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SINTEF Byggforsk 

Litt om SINTEF og SINTEF Byggforsk 

� SINTEF er Skandinavias største uavhengige 
forskningskonsern (ca 2100 ansatte) 

� SINTEF Byggforsk ble til i 2006 som en sammenslåing av 
NBI og SINTEF (ca 250 ansatte) 

� Viktigste arbeidsområder er forskning og utvikling, 
forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og 
kunnskapsformidling 

� Jobber både med grønne tak og lokal 
overvannshåndtering, og har utgitt flere anvisninger. 
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SINTEF Byggforsk 

� På oppdrag fra Bærum og 
Oslo kommuner, gjennom 
samarbeidet Framtidens 
byer 

� Utført i et samarbeid mellom 
Universitetet for miljø- og 
biovitenskap (UMB) og 

SINTEF Byggforsk  
� Mange aktører har velvillig 

stilt sin kunnskap til 
disposisjon, - en stor takk 
til dem 

� Grønne tak er ett ledd i 
lokal overvannshåndtering 
og klimatilpasning 
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SINTEF Byggforsk 

Hva rapporten inneholder, og  

litt om hvordan vi jobbet 

� Kunnskapsinnhenting via kontakt og 
samarbeid med mange aktører i 
bransjen 

� Casestudium der det inngikk en 
spørreundersøkelse om, og 
befaringer til 9 utvalgte tak 

� Fakta-ark fra takene 
� Oppsummering av kunnskap om 

fordrøyningseffekt fra forsøk i Norge 
og fra litteraturen 

� Datasimuleringer for å belyse hvilke 
faktorer som påvirker fordrøyning 
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SINTEF Byggforsk 

Typisk oppbygging av intensive grønne tak 

� Vekstmedium med 
beplantning, samt gang og 
oppholdsarealer med 
belegning. 

� Drenering 
� Beskyttelse av membranen 
� Oppbygning av selve 

takkonstruksjonen med 
membran/takbelegg som 
for vanlige kompakte tak 
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SINTEF Byggforsk 

Typisk oppbygging av sedumtak 

� Sedum 
� Vekstmedium 
� Drenerende og 

vannlagrende lag 
� Beskyttelse av 

membranen 
� Oppbygning av selve 

takkonstruksjonen med 
membran/takbelegg som 
for vanlige kompakte tak 
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SINTEF Byggforsk 

Kontroll av takets 

bæreevne 

� Ved nybygging må vekten 
av riktig type grønt tak 
legges til grunn for 
dimensjonering av 
bæresystem. 

� Ved ettermontering av 
grønt tak må 
bæresystemet kontrolleres 
for tilleggsvekten av det 
grønne taket i vannmettet 
tilstand. 
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SINTEF Byggforsk 

Vurder branntekniske forhold og 

risiko for brannspredning 

Torvtak 

� Har ikke brannteknisk 
klasse Broof (t2). Det kan 
begrense bruken til der 
risiko for brannsmitte er 
liten. 

Intensive tak 

� Har normalt god motstand 
mot gnister og varm stråling 
når det skjøttes med 
vanning, klipping etc 
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SINTEF Byggforsk 

Risiko for 

brannspredning 

Sedumtak 

� Utgjør normalt liten 
brannfare, men skal 
tilfredsstille Broof (t2) 

� Krever tiltak som utskifting 
til ubrennbare materialer 
som stein eller 
betongheller 500 mm før 
gjennomføringer, overlys 
eller parapet. 
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SINTEF Byggforsk 

Unngå 

vindavblåsing 

� I rand- og hjørnesoner på 
tak kan dimensjonerende 
vindlast (sug) komme opp i 
mer enn 4000 N/m2 

� Sedummatter veier ca 35-
50 kg/m2 (350–500 N/m2) 

� Dvs. takbelegg må festes 
mekanisk. 

� Vurder tiltak (f.eks betongheller) 

mot avblåsing av sedum-
mattene,  viktig ved sug     
�������1�P� 
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SINTEF Byggforsk 

Fuktsikring - Takbelegg / membran 

� Velg takbelegg med 
dokumenterte egenskaper 

� Kontroller om takbelegget 
har dokumentert motstand 
mot gjennomgroing av røtter 

� Vurder tetthetskontroll med 
vann når hele membranen 
er ferdig lagt og før den 
bygges inn 

� Ekstra KS av inntekking av 
vanskelige detaljer der 
tetthetskontroll med vann 
ikke var mulig 
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Membranen kan være: 
� Asfalt takbelegg  
� Takfolie 
Belegget rulles ut og sveises 
sammen til et vanntett hele. 



SINTEF Byggforsk 

Fall og avløp fra taket 

� Fall: 
� Flater: min. 1:40 
� Renner: min. 1:60 

� Drenering: 
� Innvendige nedløp 
� Nødoverløp 

� Sluk: 
� Antall og plassering 
� Frostfri utførelse 

� Gjennomføringer: 
� Plasseres i høybrekk 
� God detaljutførelse 
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SINTEF Byggforsk 

Beskytt membranen mot skader  

� Membranen skades for ofte 
i byggeperioden etter at 
den var ferdig lagt 

� Steng av området, og legg 
ut beskyttelse 

� Vurder type beskyttelse ut 
fra type og omfang av 
belastninger 

� Ikke undervurder, behovet 
er ofte litt større enn du tror 

� Kontroller at takflaten er fri 
for fremmedlegemer som 
kan skade takbelegget. 

13 



SINTEF Byggforsk 

Nødvendig sikring  

� Tak, også grønne tak, må 
ha enkel adkomst for 
vedlikehold og skjøtsel. 

� Vurder åpen vs begrenset 
tilgang til taket 

� Husk at arbeid på tak 
krever sikring 

� Vurder hvilke permanente 
sikringstiltak det bør 
klargjøres for 
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SINTEF Byggforsk 

Velfungerende grønne tak gir god 

fordrøyningseffekt  

Publikasjoner og forsøk viser: 
9 Redusert 

avrenningsintensitet 
9 Forsinkelse av avrenning 
9 Tilbakeholdelse av vann 

 

� Forskjellen i observerte 
verdier varierer en del med 
type grønt tak og klimaet 

� Grovt oppsummert kan det 
holde tilbake 50 – 80 % av 
nedbøren gjennom ett år 
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Figuren viser typisk forløp av et 
nedbørsforløp og tilsvarende 

avrenningsforløp fra et grønt tak,  

Redusert avrennings-
intensitet 

Tidsforsinkelse 



SINTEF Byggforsk 

Takk for oppgaven 
og  

takk for samarbeidet 
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