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0 Generelt

01 Innhold
Dette bladet behandler tekking av tak med bord. Bladet 
omtaler krav og forutsetninger, oppbygging av undertak, 
dimensjonering av sløyfer og lekter, materialer til tekningen, 
og framgangsmåte ved tekking med detaljløsninger. 

02 Henvisninger
Plan- og bygningsloven (pbl)
Teknisk forskrift til pbl (TEK) med veiledning
Forskrift om begrensninger i bruk m.m. av enkelte farlige 
kjemikalier (forskrift om farlige kjemikalier)
Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. med vei-
ledning (forskrift om stillaser, stiger m.m.)
Standarder:
NS-INSTA 142 Nordiske regler for visuell styrkesortering 

av trelast
NS-EN 519 Konstruksjonstrevirke – Sortering – Krav til 

maskinelt styrkesortert trevirke og sorterings-
maskiner

NS-EN 336 Konstruksjonstrevirke – Størrelser, tillatte av-
vik

NS-EN 338 Konstruksjonstrevirke – Styrkeklasser
NS 3186 Trelast – Utvendig kledningsbord
Planløsning:
241.305 Tett småhusbebyggelse − brannteknisk prosjek-

tering
Byggdetaljer:
432.101 Trykkimpregnering og annen kjemisk trebeskyt-

telse mot sopper, insekter og marine borere
520.241 Vindforankring av trehus
525.861 Taktro av tre
525.866 Undertak
525.921 Takrenner og nedløpsrør
525.931 Snøfangere
525.933 Sikringsutstyr for arbeid på tak
571.523 Trelast av gran og furu. Egenskaper og dimen-

sjoner
Byggforvaltning:
744.105 Utbedring og omlegging av overlappstekning. 

Del I og II

1 Krav og forutsetninger

11 Prinsipp
Framgangsmåten ved tekking med bord er i prinsippet den 
samme som for tekking med takstein. På undertaket – som 
enten kan være bærende i form av taktro (se pkt. 22) eller 
ikke-bærende (se pkt. 23) – legges sløyfer, lekter og tekning. 
Dette gir en viss krysslufting mel lom undertak og taktekning 
og mulighet for avren ning av inndrevet vann.
Når man tekker med bord, bør man generelt bruke bæ rende 
undertak med asfaltunderlagsbelegg.

12 Takvinkel
Minste takvinkel avhenger av undertaket og værfor holdene 
på stedet. På ikke værharde steder bør tak vinkelen vanligvis 
være minst 22° og på værharde steder minst 27°. Dersom 
man bruker løsningen for tekning av undertak som er vist i 
fi g. 22 b, kan minste takvinkel reduseres noe.

13 Egenlast
Egenlasten for tekning med bord og bærekonstruk sjon av 
tre, undertak, underlagsbelegg, sløyfer og lekter regnes til 
750 N/m2 takfl ate.
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14 Forankring
Vinden forårsaker sug på takfl aten. Suget er størst ved 
gavlene, langs raft og møne, ved hjørner, skorsteiner og 
sprang i takfl aten. Sugvirkningen er størst når takvinkelen 
er liten. Virkningen av suget er større ved bruk av ikke-
bærende undertak enn ved bruk av bærende undertak. 
Taktekningsbordene må være tilstrekkelig forankret til bæ-
rekonstruksjonene via lektene. Forankringen av lektene er 
normalt det kritiske punktet. Om forankring, se pkt. 333 og 
Byggdetaljer 520.241. Undertaket må festes godt, særlig 
over takframspring.

15 Brann
Taktekningsbordene er ikke klassifi sert brannteknisk. Tek-
ningen kan derfor bare brukes på småhus, det vil si enebo-
liger, tomannsboliger og andre lave bygninger med et lite 
antall mennesker, i områder der risikoen for smittebrann er 
liten. Liten risiko for smittebrann betyr vanligvis at avstanden 
mellom de enkelte bygningene må være minst 8 m.

16 Bruk av takvann
Trykkimpregnerte bord kan ikke bru kes der takvannet skal 
nyttes til husholdnings-/for bruksvann. Utvasking av impreg-
neringsmidler og bei s vil forurense vannet.

17 Vernehensyn
Bord som er trykkimpregnert med kreosot, er kun tillatt til 
næringsvirksomhet. Da gjelder spesielle bestemmelser, se 
forskrift om farlige kjemikalier. Følgende hensyn bør tas ved 
arbeid med trykkimpregnert trevirke:
− Støvende bearbeiding av saltimpregnerte materialer 

utover vanlig endekapping utendørs krever forsik tighet. 
Bruk støvmaske med P2-fi lter. 

− Brenn ikke treavfall fra trykkimpregnerte materialer. Slikt 
avfall skal leveres på kom munal eller annen egnet avfalls-
plass.

18 Dokumentasjon av produktegenskaper
TEK krever at produktegenskaper som er av betydning for 
de grunnleggende kravene til byggverk, skal være dokumen-
tert før produktet omsettes og brukes. Dokumentasjonen 
gjøres normalt i henhold til Norsk Standard eller tilsvarende 
tekniske spesifi kasjoner. Som nøy tralt kontrollorgan utarbei-
der Norges byggforskningsinstitutt slik dokumentasjon i form 
av NBI Teknisk Godkjenning og NBI Produktsertifi sering.

2 Oppbygging av undertak

21 Generelt
Undertaket monteres for å fange opp fokksnø som smelter, 
eller vann som kan renne inn sideveis mellom bordene 
og i endeskjøtene. Vann skal kunne renne fritt nedover 
undertaket og ut. Undertaket skal også holde taket tett i 
byg geperioden. Undertakets kvalitet vil ofte avgjøre hvor 
lenge taket kan fungere tilfredsstillende, se Byggdetaljer 
525.861 og 525.866.

22 Taktro av tre
Taktro av tre er et bærende undertak og kan bestå av 

Fig. 22 a
Taktro av tre med underlagsbelegg av asfalt

bord eller trebaserte plater. Avstanden mellom sperrene 
eller takstolene og snølasten er avgjørende for tykkelsen. 
Underlagsbeleg get bør legges så raskt som mulig. Sløyfene
legges oppå underlagsbelegget og bør plasseres rett over 
sperrer/takstol, se fi g. 22 a. 

Fig. 22 b
Trekantformede sløyfer med avrundet hjørne brukes der det stilles 
store krav til undertakets tetthet. Underlagsbelegget legges over og 
skjøtes på sløyfene.

Ved de slakeste takhelningene eller på spesielt værharde 
steder leg ges underlagsbelegget over trekantprofi lerte 
sløyfer med avrundet hjørne, se fi g. 22 b. Man bør bruke as-
faltunderlagsbelegg med polyesterstamme, da denne typen 
er smidigere enn underlagsbelegg med glassfi berstamme. 
Dette er spesielt fordelaktig ved bruk av løsningen i fi g. 22 b. 
Spikrer og skruer til underlagsbelegg må være varmforsinket 
eller ha tilsvarende god korrosjonsbeskyttelse.

23 Ikke-bærende undertak
Ikke-bærende undertak passer best der værpåkjenningen 
er liten eller i konstruksjoner der kravene til taket kan redu-
seres. Dette gjelder for eksempel garasjer og boder.
Ikke-bærende undertak kan be stå av asfaltimpregnerte 
trefi berplater, kartongpla ter eller rullprodukter. 
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3 Sløyfer og lekter

31 Materialer
311 Generelt. Trematerialer til sløyfer og lekter bør være trykk-Generelt. Trematerialer til sløyfer og lekter bør være trykk-Generelt

im pregnert furu i klasse AB etter NTR-dokument nr. 1 [821]. 
Lektene må ha kvalitet tilsvarende konstruksjonstrevirke i 
fasthetsklasse C18 i henhold til NS-EN 338 eller NS-EN 
519. 

312 Spikrer og skruer til sløyfer og lekter må være varmforsinket 
eller ha tilsvarende god korrosjonsbeskyttelse. Alternativt 
kan de være av rustfritt stål.

32 Dimensjoner og avstander
321 Sløyfetykkelsen bør være minst 13 mm, helst 20Sløyfetykkelsen bør være minst 13 mm, helst 20Sløyfetykkelsen −25 mm 

ved sperretak. Ved åstak kan tykkere sløyfer være påkrevd 
for å overføre vindkreftene via lektene til åsene. Er sløyfene 
tykkere enn 16 mm, kan det være aktuelt å montere hind-
ringer for småfugl som bygger rede under tekningen. Det 
fi ns spesi elle beslag og profi ler til dette.

322 Dimensjonering av lekter. Tabell 322 gir dimensjoner på 
lekter avhengig av snølast og takvinkel. Tabellen gjelder 
sperreavstand 0,6 m. 

Tabell 322
Minimum lektedimensjon for taklekter av konstruksjonstrevirke i fast-
hetsklasse C18. 
Gjelder sperreavstand 0,6 m og formfaktor 0,8 for snølast.

Snølast på
mark

Lekte-
avstand

Lektedimensjon (mm x mm) ved 
takvinkel:

kN/m2 m 22–45° 45–60°

≤ 3,5
0,5 30 x 48 30 x 48

0,6 30 x 48 30 x 48

0,7 30 x 48 30 x 48

4,5
0,5 30 x 48 30 x 48

0,6 30 x 48 30 x 48

0,7 36 x 48 30 x 48

5,5
0,5 30 x 48 30 x 48

0,6 36 x 48 30 x 48

0,7 36 x 48 36 x 48

7,5
0,5 36 x 48 36 x 48

0,6 36 x 73 / 48 x 48 48 x 48 / 36 x 73
0,7 36 x 73 / 48 x 49 48 x 48 / 36 x 73

Lektene er forutsatt lagt på fl asken og skal vise eventuelle 
vankanter opp. Ved valg av lektedimensjon bør man ta 
hensyn til at de tynneste Iektene gjør det vanskelig å spikre 
tekningen uten at lektene sprekker.

323 Den nøyaktige lekteavstanden bestemmes av taklengden Den nøyaktige lekteavstanden bestemmes av taklengden Den nøyaktige lekteavstanden
i fallretningen. Øverste og nederste lekt monteres ca. 
50 mm fra møne og takfot. Deretter deles taket inn etter 
valgt lekteavstand.

33 Innfesting
331 Generelt. Spiker-/skruedimensjon må tilpasses sløyfetyk-Generelt. Spiker-/skruedimensjon må tilpasses sløyfetyk-Generelt

kelse, taktro og lektetykkelse. Innfestingen som er anbefalt 
i pkt. 332 og 333, gjelder når bærekonstruksjonene har 
senteravstand 0,6 m, sløyfene ligger rett over sper rene, 
lekteavstanden er ca. 0,5 m og bygget ligger på værhardt 
sted. Ved større avstander og på særlig utsatte steder må 
lektene festes bedre, for eksempel med stikkspikring eller 
med skruer. 

332 Sløyfene spikres med varmforsinket spiker 2,5Sløyfene spikres med varmforsinket spiker 2,5Sløyfene −65 eller 
2,8−75. Ved takfl atens ytterkanter og ca. 1,2 m innover taket 
festes sløyfene ekstra godt ved lektenes anleggspunkter. 
På værharde steder bør spikerav standen være ca. 0,3 m.

333 Lektene spikres med varmforsinkede spikrer som går 
minst 35 mm inn i bærekonstruksjonen, det vil si 3,4−95 
eller 3,8−125. Ved gavlene og ca. 1,2 m innover taket spi-
kres lektene ved hver sløyfe med to spikrer som går minst 
50 mm inn i bærekonstruksjonen. Også ved raft bør lektene 
festes godt.

4 Materialer til tekningen

41 Kvalitetskrav til trevirket
Bruk av trykkimpregnerte materialer gir lengst levetid. 
Dersom man ikke bruker trykkimpregnerte materialer, vil 
levetiden være vesentlig kortere. Om trykkimpregnering, 
se pkt. 43.
For å sikre rimelig levetid for tekningen bør trematerialer til 
bordtak være trykkimpregnert furu i klasse AB etter NTR-
dokument nr. 1 [821]. Tekningsbordene må tilfredsstille 
kvali tetskravene i NS 3186. 

42 Utforming av bord
Vanlig dimensjon er 22 mm x 148 mm; for bredere bord 
må tykkelsen økes. Tynnere bord anbefales ikke. Bordene 
er ofte fi ngerskjøtt. For spesielt store lengder kan man få 
bord som er endepløyd for skjøting, det vil si med not og 
fjær i endene. Bor dene kan leveres ferdigkappet eller i fal-
lende lengder. Vanligvis er bordene justerhøvlet slik at den 
ene si den er ru (sagsnitt), den andre glatthøvlet. Enkelte 
produsenter kan levere uhøvlede bord. Overfl atestruktu-
ren på bordene bør man avklare med leverandøren ved 
bestilling. Underliggerne, helst også overliggerne, bør ha 
dre neringsspor som virker kapillærbrytende og drene rende,
se fi g. 52. Sporene bør være ca. 4 mm x 8 mm og ligge ca. 
10 mm fra kantene.

43 Impregnering av bord
Vanligvis er det bord av furu man trykkimpregnerer, med 
et kobberbasert saltimpregneringsmiddel. Furubord trykk-
impregnert med slike midler får en grønn farge. Bordene 
har et fuktopptak som uimpregnerte furubord og føl gelig 
samme fuktbevegelser og sprekkfare. Fuktinnholdet etter en 
vanlig trykkimpregneringsprosess er meget høyt. Bordene 
må derfor tørkes. Ved tekking bør fuktinn holdet i bordene 
ikke være over 20 %.
Bordene kan med fordel gjennomgå en oljebehandling i 
forbindelse med impregneringsprosessen. Dette gir en 
vannavstøtende effekt som også gir bedre fuktstabilitet for 
en tid. Oljen kan være tilsatt fargepigmenter. Alternativt kan 
bordene overfl atebehandles med oljebeis på byggeplass. 
Om vedlikehold og overfl atebehandling, se pkt. 72.

44 Spikrer, skruer og ståldeler
Spikrer og skruer til takbord må være varmforsinket el-
ler ha tilsvarende god korrosjonsbeskyttelse. Alternativt 
kan de være av rustfritt stål. Håndspikring anbefales fordi 
maskinspikring of te gir dype spikerinnslag og dårlig sam-
mentrekking av bordene.
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45 Beslag
Beslag utføres av for eksempel sink, kobber eller varm-
forsinket stål. Impregneringsmidlene kan virke kor rosjons-
fremmende på metaller. Unngå aluminium kombinert med 
kobberimpregnerte materialer. Beslag er behandlet i Bygg-
detaljer 520.415 Beslag mot nedbør.

5 Framgangsmåte ved tekking

51 Planlegging
511 Generelt. Leggingen bør planlegges nøye med tanke på 

tak lengde og åpninger. Tilpasninger fordeles jevnt ut over. 
Blir forskyvningene for store, kan tilpasningen også skje 
ved å legge et eget vannbord ved avslut ningen mot gavl, se
fi g. 63.

512 Skjøting av bordene bør normalt unngås. Skjøting medfører 
økt vanninntrengning. Skjøting av rettkappede bord må gjø-
res over lekt. Det kan leveres endepløyde bord, det vil si med 
not og fjær i endene. Slike bord kan skjøtes utenom lektene. 
Bord som skjøtes, må ligge med samme si de opp.

52 Orientering og sortering 
Underliggerne må ha dreneringssporene opp, gjerne også 
margsiden opp, se fi g. 52. Enkelte leverandører leverer bord 
med spor på begge sider. 
Overliggerne bør ha dreneringssporene ned og margsiden 
opp. Bordene bør ligge slik at de tetter best mulig når de 
krummer seg. Bord med betydelig sprekkdannelse bør sor-
teres ut. Sprekkene utvikler seg ofte videre etter legging. 
Impregneringskonsentrasjonen er størst i enden av bordene. 
Lengdekappede ender bør følgelig ligge mot mønet, med 
mindre sprekkdannelser i bordene tilsier lengdekapping 
ved raft.

Fig. 52
Orientering av takbord

53 Skruing
Ved skruing av tekningsbordene oppnår man bedre tetting 
mellom bordene enn ved spikring. Skruer muliggjør etter-
trekking på en rasjonell måte og med varig effekt. 

54 Spikring
Ved spikring av tekningsbordene må spikrene ikke gå tvers 
igjennom lektene, se fi g. 54. Ved belastning vil lek tene bøye 
seg, og gjennomgående spikrer kan i så fall stikke hull i 
underlagsbelegget. Underliggerne spikres med én spiker 
i hver lekt. Aktuelle dimensjoner er 2,0−50, 2,2−55 eller 
2,5−65, avhengig av bord- og lektetykkelse. Overliggerne 
spikres med to spikrer i hver lekt. Aktuelle dimensjoner er 
2,5−65, 2,8−75, 3,1−80 eller 3,4−95.

Fig. 54
Spikring av bordtak, vertikalsnitt
Ved spikring av overliggerne er det viktig at spikrene går klar av under-
liggerne. Hvis spikrene går igjennom underliggerne, blir underliggerne 
låst mot fukt bevegelser, og dermed øker faren for sprekker.

6 Detaljer

61 Takfot
Takfoten (raftet) kan utføres på fl ere måter, se eksempler 
i fi g. 61 a og b. Tradisjonelt har man hengt opp takrenna 
i utstikkende overliggere. Dette medfører at betydelige 
vannmengder som ikke fanges opp av takrennene kan gi 
praktiske problemer som issvulldannelse. 

Fig. 61 a
Avslutning ved takfot
Renner med kroker og beslag monteres før taket tekkes.
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Snø må kunne skli over renna. Selv om snøen ikke sklir 
av takfl aten, kan den gi overheng som tynger ned renna. 
Takrenner og nedløpsrør er behandlet i Byggdetaljer 
525.921. 

62 Møne
Møneløsninger er vist i fi g. 62 a og b.

Fig. 61 b
Avslutning ved takfot 
Trerenne festet med beslag

Fig. 62 a
Møne over kaldt loft
Det er forutsatt lufting av loftet gjennom gavlspissene. Ved valmtak 
kan utluftingen ordnes som vist i fi g. 62 b.

Fig. 62 b
Møne for tak med skrå himling
Løsningen gir luftemulighet av spalten mellom vindsperre og under-
tak.

63 Gavlavslutning
Gavlavslutninger er vist i fi g. 63.

Fig. 63
Vanlige avslutninger ved gavl
Underlagsbelegget må føres opp langs vindskien og klemmes mot 
vindskien med ytterste overligger, eventuelt vannbord.
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Fig. 66 a
Eksempel på beslag rundt skorstein
Vangene på skorsteinen er brutt med et fl eksibelt beslag som går ca. 
50 mm ut fra skorsteinen. Etter at beslaget er montert, brettes beslaget 
ned. Avslutning på siden av skorsteinen kan også utføres med skott-
renne, se pkt. 65.

66 Gjennomføringer
Gjennomføringer i taket stiller store krav til mate rialer og 
utførelse hvis man skal oppnå varig tetting. Figur 66 a viser 
gjennomføring av elementskorstein, og fi g. 66 b og c viser 
gjennomføringer for avtrekk.

Fig. 65
Tilslutning mot trevegg med skottrenne, vertikalsnitt

Fig. 64
Vinkelrenne med bærende undertak (og kaldt loft)
Renna føres opp langs takfl aten til ca. 100 mm vertikal høyde over 
underlagsbeleggets avslutning.

64 Vinkelrenne
Vinkelrenne er vist i fi g. 64. Kantlekten må ikke spikres gjen-
nom rennebeslaget. Bruk kort spiker, eventuelt skrue.

65 Skottrenne
Tilslutning med skottrenne mot trevegg er vist i fi g. 65.
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Fig. 66 b
Gjennomføring for avtrekk
Inntekking av soilrør med gummikappe som tres over og fes tes mot rør 
og underlagsbelegg. Kappens fl ens dekkes med nytt underlagsbelegg. 
Over soilrør og kappe tres et fl eksibelt rør med plate.  Røret bøyes over 
soilens ende. Plata tilpasses over/under tekningsbordene.

Fig. 66 c
Avtrekkskanaler må festes solid slik at de ikke brytes ned av snø.
Luftekanalene kasses inn med bord som går gjennom ta ket. Kassen 
med kanaler beslås.

67 Takvinduer
Takvinduer leveres vanligvis med inntekkingsbeslag. Se 
leve- randørenes monteringsanvisning og Byggdetaljer 
525.777 Innsetting av takvindu.

68 Snøfangere
Laveste takvinkel som kan gi ras, avhenger av overfl a-
teruheten. For tekning av glatte bord er laveste takvinkel 
anslagsvis 22°. På mindre tak monteres snøfangerne oftest 
nederst, se fi g. 68. På store tak, på bratte tak eller på tak 
med stor snølast monteres snøfangerne vanligvis i fl ere 
rader. Snøfangere er nærmere behandlet i Byggdetaljer 
525.931.

Fig. 68
Snøfanger på tak
Nødvendige lekter må legges inn for feste og understøttelse av kon-
sollene.
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7 Vedlikehold og levetid

71 Generelt
Tak med bordtekning krever normalt lite vedlikehold. Takene 
bør jevnlig børstes rene for løvansamling og annen smuss. 
Etter noen år kan det bli sopp- og mosevekst, spesielt på 
tak som står nært inntil trær. For å hindre slik tilgroing og 
dårligere avren ning bør bordene overfl atebehand les, se 
pkt. 72. 
Krymping og svelling i trematerialene gjør at det kan bli 
sprekker i omlegget mellom bordene. Ettertrekking av spiker 
og etterstramming av skruer kan derfor bli påkrevd for å 
hindre at store vannmengder presses inn på undertaket. 

72 Overfl atebehandling
Bord som er trykkimpregnert med kobberbaserte saltim-
pregneringsmidler, kan med fordel behandles med oljebeis 
etter legging for å motvirke sprekkdannelse. Hvis ikke en 
spe sielt lys overfl ate er ønskelig, vil ny behandling være 
aktuelt etter ca. fem år. 
Saltimpreg nert virke som under produksjon i tillegg til im-
pregnering har fått en vannavstøtende oljebehandling, har 
vannavvisende effekt. Nylagte tak med slike bord behøver 
derfor ikke overfl atebehandles ved legging. Hvis ikke en 
spe sielt lys overfl ate er ønskelig, kan bordene med fordel 
behandles med oljebeis etter ca. fem år – og med ny be-
handling ca. hvert femte år.

73 Levetid
Antatt levetid for trykkimpregnerte tak er minst 30 år, for-
utsatt at undertaket er fullgodt. Dersom man ikke bruker 
trykkimpregnerte materialer, vil levetiden være vesentlig 
kortere. 
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