tegninger ble gjennomgått 

før befaring.  

Det er foretatt vurdering opp mot preaksepterte løsninger, god håndverksmessig utførelse og krav i 

TEK 10.  Det er avdekket avvik og mangler i forhold til preaksepterte løsninger og krav i TEK 10. 

Multiconsult vurderer at årsaken(e) til lekkasjer i taket i hovedsak skyldes dårlig håndverksmessig 

utførelse, men vil også påpeke at de løsningene som er prosjektert, ikke er preaksepterte løsninger 

og fremstår som noe uheldige valg. Det er også noen avvik mellom mottatte tegninger og det som 

er utført på stedet.  

Taket er bygget opp som et flatt, luftet tretak, med varme sluk, bortsett fra over teknisk rom hvor 

nedløp går gjennom gesims. Løsningen som er valgt for taket er i utgangspunktet forbundet med 

risiko for skader. Dersom en slik løsning velges, må den være godt prosjektert og utført. Slik den 

fremstår på befaring, er det åpenbare risikopunkter som kan gi følgeskader på sikt. I tillegg er det 

håndverksmessige svakheter, spesielt i forbindelse med taktekking og beslag.  

For å sikre en bestandig løsning med mindre risiko for lekkasjer, bør taket omprosjekteres av en 

bygningsfysiker.  
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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Multiconsult er engasjert av Herøy kommune for å gjennomføre en begrenset tilstandsanalyse av 

yttertaket på Herøy helsehus. Denne tilstandsanalysen omfatter skader på yttertaket, og er en ren 

bygningsmessig vurdering. Tekniske anlegg og statikk er ikke vurdert.   

1.2 Generelle opplysninger 

Videre følger innledende opplysninger. 

BYGNINGSNAVN Herøy helsehus 
INTERNT EIENDOMS- / 
BYGNINGSNR. 

 

ADRESSE Karolineveien 
GNR. / BNR. 5/371 

FYLKE / KOMMUNE Herøy kommune 

BYGNINGSTYPE  

(NS 3457) 
731 Bygning for helsetjenester VIRKSOMHET Helsehus, kontorer, tannlege 

ANTALL ETASJER P-kjeller, 1 etasje og teknisk rom   

HOVED-
BYGNINGSDELER: 

Bæresystem i tre, med takstoler i tre. 
Fundamentert over P-kjeller i betong. 
Utvendig, stående trekledning, flate 
tak. 

BYGGEÅR: 2018 

TILSTANDSANALYSE 
NIVÅ ETTER NS 3424 

 Nivå 1            Nivå 2          Nivå 3        KOMMENTAR 
Det er foretatt fuktmålinger i noen 
utvalgte lokasjoner. 

BEFARINGS-
TIDSPUNKT 

11. november 2020 
TILSTEDE VED 
BEFARINGEN: 

Multiconsult ved Øystein Breines og 
Espen Gleinsvåg 

OPPDRAGSGIVER / 
ADRESSE 

 

Herøy kommune 

 

KONTAKTPERSON  

(M. TLF): 
Morten Mikalsen  

TILSTANDS-ANALYSEN 
UTFØRT AV: 

Multiconsult Norge AS 

Postboks 265 Skøyen 

0213 Oslo 

KONTAKTPERSON  

(M. TLF): 
Øystein Breines (41 67 75 29) 

  

1.3 Oppdragsbeskrivelse 

Multiconsult er engasjert av Herøy kommune fordi det sensommeren 2020 ble oppdaget fuktlekkasje 

på tannlegekontoret på Herøy helsehus. Driftsavdelingen var da oppmerksom på flere svakheter ved 

yttertaket på bygget. De ønsket derfor en vurdering av om det er mulig å tekke taket på nytt, oppå 

eksisterende taktekning, eller om det må gjøres andre tiltak for å sikre en god varig løsning for taket. 

Det er lagt til grunn at bygget er oppført etter Byggteknisk forskrift til plan og bygningsloven, TEK 10. 

Løsningene er vurdert opp mot preaksepterte løsninger som beskrevet i SINTEF Byggforsk sine 

anvisninger i Byggforskserien, og vurdering av god håndverksmessig utførelse basert på erfaringer fra 

tilsvarende saker.  

Denne rapporten omfatter kun yttertaket på bygningen fra 2018. Nabobygget som er oppført i 

samme prosjekt er ikke inspisert. 

1.4 Bygningsdeler som skal vurderes 

Tilstandsanalysen omfatter yttertaket på Herøy helsehus, inkludert tak over teknisk rom. 
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1.5 Dokumenter, underlag og opplysninger 

1.5.1 Dokumentasjon fra oppdragsgiver 

• Bilder og tegninger og notat fra kommunens driftsavdeling mottatt fra oppdragsgiver  

• Detaljer og snitt av bygget utarbeidet av XO Construction med underrådgivere og arkitekt. 

1.5.2 Opplysninger (ved befaring) 

• Det opplyses at lekkasjen ble oppdaget sensommeren 2020. Mulig lekkasjepunkt ved gesims i 

overgang mot teknisk rom er funnet og utbedret. 

• Oppbrett av taktekking mot vegg på teknisk rom er utbedret ved at overgang mot vindsperre 

er sikret slik at fukt ikke kan renne fra vindsperre og inn bak taktekking. I dette området er 

også noe kledning (nederste del av kledning) erstattet med beslag.  

 

2 Regelverk 

2.1 Definisjoner 

Videre følger en kort innføring i nyttige definisjoner iht. Norsk Standard, NS 3424 og NS 3454. 

NS 3424 TILSTANDSANALYSE FOR BYGGVERK 

AVVIK Tilstand som er dårligere enn det referansenivået som fastsettes for analysen. 

REFERANSENIVÅ 
Forhåndsdefinerte krav til et byggverk eller byggverksdel som er lagt til grunn for betydningen og 
bestemmelsen av TG 0. Kan henvise til myndighetskrav (lov/forskriftskrav), byggherrekrav, brukerkrav, 
funksjonskrav eller andre krav. 

SYMPTOM Observerbart forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en byggverksdel befinner seg i. 

TILSTAND 
Byggverkets eller byggverksdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt. Resultat av 
en rekke forhold som blant annet utførelse, slitasje, nedbrytning og utført vedlikehold. 

TILSTANDS-ANALYSE 
Samlet analyse med definering av oppgavens formål, omfang og referansenivå, planlegging, registrering, 
vurdering og rapportering av tilstand samt beskrivelse av tiltak. 

TILSTANDSGRAD 
Uttrykk for tilstanden et byggverk eller en del/ komponent har i forhold referansenivået. Tilstandsgrad angis 
som TG 0, TG 1, TG 2, TG 3 avhengig av graden av avvik på byggverket. TGIU brukes for deler av byggverk 
som ikke er undersøkt.  

VEDLIKEHOLDS-PLAN 
Strukturert og dokumentert sett med oppgaver som omfatter aktivitetene, prosedyrene, ressursene og 
tidsforbruket som kreves for å utføre vedlikehold. 

VERIFIKASJON Bekreftelse ved å fremskaffe objektivt bevis på at spesifiserte krav er oppfylt.  

  

 
  

2.2 Forskrifter mv 

2.2.1 Krav i TEK 10 

I  Byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven som var gjeldende da bygget ble prosjektert, TEK 10, 
er fallforholdene på tak behandlet spesielt i § 13-17. Nedbør, andre ledd: 
«Tak skal prosjekteres og utføres med tilstrekkelig fall og avløp slik at regn og smeltevann renner av, 
og slik at snøsmelting ikke fører til skadelig ising.» 
Veiledningen til TEK 17 utdyper dette og sier følgende: 
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Preaksepterte ytelser 
1. Tak må utføres vanntett slik at regn- og smeltevann ikke trenger ned i takkonstruksjonen. Det 

må være så stort fall at det ikke oppstår vanndammer på tekningen. Mindre dammer som 
dannes på grunn av skjøting i tekningen og som skyldes mindre ujevnheter i isolasjonsmaterialet 
innenfor fastsatte toleransegrenser for det aktuelle produktet, kan aksepteres. 

2. Vann som renner av taket må ledes bort fra bygningskonstruksjonen ved hjelp av nedløpssystem 
eller på annen måte slik at byggverket og terrenget inntil det ikke får skadelig fuktpåkjenning. 

3. Minste takhelning vil være forskjellig for de enkelte taktekninger og undertak. Takhelning på 
asfalt takbelegg og takfolier må være minimum 1:40. 

4. Tak må utformes slik at man ikke får snøsmelting med skadelig ising til følge. På tak uten lufting 
må smeltevann ledes fra kaldere til varmere deler av taket og dreneres bort i nedløp som er 
frostfritt, uten bruk av varmekabler. 

5. Taktekning må ha tilstrekkelige oppkanter mot tilliggende konstruksjoner for å unngå lekkasjer, 
for eksempel ved dørterskler. Taket må være utført slik at vann kan renne av uten å trenge inn i 
konstruksjoner, selv om sluk eller nedløp blokkeres. 

2.2.2 Anbefalinger i Byggforskserien 

Aktuelle anvisninger i Byggforskserien fra SINTEF Community som var gjeldende i 2018: 

1. Planløsning 241.010 Saksbehandling, ansvar og kontroll i byggesaker (2016) 

2. Byggdetaljer 525.002 Takformer, taktyper og oppbygning (2018) 

3. Byggdetaljer 525.207 Kompakte tak (2018) 

4. Byggdetaljer 525.324 Isolert, luftet terrasse med trebjelker 

5. Byggdetaljer 544.203 Asfalttakbelegg. Egenskaper og tekking (2011) 

6. Byggdetaljer 544.204 Tekking med asfalttakbelegg eller takfolie. Detaljløsninger (2008) 

7. Byggforvaltning 725.118 Skader i kompakte tak. Årsaker og utbedring (2012) 

8. Byggforvaltning 744.201 Tak tekket med takfolie eller asfalttakbelegg. Vedlikehold, utbedring og 
omtekking (2004) 

 

3 Registreringer og vurderinger 
NS 3424 Tilstandsanalyser av byggverk legges til grunn, nivå 2: Visuell kontroll med stikkprøver 

(fuktmålinger). Fuktmålingene er tatt på undersiden av taket. Oppdragsgiver hadde åpnet 

lokasjonene før befaringen, etter anmodning fra Multiconsult. Alle rom er ikke befart, men et 

representativt utvalg. Drift ved Herøy helsehus opplyser at de ikke har oppdaget spor etter fukt i 

andre rom enn i tannlegekontoret og i teknisk rom.  

Befaringen ble utført 11.11.2020. Det hadde regnet dagen før befaring, men på befaringsdagen var 

det opphold.  

I punktene under beskrives oppbyggingen av tak, deretter beskrives mulig årsak til lekkasjen som er 

oppdaget. Til slutt omtales de ulike bygningsdelene. 

3.1 Oppbygging tak 

3.1.1 Registreringer 

Dette avsnittet baserer seg på mottatte tegninger og observasjoner gjort på befaring. Det er noen 

avvik mellom det som er tegnet og hvordan taket er bygget. Nedenfra og opp har takene følgende 

oppbygging: 

1. Systemhimling 
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2. Gipsplate 

3. Dampsperre 

4. Isolasjon, fagverksbjelker av tre. Fallet på tak dannes av fagverksbjelkene. 

5. Diffusjonsåpent undertaksbelegg 

6. Krysslekting 48 mm x48 mm 

7. OSB-plate 

8. Tekning med tolags asfalttakbelegg 

 

 

Figur 1 Detaljtegning av tak, hentet fra mottatt underlag. Konstruktør/tegner «Bygghandling». Tegning avviker 
fra utførelse,  

På befaringen registrerte vi at hele hulrommet mellom dampsperre og vindsperre var fylt med 

isolasjon. Dette stemmer ikke overens med tegninger. Vi har ikke kontrollmålt om det er benyttet 

fagverksbjelker av annen type enn det som er tegnet. Det er ikke tegnet krysslekting mellom 

undertak og OSB-plate, men taket er krysslektet. 

Gesims/gesimsbeslag er ikke utført som tegnet: Beslaget er ikke ført like langt ned på vegg som 

tegning viser og takpappen er ikke ført som på tegning. Det kan være flere forhold som avviker fra 

tegning.   

Driftspersonell opplyste ved befaring at de har utbedret en uheldig løsning på vegg, over teknisk 

rom: Tidligere var taktekningen ført opp på vindsperren på veggen, slik at fukt på vindsperren kunne 
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renne ned bak taktekningen. Dette er nå endret, slik at vindsperren er ført over og ned på 

taktekningen, kledningen er forkortet og erstattet med et beslag. 

3.1.2 Vurderinger 

Plassbygde tak med organisk materiale må ha mulighet til å få luftet ut eventuell fuktighet i 

konstruksjonen. Derfor må det være et luftesjikt hvor eventuell kondens fra taket over og eventuell 

fukt fra konstruksjonen under kan slippe ut og luftes bort. I skrå, luftede tretak så er det som får 

luften til å sirkulere både vind og termisk oppdrift. For flate tak er det vind som vil sørge for utskifting 

av luft slik at fuktig luft blåser ut, og ny luft kommer inn. Luftesjiktet skal også sørge for at takflaten 

ikke blir varm, slik at snø ikke smelter på taket.  

Flate, oppforede tretak ansees i dag som en konstruksjon med stor risiko for fuktskader. SINTEF 

Byggforsk trakk anvisningen for flate, oppforede tretak allerede i 1997, og det har i de senere år vært 

flere skadesaker relatert til denne typen konstruksjoner.   

Siden bærekonstruksjonen er av tre, vil fukt/råteskader ha store konsekvenser. Det er derfor ekstra 

viktig å unngå fukt i konstruksjonen.  

Dersom luftingen er for dårlig, så vil fukt, f.eks. kondens på undersiden av OSB-platene om vinteren, 

ikke bli luftet ut, og kan på sikt bli en kilde til soppvekst.  

Er åpning langs gesims for stor/åpen kan det fyke inn snø og regn.  

Eventuelle takoppbygg mv. kan bidra til å begrense lufting av taket. 

Feil ved dampsperre kan føre til at varm, fuktig luft trenger opp i konstruksjonen og kondenserer.  

Skal en konstruksjon med luftet, flatt tretak bygges, må alle detaljer være nøye prosjektert og utført. 

Vi anbefaler derfor at taket omprosjekteres og ny løsning detaljeres nøye. 

3.2 Lekkasjer i overgang vegg/gesims 

Ved befaring påpekte driftspersonell at de hadde funnet en mulig kilde til fukt på tannlegekontoret: I 

overgangen gesims/vegg teknisk rom har det vært vanskelig å få en god, tett overgang, se bilde 1. 

Her har fukt kommet inn under asfalttekkingen, og har trengt videre ned i konstruksjonen. Dette 

lekkasjepunktet er utbedret, og det ble målt lave fuktverdier der fuktinntrengning ble observert. Fukt 

har kommet inn under tekkingen, og har ligget mellom asfaltbelegget og OSB-platen. 
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Bilde 1 Gesims mot vegg i teknisk rom. Sannsynlig lekkasjepunkt. 

 

3.3 Fall på tak 

 

Bilde 2: Renne på hovedtaket.   Bilde 3 Tak over teknisk rom med renne langs gesims. 

Taket er bygd opp med fall i takstolene. Det vil si at man har ensidig fall mot en slags renne. (bilde 2 

og 3). Det er ikke fall i rennen. Slukene er plassert i det nedsenkede området. På taket over teknisk 
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rom er prinsippet det samme: Fallet i takstolene brukes til å oppnå fall på tak, men her er det fall fra 

midten av taket og ut mot gesimser på langsiden. Vannet renner mot sluk ved gesimsene.  

For begge tilfeller er det ikke fall i renner, noe som har resultert i dammer på tak. I noen dammer 

anslås vanndybden til å være ca. 50 mm.  

Dammer med denne dybden er ikke i henhold til krav i TEK 10, kap 13 §12. Fallforholdene hvor 

vannet ikke har fall til sluk, men til en renne uten fall, er i strid med krav i TEK 10 og anbefalinger for 

flate tak i Byggforskserien, hvor det anbefales fall 1:40 på tak og 1:60 i renner på flate tak.  

Taktekking skal tåle noe stående vann og vanntrykk, men dammer bidrar til økt risiko for lekkasjer, 

økt behov for vedlikehold, økt begroing (det samler seg skitt og rask i dammene), og levetiden til 

tekkingen reduseres.  

Fall på tak bør utbedres for å hindre følgeskader. Takkonstruksjonen er av tre, så en lekkasje som  

ikke oppdages fordi vannet stenges inne av dampsperren kan ha store konsekvenser på sikt, i form av 

råte i bærende konstruksjoner.  

3.4 Taktekking, innfesting 

Taktekningen består av et tolags asfalttakbelegg. Både ved befaring og av mottatte bilder fremgår 

det at taktekningen er løs, det vil si at takbelegget kan løftes opp fra underlaget, eller har løsnet helt 

fra underlaget. Se bilde 4. Dette er meget uheldig, for det kan med stor sannsynlighet lede vann inn i 

konstruksjonen. Ved sterk vind kan vindkreftene rive i takpappen slik at den i verste fall løsner mer. 

Overlappene på tekkingen virker noe smale, men må kontrolleres mot leggeanvisningen.  

Langs deler av gesimsene er det lagt en ekstra stripe takbelegg i overgangen dekke/gesims, se bilde 

5. Disse ekstra stripene er dårlig festet. Dette er en uheldig løsning og ikke i henhold til god 

håndverksmessig skikk eller aktuelle anvisninger i Byggforskserien for tekking av tak, sannsynligvis 

avviker det også fra leggeanvisningen.  

Entreprenøren må fremlegge FDV-dokumentasjon på takbelegget, ref. TEK 10 kap.3 og 4. Slik 

dokumentasjon er også nødvendig for å vurdere om materialvalget har vært riktig, om utførelsen har 

fulgt monteringsanvisningen og for å vurdere om belegget har teknisk godkjenning fra SINTEF eller 

tilsvarende.  

 

Bilde 4 Takpapp er dårlig limt og dårlig festet til underlaget Bilde 5 Løs pappremse langs gesims 
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3.5 Sluk 

Taktekkingen er dårlig limt/festet til sluk. Tekkingen kan løftes opp fra kragen rundt sluket (bilde 7), 

slik at vann lett kan trenge inn under takbelegget og videre ned i konstruksjonen. En mulig årsak til 

skader og feil på taksluk er feil montering og at feil sluktype er benyttet. For å vurdere om sluktypen 

er feil, må dokumentasjon på takbelegg og sluk fremlegges. Dersom sluket er en type med flensplate, 

som skal legges mellom de to sjiktene med taktekning, så er arbeidet dårlig utført. Sluk og nedløpsrør 

er ikke inspisert lenger ned i konstruksjonen.  

  

Bilde 6 Sluk      Bilde 7 løs tekking ved sluk 

 

3.6 Gesimsbeslag, gesims 

Gesimsbeslagene er uheldig utformet: Beslaget er skrudd fast i overkant gesims, slik at både beslag 

og underliggende papp er perforert. Dette er en uheldig løsning som strider mot preaksepterte 

løsninger i Byggforskserien. Erfaringsmessig er dette en uheldig løsning som kan føre til lekkasjer og 

dermed fuktskader i underliggende konstruksjon.  

Gesimsbeslaget har heller ikke et perforert beslag som både skal slippe inn luft og samtidig holde 

kanten på beslaget på plass (avstandsbeslag).  

Beslaget er ikke utført som det er prosjektert. Det er noe risiko for at snø og slagregn blåser inn på 

undertaket med den utformingen gesimsen har nå. Siden det ikke er en gjeldende preakseptert 

løsning for denne typen tak, er det nærliggende å skue til anvisning fra byggforsk 525.324 Isolert, 

luftet terrasse med trebjelker. For tretak anbefaler Byggforsk en løsning med raftekasse langs sidene 

for å slippe inn luft og samtidig bremse snø og vann som kan fyke inn. Dette ivaretas ikke med den 

løsningen som er tegnet og utført. 

Glipen mellom bordkledning og horisontale bord i gesims er åpningen for luft til takkonstruksjonen. 

Den virker stedvis noe smal, og glipen mellom gesimsbeslag og bordkledning er delvis sperret med 

horisontale lekter som muligens er tiltenkt en funksjon som avstandsholdere. Lektene er kun ved 

innfestingspunkter.  

Der taket har høybrekk, er gesimsen noe lavere enn den gesimshøyden som er anbefalt i Byggforsk.  

3.7 Luftesjikt og diffusjonsåpent undertak: 

I gamle anbefalinger for flate tak av denne typen, settes 50 mm som minimum høyde på luftespalten. 

Det vil si at luftesjiktet på dette taket er større enn minimumshøyden.  
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Det er lagt et diffusjonsåpent undertaksbelegg mellom isolasjonssjiktet og luftesjiktet. Dette belegget 

bør være så diffusjonsåpent at det slipper ut fukt, men så vanntett at fukt som kommer ned på taket 

ikke skal renne ned i konstruksjonen. Det ser ut til at det diffusjonsåpne undertaket ikke er klemt i 

skjøtene, det er store gap/åpninger i diffusjonsåpen duk. I henhold til TEK 10 §13-17 (3) skal 

underliggende konstruksjon beskyttes av et vanntett undertak, det er ikke innfridd her. 

3.8 Fuktmålinger 

Målinger under 18 % RF i trevirke er akseptabelt, mens over 30 % representerer fare for råte/fritt 

vann i treet. 

Lokasjon Måling % RF målt i materialer 

Tak, tannlegekontor målepunkt 1 9,2 – Dette er normalt tørt og tilsier at 

lekkasjen har blitt stanset. 

Lokasjon, tak målepunkt 2 0 (tørt) Ingen spor etter fukt. 

Lokasjon, tak målepunkt 3 0 (tørt) Ingen spor etter fukt. 

Lokasjon, tak målepunkt 4 0 (tørt) Ingen spor etter fukt. 

Horisontal lekt utendørs, målepunkt 5  31,6 % Høyt fuktnivå. Dette tyder på uheldig 

utforming av løsning/lufting.  

 

Figur 2 Plassering av målepunkter - fuktmålinger 

 

3.9 Oppsummering 

Flere av forholdene som er registrert er i strid med krav i TEK 10, spesielt §13-17 (2) og (3).  

Det er mange feil/mangler som kan føre til lekkasjer og/eller kondens i tak og påfølgende 

følgeskader.  
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4 Anbefalte tiltak 

Ut fra det som er observert på stedet, vurderes det at taket har såpass mange vesentlige mangler at 

omfattende tiltak må iverksettes for å unngå skader på sikt. Risikoen ved å ikke utføre tiltak på taket, 

er at det kan utvikle seg fuktskader som ikke oppdages før de får større konsekvenser. 

Alternativ 0: Omtekking 

Utbedre oppståtte skader/lekkasjepunkt. Fjerne eksisterende tekking som ikke er festet til 

underlaget og legg nytt asfalttakbelegg på taket og nye beslag. Monter sensorer/fuktlogging flere 

steder i taket. 

Fordel: Mindre kostnader til reparasjon. 

Ulemper: Stor risiko for at nye skader oppstår.  

Alternativ 1: Ombygging av tak 

- Fjerne takbelegget, beslag og OSB-plater samt krysslekting 

- Legge nytt diffusjonsåpent undertaksbelegg/kombinert undertak og vindsperre som klemmes 

mot underlaget/takstolene 

- Montere ny krysslekting, etablere bedre fall på taket og i renner for å unngå at vann samler seg i 

dammer samtidig som god lufting sikres: Løsning for lufting av tak, størrelse på lufteåpning og 

utførelse av gesims må detaljprosjekteres.  

- Ny gesimsløsning, nytt gesimsbeslag, nye taksluk. 

- Etablere nødoverløp. 

Fordel: Taket vil fortsatt være et flatt, luftet tak, men med en bedre løsning enn i dag. Mindre risiko 

for følgeskader. 

Ulemper: Flatt, luftet tak er generelt en konstruksjon som må bygges med stor nøyaktighet i alle 

ledd, fra prosjekterende til utførende. Man må bl.a. unngå å bygge inn fukt i konstruksjonen. I tillegg 

er tiltaket omfattende og man risikerer å måtte bygge inn bygget i byggefasen for å unngå skader i 

rommene i etasjen under.  

Alternativ 2: Ombygging av tak 

- Rive eksisterende tak ned til takstolene. Fjerne isolasjonen i høyde med takstoler, fjerne 

dampsperren. 

- Legge nye bærende plater på takstolene, legge ny dampsperre og isolasjon på oversiden av OSB-

platene, tekke over isolasjonssjiktet. Bygge opp gesimser noe. Da får man et kompakt tak. 

Fordel: Taket vil være et varmt, kompakt tak. Dette regnes som en «tryggere» konstruksjon mht. 

risiko for lekkasjer/fuktskader enn luftet, flatt tretak. 

 

Ut fra en samlet vurdering anbefales alternativ 1.  

Alternativ 0 ansees som en midlertidig løsning, og alternativ 2 vil føre til større ombygginger av 

gesims og medføre større inngripen i underliggende rom.  
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5 Oppsummering kostnader 
Kostnadene er entreprisekostnader og er å forstå som grove estimater. Alle kostnader er angitt eks. 

mva. 

Totalt anslås kostnadene til ca. kr 2 900 000,- eks mva.  

Tiltakene er nærmere spesifisert i etterfølgende kapitler. 

5.1 Strakstiltak 
Det anbefales ikke å utføre strakstiltak, men de foreslåtte tiltakene bør utføres i løpet av kort tid. 

Tiltakene må gjennomføres på grunnlag av en gjennomprosjektert løsning. Innen endelige tiltak 

gjennomføres, kan avbøtende tiltak utføres. 

Avbøtende tiltak er: 

- Overvåking med hensyn til om det kommer fuktspor i himling for å kunne iverksette tiltak raskt. 

- Liming av eksisterende tekking, slik at det ikke kommer fukt inn i de åpne skjøtene. 

Avbøtende tiltak stipuleres til kr 10 000,- eks. mva. Disse tiltakene er ikke en endelig løsning, men er 

tiltak for å unngå større skader innen taket bygges om.  

5.2 Anbefalte tiltak  
Med anbefalte tiltak menes tiltak som setter taket i stand slik at det er liten risiko for skader, og at 

taket tilfredsstiller krav i TEK 17 og aktuelle anvisninger i Byggforskserien, i den grad det er aktuelt. 

Videre følger en oppsummering av kostnader for anbefalte tiltak. Prisene er entreprisekostnad, dvs. 

uten kostnader for prosjektering, byggeledelse og mva. Rammekostnaden inkl. mva. og med noe 

forventede tillegg, vil ligge ca. 50 % over entreprisekostnaden. Prisene er vedheftet en usikkerhet på 

+/- 25 %. 

Prisene under gjelder anbefalte tiltak i alternativ 1:  

Entreprisekostnader anslås grovt til kr 2 900 000,-, fordelt på følgende anbefalte tiltak: 

 

KORTFATTET BESKRIVELSE AV TILTAK Entreprisekost [kr] 

Riving av eksisterende tak, med OSB-plater og lufting – ca 780 m2  200 000,- 

Nytt undertak  400 000,- 

Nytt tak, inkludert beslag og ny løsning ved gesims  1 700 000 

  

Sum   2 300 000,- 

Uspesifiserte arbeider 25 % (avrundet)  600 000,- 

Sum anbefalte tiltak (avrundet) 2 900 000,- 

 


