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(TPF) i samarbeid med SINTEF Community

HVA ER TPF?
Takprodusentenes Forskningsgruppe (TPF) er en sammenslutning på frivillig basis av bedrifter som arbeider med taktekking
i form av produksjon og leveranse av materialer eller utførelse av tekkearbeider.
Hensikten med TPF er å dekke et behov medlemmene har for forskning og utvikling av isolasjons- og tekkesystemer, og å
utgi informasjon om riktig bruk av disse.
En oversikt over hvilke bedrifter som er tilsluttet TPF finnes på hjemmesidene.

INNLEDNING
TPF Informerer nr. 6 bygger på funksjonskrav og ytelsesnivåer gitt i Byggteknisk forskrift 2017 med tilhørende veiledning.
Konstruksjonseksemplene er basert på brannteknisk prøving, vurderinger og praktiske erfaringer, og samsvarer i hovedsak
med løsninger som er vist i Byggforskserien fra SINTEF.
Finans Norges Sikkerhetsforskrifter for varme arbeider gjeldene fra 1.1.2020 er medtatt.
Løsningene vist i TPF Informerer nr. 6 vil derfor vanligvis kunne brukes uten ytterligere dokumentasjon.
Løsningene ivaretar faren for brannspredning både for branner som oppstår på innvendig og utvendig side av
taket. De prosjekterende må i tillegg kontrollere at underliggende bærekonstruksjon tilfredsstiller de krav som
stilles til brannmotstand (REI) for brann fra innvendig og (men ikke samtidig) fra utvendig side.
Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å fravike fra de ytelsesnivåene som er gitt i veiledning til Byggteknisk forskrift
bl.a. når det gjelder brannmotstand for bærende konstruksjoner i tak. Det må da framlegges utførlig dokumentasjon på at
funksjonskrav gitt i Byggteknisk forskrift er oppfylt.
TPF Informerer nr. 6 ble første gang utgitt i 1992 gjennom et faglig samarbeid mellom TPF, Statens bygningstekniske etat
og Norges byggforskningsinstitutt. TPF informerer nr. 6 er revidert flere ganger siden den gang og nå sist i 2017.
TPF Informerer nr. 6 er laget for å vise eksempler på riktig brannteknisk utførelse av tak. Store takbranner kan unngås
med riktig konstruksjon og materialbruk.
TPF Informerer nr. 6 omfatter forhåndsdokumenterte løsninger i brannklasse 1, 2 og 3 (ikke 4). Andre løsninger
krever analytisk brannteknisk prosjektering og er ikke behandlet her. Analysen kan for eksempel inneholde
branntekniske prøver, beregninger eller simuleringer.
Figurene i TPF Informerer nr. 6 viser alle en helhetlig løsning. Å plukke enkeltelementer fra en figur for bruk i
annen løsning enn den helheten den er gitt i må derfor ikke forekomme.
TPF Informerer nr. 6 viser ikke eksempler på bruk av brennbar isolasjon på brennbart underlag. Det er fordi det i liten
grad finnes forhåndsdokumenterte eller godkjente løsninger for dette.
Bærende takkonstruksjoner av brennbare materialer som trebjelker og taktro av tre eller av massivtreelementer
tilfredsstiller ikke klasse A2-s1,d0 (ubrennbart/begrenset brennbar). Brennbar isolasjon (tildekket på begge sider
eller oppdelt) kan derfor ikke benyttes på slike tak i brannklasse 1, 2 eller 3 med mindre det gjennomføres en
analytisk brannteknisk prosjektering. Analysen kan for eksempel inneholde branntekniske prøver, beregninger eller
simuleringer.
I TPF Informerer nr. 6 er dampsperra vist skjematisk på alle konstruksjoner med betongelementer eller stålkonstruksjoner.
For korrekt utførelse av dampsperra henvises det til TPF informerer nr. 7.
Dokumentet omhandler ikke svalganger. Vær oppmerksom på at svalganger ofte er rømningsveier og at spesielle
retningslinjer gjelder.
Definisjoner:
Preakseptert ytelse:

Ytelse definert av myndighetene, for eksempel ved beskrivelse i veiledningen til TEK.

Forhåndsdokumentert løsning: En løsning som allerede er dokumentert å være i overensstemmelse med myndighetskrav
for eksempel ved prøving, beregning eller gjennom lang tids erfaring i bruk. Løsningen
må være detaljert beskrevet. Løsningene gitt i TPF Informerer nr. 6 og Byggforskserien er
forhåndsdokumenterte løsninger.
Analytisk brannteknisk prosjektering: Ved fravik fra de preaksepterte ytelsene gitt i veiledningen til TEK må
brannsikkerheten verifiseres ved analyse. Analysen kan for eksempel inneholde
branntekniske prøver, beregninger eller simuleringer.
Gipslater:

Gipsplater Type A standardgips eller Type F branngips i henhold til NS-EN 520.
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1.

Konstruksjonstyper

Ulike konstruksjonstyper som dekkes av denne anvisningen er kort definert nedenfor. Oppsummering av branntekniske
krav og preaksepterte ytelser er gitt i tabell i kapittel 3.4. Brennbar isolasjon må oppdeles, tildekkes og beskyttes ved
gjennomføringer etc. i henhold til regler gitt i punkt 3.2.
1.1
Kompakte, varme tak
Med kompakte, varme tak menes tak der det ikke er lufting mellom isolasjon og tekning. De utføres med innvendig
nedløp for regn og smeltevann. Takene kan være flate eller skrå, men må tekkes med en tekning som kan motstå
vanntrykk fra oppdemt vann.
Omvendte tak og duotak er kompakte tak hvor tekningen ligger beskyttet under et lag isolasjon og betongheller eller
påstøp.
1.2
Terrasser
Terrasser skal som hovedregel utføres på samme måte som tak for øvrig med tanke på utskifting av brennbar isolasjon
med ubrennbar isolasjon mot tilstøtende vegger, parapeter og ved sluk. I tillegg må terrasser utføres med tanke på
beskyttelse av tekningen mot ekstra belastninger fra persontrafikk og bruk. Se mer om terrasser i kapittel 4.9.
1.3
Oppfôrede, kalde takkonstruksjoner
Med oppfôrede tak menes i alminnelighet lette yttertakkonstruksjoner (vanligvis tre) som bæres av et undertak, vanligvis
et dekke av plasstøpt betong eller betongelementer. Varmeisolasjonen ligger på undertaket og tekningen på yttertaket.
Mellom varmeisolasjonen og yttertaket er det et luftet rom. Hensikten med oppfóringen/luftrommet er å gjøre yttertaket
kaldt og samtidig få tilstrekkelig fall på taket for tilfredsstillende avrenning. Taket kan bygges opp med ensidig eller
tosidig fall og alternativt innvendig nedløp.
Det stilles ingen branntekniske krav til selve oppfôringen og yttertaket dersom underliggende konstruksjon er utført som
branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert for brannpåkjenning fra vilkårlig side.
Denne anvisningen omhandler ikke denne typen tak. Se mer om oppfôrede tretak i Byggforskserien 725.115 Oppfôret
tretak på dekke av betong. Utbedring og ombygging og 725.560 Brannskiller i eksisterende oppfôrede tretak.

2.

Prosjektering og utførelse

2.1
Søknadspliktige tiltak
De profesjonelle aktørene i en byggesak skal sørge for at et byggverk tilfredsstiller krav gitt i Byggteknisk forskrift
(TEK17). Dokumentasjon for dette foregår på tre nivåer, se også figuren nedenfor:
 brannsikkerhetsstrategi (nivå A)
 detaljprosjektering (nivå B)
 bygging (nivå C).
 tillegg skal forutsatt sikkerhetsnivå opprettholdes i bruksfasen (nivå D). Endringer eller erfaringer i bruksfasen (nivå D)
kan medføre behov for revurdering av brannsikkerhetsstrategi og tekniske eller organiske tiltak (E). Se Byggforskserien
321.025, 321.026, 321.027 og 321.028 for flere detaljer.

Fig. 1
Nivåer for dokumentasjon av brannsikkerhet i byggeprosjekter og i bruksfasen
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TEK17 er en funksjonsbasert forskrift og åpner dermed for flere alternative løsninger. Det er et generelt krav at det
skal utarbeides dokumentasjon som viser at tiltaket oppfyller kravene. Dersom det gjøres fravik fra preaksepterte
ytelser gitt i veiledningen til TEK17 må det framlegges dokumentasjon som bekrefter at sikkerhetsnivået i det ferdige
bygg ikke er redusert på grunn av fraviket. Ansvarlig for kontroll av hhv prosjektering og utførelse har ansvar for å
påse at det foreligger dokumentasjon og skal gjennomgå denne. Manglende dokumentasjon av valgte løsninger kan
anses som en alvorlig overtredelse.
Brannsikkerhetsstrategien skal dokumentere at hovedutformingen av et byggverk tilfredsstiller funksjonskravene i
TEK17. Strategien danner grunnlag for detaljprosjektering. Valg av isolasjonsmaterialer i tak bør vurderes og angis ved
utarbeidelse av brannsikkerhetsstrategien. De viktigste funksjonskravene som angår materialvalg finnes i TEK17 §11-9.
Det kreves blant annet at det skal velges materialer og produkter som ikke gir uakseptable bidrag til brannutviklingen. Det
legges vekt på mulighet for antennelse, tid til overtenning, varmeavgivelse, røykproduksjon og utvikling av brennende
dråper.
Bruk av brennbar isolasjon utover det som er angitt i veiledningen til TEK17 krever at ansvarlig brannteknisk rådgiver
dokumenterer at funksjonskrav i TEK17 er ivaretatt. Fravik fra veiledningen må dokumenteres. Se også Byggforskserien
321.026 Brannsikkerhet. Dokumentasjon av brannsikkerhetsstrategi.
Den bygningsmessige detaljprosjekteringen utføres av arkitekt eller rådgivende ingeniør for byggeteknikk. Disse må
dokumentere at valgte tekniske løsninger tilfredsstiller ytelsesnivåene (for eksempel brannmotstand REI 60) som er
definert i brannsikkerhetsstrategien. Dersom brannsikkerhetsstrategien angir ubrennbar isolasjon, kan ikke de
detaljprosjekterende endre dette til brennbar isolasjon. Dersom en slik endring er ønskelig, må saken tilbake til den
ansvarlige for brannsikkerhetsstrategien for vurdering/analyse og dokumentasjon. Se også Byggforskserien 321.027
Brannsikkerhet. Dokumentasjon av detaljprosjektering.
Under bygging må det dokumenteres at utførelsen av tekniske løsninger er i samsvar med tegninger og beskrivelser som
er utarbeidet under detaljprosjekteringen. Den utførende kan ikke gjøre endringer, for eksempel med hensyn til
materialvalg, uten at dette er vurdert og akseptert av de prosjekterende. Se også Byggforskserien 321.028 Brannsikkerhet.
Dokumentasjon av utførelse.

2.2
Tiltak med fritak fra søknad og tillatelse
Omtekking eller utskifting av taktekning med ny, og eventuelt tilleggsisolering, som ikke medfører endring i byggets
utseende, er fritatt fra søknads- og meldeplikt. Tiltakshaver har ansvaret for sikringstiltak og at krav i TEK blir fulgt.
Takentreprenøren skal i slike tilfeller velge løsninger som er dokumentert, for eksempel løsninger fra TPF Informerer nr. 6.
Se mer om rehabilitering og etterisolering av varme tak som ikke omfatter annen samtidig ombygging eller
bruksendringer i pkt. 4.8.
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3. Branntekniske krav og preaksepterte løsninger for takkonstruksjoner
Krav til takkonstruksjoner er hjemlet i forskriftens overordnede funksjonskrav om at "byggverk skal prosjekteres og
utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet ved brann for personer som oppholder seg i eller på byggverket, for
materielle verdier og for miljø- og samfunnsmessige forhold". Byggverket i sin helhet, og de enkelte delene av
byggverket, skal ha tilfredsstillende sikkerhet med hensyn til bæreevne og stabilitet. Byggverk skal deles opp i
brannceller for å forhindre spredning av brann og branngasser til andre brannceller, sikre rømning og redning og unngå
unødig store materielle skader. Det skal velges materialer og utførelser som ikke gir uakseptable bidrag til
brannutviklingen. Byggverk skal deles opp i brannseksjoner og byggverk skal skilles fra hverandre for å begrense
brannspredningen, og hindre uakseptable økonomiske eller materielle tap.
For nærmere forklaring av begreper og klasser se Byggforskserien 520.320 Brannteknisk klassifisering og dokumentasjon
av materialer og bygningsdeler.
3.1
Brannmotstand og branncellebegrensende egenskaper for takkonstruksjonen
Bygningsdelers brannmotstand klassifiseres i henhold til NS-EN 13501-2 Brannklassifisering av byggevarer og
bygningsdeler - Del 2: Klassifisering ved bruk av resultater fra brannmotstandsprøving, unntatt ventilasjonssystemer.
Fire basiskriterier karakteriserer brannmotstanden til en bygningsdel. Kriteriene er bæreevne, integritet (for å opprettholde
funksjonen, for eksempel tetthet mot flammer/branngasser), isolasjon (begrensning av temperaturstigningen på ikkeeksponert side) og mekanisk motstandsevne (evne til å tåle påkjenning ved sammenstyrtning av bygningsdeler).
Symbolene er:
R for bæreevne
E
for integritet
I
for isolasjon
M for mekanisk motstandsevne
Eksempler på angivelser av brannmotstand:
Bærende bygningsdeler (søyler og bjelker):
R 15, R 30, R 60, R 90 osv.
Brannskillende bygningsdeler (vegger og dekker):
EI 30 og EI 60
Bærende og brannskillende bygningsdeler:
REI 30 og REI 60
Takkonstruksjoner vil nesten alltid være bærende (snø og vind), men ikke alltid branncellebegrensende. Derfor må
takkonstruksjonen som regel ha brannmotstand for bærende egenskap R, men ikke alltid for branncellebegrensende
egenskap EI.
Brannmotstanden dokumenteres som regel først og fremst for branneksponering fra undersiden, men for noen bygg må
taket også ha brannmotstand for branneksponering fra oversiden. Dette gjelder for eksempel bygg med flere brannceller
eller seksjoner der taket er i ulike høyder. Behovet for brannmotstand for branneksponering fra utsiden må vurderes i
hvert enkelt byggeprosjekt.
Preaksepterte ytelser for bærende takkonstruksjoner er gitt i veiledningen til TEK § 11-4. De preaksepterte ytelsene for
bærende bygningsdeler er gjengitt i Tabell 1 nedenfor.
Tabell 1
Bærende bygningsdelers brannmotstand avhengig av brannklasse (utdrag fra veiledning til TEK §11-4, tabell 1).
Brannklasse
Bygningsdel
1
2
3
R 30
R 60
R 90
Bærende hovedsystem
[B 30]
[B 60]
A2-s1,d0 [A 90]
Sekundære, bærende bygningsdeler, etasjeskillere og
takkonstruksjoner som ikke er del av hovedbæresystemet eller stabiliserende

R 30
[B 30]

R 60
[B 60]

R 60
A2-s1,d0 [A 60]

Takkonstruksjoner er å anse som sekundært bærende bygningsdel, når den ikke er en del av byggets hovedbæresystem
eller medvirker til å stabilisere dette.
Brannmotstand til bærende bygningsdeler i byggverk i brannklasse 1 og 2 må være i samsvar med § 11-4 tabell 1, men
med unntak som:
 Byggverk i én etasje i risikoklasse 2, 3, og 5 kan ha hoved- og sekundærbæresystem med brannmotstand R 15.
 Byggverk i brannklasse 1 og risikoklasse 4 kan ha hoved- og sekundærbæresystem med brannmotstand R 15.
 Byggverk i én etasje i risikoklasse 2 kan oppføres uten spesifisert brannmotstand når bærekonstruksjonen
tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 [ubrennbart materiale]. Isolasjonen må være ubrennbar, altså minst klasse A2-s1,d0.
I byggverk uten loft eller med loft som bare kan benyttes som lager, kan takkonstruksjon oppføres uten spesifisert
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brannmotstand, forutsatt at denne ikke har avgjørende betydning for byggverkets stabilitet i rømningsfasen, og ett av
følgende kriterier er tilstede:
a) Takkonstruksjon er skilt fra underliggende plan med branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert for tosidig
brannpåkjenning.
b) Byggverket er i brannklasse 1 og alle materialer i takkonstruksjonen, inkl. isolasjon, er utført i A2-s1,d0[ubrennbart
materiale].
c) Byggverket er i brannklasse 1 og takkonstruksjon er beskyttet nedenfra med kledning K210 B-s1,d0 [K1]. Byggverk i
risikoklasse 4 kan ha kledning K210 D-s2,d0 [K2]. Isolasjonen må være i A2-s1,d0 [ubrennbart materiale].
Brannmotstand til bærende bygningsdeler i byggverk i brannklasse 3 må være i samsvar med § 11-4 tabell 1. (ingen
unntak)
Yttertak som bare bærer sin egen vekt og snølast blir å anse som sekundært bærende bygningsdel.
Preaksepterte ytelser for branncellebegrensende takkonstruksjoner er gitt i veiledningen til TEK § 11-8. De preaksepterte
ytelsene for bærende bygningsdeler er gjengitt i Tabell 2 nedenfor.
Tabell 2
Branncellebegrensende bygningsdelers brannmotstand avhengig av brannklasse (utdrag fra veiledning til TEK §11-8,
tabell 1).
Brannklasse
Bygningsdel
1
2
3
EI 30
EI 60
EI 60
Branncellebegrensende bygningsdel - generelt
[B 30]
[B 60]
A2-s1,d0 [A 60]
I kapittel 4 vises mange ulike løsninger for oppbygning av takkonstruksjoner som tilfredsstiller kravene i Byggteknisk
forskrift. Brannmotstanden REI for bygningsdelene er imidlertid ikke vurdert og dokumentert her. Dette må
dokumenteres i hvert enkelt tilfelle.

3.2
Brannegenskaper for isolasjonsmaterialet
Materialer og overflaters egenskaper ved brannpåvirkning klassifiseres etter NS-EN 13501-1 Brannklassifisering av
byggevarer og bygningsdeler - Del 1: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av materialers egenskaper ved
brannpåvirkning. Klassene skiller mellom de enkelte materialenes/produktenes innflytelse på brannforløpet ved at
prøvemetodene måler antennelighet, varmeavgivelseshastighet, flammespredning, røykproduksjon og brennende dråper.
Hovedklassene er A1, A2, B, C, D, E og F. Underklassene er s2, s2 og s3 for røykproduksjon, og d0, d1 og d2 for
brennende dråper. Klasse s1 betyr at produktet gir lite røykproduksjon, og klasse d0 betyr at det ikke oppstår brennende
dråper eller partikler.
Tabell 3
Klasse
A1
A2-s1,d0
B-s1,d0
C-s2,d0
D-s2,d0
E
F

Beskrivelse
Ubrennbart
Ubrennbart eller begrenset brennbart
Brennbart
Brennbart
Brennbart
Brennbart
Brennbart

Eksempel
Steinull, Glassull
Gipsplater
Maling på gipsplater, Brennbar isolasjon
Brannimpregnert tre, Brennbar isolasjon
Ubehandlet tre, Brennbar isolasjon
Brennbar isolasjon
Brennbar isolasjon, Noen plastmaterialer

A) Generelt
Isolasjonsmaterialer i takkonstruksjoner skal som hovedregel være ubrennbare. Ubrennbar isolasjon (minst klasse A2s1,d0, som for eksempel mineralull og skumglass) kan benyttes i alle takkonstruksjoner av brannsikkerhetsmessige
grunner, det vil si i:
 Brannklasse 1-3 på bærekonstruksjoner av plasstøpt betong
 Brannklasse 1-3 på bærekonstruksjoner av betongelement
 Brannklasse 1-3 på konstruksjon av bærende stålplater
 Brannklasse 1-2 på konstruksjon av tre
Brennbar isolasjon kan brukes i noen tilfeller, se pkt. B), men bruk av ubrennbar isolasjon er den brannteknisk beste
løsningen.
B) Brennbar isolasjon
Brennbar isolasjon vil si isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A1 eller A2-s1,d0. Det kan for eksempel være isolasjon av
plast (som EPS/XPS eller PUR/PIR), trefiberbasert isolasjon, celluloseprodukter eller vakuumisolasjonspaneler (VIP).
Brennbar isolasjon kan brukes dersom dette ikke bidrar til uakseptabel brannspredning, men kan i utgangspunktet ikke
brukes på brennbare takkonstruksjoner i henhold til preaksepterte ytelser gitt i veiledningen til TEK. Det finnes imidlertid ett

11
unntak for bygninger i brannklasse 1, se pkt. C2). For å tilfredsstille dette grunnleggende kravet må ett av følgende to
hovedprinsipper legges til grunn, se B1) og B2) under. For begge tilfeller må isolasjonsplatene tilskjæres og monteres
nøyaktig slik at minst mulig hulrom oppstår i isolasjonssjiktet. Isolasjonsplatene legges ut i minst to lag (med nokså lik
tykkelse) med forskutte skjøter. Dette er viktig for å unngå kuldebroer, og ikke minst for å hindre utilsiktet oksygentilgang
som kan bidra til antennelse og spredning.
Når brennbar isolasjon benyttes er løsningen med tildekking å foretrekke med tanke på brannsikkerheten, se B1) og B2).
For øvrig vil et ubrennbart sjikt over brennbar isolasjon også bidra til å hindre branntilløp og brannspredning ved varme
arbeider.
B1) Brennbar isolasjon som er tildekket
Når varme arbeider benyttes for å legge taktekkingen må den brennbare isolasjon tildekkes på oversiden med ubrennbare
materialer slik at oppvarming og oksygentilførsel hindres (se kapittel 5). Dette er den brannteknisk beste løsningen når
det benyttes brennbar isolasjon på taket også for å hindre brannspredning til taket.
Tilstrekkelig tildekking på oversiden anses å være:
 Minimum 30 mm ubrennbar isolasjon
 Singel med tykkelse 40-60 mm
 Betongheller lagt tett/uten mellomrom
Det må også påsees at isolasjonen er beskyttet mot varmepåkjenning fra undersiden og at det heller ikke er
oksygentilgang under isolasjonen. Tilstrekkelig tildekking på undersiden anses å være, for ubrennbare
takkonstruksjoner:
 Plasstøpte betongkonstruksjoner med tetting ved gjennomføringer
 Betongelementer med tetting av fuger og ved gjennomføringer
 Minimum 30 mm ubrennbar isolasjon
Tilstrekkelig beskyttelse på undersiden for brennbar isolasjon på tretak må vurderes i hvert prosjekt.
Når brennbar isolasjon er tildekket som beskrevet her er oppdeling i arealer på maks. 400 m², som beskrevet i B2), ikke
nødvendig. Brennbar isolasjon som er tildekket og med detaljløsninger som beskrevet i kapittel 4 kan benyttes i:
 Brannklasse 1-3 på bærekonstruksjoner av plasstøpt betong
 Brannklasse 1-3 på bærekonstruksjoner med betongelementer
 Brannklasse 1-2 på konstruksjoner av bærende stålplater
 Brannklasse 1 på konstruksjoner av tre dersom det benyttes isolasjon som angitt i C2)
Brennbar isolasjon må, hvis ikke annet er vist her, alltid erstattes med ubrennbar isolasjon med bredde minst 0,6 m på
følgende steder:
*0 mot brannvegg eller seksjoneringsvegg som er ført over tak
*1 rundt gjennomføringer (piper, kanaler m.v.)
*2 rundt takvinduer, takluker etc.
*3 mot brennbar vegg, fasade eller gesims.
Mot uklassifisert glassvegg/glassfasade skal brennbar isolasjon skiftes ut med ubrennbar isolasjon minst 5 m ut fra
vegg/fasade for å unngå spredning fra lavere del av bygget opp til høyere deler av bygget, eller fra glassfelt ned til taket
utenfor.
B2) Brennbar isolasjon som er oppdelt i arealer på maks. 400 m²
Som et alternativ til løsningen beskrevet under B1), kan takflater med brennbar isolasjon deles opp i arealer på maks.
400 m². Denne løsningen kan ikke benyttes dersom varme arbeider brukes til legging av taktekkingen, se pkt. B1).
Oppdelingen gjøres ved at det legges inn felter av ubrennbar isolasjon med bredde minst 2,4 m. Der
gjennomsnittstykkelsen av brennbar isolasjon er større enn 300 mm må feltet med ubrennbar isolasjon ha bredde minst
3,6 m. Oppdelingen av takflaten bør være sammenfallende med underliggende branncelleinndeling og/eller seksjonering
av bygningen.
Det må påsees at isolasjonen er beskyttet mot varmepåkjenning fra undersiden og at det ikke er oksygentilgang til
undersiden av brennbar isolasjon. Tilstrekkelig tildekking på undersiden anses å være, for ubrennbare
takkonstruksjoner:
 Plasstøpte betongkonstruksjoner med tetting ved gjennomføringer
 Betongelementer med tetting av fuger og ved gjennomføringer
 Minimum 30 mm ubrennbar isolasjon
Tilstrekkelig beskyttelse på undersiden for brennbar isolasjon på tretak må vurderes i hvert prosjekt.

Brennbar isolasjon som er oppdelt og med detaljløsninger som beskrevet i kapittel 4 kan benyttes i:
 Brannklasse 1-3 på bærekonstruksjoner av plasstøpt betong

Brennbar isolasjon må, hvis ikke annet er vist her, alltid erstattes med ubrennbar isolasjon med bredde minst 0,6 m på
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følgende
steder:
 Brannklasse
1-3 på bærekonstruksjoner med betongelementer
 mot brannvegg eller seksjoneringsvegg som er ført over tak
 Brannklasse 1-2 på konstruksjoner av bærende stålplater.
 rundt gjennomføringer (piper, kanaler m.v.)
 Brannklasse
1 på konstruksjoner
rundt takvinduer,
takluker etc.av tre dersom det benyttes isolasjon som angitt i C2
 mot brennbar vegg, fasade eller gesims.
Mot uklassifisert glassvegg/glassfasade skal brennbar isolasjon skiftes ut med ubrennbar isolasjon minst 5 m ut fra
vegg/fasade for å unngå spredning fra lavere del av bygget opp til høyere deler av bygget, eller fra glassfelt ned til taket
utenfor.
C)

Annet viktig om bruk av brennbar isolasjon i takkonstruksjoner

C1) Tak med uspesifisert brannmotstand
Isolasjon som benyttes i tak med uspesifisert brannmotstand, det vil si som ikke har dokumentert R-klasse, jfr. §11-4, må
tilfredsstille klasse A2-s1,d0 (ubrennbart/begrenset brennbart). Det vil si at brennbar isolasjon som f.eks. EPS ikke kan
brukes i slike tak. Hensikten er å unngå en hel takflate som raskt blir involvert i en brann.
Brennbar isolasjon kan likevel benyttes i byggverk uten loft eller med loft som bare kan benyttes som lager, forutsatt at
takkonstruksjonen ikke har avgjørende betydning for byggets stabilitet i rømningsfasen og takkonstruksjonen er skilt fra
underliggende plan med branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert for tosidig brannpåkjenning.
Isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1, d0 kan derfor bare benyttes der takkonstruksjonens brannmotstand er
spesifisert, bygningsdelen oppfyller den forutsatte branntekniske funksjonen og isolasjonen anvendes slik at den ikke
bidrar til brannspredning. Det vil si tildekke eller oppdele isolasjonen som omtalt i pkt. B1) og B2) i dette kapittel og vist
i figurene i det etterfølgende.
C2) Byggverk i brannklasse 1 og 2
I byggverk i brannklasse 1 og 2 kan isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 (ubrennbart/begrenset brennbart)
benyttes på takkonstruksjoner som har dokumentert bæreevne under brann (brannmotstand for bæreevne, R, i samsvar
med TEK §11-4), og som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 (ubrennbart/begrenset brennbart). Dersom den bærende
takkonstruksjonen i seg selv beskytter isolasjonen mot varmepåkjenning fra undersiden (for eksempel betongdekke) kan
brennbar isolasjon legges direkte på bærekonstruksjonen. Der den bærende konstruksjonen ikke i seg selv beskytter
isolasjonen mot varmepåkjenning fra undersiden (for eksempel profilerte stålplater) må den brennbare isolasjonen legges
på et underlag av isolasjon av klasse A2-s1,d0 med tilstrekkelig tykkelse til å isolere mot varmepåkjenning fra undersiden.
Isolasjonen må i tillegg være beskyttet på oversiden av materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0
(ubrennbart/begrenset brennbart) som forhindrer antennelse av og brannspredning i isolasjonen. Alternativt til beskyttelse
på oversiden kan isolasjonen oppdeles i arealer på inntil 400 m².
Brennbar isolasjon av cellulose- eller tekstilfiber og lignende, med minst klasse E, kan likevel benyttes i byggverk i
brannklasse 1 med inntil 2 etasjer, og boliger med inntil 3 etasjer dersom hver boenhet har direkte utgang til terreng uten
å måtte rømme via trapp eller trapperom. Trefiberbasert isolasjon anses å ha lignende brannegenskaper som isolasjon av
cellulosefiber. Isolasjonen kan være utildekket i kaldt, uinnredet loft og oppforet tak.
Bærende takkonstruksjoner av brennbare materialer som trebjelker og taktro av tre eller av massivtreelementer
tilfredsstiller ikke klasse A2-s1,d0 (ubrennbart/begrenset brennbar). Brennbar isolasjon (tildekket på begge sider eller
oppdelt) kan derfor ikke benyttes på slike tak i brannklasse 1, 2 eller 3 med mindre det gjennomføres analytisk
brannteknisk prosjektering. Analysen kan for eksempel inneholde branntekniske prøver, beregninger eller simuleringer.
Unntak for bygninger i brannklasse 1, der isolasjon av trefiber, cellulose og tekstilfiber med minst klasse E kan
benyttes.
C3) Byggverk i brannklasse 3
I byggverk i brannklasse 3 kan isolasjon som ikke tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 (ubrennbart/begrenset brennbart)
benyttes på takkonstruksjoner som har dokumentert bæreevne under brann (brannmotstand for bæreevne, R, i samsvar
med TEK §11-4), og som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 (ubrennbart/begrenset brennbart), dersom takkonstruksjonen
beskytter isolasjonen mot varmepåkjenning fra undersiden (for eksempel betongdekke). Isolasjonen må i tillegg være
beskyttet på oversiden av materialer som tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 (ubrennbart/begrenset brennbart) som forhindrer
antennelse av og brannspredning i isolasjonen. Alternativt til beskyttelse på oversiden kan isolasjonen oppdeles i arealer
på inntil 400 m².
Bærende takkonstruksjon av profilerte stålplater tilfredsstiller A2-s1,d0 (ubrennbart/begrenset brennbart), men
beskytter ikke isolasjonen i tilstrekkelig grad mot varmepåkjenning fra undersiden selv om det er lagt 30 mm
ubrennbar isolasjon mellom stålplatene og den brennbare isolasjonen. Brennbar isolasjon (tildekket på begge sider
eller oppdelt) kan derfor ikke benyttes på slike tak i brannklasse 3 med mindre det gjennomføres analytisk brannteknisk
prosjektering. Bærende takkonstruksjon av profilerte stålplater isolert på oversiden med kun ubrennbar isolasjon kan
benyttes i brannklasse 3 når takkonstruksjoner har dokumentert bæreevne under brann (brannmotstand for bæreevne,
R, i samsvar med TEK §11-4).
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3.3
Brannegenskaper for tekningsmaterialer
Hensikten med å stille branntekniske krav til taktekningen er å hindre antennelse og spredning ved at:
 flygende, brennende gjenstander som transporteres av den turbulente luftstrømmen når bygninger brenner, skal
antenne taktekning
 flygende, brennende gjenstander forårsaker spredning gjennom taktekningen / takkonstruksjonen og eventuelt
antenner resten av bygningen
 brann på tak sprer seg over større arealer
Hovedregelen er at taktekningen skal være ubrennbar eller ha klasse BROOF (t2)1, jfr. Veiledning til TEK § 11-9 annet ledd.
Nye europeiske standarder for prøving og klassifisering er utgitt. Taktekninger prøves nå i henhold til europeisk teknisk
spesifikasjon CEN/TS 1187 Prøvingsmetoder for utvendig branneksponering av tak, metode 2, som er den samme som
NS-INSTA 413, og klassifiseres i henhold til NS-EN 13501-5 Brannklassifisering av byggevarer og bygningsdeler - Del
5: Klassifisering ved bruk av resultater fra prøving av tak utsatt for utvendig branneksponering. Brannteknisk klasse for
taktekninger er nå BROOF (t2).
Taktekningen skal tilfredsstille kravene til BROOF (t2) ved prøving på det aktuelle underlag. Enkelte taktekninger
tilfredsstiller klasse BROOF (t2) uten at dette dokumenteres ved prøving, se nedenfor.
Taktekningen kan sertifiseres dersom det foreligger tilfredsstillende brannteknisk prøvningsrapport for materialet.
Sertifiseringen forutsetter også at produktet blir underlagt ekstern kontroll av anerkjent inspeksjonsorgan. Sertifiseringen
er frivillig. Dersom det skal benyttes taktekningsmaterialer som ikke er sertifisert eller godkjent, må produsentene
dokumentere ved brannteknisk prøve at kravene til klasse BROOF (t2) tilfredsstilles. Dokumentasjonen må skje i hvert
tilfelle og produsenten må også dokumentere tilfredsstillende system for kvalitetssikring.
Taktekningsmaterialer som oppfyller klasse BROOF (t2) uten klassifisering:
 teglstein
 betongtakstein
 skifertak
 metallplater. (NB! Omfatter metallplater med kun vanlig korrosjonsbeskyttelse, det er usikkert om det også gjelder
metallplater med ekstra overflatebehandling av brennbare materialer.)
Taktekningsmaterialer som ikke oppfyller klasse BROOF (t2):
 Ubehandlet tretak (takspon, bordtak)
 Stråtak
Grønne tak skal ha dokumentert brannteknisk klasse BROOF (t2) ved brannprøving og/eller følge spesielle retningslinjer.
 Torvtak som ikke stelles regelmessig er vurdert å ha så stor risiko for antennelse og spredning av brann at det
generelt ikke vil oppnå klasse BROOF (t2).
 Intensive grønne tak med gress og plantebed er vurdert å ha god motstand mot antennelse når det blir vedlikeholdt
jevnlig med vanning og annet stell som klipping og fjerning av tørre plantedeler.
 Sedumtak skal ha klasse BROOF (t2) og i tillegg følge spesielle retningsregler for utskifting, se mer om dette i TPF
Informerer nr. 10 kapittel 3.2.2.
Taktekning kan likevel være uklassifisert der faren for smittebrann er liten. Dette gjelder bl.a. boligområder med småhus
(eneboliger og tomannsboliger inntil tre etasjer) der avstanden mellom de enkelte bygninger er minst 8 meter og
høydeforskjellen mellom bygningene er små.
I områder med konsentrert eller større bebyggelse, for eksempel rekkehusområder, må det foretas særskilt vurdering i
hvert enkelt tilfelle.
En vurdering av risiko for smittefare må basere seg på følgende:
 bygningstype
 bygningens innhold
 bruk av bygningen
 bygningens størrelse
 bygningens utførelse (kledning m.m.).
1

I TPF Informerer nr. 6 benyttes betegnelse på brannteknisk klasse for takbelegg BROOF (t2). Tidligere betegnelse Ta er
ikke lenger benyttet
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3.4
Oppsummering av branntekniske regler
En oppsummering av branntekniske regler for tak er gitt i tabell 4 for tak med ubrennbar varmeisolasjon (minst klasse A2s1,d0), og i tabell 5 for tak med brennbar varmeisolasjon (lavere klasse enn A2-s1,d0). Mer detaljerte regler for terrasser
er gitt i kapittel 4.9.
Nødvendig brannmotstand for hoved- og sekundært bærende bygningsdeler for bygg i brannklasse 1, 2 og 3 er gitt i
tabellene. I tilfeller der det forutsettes ubrennbare eller begrenset brennbare materialer (A2-s1,d0) i takkonstruksjonen
angis dette spesielt i tabellene. Brannmotstanden må alltid dokumenteres for branneksponering fra innvendig side. For
enkelt byggeprosjekt vil det også være behov for brannmotstand for branneksponering fra utvendig side.
Taktekning skal vanligvis tilfredsstille klasse BROOF (t2). Unntak gjelder der faren for brannspredning er liten.
Når omvendte tak og duotak er anvendt i forbindelse med flate tak og takterrasser, stilles ikke krav om klasse BROOF (t2)
siden tekningen er tildekket.
Tabell 4
Oppsummering av preaksepterte ytelser for kompakte tak med ubrennbar varmeisolasjon (minst klasse A2-s1,d0)
Takkonstruksjon
Betongdekke eller liknende,
som beskytter isolasjonen
mot oppvarming nedenfra.

1) Tekning
2) Isolasjon
3) Sekundært bærende
bygningsdel
4) Bærende hovedsystem
Stålplatetak eller liknende,
som ikke i seg selv
beskytter isolasjonen mot
oppvarming nedenfra.

Brannklasse 1
1) BROOF (t2)c
2) Ubrennbar
3) R 30a,b (EI 30)
4) R 30a (EI 30)

Brannklasse 2
1) BROOF (t2)
2) Ubrennbar
3) R 60b (EI 60)
4) R 60 (EI 60)

Brannklasse 3
1) BROOF (t2)
2) Ubrennbar
3) R 60b (EI 60), A2-s1,d0
4) R 90 (EI 60), A2-s1,d0

1) BROOF (t2)c
2) Ubrennbar
3) R 30a,b (EI 30)
4) R 30a (EI 30)

3) BROOF (t2)
4) Ubrennbar
3) R 60b (EI 60)
4) R 60 (EI 60)

1)
2)
3)
4)

BROOF (t2)
Ubrennbar
R 60b (EI 60), A2-s1,d0
R 90 (EI 60), A2-s1,d0

OBS. Nødvendig beskyttelse OBS. Nødvendig beskyttelse OBS. Nødvendig beskyttelse
av stålkonstruksjonen er ikke av stålkonstruksjonen er ikke av stålkonstruksjonen er ikke
vist her.
vist her.
vist her.

1) Tekning
2) Isolasjon
3) Sekundært bærende
bygningsdel
4) Bærende hovedsystem
Bygninger i risikoklasse 4 i brannklasse 1, og én-etasjes bygninger i risikoklasse 2, 3 og 5 i brannklasse 1, kan ha brannmotstand R 15.
I byggverk uten loft eller med loft som bare kan benyttes som lager kan sekundært bærende takkonstruksjon oppføres uten spesifisert
brannmotstand, forutsatt at ett av følgende kriterier er til stede:
- Takkonstruksjonen er skilt fra underliggende plan med branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert for tosidig branneksponering.
- Alle materialer i takkonstruksjonen inkludert isolasjonen tilfredsstiller klasse A2-s1,d0.
- Isolasjon tilfredsstiller klasse A2-s1,d0 og takkonstruksjonen beskyttes nedenfra med kledning K210 B-s1,d0 (K210 D-s2,d0 i
risikoklasse 4).
c
Taktekkingen kan være uklassifisert i bygg der det er liten fare for brannspredning, se pkt. 3.3.
a

b
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Tabell 5
Oppsummering av preaksepterte ytelser for kompakte tak med brennbar varmeisolasjon (lavere klasse enn A2-s1,d0)
Takkonstruksjon
Betongdekke eller liknende,
som beskytter isolasjonen
mot oppvarming nedenfra.

Brannklasse 1
1) BROOF (t2)e
2) Brennbara
3) R 30c,d (EI 30) A2-s1,d0
4) R 30c (EI 30), A2-s1,d0

Brannklasse 2
1) BROOF (t2)
2) Brennbara
3) R 60d (EI 60), A2-s1,d0
4) R 60 (EI 60), A2-s1,d0

Brannklasse 3
1) BROOF (t2)
2) Brennbara,f
3) R 60d (EI 60), A2-s1,d0
4) R 90 (EI 60), A2-s1,d0

1) BROOF (t2)
2) Brennbara,b
3) R 60d (EI 60), A2-s1,d0
4) R 60 (EI 60), A2-s1,d0

NB! Ikke preakseptert
bruksområde.

1) Tekning
2) Isolasjon*
3) Sekundært bærende
bygningsdel
4) Bærende hovedsystem
1) BROOF (t2)e
Stålplatetak eller liknende,
2) Brennbara,b
som ikke i seg selv beskytter
3) R 30c,d (EI 30), A2-s1,d0
isolasjonen mot oppvarming
4) R 30c (EI 30), A2-s1,d0
nedenfra.

OBS. Nødvendig beskyttelse OBS. Nødvendig beskyttelse
av stålkonstruksjonen er ikke av stålkonstruksjonen er ikke
vist her.
vist her.

1) Tekning
2) Isolasjon*
3) Sekundært bærende
bygningsdel
4) Bærende hovedsystem
*)

a

Finans Norges sikkerhetsregler krever at brennbar isolasjon tildekkes med ubrennbar isolasjon. Se Sikkerhetsforskriftens p. 5.2.

Brennbar isolasjon må oppdeles og/eller tildekkes med ubrennbar isolasjon, jfr. pkt. 3.2.

b
I brannklasse 1 og 2 må den brennbare isolasjonen legges på et lag isolasjon med klasse A2-s1,d0 som skal beskytte mot
varmepåkjenning fra undersiden.
c
Bygninger i risikoklasse 4 i brannklasse 1, og én-etasjes bygninger i risikoklasse 2, 3 og 5 i brannklasse 1, kan ha brannmotstand R 15.
d
I byggverk uten loft eller med loft som bare kan benyttes som lager kan sekundært bærende takkonstruksjon oppføres uten spesifisert
brannmotstand, forutsatt at ett av følgende kriterium er til stede:
- Takkonstruksjonen er skilt fra underliggende plan med branncellebegrensende bygningsdel dimensjonert for tosidig branneksponering.
e

Taktekningen kan være uklassifisert i bygg der det er liten fare for brannspredning, se pkt. 3.3.

Brennbar isolasjon kan bare benyttes dersom takkonstruksjonen i seg selv beskytter den mot varmepåkjenning fra undersiden.
Takkonstruksjonen må altså være av betongdekke eller liknende.
f
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4.

Eksempler på løsninger

I dette kapittelet vises eksempler på oppbygninger av takkonstruksjonen som tilfredsstiller krav og preaksepterte ytelser
gitt i TEK og veiledningen til TEK. Løsningene ivaretar krav om at sannsynligheten for at brann skal oppstå, utvikle og
spre seg skal være liten, og at materialene ikke skal gi uakseptable bidrag til brannutviklingen. Brannmotstanden (R og
EI) for takkonstruksjonen er ikke vurdert, men må likevel dokumenteres i hvert enkelt prosjekt. Andre bygningsdeler som
er vist på figurene, for eksempel yttervegger, er ikke nødvendigvis helt riktig gjengitt.

4.1

Kompakte tak

Fig. 1
Ubrennbar isolasjon på betongdekke


Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 3

Fig. 2
Brennbar isolasjon på betongdekke, med tildekking



Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 3.
Dersom taktekkingen legges med varme arbeid må den
brennbare isolasjonen tildekkes som vist her.
Kaldklebing av taktekkingen kan benyttes med eller uten
tildekking av den brennbare isolasjonen.

Fig. 3
Brennbar isolasjon på betongdekke, med oppdeling av isolasjon
og kaldklebing av taktekking.






Brennbar isolasjon må oppdeles i areal på maks.
400 m²
Taktekkingen må kaldklebes.
Oppdelingen med ubrennbar isolasjon utføres 3,6
m bred når gjennomsnittstykkelsen av brennbar
isolasjon på taket er større enn 300 mm, ellers min.
2,4 m bred.
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 3.

Fig. 4
Brennbar isolasjon på elementdekke, tildekket med
30 mm ubrennbar isolasjon (eventuelt tildekking iht. pkt.
3.2 B1)




Ingen krav til oppdeling
Fugetetting kreves dersom elementene ikke har not
og fjær
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 3.
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Fig. 5
Brennbar isolasjon på DT-elementer, med tildekking





Brennbar isolasjon beskyttet over og under med
30 mm ubrennbar isolasjon
Ikke krav til ytterligere tetting av fugene
Ikke krav om oppdeling av brennbar isolasjon
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 3.

Fig. 6
Brennbar isolasjon på DT-elementer, tildekket på oversiden
med ubrennbar isolasjon min. 30 mm tykk

Ekstra fugetetting er nødvendig. Som alternativ til
utførelsen vist i fig. 5 kan fugetetting utføres med
en 30 mm tykk, hard mineralullplate i min. bredde
0,6 m over fugen ev. bruke annen brannklassifisert
fugetetting.

Ikke krav om oppdeling av brennbar isolasjon

Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 3.

Fig. 7
Brennbar isolasjon på DT-elementer, med oppdeling,
beskyttet på undersiden med ubrennbar isolasjon min. 30
mm tykk

Ikke krav til ytterligere tetting av fuger

Brennbar isolasjon må oppdeles i areal på maks.
400 m²

Taktekkingen må kaldklebes.

Oppdelingen med ubrennbar isolasjon utføres 3,6
m bred når gjennomsnittstykkelsen av brennbar
isolasjon er større enn 300 mm, ellers min. 2,4 m
bred.

Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 3.

Fig. 8
Brennbar isolasjon på DT-elementer, med oppdeling

Brennbar isolasjon må oppdeles i areal på maks.
400 m² (som vist på fig. 7)

Taktekkingen må kaldklebes.

Ekstra fugetetting er nødvendig, kfr. fig. 6

Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 3.
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Fig. 9
Brennbar isolasjon på stålplatetak, tildekket på over- og
underside




Ikke krav til oppdeling når brennbar isolasjon på
stålplatetak er tildekket med min. 30 mm
ubrennbar isolasjon på begge sider.
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 2.
Løsningen kan ikke brukes i takkonstruksjoner
med uspesifisert brannmotstand. Se også pkt.
3.2 C1).

Fig. 10
Brennbar isolasjon på stålplatetak, med oppdeling








Mellom stålplatene og brennbar isolasjon legges
min. 30 mm ubrennbar isolasjon.
Brennbar isolasjon må oppdeles i areal på maks.
400 m²
Taktekkingen må kaldklebes
Oppdelingen med ubrennbar isolasjon utføres 3,6
m bred når gjennomsnittstykkelsen av brennbar
isolasjon er større enn 300 mm, ellers min. 2,4 m
bred.
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 2.
Løsningen vist i fig. 10 med brennbar isolasjon
som er oppdelt og tildekket på undersiden kan ikke
brukes i takkonstruksjoner med uspesifisert
brannmotstand. Se også pkt. 3.2 C1).

Den tidligere benyttede løsningen i brannklasse 1 uten hel
plate av minimum 30 mm ubrennbar isolasjon mellom
profilert stålplate og brennbar isolasjon, men med fylling
av rillene under oppdelingen med ubrennbar isolasjon er
ikke lenger akseptert!
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4.2

Omvendte tak
Fig. 11
Omvendt tak med brennbar isolasjon (XPS) på
betongdekke.




Brennbar isolasjon tildekkes med singel min. 40 60 mm eventuelt med betongheller som er lagt tett
inntil hverandre.
Ikke krav til oppdeling av brennbar isolasjon
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 3.

Fig. 12
Omvendt tak med brennbar isolasjon (XPS) på
betongdekke.






Tetting rundt rørgjennomføringen sikres ved bruk
av brannklassifisert rørmansjett.
Brennbar isolasjon behøver ikke erstattes med
ubrennbar isolasjon rundt gjennomføring.
Brennbar isolasjon tildekkes med singel min. 40 60 mm eventuelt med betongheller som er lagt tett
inntil hverandre.
Ikke krav til oppdeling av brennbar isolasjon.
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 3.

Fig. 13
Omvendt tak med brennbar isolasjon (XPS) på
betongdekke mot parapet/yttervegg av isolert trevegg med
luftet kledning.







Brennbar isolasjon tildekkes med singel min. 40 - 60
mm eventuelt med betongheller som er lagt tett inntil
hverandre.
Brennbar parapet skilles fra brennbar isolasjon på
taket med to lag standard gips (gips type A, 13 mm),
evt. ett lag branngips (gips type F, 15 mm) med
sparklede skjøter og mothold bak plateskjøtene. Hvis
betongoverflaten er ujevn må overgangen
gipsplater/betong forsegles med branntettemasse.
Dersom brennbar yttervegg føres ubrutt forbi dekket må
brennbar isolasjon skiftes ut med mineralull min. 0,6 m ut
fra brennbar parapet.
Vindsperre i yttervegg av ubrennbar plate (f.eks. GUplate) føres helt opp på parapet.
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 2.
Dersom veggkonstruksjonen er ubrennbar kan
løsningen også brukes i brannklasse 3.
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4.3
Akustiske plater
Perforerte stålplater kan brukes der hvor stålplater generelt kan benyttes. Dersom det benyttes ubrennbar isolasjon på
perforerte stålplater, er det ikke krav om spesielle tiltak. Brennbar isolasjon kan ikke benyttes på perforerte stålplater uten
ytterligere tiltak.
Perforeringen i platene vil resultere i at oksygen tilføres den brennbare isolasjonen under brann. Termoplastisk isolasjon
smelter ved relativt lave temperaturer. For polystyren ligger smeltepunktet på 115 °C. Polystyren spaltes ved temperaturer
på 240 - 400 °C (pyrolyse). Polyuretan spaltes ved temperaturer på 200 - 340 °C. I spaltningsprosessen dannes brennbare
gasser.
Smeltet termoplast vil på grunn av perforeringen i stålplatene renne gjennom og antenne brennbare materialer under
(brennbar innredning m.m.). Dersom brennbar isolasjon benyttes på perforerte stålplater, må isolasjonen derfor beskyttes
nedenfra med ubrennbar isolasjon, minimum 30 mm tykk, eller med en ubrennbar eller begrenset brennbar kledning.
Krav til himlingers lydabsorberende egenskaper vil variere sterkt avhengig av blant annet bruksområde, spesifiserte
byggherrekrav og lydabsorberende egenskaper til andre overflater. I lokaler for industri, håndverk og lignende, må
midlere absorpsjonsfaktor for overflatene i rommet være > 0,2 i henhold til Byggteknisk forskrift. Dette kravet vil
vanligvis tilfredsstilles hvis himlingsløsningen gir midlere absorpsjonsfaktor større enn 0,4/0,5.
Løsning vist i figur 14 vil gi midlere absorpsjonsfaktor anslått til ca. 0,4 - 0,5. Ønskes høyere absorpsjonsfaktor enn det,
må det benyttes mineralull i hele isolasjonstykkelsen. Mineralull som lydabsorbent kan også plasseres som staver i
profilene.
For å unngå spredning av fiber fra isolasjonsplatene bør det benyttes et mellomlegg av ubrennbar filt.

Fig. 14
Mineralullisolasjon på perforert stålplatetak

Stålplater med profilhøyde 100 - 200 mm og
perforert steg og flens, perforeringsgrad minimum
12 %

Ubrennbar isolasjon minimum 50 mm med
densitet maksimalt ca. 80 kg/m3 (under PE-folie og
brennbar isolasjon for å tilfredsstille både brannog lydkrav. Dampsperra må av fukttekniske
grunner ikke plasseres lenger opp i taket enn at ¾
av total isolasjonstykkelse ligger på utsiden av
den.)

Taktekkingen må kaldklebes eller den brennbare
isolasjonen må tildekkes med 30 mm mineralull

Brennbar isolasjon oppdeles i areal på max. 400 m².

Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 2.
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4.4
Gjennomføringer og tilslutning til parapeter, krav til tetting
Med gjennomføring forstås enhver åpning i taket, f.eks. alle takoppbygg, overlys, brannventilasjon, takhatter for
sanitæranlegg, ventilasjonslyrer/kanaler, taknedløp, piper, samt mindre åpninger for TV og radiosamband o.l.
En brann på/i takkonstruksjonen vil kunne medføre at brann- og røykgasser sprer seg gjennom taket ned til underliggende
rom, eller innenfra og opp gjennom taket, via utette gjennomføringer. Et spesielt problem knytter seg til brennbar
termoplastisk isolasjon, for eksempel polystyren. Ved tilstrekkelig temperatur vil plasten smelte. På grunn av åpninger i
dekke/tak kan isolasjonen smelte og brennende dråper av plast renne gjennom og antenne underliggende brennbare
materialer.
Det er derfor en forutsetning at alle typer gjennomføringer er tettet ved gjenstøping eller ved bruk av spesielt
branngodkjente tettemetoder. Tilsvarende gjelder ved tilslutning mellom dekke og yttervegg/parapet. Dersom det ikke
er dokumentert ved prøving at valgt tettingen er gass- og dråpetett, må brennbar isolasjon skiftes ut med ubrennbar
isolasjon, dvs steinull med densitet ≥ 70 kg/m3, 0,6 m ut fra yttervegg/parapet.
Tetteproblem oppstår når brannvegger og seksjoneringsvegger føres gjennom takflater, ved gjennomføringer gjennom
taket, ved gesimskasser som føres forbi og over taket og når taket er utført av takelementer (DT - elementer, lettbetongog betongelementer) og perforerte stålplater. Brannvegger og seksjoneringsvegger som føres gjennom takflaten samt
gesimskasser som kan spre brann fra vegg til tak, blir i denne sammenheng å anse som gjennomføring. Dersom for
eksempel skumplastisolasjon benyttes i forbindelse med slike løsninger, må det treffes tiltak for å hindre at smeltet
skumplastisolasjon antenner brennbare materialer som ligger inntil eller under.
Tilstrekkelige og nødvendige tiltak vil være (se også under pkt. 3.2):
 Brennbar isolasjon skiftes ut til ubrennbar i en bredde på minst 0,6 m rundt alle gjennomføringer i takflaten. Kravet
gjelder også mot (høyere) brennbare vegger, mot brennbar parapet og mot brannvegg eller seksjoneringsvegg som
går gjennom taket. Utførelsen skal være så god at brannspredning ved brennende dråper fra plastisolasjon hindres.
 I elementtak med vertikale fuger er ekstra fugetetting nødvendig. For fuger benyttes ekstra fugetetting ved hjelp av
en underlagsplate av min. 30 mm tykk (mineralull) i en bredde min. 0,6 m over fugene, eller det kan brukes annen
brannklassifisert fugetetting. Samme krav til tetting gjelder mellom DT-element og parapet. Alternativt til
fugetetting er at det legges min. 30 mm ubrennbar isolasjon mellom elementtaket og den brennbare isolasjonen. Når
fugene er små og utført med not og fjær, er det ikke nødvendig med ekstra fugetetting.
 Figurene i TPF Informerer nr. 6 viser alle en helhetlig løsning. Å plukke enkeltelementer fra en figur for bruk i
annen løsning enn den helheten den er gitt i må derfor ikke forekomme.

4.4.1

Gjennomføringer

Fig. 15
Røykventilasjonsluke på betongdekke





Betongdekke isolert med brennbar isolasjon
Tildekket med minimum 30 mm ubrennbar
isolasjon, eventuelt oppdelt i arealer på maks. 400
m².
Brennbar isolasjon erstattes med ubrennbar
isolasjon min. 0,6 m ut til alle sider fra
brannventilasjonsluke
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 3.

Veiledningen til TEK §11-10 Tekniske installasjoner som rørgjennomføringer f.eks avløp eller lufterør gjennom tak sier
følgende om preaksepterte ytelser som må være oppfylt:
1. Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må ha brannmotstand med unntak som angitt i nr. 2 og 3.
2. Plastrør med ytre diameter til og med 32 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil EI 90 A2-s1,d0
[A 90] når det tettes rundt rørene med tettemasse. Tettemassen må være klassifisert for den aktuelle bruken, og ha
samme brannmotstand som konstruksjonen for øvrig.
3. Støpejernsrør med ytre diameter til og med 110 mm kan føres gjennom murte/støpte konstruksjoner inntil EI 60 A2s1,d0 [A 60] når det tettes rundt rørene med tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har tykkelse minst 180
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mm. Se fig. 16. Tettemassen må være klassifisert for den aktuelle bruken, og ha samme brannmotstand som
konstruksjonen for øvrig. Avstanden til brennbart materiale må være minst 250 mm.
For branntetting rundt tekniske gjennomføringer av plastrør med diameter Ø > 32 mm og for rørgjennomføringer av
metall med diameter Ø > 110 mm i betongdekke henvises det til godkjente løsninger fra spesialfirma innen branntetting.
Fig. 16
Små sirkulære gjennomføring av støpejernsrør med
diameter ≤ 110 mm i betongdekke med brennbar isolasjon





Betongdekke (t ≥ 180 mm) isolert med brennbar
isolasjon tildekket med 30 mm ubrennbar isolasjon på
oversiden, eventuelt oppdelt i arealer på maks. 400 m².
Rørgjennomføring montert i utsparing som etter
montasje støpes ut med betong i minst 180 mm
tykkelse.
Brennbar isolasjon må i tillegg erstattes med ubrennbar
isolasjon 0,6 m fra senter av gjennomføring
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 3.

Fig. 17
Sluk på betongdekke isolert med brennbar isolasjon, og
med horisontal føring til gjennomføring i betongdekke.




4.4.2

Betongdekke isolert med brennbar isolasjon tildekket
med min. 30 mm ubrennbar isolasjon på oversiden,
evt. oppdelt i arealer på maks. 400 m²
Gjennomføring av metallrør Ø ≤ 110 mm montert i
utsparing som etterpå støpes ut med betong i min.
180 mm tykkelse.
Brennbar isolasjon må i tillegg erstattes med
ubrennbar isolasjon 0,6 m fra senter av
gjennomføring og langs avløpsrøret og rundt sluk
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 3.

Tilslutning til parapet eller brennbar vegg
Fig. 18
DT-elementer med brennbar isolasjon mot en parapet
laget som en forlengelse av yttervegg av sandwichelementer









Betongdekke isolert med brennbar isolasjon
tildekket med min. 30 mm ubrennbar
isolasjon, evt. oppdelt i arealer på maks 400
m²
Ekstra fugetetting er nødvendig, se fig. 6
Brennbar parapet skilles fra brennbar isolasjon på
taket med to lag 13 mm gips type A, evt. ett lag
15 mm branngips type F, med sparklede skjøter og
mothold bak plateskjøtene. Hvis betongoverflaten
er ujevn må overgangen gipsplater/betong forsegles
med tettemasse
Brennbar isolasjon må skiftes ut med ubrennbar
isolasjon i en bredde på minimum 0,6 m langs
parapet
Brennbar isolasjon i fasadeelementet mellom
stegene i DT-elementet må beskyttes med min 50
mm ubrennbar isolasjon og 2 gipsplater type A
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 2.
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Fig. 19
Betongdekke eller hulldekkeelementer med utstøpte fuger
med brennbar isolasjon mot en parapet laget som
forlengelse av yttervegg i trekonstruksjon, for eksempel
ved at trekonstruksjonene i vegg med mineralullisolasjon
er ført ubrutt forbi dekket. Løsningen krever utskifting av
brennbar isolasjon med ubrennbar, uavhengig av type
platekledning (altså selv om to lag gips er benyttet).




Brennbar isolasjon tildekket med minst 30 mm
ubrennbar isolasjon, evt. oppdelt i arealer på maks.
400 m²
Brennbar isolasjon erstattes med ubrennbar
isolasjon min. 0,6 m ut fra brennbar parapet
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 2.
Dersom veggkonstruksjonen er ubrennbar kan
løsningen også brukes i brannklasse 3.

I en takkonstruksjon med brennbar isolasjon er det ikke nødvendig å skifte ut brennbar isolasjon med ubrennbar når
overgangen tak/parapet/yttervegg er utført som vist i fig. 20 og 21.
Figurteksten til fig. 20 og 21 angir at løsningen kan brukes i brannklasse 1-3. I brannklasse 3 må materialvalg og alle
detaljer vist på figurene være tilfredsstilt som vist. (NB! Løsningen skal ikke benyttes sammen med bærende profilerte
stålplater.).
Fig. 20
Parapet satt ned på betongdekke.
Brennbar isolasjon på dekke av plasstøpt betong eller
hulldekkeelementer med utstøpte fuger på
søyle/bjelkekonstruksjon.
 Brennbar isolasjon må tildekkes av min. 30 mm
ubrennbar isolasjon, evt. oppdeles i areal på maks.
400 m²).
 Brennbar parapet skilles fra brennbar isolasjon på
taket med to lag 13 mm gips type A, evt. ett lag
15 mm branngips type F, med sparklede skjøter og
mothold bak plateskjøtene. Hvis betongoverflaten er
ujevn må overgangen gipsplater/betong forsegles
med tettemasse.
 Vindsperre i yttervegg av ubrennbar plate (f.eks.
GU-plate) føres helt opp på parapet .

Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 2.
Dersom veggkonstruksjonen er ubrennbar kan
løsningen også brukes i brannklasse 3.
Fig. 21
Brennbar isolasjon på dekke og yttervegg av plasstøpt
betong.
 Brennbar isolasjon må tildekkes av min. 30 mm
ubrennbar isolasjon evt. oppdeles i areal på maks.
400 m².
 Brennbar parapet skilles fra brennbar isolasjon på
taket med to lag 13 mm gips type A, evt. ett lag
15 mm branngips type F med sparklede skjøter og
mothold bak plateskjøtene. Hvis betongoverflaten er
ujevn må overgangen gipsplater/betong forsegles
med tettemasse.
 Vindsperre i yttervegg av ubrennbar plate (f.eks.
GU-plate) føres helt opp på parapet.
 Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 2.
Dersom veggkonstruksjonen er ubrennbar kan
løsningen også brukes i brannklasse 3.
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Fig. 22
Brennbar isolasjon på stålplatetak inn mot
sandwichelementfasade og parapet
Se forøvrig flere detaljer vedrørende denne løsningen i
TPF Informerer nr. 12.

Brennbar isolasjon må tildekkes av min. 30 mm
ubrennbar isolasjon, eventuelt oppdeles i arealer på
maks. 400 m².

Brennbar isolasjon må erstattes med ubrennbar
isolasjon min. 0,6 m ut fra ubrennbar eller
brennbar parapet.

Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 2.

Fig. 23
Tak mot brennbar vegg

Betongdekke isolert med brennbar isolasjon mot
brennbar vegg.

Brennbar isolasjon må erstattes med ubrennbar

isolasjon mot brennbar vegg (brennbar

fasadekledning) i en bredde min. 0,6 m ut fra
veggen. Hvis det benyttes ubrennbar fasadekledning
og to lag 9 mm gipsplater el. tilsvarende som
underkledning / vindsperre på veggen, behøver ikke
brennbar isolasjon å bli erstattet med ubrennbar
isolasjon.Brennbar isolasjon må tildekkes av min. 30
mm
ubrennbar isolasjon, eventuelt oppdeles i arealer på
maks. 400 m².



Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 3.
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4.4.3

Utstikkende gesimsFig. 24
Utstikkende gesims på dekke av plasstøpt betong, med
brennbar isolasjon på taket. Bæring av utstikkende
gesims av tre eller stål.
 Brennbar isolasjon må tildekkes av min. 30 mm
ubrennbar isolasjon, evt. oppdeles i areal på maks.
400 m².
 Brennbar isolasjon må erstattes med ubrennbar
isolasjon mot brennbar gesims og vegg i en
bredde min. 0,6 m forbi der gesimsens bæring er
avsluttet.
 Bæring av utstikkende gesims kan være trebjelker
(brannklasse 1 og 2) eller profilerte stålplater
(brannklasse 1 - 3), stålplatene må ha ubrennbar
isolasjon i profileringen over og under.
 Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 3.
Ev. bruk av trekonstruksjoner i vegg,
parapet/gesims i brannklasse 3 må vurderes
spesielt.

4.5
Branncellebegrensende vegg i tilslutning mot bærende stålplate eller betongtak
Byggverk skal deles opp i brannceller på en hensiktsmessig måte. Områder med ulik risiko for liv og helse eller fare for
at brann oppstår, skal være egne brannceller. Branncellen skal være slik utført at de forhindrer spredning av brann og
branngasser til andre brannceller i den tid som er nødvendig for rømming og redning. Isolasjonen skal brytes i tak over
en branncellebegrensende vegg slik at brannspredning på taket forhindres.
Når taket er utført med bærende, profilerte stålplater og brennbar isolasjon tildekket på begge sider eller oppdelt i areal
på maks. 400 m², vil en utførelse som vist i fig. 25, 26 og 27 ta vare på tetthetskravet for å hindre spredning av brann og
røykgasser. Brennbar isolasjon må skiftes ut med ubrennbar i bredde 0,6 m på hver side.
Når taket er utført med bærende hulldekkeelementer av betong vil en utførelse som vist i fig. 28 ta vare på tetthetskravet
for å hindre spredning av brann og røykgasser. Også her må isolasjonen skiftes ut med ubrennbar i bredde 0,6 m på hver
side.
Fig. 25
Stålplatetak inntil branncellebegrensende vegg






Vegg ført opp i isolasjonssjiktet
Undersiden av isolasjonen beskyttet med minimum 30
mm ubrennbar isolasjon
Vanskelig å få tilfredsstillende tetting mellom vegg og
stålplatetak. Derfor ubrennbar isolasjon 0,6 m på begge
sider av vegg
Brennbar isolasjon må forøvrig tildekkes av min. 30 mm
ubrennbar isolasjon, eventuelt oppdeles i arealer på
maks. 400 m².
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 2.

Fig. 26
Branncellebegrensende vegg avsluttet under bærende
profilerte stålplater med profileringen parallell med
veggen





Vegg avsluttet under stålplatetak. Platetaket må
brytes over veggen, det vil si plater skal ikke føres
kontinuerlig over opplegget.
Profileringen i stålplaten må fylles med ubrennbar
isolasjon som vist på figuren
For øvrig samme krav som beskrevet for fig. 25
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 2.
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Fig. 27
Branncellebegrensende vegg avsluttet under bærende
profilerte stålplater med profileringen på tvers av veggen


Vegg avsluttet under stålplatetaket. Platetaket kan
være kontinuerlig over veggen, hvis røyk- og
varmeledning er hindret som vist.
OBS
Profileringen i stålplatene må være fylt med
ubrennbar isolasjon og undersiden av stålplatene
må være tildekket på undersiden med (minst) en
ubrennbar plate (f.eks. 13 mm gips Type A) i
lengde L= 600 mm til begge sider for å holde
isolasjonen på plass.
For øvrig samme krav som beskrevet for fig. 26.
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 2.






Fig. 28
Dekke av betongelement (evt. plasstøpt betong) over
branncellebegrensende vegg







Brennbar isolasjon må forøvrig tildekkes av min. 30
mm
ubrennbar isolasjon, eventuelt oppdeles i arealer på
maks. 400 m².
Ubrennbar isolasjon, 1,2 m bred, skal være
plassert midt over vegg
Fugetetting kreves for elementer som ikke har
not og fjær
Forbindelsen vegg-tak må ha tett utførelse
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 3.
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4.6
Seksjoneringsvegg eller brannvegg mot tak med minst EI 60 i ubrennbare materialer
Byggverk skal deles opp i brannseksjoner slik at brann innen en brannseksjon ikke gir urimelig store økonomiske eller
materielle tap. En brann skal, med påregnelig slukningsinnsats, kunne begrenses til den brannseksjonen der den startet.
Brannvegger skal hindre at en brann sprer seg fra ett byggverk til et annet, selv uten brannvesenets slokkeinnsats.
Takkonstruksjonen må ikke være kontinuerlig over seksjoneringsvegg eller brannvegg på en slik måte at en kollaps på
den ene siden medfører reduksjon av konstruksjonens bæreevne og brannmotstand på den andre siden. I tillegg må
konstruksjoner som ligger inntil en brannvegg kunne bevege seg fritt ved temperaturendringer uten at brannveggens
branntekniske egenskaper reduseres.
Når taket utføres med brannmotstand minst EI 60, i ubrennbare materialer (A2-s1,d0), kan seksjoneringsvegg og
brannvegg avsluttes mot taket. Se mer om dette i TEK § 11-7, første ledd og veiledningen til denne.

Fig. 29
Dekke av betongelement over seksjoneringsvegg eller
brannvegg





Ubrennbar isolasjon
Ingen ekstra krav til fugetetting
Forbindelsen vegg-tak må ha tett utførelse
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 3.

Fig. 30
Betongdekke over seksjoneringsvegg eller brannvegg



Ubrennbar isolasjon over betongdekke
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 3.
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4.7
Seksjoneringsvegg eller brannvegg ført gjennom tak
Veiledningen til TEK § 11-7 første ledd sier at seksjoneringsvegg må føres minimum 0,5 m over høyeste tilstøtende
tak, med mindre taket har brannmotstand minst EI 60 A2-s1,d0 [A 60].
Fig. 31
DT-element inntil seksjoneringsvegg eller brannvegg










Seksjoneringsvegg/brannvegg føres 0,5 m over tak
Brennbar isolasjon må skiftes ut med ubrennbar
isolasjon i en bredde på 0,6 m på begge sider av
veggen
Brennbar isolasjon må forøvrig tildekkes av min. 30 mm
ubrennbar isolasjon, eventuelt oppdeles i arealer på
maks. 400 m².
Når DT-element benyttes som vist på fig. 31 er det
nødvendig med ekstra tetting av fugene mellom
elementene (se fig. 6), eller det kan gjøres ved
heldekkende 30 mm ubrennbare mineralullplater i
bunn som vist her.
Når hulldekkeelement med not og fjær benyttes er det
ikke nødvendig med ekstra tetting av fugene enn
utstøping mellom elementene
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 3.
Isolasjonstykkelsen rundt oversiden av brannveggen
bestemmes av varmetekniske hensyn.

Fig. 32
Stålplatetak inntil seksjoneringsvegg eller brannvegg





Seksjoneringsvegg/brannvegg føres 0,5 m over tak
Brennbar isolasjon må tildekkes av min. 30 mm
ubrennbar isolasjon, eventuelt oppdeles i arealer på
maks. 400 m².
Vanskelig å få tilfredsstillende tetting mellom vegg
og stålplatetak. Derfor ubrennbar isolasjon 0,6 m
på begge sider av vegg
Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 2.

NB. Der det er ønske om perforerte stålplater av
lydmessige grunner se pkt. 4.3 og fig. 14.

På en konstruksjon av plasstøpt betong utført uten spalter og fare for spredning gjennom konstruksjonen, kan utskifting
av brennbar isolasjon med ubrennbar reduseres som vist på fig. 33.

Fig. 33
Plasstøpt betongkonstruksjon med seksjoneringsvegg
eller brannvegg

Seksjoneringsvegg/brannvegg føres 0,5 m over tak

Seksjoneringsveggen over tak isoleres med
minimum 50 mm ubrennbar isolasjon som
kuldebrobryting.

Brennbar isolasjon må for øvrig tildekkes av min. 30 mm
ubrennbar isolasjon, eventuelt oppdeles i arealer på
maks. 400 m².

Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 3.
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4.8
Rehabilitering og etterisolering av varme tak
Ved rehabilitering av eldre tak kan man forbedre både taktekningen, takets varmeisolerende evne og dets branntekniske
egenskaper. Etterisolering av tak opp til det nivået som kreves iht. Byggteknisk forskrift, kan gjøres etter § 14.3
Energitiltak eller § 14.4 Energirammer. § 14-3 Energitiltak og a) Transmisjonsvarmetap innebærer at U-verdi for tak
skal være ≤ 0,13 W/m²K. Dette oppnås for eksempel med en gjennomsnittlig isolasjonstykkelse på 300 mm (gitt
isolasjon klasse 37). I § 14-5 Minstekrav oppgis minstekrav til U-verdien for taket som i alle tilfeller skal oppfylles,
minstekravet er at U-verdien skal være ≤ 0,18 W/m²K. Dette oppnås for eksempel med en gjennomsnittlig
isolasjonstykkelse på 200 mm (gitt isolasjon klasse 37). Etterisolering kreves bare ved mer omfattende
ombyggingsarbeider (hovedombygging), men vil ofte være lurt dersom taket likevel skal tekkes om.
Av branntekniske hensyn er det fordelaktig å redusere mengden av brennbare materialer som finnes i takkonstruksjonen.
Hvis tak tekket med brennbar isolasjon etterisoleres med ubrennbar isolasjon, vil det ikke være nødvendig å fjerne
gammel tekning før ny ubrennbar isolasjon legges, se fig. 34. I dette tilfellet vil det heller ikke være nødvendig med
oppdeling av gammel brennbar isolasjon.
Hvis tak tekket med brennbar isolasjon etterisoleres med brennbar isolasjon, vil det ikke være nødvendig å fjerne
gammel tekning hvis min. 30 mm ubrennbar isolasjon legges på toppen av isolasjonen, under ny tekning, se fig. 35. I
dette tilfellet vil det ikke være nødvendig med oppdeling av gammel brennbar isolasjon, men utskifting må skje ved
gjennomføringer og langs brennbar parapet.
Uten tildekking med ubrennbar isolasjon må brennbar isolasjon oppdeles i areal på maks. 400 m² med ubrennbar
isolasjon i bredde minst 2,4 m, se fig. 36. Der gjennomsnittstykkelsen av brennbar isolasjon på taket er større enn 300
mm må oppdelingen utføres i bredde min. 3,6 m. Oppdelingen utføres slik at den omfatter både gammel og ny brennbar
isolasjon. Slik utskifting må også skje ved gjennomføringer og langs brennbar parapet. Ved rehabilitering av varme tak
med brennbar isolasjon tekket med asfaltbelegg, bør i tillegg gammel taktekning fjernes før taket etterisoleres med
brennbar isolasjon for ikke å bidra til en uakseptabel brannspredning.
Hvis et tak isolert med brennbar isolasjon og med singelballast skal omtekkes og man fjerner singelballasten, må taket
tilleggsisoleres med minimum 30 mm ubrennbar isolasjon, ny tekking må festes mekanisk og også ha brannteknisk
klasse BROOF (t2).
Fig. 34
Etterisolering med ubrennbar isolasjon

Dekke med brennbar isolasjon og takbelegg av
asfalt, plast eller gummi etterisoleres med
ubrennbar isolasjon

Ingen krav til oppdeling i arealer på maks.
400 m²

Ikke nødvendig å fjerne gammel tekning.

Fig. 35
Etterisolering med brennbar isolasjon tildekket med
30 mm ubrennbar isolasjon

Dekke med brennbar isolasjon og takbelegg av
asfalt, plast eller gummi etterisoleres med brennbar
isolasjon tildekket med min 30 mm ubrennbar
isolasjon

Ingen krav til oppdeling i arealer på maks.
400 m²

Ikke nødvendig å fjerne gammel tekning.
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Fig. 36
Etterisolering med brennbar isolasjon

Betongdekke med brennbar isolasjon etterisoleres
med brennbar isolasjon

Gammel asfalt taktekning anbefales fjernet

Taktekkingen må kaldklebes.

Gammel og ny brennbar isolasjon oppdeles i areal
på maks. 400 m².

Oppdelingen med ubrennbar isolasjon utføres 3,6
m bred når gjennomsnittstykkelsen av brennbar
isolasjon på taket er større enn 300 mm, ellers min.
2,4 m bred.
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4.9

Terrasser

4.9.1 Større terrasser
Større takterrasser og liknende, med areal over 50 m², kan utføres med brennbar isolasjon når utførelsen er i henhold til
pkt. 3.2 i denne anvisningen. Alternativt kan isolasjonen tildekkes på oversiden med påstøp eller sementbasert
(uorganisk / ikke fuktømfintlig) platemateriale klassifisert som K210 A2-s1,d0 (K1-A). Se også Byggforskserien
525.304 Terrasser på etasjeskiller på betong for lett eller moderat trafikk og 525.307 Tak for biltrafikk og parkering.
Større terrasser har oftest bærende dekke av betong, og brennbar isolasjon kan da benyttes som vist i fig. 38 og 39.
Isolasjonen skal brytes i terrasser over en branncellebegrensende vegg slik at brannspredning på terrassen forhindres, seg
kap. 4.5.
Fig. 38
Eksempel på oppbygging av større terrasse for persontrafikk
mot vegg av brennbart materiale, og med slitelag av
betongheller lagt tett.

Brennbar isolasjon erstattes med ubrennbar isolasjon
min. 0,6 m mot brennbar vegg eller parapet.

Brennbar isolasjon brytes ved skillevegger mellom
ulike bruks-/boenheter på terrassen, for eksempel ved
at skilleveggen føres ned til etasjeskiller.

Isolasjonen tildekkes på oversiden f.eks. med
betongheller lagt tett.

Dersom takbelegget legges med varme arbeider må
isolasjonen tildekkes med min. 30 mm ubrennbar
isolasjon.

Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1- 3.


Fig. 39
Eksempel på oppbygging av større terrasse for persontrafikk
mot vegg av brennbart materiale, og med slitelag av
tretremmer BROOF (t2).

Brennbar isolasjon erstattes med ubrennbar isolasjon
min. 0,6 m mot brennbar vegg eller parapet.

Brennbar isolasjon brytes ved skillevegger mellom
ulike bruks-/boenheter på terrassen, for eksempel ved
at skilleveggen føres ned til etasjeskiller.

Brennbar isolasjon tildekkes på oversiden med min.
30 mm ubrennbar isolasjon og tretremmer med klasse
BROOF (t2).

Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 3.

4.9.2
Terrasser for én bruksenhet eller boenhet i bygninger med flere brannceller
Terrasser for én bruksenhet eller boenhet i bygninger med flere brannceller, for eksempel flermannsboliger og
terrassehus, kan utføres med brennbar isolasjon når utførelsen er i henhold til pkt. 3.2 i dette bladet. Mot underliggende
rom forutsettes det at den brennbare isolasjonen legges på en etasjeskiller med brannmotstand som krevd for
branncellebegrensende konstruksjon i den aktuelle brannklassen. En slik etasjeskiller kan være:
– betong- eller lettbetongdekke i brannklasse 1, 2 og 3, se fig. 40 og 41
– minst 30 mm steinullisolasjon på stålplater i brannklasse 1 og 2 (mindre benyttet på grunn av nedbøyninger og
bevegelser)
– massivtredekke (forutsetter at brannsikkerheten er dokumentert ved analytisk brannteknisk prosjektering)
– minst 30 mm steinullisolasjon på trebjelkelag med taktro av bord eller plater (forutsetter at brannsikkerheten er
dokumentert ved analytisk brannteknisk prosjektering).
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Det forutsettes at den brennbare isolasjonen brytes ved skillevegger mellom ulike bruks-/boenheter på terrassen, for
eksempel ved at skilleveggene føres ned til etasjeskiller. Det forutsettes videre at den brennbare isolasjonen byttes ut
med ubrennbar isolasjon i en bredde på minst 300 mm mot yttervegg/fasade, skillevegg og gesims som inneholder
brennbare materialer.
Det presiseres at der brennbar isolasjon skal byttes ut med ubrennbar som f.eks. mot yttervegg/fasade, skillevegg og
gesims som inneholder brennbare materialer, kan så vel skumglassisolasjon som steinull benyttes.
Isolasjonen må tildekkes på oversiden på en av følgende tre måter:
– minst 30 mm steinullisolasjon
– betongheller lagt tett
– singel med tykkelse minst 50 mm.
Mot uklassifisert glassvegg/glassfasade skal brennbar isolasjon skiftes ut med ubrennbar isolasjon minst 5 m ut fra
vegg/fasade for å unngå spredning fra lavere del av bygget opp til høyere deler av bygget, eller gjennom glassfelt ned til
taket utenfor.
Fig. 40
Isolering av terrasse for en boenhet mot vegg av brennbart
materiale, og med slitelag av betongheller lagt tett.

Brennbar isolasjon erstattes med ubrennbar
isolasjon min. 0,3 m mot brennbar vegg eller
parapet.

Brennbar isolasjon brytes ved skillevegger mellom
ulike bruks-/boenheter på terrassen.

Isolasjonen tildekkes på oversiden f.eks. med
betongheller lagt tett.

Dersom takbelegget legges med varme
arbeider må isolasjonen tildekkes med min.
30 mm ubrennbar isolasjon.

Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 – 3

.

1

Fig. 41
Isolering av terrasse for en boenhet mot vegg av brennbart
materiale, og med slitelag av tretremmer BROOF (t2).

Brennbar isolasjon erstattes med ubrennbar
isolasjon min. 0,3 m mot brennbar vegg eller
parapet.

Brennbar isolasjon brytes ved skillevegger mellom
ulike bruks-/boenheter på terrassen.

Brennbar isolasjon tildekkes på oversiden med
min. 30 mm ubrennbar isolasjon og tretremmer
med klasse BROOF (t2).

Konstruksjonen kan brukes i brannklasse 1 - 3.

4.9.3
Mindre terrasser i bygning med bare en boenhet
Mindre terrasser over oppvarmet rom i bygning med bare én boenhet (eneboliger) kan utføres med brennbar isolasjon
når utførelsen er i henhold til pkt. 3.2 i dette bladet. Det forutsettes at den brennbare isolasjonen legges på:
– betong- eller lettbetongdekke i brannklasse 1, 2 og 3
– minst 30 mm steinullisolasjon på stålplater i brannklasse 1 og 2
– massivtredekke med tykkelse minst 100 mm (forutsetter at brannsikkerheten er dokumentert ved analytisk
brannteknisk prosjektering).
– trebjelkelag med taktro av bord eller plater (forutsetter at brannsikkerheten er dokumentert ved analytisk
brannteknisk prosjektering).
For å redusere sannsynligheten for antennelse på oversiden bør isolasjonen tildekkes som angitt i pkt. 4.9.1 og 4.9.2
Se også Byggforskserien 525.304 Terrasser på etasjeskiller av betong med lett til moderat trafikk og 525.322 Isolert,
kompakt terrasse med trebjelker.
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5

Branntrygg utførelse av tekkearbeider

Under følger Finans Norges sikkerhetsforskrift for varme arbeider, og veiledningen til denne, som trådde i kraft 1.
januar 2020.

Innledning
Forsikringsselskapene har sikkerhetsforskrift for varme arbeider for brann/kombinertdekningene for næringsliv og
industri. Tilsvarende sikkerhetsforskrift finnes i ansvarsforsikringene for virksomheter som foretar varmt arbeid.
Denne veiledningen til Sikkerhetsforskrift for utførelse av varme arbeider av 01.01.2020, er et hjelpemiddel for bedre
forståelse av sikkerhetsforskriftens krav og intensjon.
Sikkerhetsforskriftens krav er satt i kursiv.

Punkt 1 Definisjon
«Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og ‐utstyr som genererer gnister og varme
som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts‐, sveise‐, skjære‐ og slipeutstyr.»
Veiledning:
Varme arbeider er arbeid der yrkesutøvere benytter håndholdt arbeidsverktøy og utstyr for å utføre oppgaver.
Kjennetegnet ved disse verktøyene og utstyret er at de skaper varme og/eller gnister som kan føre til brann.
Eksempler på slike verktøy er propanbrenner med åpen flamme, varmluft, vinkelsliper og skjærebrenner.
Det finnes utstyr som skaper tilstrekkelig varme til å starte en brann, men som likevel ikke faller inn under
definisjonen av varme arbeider. Et eksempel på dette er en byggtørker som utvikler varme med bruk av propan.
Propanbrenner for bruk i laboratorievirksomhet eller for tannteknikere er eksempler på utstyr som faller inn under
definisjonen av varme arbeider, men hvor det ikke kreves sertifikat. Dette utstyret og bruken av det omfattes av
virksomhetens internkontrollsystem med tilhørende krav til risikovurderinger.
Se også «Oversikt over varme arbeider og utvalgte yrkeskategorier» for mer informasjon.

Punkt 2 Hvor sikkerhetsforskriften gjelder
«Denne gjelder ved utførelse av varme arbeider i alle miljøer med brannrisiko. Unntatt er varme arbeider som
utføres i spesielt tilrettelagte produksjons‐ og verkstedrom. Rommet skal være adskilt fra annen virksomhet som
egen branncelle. Denne skal ha ubrennbare overflater».
Veiledning:
Sikkerhetsforskriften gjelder i alle miljøer der det er brannrisiko. Brannrisiko vil si at det er en sannsynlighet for at en
brann kan oppstå, og at brannen kan medføre en konsekvens. Brannrisiko kan variere fra å være liten til å være høy.
Sikkerhetsforskriften gjelder også i miljøer med lav brannrisiko.
Oppdragsgiver og oppdragstaker skal dokumentere brannrisikoen i det området hvor arbeidet skal utføres. Tiltakene
skal gjennomføres i samsvar med sikkerhetskravene i punkt 4. For taktekking skal i tillegg kravene i punkt 5
etterleves.
Sikkerhetsforskriften gjelder ikke i spesielt tilrettelagte produksjons- og verkstedsrom. I dette ligger en forutsetning
om at produksjons- og verkstedsrommet er regulert som egen branncelle gjennom byggesak. Det er et tilleggskrav at
produksjons- og verkstedsrommet har ubrennbare overflater. I
branncellen skal det ikke oppbevares brennbare materialer f.eks. åpne søppelstativ med mye brennbart materiale,
kanner med brennbare væsker eller dekkstabel o.l., da dette medfører økt brannrisiko. Når det forefinnes en
brannrisiko vil arbeidene være sertifikatpliktige.

Punkt 3 Avtale med ekstern håndverker/entreprenør
«Dersom varme arbeider skal utføres av ekstern håndverker/entreprenør skal sikrede påse at sikkerhetsforskriftens
krav inngår i skriftlig avtale eller kontakt med denne».
Veiledning:
Varme arbeider blir ofte utført av eksterne håndverkere/entreprenører. Oppdragsgiver, som er sikrede selv eller noen
på vegne av sikrede, har ansvar for å påse at ekstern håndverker/entreprenør gjennom skriftlig avtale/kontrakt
forplikter seg til å følge sikkerhetsforskriftens krav. En avtale er særs viktig i de tilfeller der oppdragstaker ikke har
Sikkerhetsforskriften i forsikringsvilkårene. Oppdragsgiver bør påse at utførende har en god nok ansvarsdekning i
forhold til den oppgaven som skal utføres.
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Punkt 4 Sikkerhetskrav
4.1 Arbeidsinstruks for utførelse av varme arbeider utgitt av Finans Norge eller tilsvarende instruks skal være utfylt
og signert før utførelsen av arbeidet. Arbeidsinstruksen er tilgjengelig på www.fgsikring.no.
Veiledning:
Arbeidsinstruksen som er utgitt av Finans Norge er tilpasset de aller fleste oppdrag hvor det utføres varme arbeider
med brannrisiko. Det er tillatt å bruke en tilsvarende instruks forutsatt at den gir samme reduksjon i brannrisiko.
Arbeidsinstruksen er et verktøy for å redusere brannrisikoen før arbeidet starter, og for å dokumentere at
sikkerhetstiltak er gjennomført. Arbeidsinstruksen skal fylles ut og signeres av utførende i samarbeid med både
brannvakt og oppdragsgiver. En gjennomgang av arbeidsinstruksen vil være en god måte til å bevisstgjøre partene om
hvilke utfordringer arbeidet medfører.
Oppdragsgiver skal informere om forhold som utførende ikke har mulighet for å kunnskap om. Dette kan
eksempelvis være skjulte hulrom eller skjult brennbart materiale.
Det er mulig å utarbeide en arbeidsinstruks som gjelder over noe tid. Dette gjelder i de tilfeller hvor det varme
arbeidet skal utføres i et område med de samme arbeidsoperasjoner og med samme risikobildet. Dersom risikobildet
endres må det utarbeides en ny arbeidsinstruks for å ivareta sikkerheten.

4.2 Alt brennbart materiale i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være fjernet eller beskyttet.
Veiledning:
Et risikoområde er et område hvor det er fare for at det kan oppstå brann som en følge av utførelse av varme arbeider.
Et risikoområde begrenser seg ikke nødvendigvis til det umiddelbare området der arbeidsverktøyet benyttes, men kan
også omfatte områder i tilstøtende areal eller rom.
Kravet forutsetter at det gjøres en vurdering av hva som er risikoområde for det arbeidet som utføres. Ansvaret for
denne vurderingen ligger hos oppdragstaker (ved utførende). Oppdragsgiver er forpliktet til å opplyse om
informasjon som er relevant for risikovurderingen.
I risikoområdet skal alt brennbart materiale fjernes der dette er mulig. Om ikke materialet kan fjernes, skal det
brennbare materialet beskyttes med eksempelvis brannsikre duker eller lignende.
Ved taktekking hvor brennbar isolasjon benyttes skal isolasjonen være tildekket med min 30 mm ubrennbar isolasjon
uavhengig av tekkemetode. Fjerning og beskyttelse av brennbart materiale bidrar til å redusere sannsynligheten for at
en brann oppstår, og redusere konsekvensen dersom en brann skulle oppstå.
Et risikoområde kan også være et område skjult bak kledning eller i hulrom. I enkelte konstruksjonsløsninger,
eksempelvis kjølerom eller fryserom, kan det være benyttet brennbar isolasjon. I slike konstruksjonsløsninger
benyttes ofte sandwichpanel, som består av en isolasjonskjerne mellom to tynne metallplater. Dersom det er sprekker
eller åpninger som eksponerer den brennbare isolasjonen, vil dette innebære en brannrisiko. I slike tilfeller vil det
ikke være mulig å fjerne den brennbare isolasjonen, men en tildekking av isolasjonen vil redusere brannrisikoen.

4.3 Åpninger i gulv, vegger og tak i risikoområdet der varmt arbeid utføres skal være tettet.
Veiledning:
Se veiledning punkt. 4.2. første avsnitt om risikoområdet
I risikoområdet skal alle åpninger i gulv, vegger og tak tettes for å hindre at brann oppstår. Det skal benyttes
ubrennbare produkter. Tetting av åpninger i gulv, vegger og tak bidrar til å redusere sannsynlighet for at en brann
oppstår i områder som er utenfor det området der arbeidsverktøyet benyttes. Tetting vil også bidra med å redusere
konsekvensene dersom en brann likevel skulle oppstå.

4.4 Egnet slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslokkeapparat skal være lett
tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til strålerøret.
Veiledning:
Oppdragstaker skal vurdere hvilken type slokkemiddel som er best egnet. Denne vurderingen gjøres ved å vurdere
slokkemiddelets egenskaper opp imot det miljøet hvor det varme arbeidet utføres. Det er oppdragstakers ansvar å
medbringe egnet slokkemiddel, hvis annet ikke er skriftlig avtalt. Utover type slokkemiddel som skal vurderes skal
også slokkemidlets slokkeeffekt være tilstrekkelig. Kombinasjon av type slokkemiddel, antall håndslokkere og
slokkeeffekt er viktige elementer i en vurdering.
Pulver som slokkemiddel er i de fleste tilfeller det mest egnede slokkemiddel som på grunn av sine egenskaper og
gode slokkeeffekt kan håndtere de fleste branntilløp. Anbefalt slokkeeffekt på pulverapparat er minimum klasse 34
A.
Skum som slokkemiddel har mange av de samme egenskapene som pulver og kan være egnet for mange
arbeidsoppgaver knyttet til varmt arbeid. En av utfordringene med skumapparater et at de fleste apparater på
markedet ikke kan benyttes ved lave temperaturer. Laveste anbefalte arbeidstemperatur står beskrevet på slokkeren.
I noen få tilfeller kan det mest egnede slokkemiddel være CO2. Den vanligste størrelsen på CO2 apparater er på 5 kg.
For å tilfredsstille sikkerhetsforskriftens krav, må det medbringes minst 3 stk. 5 kg CO2-apparater.
Brannslange i denne sammenheng vil være en brannslange med 19 mm innvendig diameter med senterinnføring på
trommel.
Sikkerhetsforskriften krever at det valgte slokkemiddel skal være i forskriftmessig stand. Det vil si at
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slokkeapparatene skal være gjenstand for et systematisk vedlikehold, i samsvar med gjeldende standarder. For
håndholdte apparater benyttes gjeldende standard NS3910 og for brannslange NS-EN 671-3.
Dersom involverte parter velger å benytte slokkeutstyr som er fast utplassert på arbeidsstedet for å imøtekomme
sikkerhetsforskriftens krav til slokkemiddel, innebærer dette en redusering av byggets brannberedskap. Dette krever
at det gjøres kompenserende tiltak for å ivareta den generelle
brannsikkerheten i bygget. For å unngå at byggets brannberedskap svekkes, anbefales at eget slokkeutstyr
medbringes.
Valget av type slokkemiddel og mengde skal dokumenteres i arbeidsinstruksen.

4.5 Navngitt brannvakt skal kontinuerlig overvåke brannrisiko under arbeidet, i pauser og nødvendig tid, minimum
en time, etter at arbeidet er avsluttet. Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen vurderes som lav.
Veiledning:
Brannvakt har ansvar for å overvåke brannrisikoen ved utførelse av varme arbeider. Dette innbefatter også i pauser og
i nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet. Arbeidet er avsluttet når det kan dokumenteres at det ikke lenger
foreligger en brannrisiko i risikoområdet. Eksempelvis kan
et varmesøkende kamera benyttes for å dokumentere at brannrisikoen er fraværende. Uavhengig av brannrisiko skal
brannvakten være tilstede minst en time etter avsluttet arbeid.
Brannvakten skal oppholde seg der det er risiko for brann. Under arbeidet skal brannvakten kontinuerlig overvåke
arbeidsplassen og nærliggende omgivelser for å avdekke eventuelle branntilløp. Dersom arbeidet medfører fare for
varmespredning, må brannvakten i tillegg kontrollere nærliggende rom/områder.
Brannvakten skal sørge for at det varme arbeidet avsluttes dersom det oppstår en situasjon hvor brannfaren øker, eller
det oppstår akutt fare for brann. I tillegg skal brannvakten kunne håndtere et brannforløp med utplasserte
slokkemidler.
I enkelte arbeidssituasjoner kan det være behov for mer enn én brannvakt. Et eksempel på dette er situasjoner der det
kan oppstå varmeledning gjennom konstruksjoner eller i skjulte hulrom. Et annet eksempel er tekking på større tak
med flere arbeidslag på det samme taket. I situasjoner hvor varmen og uforbrente gasser kan trenge ned i
lavereliggende områder, bør behovet for mer enn én brannvakt vurderes. Behovet for brannvakt skal være avklart før
arbeidet starter.
Brannvakten skal være tilstede i den tid det er nødvendig, minimum én time etter avsluttet arbeid. I visse
sammenhenger vil nødvendig tid være mer enn en time. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med varme
arbeider i trebearbeidende industri (sagbruk), hvor glør i spon kan utvikle seg til en flammebrann mer enn en time
etter avsluttet arbeid. Ved taktekking i nærheten av tilstøtende bygning/konstruksjoner/tak, kan varme og gnister
medføre risiko for brann i omkringliggende omgivelser. Det er viktig at det gjøres tiltak for å forhindre dette og at
brannvakten kontrollerer slike områder. I slike situasjoner kan det være behov for brannvakt i mer enn en time etter
avsluttet arbeid. Værforhold kan også tilsi at brannvaktens tilstedeværelse etter avsluttet arbeid må være mer enn
minimums kravet.
Utførende kan være brannvakt der brannrisikoen er lav. Eksempel på lav risiko kan være en elektriker som utfører
varmt arbeid i et begrenset omfang, for eksempel ved skjøting av kabel i område med
liten brannfare. Der utøver ikke har full oversikt over risikoområdet, kan ikke utøver være egen brannvakt.

4.6 Brannvakt og utførende skal ha gyldig sertifikat for utførelse av varmt arbeid fra Norsk brannvernforening eller
samarbeidende organisasjon i øvrige nordiske land.
Veiledning:
Brannvakt og utførende skal ha sertifikat i varme arbeider utstedt i Norge eller et av de øvrige nordiske landene
(Sverige, Danmark eller Finland). I Danmark utstedes to sertifikat, hvorav ett gjelder varme arbeider generelt og ett
for taktekking. Dansk sertifikat for taktekking er kun godkjent i Norge for taktekking og ikke øvrig utførelse av
varme arbeider. Det generelle sertifikatet i Danmark gjelder ikke for taktekking i Norge. Det forutsettes at personer
med sertifikat fra andre land må gjøre seg kjent med kravene som gjelder i Norge. Norske utøvere som skal utføre
varmt arbeid i et annet nordisk land må gjøre seg kjent med regelverket i aktuelt land.
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Punkt 5 I tillegg til punktene over gjelder følgende sikkerhetskrav ved arbeider på tak
5.1 Det er forbud mot bruk av åpen flamme på oppfôrede og luftede tretak.
Veiledning:
Forbudet gjelder både nye og eksisterende tak med disse nevnte konstruksjonsløsningene. Det kan være utfordrende å
ha full kontroll på all risiko knyttet til utførelse av varme arbeider. På oppfôrede og luftede tretak skal derfor varmluft
eller selvklebende systemer benyttes. Ved bruk av varmluft skal sikkerhetsforskriftens krav etterleves.
Et oppfôret tretak er et tak av tre over et dekke av betong. Varmeisolasjonen er plassert oppå dekket. Et oppfôret
tretak er bygd med godt fall til innvendig nedløp og med moderat lufting. Denne takløsningen ble brukt frem mot
1980-tallet. I hulrommet under trekonstruksjonene kan det være mye annet brennbart materiale enn kun
trekonstruksjonene. Hulrommet er vanskelig å få kontrollert før taktekkingen starter. Konstruksjonen innebærer stor
brannrisiko. Bruk av åpen flamme på slike konstruksjoner er derfor ikke tillat.
Et luftet tak består av en isolert konstruksjon med vindsperre, en luftespalte og et yttertak for en utvendig værhud
(opplektet taktekning, asfalt takbelegg, shingel osv.). Luftespalten har til hensikt å få gjennomstrømning av luft for å
kunne bevare samme temperatur på utvendig værhud som omgivende temperatur. Ved bruk av åpen flamme kan
varme komme inn i hulrommet og starte brann et helt annet sted enn der taktekkingen utføres. Konstruksjonen
innebærer stor brannrisiko. Bruk av åpen flamme på slike konstruksjoner er derfor ikke tillatt.
Takkonstruksjoner med kaldt loft innebærer den samme økte brannrisikoen som for luftede og oppfôrede tretak. Det
bør derfor benyttes en annen tekkemetode enn åpen flamme på slike takkonstruksjoner, eksempelvis selvklebende
systemer.

5.2 Ved bruk av åpen flamme på kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punkt 5.1 skal brennbar isolasjon være
beskyttet med minst 30 mm ubrennbar isolasjon. Ved bruk av åpen flamme skal det være en sikkerhetsavstand på
minst 60 cm til parapet, gesims, gjennomføringer, sluk og lignende som består av brennbare materialer.
Veiledning:
Arbeid på tak utgjør en risiko for brann. Tildekking av brennbare materialer, inkludert kledninger og brennbar
isolasjon, vil redusere risikoen for brann. Det er viktig at det ved tekking er gode avstander til utfordrende områder
som er nevnt i sikkerhetsforskriften. I disse områdene skal det benyttesandre tekkemetoder enn åpen flamme når
konstruksjonen består av brennbare deler. Se også veiledningen til pkt. 4.2.
På kompakte og øvrige tak som ikke er nevnt i punkt 5.1, kan åpen flamme benyttes uten sikkerhetsavstand forutsatt
at det IKKE er brennbare materialer i parapet, gesims, gjennomføringer, sluk o.l. Forutsetningen for unntak fra
forbud er at konstruksjonen, inklusiv isolasjon, er gjennomgående ubrennbar.
Når det gjelder løsninger for sluk og gjennomføringer er det i tillegg en forutsetning for unntak at ubrennbar isolasjon
benyttes i samsvar med TPF nr. 6 av 2017.
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Arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider
Denne skal alltid fylles ut i fellesskap før arbeidet utføres.

Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes arbeidsverktøy og -utstyr som genererer gnister og varme som kan
føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

OPPLYSNINGER OG SIGNATURER på at instruksen er fylt ut og forstått
Arbeidets art:

Arbeidsplass (beskriv hvor arbeidet skal utføres):

Dato og klokkeslett når arbeidet starter:

Dato og klokkeslett når arbeidet avsluttes:

Oppdragsgiver person/firma:

Mobilnummer:

Sign.:

Utførende person(er)/firma:

Mobilnummer:

Sign.:

Sertifikatnr.:

Brannvakt(er):

Mobilnummer:

Sign.:

Sertifikatnr.:

SIKKERHETSKRAV
Den som utfører varme arbeider (utførende firma/person) plikter å forvisse seg om at arbeidet utføres sikkert og i henhold til gjeldende lover og
forskrifter. Varme arbeider skal avsluttes i god tid før arbeidstidens slutt.

Før arbeidet starter:
1 

Oppdragstaker har ansvarsdekning i forhold til oppdragets størrelse og risiko.

2 

Risiko ved brennbar isolasjon i konstruksjoner er vurdert.

3 

Åpninger i gulv, vegger og himlinger/tak er tettet.

4 

Skjulte rom er kontrollert (trebjelkelag, ventilasjons- og avsugkanaler, nedforinger og rør og lignende).

5 

Brennbare materialer/væsker er fjernet.

6 

Brennbart materiale som ikke kan flyttes og brennbare bygningsdeler er beskyttet eller fuktet.
Egnet og tilstrekkelig slokkeutstyr i forskriftsmessig stand, minimum 2 stk. 6 kg/liter håndslokkeapparat skal
være lett tilgjengelig. Ett håndslokkeapparat kan erstattes med brannslange påsatt vann frem til
strålerøret.
Vurdering av egnethet og mengde i egen dokumentasjon vedlegges denne arbeidsinstruks.
Brannalarmdetektorer eller sløyfer er utkoblet. Koblet ut av:……………………………………………………..

7 

8 
9 

Navngitt(e) brannvakt(er) er til stede under arbeidet, i pauser og nødvendig tid etter at arbeidet er avsluttet, minimum en
time etter at arbeidet er avsluttet.

10 

Arbeidsutstyret er kontrollert og i orden.

11 

Behovet for økt beredskap for å kunne takle branntilløp er vurdert.

12 

Det finnes minst to rømningsveier fra risikoområdet.

13 

Nødnummer og prosedyrer for varsling av brann og ulykker er kjent. Arbeidsplassens adresse er kjent.

Eksplosjonsfarlige rom og områder, ikke aktuelt 
Denne delen av instruksen gjelder for rom, deler av rom og områder hvor det foreligger eksplosjonsfare på grunn av stoffer som er
eksplosive eller på grunn av at luften normalt er, eller leilighetsvis kan bli blandet med brannfarlig gass, damp og/eller brennbart
støv i et slikt forhold at luftinnblandingen kan bli eksplosiv. Det er ikke tillatt å benytte åpen flamme av noe slag, inkludert sveising,
skjæring og lignende uten skriftlig arbeidstillatelse signert av kontrollør i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid § 29-1.
14  Skriftlig arbeidstillatelse signert av kontrollør. Navn på kontrollør:…………………………………………………………………….
Oppfølging etter avsluttet arbeid:
15 

Etterkontroll slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå.

16 

Brannalarmdetektorer eller sløyfe kobles inn igjen av: ………………………………………………………...

17 

Gassflasker plasseres nært ytterdør/port for lett å kunne bringes i sikkerhet hvis det skulle oppstå brann.

