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0 Generelt

01 Innhold
Dette bladet inneholder anvisninger for dimensjonering og
utførelse av taktro av bord eller trebaserte platematerialer,
beregnet som bærende underlag for f.eks. takbelegg, tak-
shingel, båndtekning og torv, se fig. 01. Hvilken taktro som
er best egnet ved ulike taktekninger, er behandlet i bladene
for den enkelte tekningstype, se Byggdetaljer gruppe 544.
Taktro av tre kan også brukes som undertak for opplektede
taktekninger, se Byggdetaljer 525.866 Undertak.

02 Henvisninger
Plan- og bygningsloven (pbl)
Teknisk forskrift til pbl (TEK) med veiledning
Standarder:
NS 3185 Høvellast. Underpanel
NS 3420-Q Beskrivelsestekster for bygg, anlegg, installasjo-

ner − Del Q
NS 3470-1 Prosjektering av trekonstruksjoner − Bereg-

nings- og konstruksjonsregler − Del 1: Allmenne
regler

NS 3491-1 Prosjektering av konstruksjoner − Dimensjone-
rende laster − Del 1: Egenlaster og nyttelaster

NS 3491-3 Prosjektering av konstruksjoner − Dimensjone-
rende laster − Del 3: Snølaster

NS-EN 300 Plater av tynne, lange spon med en bestemt
orientering (OSB) − Definisjoner, klassifisering
og spesifikasjoner

NS-EN 312-5 Sponplater − Krav − Del 5: Krav til bærende
plater for bruk under fuktige forhold

NS-EN 12871 Trebaserte plater − Ytelsesspesifikasjoner
og krav til bærende plater til bruk i gulv, vegger
og tak

Byggdetaljer:
525.866 Undertak
570.010 NBI Teknisk Godkjenning
570.020 NBI Produktsertifisering
571.046 Sponplater. Typer og egenskaper
571.049 Kryssfinérplater. Typer og egenskaper
571.050 OSB-plater. Typer og egenskaper
571.523 Trelast av gran og furu. Egenskaper og dimen-

sjoner

1 Materialer

11 Dokumentasjon av produktegenskaper
TEK krever i kap. 5 at man skal dokumentere egenskaper
til produkter som benyttes i byggverk eller konstruksjoner.

Egenskapene skal dokumenteres i henhold til gjeldende
Norsk Standard eller annen teknisk spesifikasjon, f.eks. NBI
Teknisk Godkjenning eller NBI Produktsertifikat, inklusive
ev. produktspesifikk monteringsveiledning.

12 Trebaserte plater
121 Generelt. Aktuelle platematerialer til taktro er min. 12 mm

tykke fuktbestandige kryssfinerplater, OSB-plater eller spon-
plater. Standard plateformater har 2 400 mm lengde og 600
eller 1 200 mm bredde. Plater med not og fjær kan skjøtes
uten bruk av spikerslag på tvers av understøttelsene. Pla-
tene bør da være testet for å påvise at not og fjær tilfredsstiller
kravene til styrke og stivhet som er gitt i NS-EN 12871.
Godkjenningsdokumenter for platefabrikat til taktro som har
NBI Teknisk Godkjenning er vist på Byggforsks internett-
sider, www.byggforsk.no.

122 Kryssfinerplater leveres i et stort antall typer og fabrikat.
De fleste produseres etter egne industristandarder. Mest
vanlig er nordiske bygningsplater basert på finer av gran-
virke. Platene har normalt et vannfast lim og betegnes Ex-
terior. Taktro av kryssfiner er ved høy fuktighet relativt ømfint-
lig for muggdannelse på undersiden. Det produseres pla-
ter med fabrikkpåført overflatebehandling mot mugg- og
soppvekst. Se for øvrig Byggdetaljer 571.049.

123 OSB-plater ("Oriented Strand Boards") er bygningsplater
laget av relativt lange, retningsorienterte og sammenlimte
trespon. Platene produseres normalt i henhold til NS-EN 300.
Til taktro brukes plater som har vannfast eller fuktbestandig
lim og betegnelse OSB/3 eller OSB/4. Platene er merket
med betegnelse og EN 300. Se Byggdetaljer 571.050.

Fig. 01
Taktro som underlag for tekning med takbelegg, asfalt takshingel,
båndtekning etc.
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124 Sponplater til taktro produseres normalt i henhold til NS-
EN 312-5, og har fuktbestandig lim. Platene er merket med
NS-EN 312-5 eller EN 312-5. Se Byggdetaljer 571.046.

13 Bord
Til taktro av bord brukes underpanel eller rupanel med not
og fjær og tykkelse min. 15 mm. Bordene bør minst tilfreds-
stille kvalitetskravene i NS 3185. Se for øvrig Byggdetaljer
571.523. Bordene kan være endepløyde for skjøting mel-
lom understøttelsene. Tykkelsen bør da være min. 18 mm
for å unngå skader ved gangtrafikk o.l. Anbefalt bordbredde
er 95 mm, men bord med bredde opp til 120 mm kan også
brukes. Brede bord kan få synlig kuving pga. fuktbevegelser,
og de kan gå ut av not og fjær ved spesielt stor krymping.
Standard beskrivelsestekster i NS 3420-Q3 angir generelt
en min. tykkelse på 18 mm og en maks. bredde på 110 mm
for bord som underlag for tekning med takbelegg eller as-
falt takshingel.

14 Festemidler
Spiker eller ev. skruer til feste av taktro bør være varmfor-
sinket eller ha tilsvarende god korrosjonsbeskyttelse.

2 Dimensjonering

21 Dimensjoneringstabell
Tabell 21 viser anbefalte minimumstykkelser for bærende
taktro generelt, og kan anvendes dersom det ikke foreligger
mer detaljerte, produktspesifikke verdier som f.eks. i NBI
Teknisk Godkjenning. Spennvidde tilsvarer senteravstanden
mellom taksperrer, takstoler, åser o.l. Tabellen gjelder for
alle takvinkler og for tak med snøfangere. Begrensningene
for flate tak er gitt i pkt. 22. Det er forutsatt taktekning med
egenlast på 0,1 kN/m², noe som dekker asfalt takbelegg,
takfolie, asfalt takshingel, båndtekning o.l. Tabell for torv-
tak er vist i pkt. 23. Beregningsforutsetningene for tabellen
er nærmere angitt i pkt.  24. Kravet til maksimal nedbøyning
av taktroplater forutsetter at takbelegg festes mekanisk el-
ler punktklebes, og ikke helklebes.

22 Flate tak
221 Avrenning. For å hindre at varig nedbøyning av taktroplater

over tid fører til for dårlig avrenning, bør tykkelsene som er
angitt i tabell 21 økes med 3 mm for taktro av OSB- eller
sponplater når takflaten har mindre fall enn 1:20, og
dimensjonerende snølast på mark samtidig er ≥ 3,0 kN/m².

222 Tak med tekning som har ballast av singel, betongheller
e.l. bør ha taktro av bord eller kryssfiner, se Byggdetaljer
544.202 Tekking med takfolier og 544.203 Tekking med as-
falt takbelegg. Spennvidden bør være maks. 600 mm og
tykkelsene i tabell 21 økes med 3 mm når dimensjoneren-
de snølast på mark er ≥ 5,0 kN/m².

23 Torvtak
Taktro til tak som skal tekkes med torv, bør ha en spenn-
vidde på maks. 600 mm. Tabell 23 viser anbefalte mini-
mumstykkelser. Det er forutsatt at torvlaget har en egen-
last på maks. 3 kN/m². Beregningsforutsetningene for tabel-
len er nærmere angitt i pkt. 24.

24 Beregnings- og dimensjoneringsforutsetninger for ta-
bellene

241 Generelt. Tabellene 21 og 23 er beregnet i henhold til NS
3470-1, NS 3491-1, NS 3491-3 og NS-EN 12871.

242 Materialdata. For sponplater og OSB-plater er det anvendt
materialdata i henhold til NS-EN 12369-1 Trebaserte plater
− Karakteristiske verdier for dimensjonering av trekonstruk-
sjoner − Del 1: OSB-plater, sponplater og trefiberplater. For
kryssfinerplater er det anvendt konservative verdier for de
konstruksjonsplatene som er vanlige på det norske marke-
det. For taktro av bord er det forutsatt materialdata tilsvarende
konstruksjonstrevirke i fasthetsklasse minimum C14 i hen-
hold til NS-EN 338 Konstruksjonstrevirke − Styrkeklasser.

243 Krav til nedbøyning. For platematerialer er det forutsatt en
nedbøyning som i henhold til NS-EN 12871 gir en total fuge-
åpning på maks. 1,5 mm. For taktro av bord er det forutsatt
en maks. nedbøyning på 1/200 av spennvidden.

244 Pålitelighetsklasse. Det er forutsatt pålitelighetsklasse 2 i
henhold til NS 3490 Prosjektering av konstruksjoner − Krav
til pålitelighet.

245 Formfaktor. Det er forutsatt formfaktor 0,8 for snølast i hen-
hold til NS 3491-3.

Tabell 23
Anbefalt minste tykkelse på bærende taktro for tak tekket med torv

1) Karakteristisk snølast på mark, sk, som angitt i NS 3491-3 (basert
på grunnverdien for kommunen med ev. tillegg for høyde over
kommunesenter)

Tabell 21
Anbefalt minste tykkelse på bærende taktro for tak tekket med tak-
belegg, asfalt takshingel, båndtekning e.l.

1) Karakteristisk snølast på mark, sk, som angitt i NS 3491-3 (basert
på grunnverdien for kommunen med ev. tillegg for høyde over kom-
munesenter)

2) Se i tillegg pkt. 13 vedr. krav til minste tykkelse på taktro av bord



− 3 − 525.861

3 Utførelse med plater

31 Generelt
Taktroplater må legges i forband, og med den lengste si-
den vinkelrett på understøttelsene (sperrer, takstoler o.l.).
Platene må alltid spenne over minst to felt, og i lengderet-
ningen skjøtes midt over understøttelsene. Det er viktig å
legge platene nøyaktig vinkelrett på understøttelsene fra
starten, og man bør bruke en snorslått linje én platebredde
inn fra kanten som utgangspunkt.

32 Kondisjonering
Ved leveranse har trebaserte plater vanligvis lavere fukt-
innhold enn det de vil ha som taktro, og platene kan derfor
svelle i plateplanet etter montasje. Spesielt OSB- og spon-
plater bør derfor settes til kondisjonering på byggeplassen
for å få tilnærmet fuktlikevekt med omgivende luft før de
monteres. Platene må settes/stables slik at luft kommer til
alle platene fra alle sider, og platene må være beskyttet
mot nedbør og mot fukt fra grunnen.

33 Plateskjøter
Endekanter plasseres tilnærmet sentrisk over understøttel-
sene, se fig. 33 a. Endekanter er som regel rettkappet. Pla-
tene bør legges med en liten klaring mellom kantene for å
gi rom for svelling i plateplanet. Langsider med not og fjær
skjøtes uten understøttelse av skjøtene. Dersom langsidene
er rettkappet, må plateskjøtene understøttes med spikerslag
som vist i fig. 33 b.

34 Spikring
Taktroplater festes med spiker i avstand maks. c/c 150 mm
langs alle platekanter, og i avstand maks. c/c 300 mm til
midtunderstøttelser. Rillet spiker gir best feste. Til plater med
tykkelse maks. 16 mm brukes 55 mm lange spiker, og til
tykkere plater min. 65 mm. På spesielt høye og vindutsatte
bygninger uten store gesimsoppkanter bør festene kontrol-
leres ved å beregne kapasitet mot vindsug langs takets
kanter. I ferdig taktro må det ikke forekomme oppstående
spiker eller annet som kan forårsake skader på tekningen.

35 Kantunderstøttelse
Taktroplater må understøttes med spikerslag e.l. langs alle
takkanter og rundt åpninger i takflaten, f.eks. skorsteins-
og kanalgjennomføringer.

36 Bevegelsesmuligheter
En taktro vil alltid bevege seg i plateplanet som følge av
varierende fuktforhold, selv om platene er kondisjonert før
montasje som angitt i pkt. 32. Taktroen må derfor ha beve-
gelsesmuligheter, og avslutninger ved kanter og gjennomfø-
ringer i taket må gi rom for ekspansjon av taktroen. Fuktbe-
vegelser i en taktro kan ofte tas opp ved at underliggende
takstoler, sperrer eller åser vrir seg, men f.eks. for valmtak
kan bevegelsene forplante seg til veggene under. Store tak-
flater, som f.eks. lange kontinuerlige rekkehustak, tak på
større industribygg o.l., må eventuelt deles opp i seksjoner
med ekspansjonsfuger for å hindre at de totale fuktbeve-
gelsene blir større enn det takkonstruksjonen kan ta opp.
Slik seksjonering er særlig aktuelt ved bruk av OSB- og
sponplater. Dersom taktroen blir sterkt oppfuktet av direkte
nedbør eller spesielt høy luftfuktighet over lang tid, må man
regne med en mulig ekspansjon i plateplanet i størrelsesor-
den 1,0−1,5 mm/m for kryssfiner, ca. 2 mm/m for OSB-pla-
ter og 2,5−3,0 mm/m for sponplater.

Fig. 33 a
Montasje av plater med not og fjær på langsidene
Man må ikke bruke lim i not og fjær.

Fig. 33 b
Plater med rettkappede langsider med spikerslag under plateskjøtene
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4 Utførelse med bord

41 Generelt
Bord legges vinkelrett på understøttelsene og må spenne
over minst to felt. Rettkappede ender skal ha opplegg på
en understøttelse, se fig. 41 a. Dersom det brukes ende-
pløyde bord som skjøtes vilkårlig i forhold til understøttel-
sene, må skjøtene fordeles slik at maksimum hvert tredje
bord skjøtes i samme felt, se fig. 41 b.

Fig. 41 a og b
Taktro av bord
a. Rettkappede ender skal ha opplegg på en understøttelse.
b. Endeskjøter bør fordeles mest mulig jevnt, og maksimum hvert tredje

bord må skjøtes i samme felt når det brukes endepløyde bord.

42 Fuktinnhold
Ved legging bør bord til taktro ha et fuktinnhold som ligger
i området 15−22 %. For høyt fuktinnhold ved legging kan
føre til at bordene kryper ut av not og fjær ved senere uttør-
king. For lavt fuktinnhold ved legging kan føre til at borde-
ne sveller så mye ved senere oppfukting at de kan slå seg
opp.

43 Spikring
Bordene bør festes med 2 stk. spiker i hver understøttelse for
å sikre at bordene blir liggende plant. Til 15 mm bord brukes
55 mm lange spiker, og til større tykkelser min. 65 mm.

5 Gavlutstikk

Maksimalt fritt utstikk på gavler uten ekstra understøttelse
bør ikke være mer enn ca. 200 mm for bord og kryssfinerpla-
ter og 150 mm for OSB- og sponplater såfremt det ikke gjø-
res nærmere beregningskontroll av bæreevnen for den ak-
tuelle konstruksjonen. Det forutsettes at kanten avstives med
vindskibord e.l.

6 Referanser

61 Utarbeidelse
Bladet erstatter blad med samme nummer, utgitt i 1994.
Redaksjonen ble avsluttet i april 2002.


