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Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS for den oppdragsgiver og i anledning det oppdrag som fremgår nedenfor. Innholdet i dokumentet er Norconsult AS’ eiendom og skal behandles 
konfidensielt. Dokumentet skal bare benyttes for det formål som oppdraget gjelder, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig i større utstrekning enn formålet tilsier. 
 
SAMMENDRAG 
 
Undelstad Huseierlag v/ Geir Arne Sersland tok medio august 2010 kontakt med Norconsult AS for å få en 
vurdering av eksisterende takkonstruksjon i huseierlaget med tanke på en ombygging av takene. 
Huseierlaget har i økende grad vært plaget med snøsmelting og ising på takene. Huseierlaget ønsker 
forslag til hva som bør gjøres med takene, et kostnadsoverslag og forslag til videre framdrift. Dette notatet 
skal senere danne grunnlag for å utarbeide en tilbudsforespørsel. 
 
Når det blir isdannelser på denne typen tak i perioder med mye snø og stabilt kaldt vær, skyldes det at 
takflaten blir for varm slik at snøen smelter for så å fryse igjen der det er kaldt. Det skyldes at luftingen er 
utilstrekkelig og/eller at varmetilførselen til luftespalten er for stor.  
 
Hovedårsakene til isdannelsen er: 
- For dårlig lufting i utgangspunktet med liten takvinkel og manglende utlufting i mønet. 
- Liten isolasjonstykkelse gir stort varmetap opp i luftespalten. Økt innetemperatur har økt 
varmestrømmen. 
- Termisk oppdrift bidrar til at varm og ev. fuktig luft strømmer ut av vinduer og ventiler i andre etasje og 
direkte opp i luftespalten. 
- Ev. ombygginger og utskiftinger i de enkelte leilighetene kan ha bidratt til å øke problemene ytterligere. 
 
Rapporten foreslår to alternative løsninger for å løse problemet med isdannelser: 
 
1) Bedre luftingen ved å etablere en lufteløsning i mønet. Mekanisk ventilasjon i leilighetene bør 
installeres samtidig. Isolasjonsevnen vil ikke bli bedre. 
2) Bygge om takene slik at både isolasjonsevnen og luftingen blir bedre. 
 
Alternativ 2) er en mer omfattende og kostbar løsning enn alternativ 1), men er allikevel å foretrekke. 
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UNDELSTAD HUSEIERLAG - OMBYGGING AV TAK 

Bakgrunn 
Undelstad Huseierlag v/ Geir Arne Sersland tok medio august 2010 kontakt med Norconsult AS for å få en 
vurdering av eksisterende takkonstruksjon i huseierlaget med tanke på en ombygging av takene. Huseierlaget 
har i økende grad vært plaget med snøsmelting og ising på takene. Huseierlaget ønsker forslag til hva som 
bør gjøres med takene, et kostnadsoverslag og forslag til videre framdrift. Dette notatet skal senere danne 
grunnlag for å utarbeide en tilbudsforespørsel. 
 
Befaring 
En befaring ble gjennomført den 23. august 2010 av bygningsfysiker Grete Kjeldsen fra Norconsult AS. Geir 
Arne Sersland fra styret i Undelstad Huseierlag var tilstede under befaringen. Vi var inne i Undelstadveien 
87 C (leiligheten til Sersland), deretter tok Kjeldsen seg en runde på området på egen hånd.  
 
Kort om bygningene 
Undelstad Huseierlag ligger i Asker kommune og består av, så langt vi har fått opplyst, 26 rekkehus med fire 
enheter og to hus med to enheter, dvs. totalt 108 enheter. Se vedlagte kartutsnitt mottatt fra Brækhus Dege 
Eiendom v/ Anders Nesteby. Husene er bygd rundt 1960. Tegninger funnet hos Asker kommune viser at det 
opprinnelig var planlagt å bygge to typer rekkehus: Selvaag-Bygg Type 408 og 418. Så vidt vi kan se, ble 
bare type 408 bygd. Se tegninger i vedlegg. 
 
Rekkehusene er i to etasjer med kjeller. Rekkehusene har saltak tekket med asfalt takbelegg. De to midterste 
leilighetene har inngang på langsiden, mens endeleilighetene har inngang på gavlveggene. Leilighetene er nå 
seksjonert som selveierleiligheter.  
 
Registreringer 
I løpet av årene er vinduer og dører byttet ut og rekkehusene er påbygd i varierende grad. Spesielt 
endeleilighetene har fått nye inngangspartier eller andre påbygg. Rekkehusene fremstår derfor ikke lenger 
som like. Foto 1-6 viser noen eksempler på hvordan rekkehusene ser ut i dag. 
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Foto 1-6: Eksempler på tak og fasader på rekkehusene i Undelstad Huseierlag. 
 
Takene er isolerte skrå tretak med innvendig skrå himling. Se foto 7. Vi antar at det opprinnelig er trepanel i 
himlingen. Takvinkelen er ca. 11°, se eksempel i foto 8. Takene er tekket med asfalt takbelegg. Alder på 
tekkingen er ukjent. 
 

    
Foto 7og 8: Innvendig skrå himling med antatt original trepanel. Takvinkelen er ca. 11°. 
 
Takene er luftet og det er en ca. 20 mm bred luftespalte i raftene, se foto 9. Det er ikke lufting i mønet. 
Vinduene i andre etasje har liten avstand opp til raftet, se foto 10. Badene ligger i andre etasje med små 
vinduer, se foto 1-4. Badene har opprinnelig ventil i luftekanal som går over tak, se foto 11. På soverommene 
er det ventil i yttervegg. 
 

       
Foto 9, 10 og 11: Luftespalte i raft. Vindusplassering på bad. Ventil i luftekanal på bad. 
 
Mange av vinduene er skiftet ut. Det ser ikke ut til at det er noen felles retningslinjer for nye vinduer. Foto 
12-15 viser eksempler på ulike badevinduer. Noen er originale, andre helt nye. Noen av de nye vinduene har 
spalteventil øverst. I tillegg har noen montert en ny ventil i yttervegg på badet. 
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Foto 12-15: Ulike badevinduer. Originale og nye. Med og uten spalteventil. Ettermonterte ventiler i 
yttervegg (se piler). 
 
Vinteren 2009/10 var det en lang og stabil periode på ca. 3 måneder med kuldegrader og snø. I denne 
perioden opplevde Undelstad Huseierlag at man fikk usedvanlig mange istapper på takene, i følge Geir Arne 
Sersland. Mengden istapper varierte, men var størst over enkelte vinduer. Isdannelsene ødelegger takrennene 
som stadig må repareres. I tillegg oppstår det stadig små lekkasjer, spesielt i forbindelse med 
gjennomføringer og beslag. Nye beslag på skorsteiner og luftekanaler er nylig montert. 
 
Ved en ombygging av takene ønsker huseierlaget også å skifte ut de originale overbygningene over 
inngangspartiene da en del av dem begynner å bli dårlige. Disse ble ikke undersøkt nærmere under 
befaringen. Det er først og fremst inngangspartiene midt på langsiden som fortsatt er originale, se foto 16. På 
gavlsidene er de fleste bygget om, se foto 17, men noen står fortsatt igjen, se foto 18. 
 

       
Foto 16, 17 og 18:Original overbygning over inngangsparti på langsiden. Ombygget inngangsparti på 
gavlvegg og original overbygning på gavlvegg. 
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Vurderinger 
Byggeforskriften fra 1949 gjaldt i utgangspunktet bare for byer og tettbygde strøk, men den var gjeldende 
fram til ny byggeforskrift kom i 1969. Den angir krav til k-verdi (varmegjennomgangstall) for yttertak over 
oppvarmede rom på 0,8 kcal/(m2 h °C). Dette tilsvarer en U-verdi på 0,93 W/(m2 K), dvs. en 
isolasjonstykkelse på under 50 mm, men vi må anta at takene har en isolasjonstykkelse på minst 100 mm. På 
bakgrunn av dette og i de registreringene som er gjort, antar vi at taket har følgende oppbygging sett 
nedenfra og opp, se fig. 1: 
 
- Trepanel 
- Dampsperre (plastfolie?) 
- 100 - 150 mm mineralullisolasjon mellom sperrer. 
- Vindsperre (asfaltpapp?) 
- Luftespalte, høyde ukjent 
- Taktro 
- Asfalt takpapp 
 

 
Figur 1: Antatt oppbygning av taket. 
 
Når det blir isdannelser på denne typen tak i perioder med mye snø og stabilt kaldt vær, skyldes det at 
takflaten blir for varm slik at snøen smelter for så å fryse igjen der det er kaldt. Det skyldes at luftingen er 
utilstrekkelig og/eller at varmetilførselen til luftespalten er for stor.  
 
Takene er dårlig isolert etter dagens krav. Det bidrar selvsagt til at varmetilførselen er stor. Takene i 
Undelstad Huseierlag har lufteåpninger ved raftene, men ikke i mønet. For å ventilere luftespalten må luft 
føres fra raft til raft med vindkrefter. Dette er i utgangspunktet en lite egnet løsning i et område med 
forholdsvis lite vind. 
 
I tillegg til et noe uheldig utgangspunkt, kommer endret bruk og de endringer som er utført på husene siden 
de var nye. Disse endringene vil variere fra leilighet til leilighet og kan forklare at isdannelsen varierer i 
omfang. 
 
Generelt har vi økt temperaturen innendørs siden 1960-tallet og på badet er det nå ofte installert varmekabler. 
Vi bader og dusjer dessuten mye mer enn før. Økt temperatur medfører generelt økt varmetransport opp i 
taket og opp i luftespalten. Lite isolasjon i taket gjør taket mer sårbart for denne temperaturøkningen enn nye 
tak med mer isolasjon. 
 
Vinduene og ventilene i andre etasje sitter dessuten helt opp mot raftet. På grunn av termisk oppdrift vil luft 
kunne strømme ut av disse. Ventiler, vinduer som står åpne eller vinduer med spalteventiler fører varm, 
eventuelt også oppfuktet luft, rett opp i raftet og luftespalten. Ekstra ventiler i yttervegg i badene, bidrar 
ytterligere til denne varmetilførselen. 
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Soverom er ofte kalde rom, derfor er det sannsynligvis mindre isdannelser over disse rommene enn over 
badene. En stor andel soverom i andre etasje har nok bidratt til at denne takkonstruksjonen har fungert i 
mange år. 
 
Det kan være gjort endringer ved oppussinger og ombygginger som har skadet eksisterende dampsperre i 
himlingen. Montering av down-lights vil for eksempel øke varmetilførselen til luftespalten enormt. I tillegg 
er sannsynligheten for at dampsperren har blitt utett ganske stor. 
 
Forslag til tiltak 
 
Bedre lufting 
For å redusere problemene med isdannelse på takene, må først og fremst luftingen forbedres. Det kan enklest 
gjøres ved å etablere lufting i mønet i det eksisterende taket med et prefabrikkert luftebeslag, se fig. 2. 
 

 
Figur 2: Utbedringsforslag med utlufting i møne med luftebeslag langs hele mønet 
 Fra Byggforskseriens Byggdetaljer 525.101. 
 
Ventilasjon 
For å minimalisere problemene med luft som strømmer ut gjennom ventiler og vinduer i andre etasje, vil det 
å installere mekanisk avtrekk i leilighetene være positivt. For kraftig avtrekk kan imidlertid skape problemer 
for ildsteder. 
 
Bedre lufting og bedre varmeisolering 
Dagens byggeforskrifter (TEK10) krever at nye tak skal ha en U-verdi på 0,13 W/(m2K) med 0,18 W/(m2K) 
som et absolutt minimum. Dette tilsvarer normalt en isolasjonstykkelse på 300-350 mm avhengig av 
isolasjonstype og takkonstruksjon. Ved ombygging er kravet at tilstanden ikke skal bli dårligere enn den er. 
Med hensyn til dagens tilstand på vegger og vinduer, mener vi en økning av isolasjonsmengden i taket til 
250 mm vil være tilstrekkelig. Det vil være en klar forbedring i forhold til dagens standard. 
 
I tillegg til at varmegjennomgangen i taket reduseres, vil beboerne redusere fyringsutgiftene sine og få et 
bedre inneklima i boligene sine ved å etterisolere taket. Dette medfører imidlertid en del mer arbeid enn bare 
å øke luftingen.  
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Figur 3: Utbedringsforslag som vil gi bedre lufting og bedre isolasjon av taket. 
 
Takene må bygges om ovenfra. I utgangspunktet bør eksisterende himling og dampsperre kunne beholdes. 
Men dette avhenger selvsagt av kvalitet og tetthet. Ny dampsperre kan ev. monteres mellom eksisterende 
sperrer. Det kan være aktuelt å beholde eksisterende isolasjon og taktro også, men det avhenger av 
isolasjonstykkelsen og -kvaliteten. Takbelegget må fjernes i sin helhet. For å øke tettheten dersom 
eksisterende dampsperre beholdes, kan det ev. legges en vindsperre over eksisterende taksperrer, ev. taktro. 
Deretter legges nye sperrer, ny isolasjon og ny vindsperre før luftespalte, undertak og takbelegg etableres 
som i dag. Eventuelt med opplektet tekning i tillegg (tett taktekking kreves ved så små takvinkler som her). 
Luftespalten må ha åpning i raft og i møne som vist i fig. 2. 
 
Når takene bygges om må det tas branntekniske hensyn ved ombyggingen. Dette medfører bl.a. at 
leilighetsskillene må være brannisolert helt opp til takflaten og at tiltak må gjennomføres i takflaten og i 
raftene for å hindre brannspredning. 
 
Det vil bli aktuelt å skifte ut eksisterende takrenner og nedløp fordi raftene bygges om. 
 
Vi antar at overbygningen over inngangene bygges opp på samme måte som i dag.  
 
Kostnadsoverslag 
Det er stor usikkerhet knyttet til kostnadsvurderinger for ombyggingsarbeider som dette. Både fordi det 
totale omfanget av arbeidene ikke er kjent og fordi man ikke kjenner konstruksjonene godt nok. 
Kostnadsnivået i markedet vil også påvirke de endelige kostnadene. 
 
Huseierlaget ønsker å beholde mest mulig av de nye beslagene på skorsteiner og kanaler. Dersom dette lar 
seg gjøre, vil dette selvsagt påvirke kostnadene. Fordi rekkehusene ikke er like, vil det påløpe kostnader som 
skal betales av den enkelte leilighetsinnehaver og ikke av Huseierlaget. Det vil også påløpe kostnader 
forbundet med administrasjon av dette. 
 
Entreprenørene vil forutsette kontinuerlig framdrift. Dvs. at de starter opp på et rekkehus og fortsetter 
fortløpende til neste før de er ferdig med det første for å få en mest mulig effektiv framdrift. Avvik fra dette 
vil være kostnadsdrivende. 
 
Ved ombygging av tak er man svært avhengig av været. For å få bedre og sikrere fremdrift, kan man bygge 
tak over rekkehusene. Dette krever kraftigere stillas og blir derfor dyrere enn vanlig stillas. Slike 
takoverbygg kan beskrives som en opsjon i tilbudsgrunnlaget slik at dette prises av entreprenørene og 
Huseierlaget får muligheten til å velge løsning basert på faktiske priser. 
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Alternativ 1) 
Løsning med nytt luftebeslag i mønet og installering av mekanisk ventilasjon antas å koste ca. kr 80 000,- 
per rekkehus inkl. rigg. Dvs. totalt kr 2 160 000,- for 26 + 2 eneheter.  
 
Alternativ 2) 
Løsning med total ombygging av takene, inkl. ny dampsperre, antas å koste et sted mellom kr. 1 750,- og 
2 000 per m2 inkl. rigg. Dvs. ett sted mellom kr 350 000,- og 400 000,- for hvert rekkehus og et sted mellom 
9 450 000,- og 10 800 000,- totalt for 26 + 2 enheter. Dette inkluderer riving og utskifting helt ned til og med 
dampsperren.  
 
Alle kostnader er eks. mva. Kostnader til prosjektering og byggeledelse er ikke tatt med. Ved budsjettering 
bør man også ta høyde for noe usikkerhet. 
 
Forslag til videre framdrift 
Huseierlaget ønsker at takarbeidene kan starte opp våren 2011. Ut fra dette foreslår vi følgende 
framdriftsplan: 
 
1. Huseierlaget må velge hvilket løsningsalternativ de ønsker. Vi kan godt stille på et styremøte for å 

diskutere dette nærmere. Entrepriseform på arbeidene må også diskuteres. Hvor mye Norconsult skal 
gjøre og hvor mye Huseierlaget kan/vil gjøre selv i den videre prosessen, bør også diskuteres på forhånd. 

2. Norconsult utarbeider et tilbudsgrunnlag som sendes ut til aktuelle entreprenører. Grunnlaget bør være 
klart til utsendelse før jul slik at prisene kan komme inn i løpet av januar. Det kan være aktuelt å åpne 
takkonstruksjonen før tilbudsgrunnlaget utarbeides i detalj. 

3. Arbeidet med å finne fram til aktuelle entreprenører kan godt pågå parallelt med punkt 2 da det er 
forholdsvis stor aktivitet i dette markedet for tiden. 

4. Tilbudet sendes ut til aktuelle entreprenører. 
5. En tilbudsbefaring for aktuelle entreprenører arrangeres. 
6. Innkomne tilbud kontrollregnes og det holdes ev. avklaringsmøter med aktuelle entreprenører. 
7. Det inngås kontrakt med aktuell entreprenør. 
8. Oppstart og oppfølging av arbeidene. 
 
Avfallforskriften ble revidert 1. januar 2008. Den krever i § 15 bl.a. at det ved rive- eller 
rehabiliteringsarbeider på BTA > 100 m2 skal utarbeides en miljøsaneringsbeskrivelse og en avfallsplan før 
arbeidene igangsettes. Norconsult har kompetanse til å utarbeide dette. 
 
Som tidligere nevnt, må de aktuelle løsningene også prosjekteres mht. å tilfredsstille branntekniske krav. 
Norconsult har gode branntekniske rådgivere som kan bidra med dette. 
 
Dersom Huseierlaget er avhengig av beslutninger i en generalforsamling eller liknende, får dette betydning 
for framdriften. Norconsult kan ev. delta på generalforsamling for å redegjøre for prosjektet og svare på 
spørsmål. 
 
 
 

Vedlegg: Kartutsnitt over området 
Tegninger av Selvaag-Bygg-Type 408. Kopi fra Asker kommune. 

 


