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SAMMENDRAG

Med et økende behov innen håndtering av overvann følger det en stadig større interesse for bruken av grønne tak.
Oppgavens hensikt er å veilede innen det å dimensjonere og kontrollere bæreevnen til horisontale taksperrer/takbjelker
gitt grønne tak. Oppgaven ble behandlet gjennom et eksempel-hus som baserer seg på plantegninger fra huset Dråpen
Moderne. Dette er et ferdighus som Norgeshus tilbyr å bygge for sine kunder. For eksempel-huset klarte taksperrene å
håndtere vekten av det ekstensive og semi-intensive grønne taket. For tyngre grønne tak ble det likevel nødvendig å
forsterke, det mest gunstige alternativet for en vanlig huseier vil være kontinuerlige taksperrer ettersom dette gir mindre
med materielle ekstrakostnader. Gjennom den generelle modellen ser vi at alle tverrsnittene ble påvirket like mye av den
økte lasten fra intensive grønne tak. Ved valg av et intensivt grønt tak kan man forvente at spennvidden reduseres til 6377 prosent i forhold til et ekstensivt grønt tak eller et tak med takstein. Denne reduksjonen er størst når nyttelasten på
taket er liten.
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Forord
Dette er en bacheloroppgave som utgjør det avsluttende arbeidet for ingeniørfag – bygg innen
studieretningen konstruksjonsteknikk ved OsloMet – storbyuniversitet. Oppgaven ble skrevet
våren 2019 i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning (NIVA).
Med klimaendringer har det blitt vist at regnbørsmengden i Norge vil øke betraktelig i
nærmere tid. Som en konsekvens av dette vil tett bebygde områder hyppigere stå i fare for
flom gitt nok med nedbør. Dette skaper et økende behov innen håndtering av overvann, en av
løsningene til dette er bruken av grønne tak. En slik taktekking innebærer derimot at
takkonstruksjonen blir utsatt for helt andre laster enn om det hadde vært et vanlig tak.
Hensikten med oppgaven er derfor å veilede innen det å dimensjonere og kontrollere
bæreevnen til horisontale taksperrer/takbjelker gitt grønne tak.
Vi ønsker å takke vår interne veileder Aase Reyes for gode råd til oppgaven, og et hyggelig
samarbeid. Vår eksterne veileder Isabel Seifert-Dähnn fra NIVA har også vært til stor hjelp
ved tilgang til informasjon om grønne tak. En stor takk sendes videre til Bergknapp og Veg
Tech som gav oss god informasjon om vekten til forskjellige grønne tak. Til slutt har vi gjerne
lyst å takke Norgeshus for å ha vært villig til å sende oss informasjon og plantegninger for
takkonstruksjonen til ferdighuset Dråpen Moderne.
Oslo, Mai 2019

_______________________________
Christian Edward Nordli

_________________________________
Mats Midtun
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Sammendrag
Med et økende behov for håndtering av overvann følger en stadig større interesse for bruken
av grønne tak. En slik løsning innebærer imidlertid at det blir en annen lastpåkjenning enn om
det hadde vært et vanlig tak. Oppgavens hensikt er å veilede innen det å dimensjonere og
kontrollere bæreevnen til horisontale taksperrer/takbjelker gitt grønne tak.
Vurdering av bæreevne til takkonstruksjonen ble gjort gjennom et eksempel-hus som bygger
på plantegninger fra huset Dråpen Moderne. Dette er et ferdighus som Norgeshus tilbyr å
bygge for sine kunder.
Det ble også utviklet en generell modell på Excel som er tilgjengelig for alle. Modellen kan
brukes til å dimensjonere og kontrollere bæreevnen til flate sperretak, og gjør det lettere for
folk flest å undersøke om de har muligheten til å benytte grønt tak.
I tillegg til dette ble det også vurdert hvor bra denne modellen stemmer med eksisterende
tabeller og krav. Til slutt viser vi til forskjellige alternativer til forsterkning av tak for å kunne
bære tyngre grønne tak.
Oppgaven baserer seg primært på dimensjoneringsprinsipper for trekonstruksjoner. Dette
betyr at standarder som NS-EN 1995-1-1 har hatt en sentral rolle gjennom hele oppgaven.
Ved å beregne og kontrollere taksperrene innenfor bøyning, vipping, skjær og nedbøyning blir
det mulig å vite hvilken tilstand som bestemmer takets bæreevne.
Taksperrene i eksempel-huset klarte å håndtere vekten av både det ekstensive og det semiintensive grønne taket. Ved valg av et tyngre intensivt grønt tak ble det videre tatt hensyn til
at mennesker kunne bruke dette arealet som et uteområde/hage. Med en såpass stor økning i
belastning oppsto det et behov for å forsterke takkonstruksjonen. Både kontinuerlige
taksperrer og halvering av senteravstanden hver for seg gav god nok bæreevne til taket. For en
vanlig huseier vil det imidlertid være mest gunstig å benytte kontinuerlige taksperrer som
forsterkning. Dette alternativet gir en mindre økning i materialkostnader.
Gjennom den generelle modellen ser vi at alle tverrsnittene ble påvirket like mye av den økte
lasten fra intensive grønne tak. Ved valg av et intensivt grønt tak kan man forvente at
spennvidden reduseres til 63-77 prosent i forhold til et ekstensivt grønt tak eller et tak med
takstein. Denne reduksjonen er størst når nyttelasten på taket er liten.
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Abstract
With an increasing need for the handling of stormwater the interest for green roofs increases
as well. Such a solution nevertheless implies that there will be another load strain than if it
had been a normal roof. The purpose of this thesis is therefore to give guidance in both
calculating and controlling the carrying capacity of horizontal roof rafters/beams with green
roofs. The assessment of the carrying capacity of such a roof construction was done through
an example-house based on roof plans from the house Dråpen Moderne, which is a house that
Norgeshus proposes to build for their customers.
A general model was also developed on Excel which is available to everyone. This model can
be used to dimension and control the carrying capacity of flat roof rafters, and make it easier
for the average person to ascertain whether they can use a green roof. In addition to this, it
was also considered how well this model matches existing tables and requirements. Finally,
various alternatives to reinforcing a roof with a heavier green roof will be dimensioned and
controlled. The different alternatives for reinforcement will furthermore be compared to each
other concerning time and expenses.
This thesis is based primarily on design principles for wood constructions. This indicates that
standards such as NS-EN 1995-1-1 have played a central role throughout this thesis. By
calculating and controlling the rafters within bending, tilting, shear and deflection, we are able
to decide which condition determines the carrying capacity of the roof.
For the example-house, the rafters proved to handle the weight of both the extensive and
semi-intensive green roof. When choosing a heavier green roof for the example-house, it was
considered a practical solution for people to use this area as an outdoor area/garden. With
such a large increase in load, there was a need to arrange reinforcement for the roof structure.
Both the use of continuous roof rafters and halving the center distance provided separately
good enough carrying capacity for the roof. For an ordinary homeowner, it would be most
beneficial to use continuous roof rafters as reinforcement as this option gives a minor increase
in material costs.
The use of this general model made us understand that all cross sections reacted in the same
way to the increased load given by heavy green roofs. When choosing a heavy green roof, one
may expect that the span is reduced to 63-77 percent compared to an extensive green roof or a
roof with tiles.
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1 Innledning
1.1 Bakgrunn
Klimaendringer er et sentralt tema rundt om i verden. Med økende temperaturer har det blitt
vist at nedbørsmengden i Norge vil øke betraktelig i fremtiden [1]. Med økt nedbørsmengde
og hyppigere styrtregn vil håndtering av overvann bli spesielt viktig i tett bebygde områder
som består av en stor andel tette flater. Slike flater kan bestå av vanlige tak hvor man får mye
avrenning og lite fordrøyning av vann. Ved mye avrenning vil avløpssystemene i området fort
bli overbelastet og flom kan oppstå. Med mye flom følger det blant annet minsket levetid og
store skader på bygninger, infrastruktur og anlegg.
Dette er en av mange grunner til at for eksempel Oslo kommune har utarbeidet en strategi for
overvannshåndtering fram mot 2030 [2]. I denne strategien blir det blant annet henvist til bruk
av grønne tak. Grønne tak innebærer at det blir brukt vegetasjon og jord som en del av
taktekkingen framfor takstein eller shingel. Vegetasjon og jord har god evne til å fordrøye
avrenning [3]. Ved å implementere en slik løsning til takoverflaten blir det mulig å redusere
faren for lokal flom i urbane områder. Det kan derfor være gunstig å benytte grønne tak der
det er mulig, slik at det blir enklere å håndtere den økte nedbørsmengden.
Med bruken av grønne tak følger det en rekke andre fordeler. Grønne tak bidrar blant annet
med leveplass for insekter og fugler, økning av levetid for taket og kjøling av bygget på
varme dager [3]. En slik løsning bidrar også med å rengjøre luften, ved at plantene på taket
binder til seg svevestøv [3]. Dette er en svært gunstig egenskap i urbane områder, som er
utsatt for mye forurensning og dårlig luftkvalitet. På denne måten vil både eieren av det
grønne taket og området rundt få stor nytte av en slik taktekking.
For en vanlig huseier kan det å benytte seg av et grønt tak virke som en omfattende prosess,
som krever for mye tid og penger. Dette er en naturlig tenkemåte, gitt at det ikke har blitt
etablert veiledning for bæring av grønne tak. Når man velger å bruke grønne tak, er det
nødvendig å blant annet forstå bæreevnen til takkonstruksjonen. Med en slik løsning vil taket
bli utsatt for helt andre laster enn om det hadde vært et vanlig tak.
Ved å beregne, dimensjonere og utvikle en modell for bæring av grønne tak vil det bli enklere
å benytte slike tak. Forhåpentligvis bidrar dette til å motivere flere til å bruke grønne tak og
dermed skape et grønnere område.
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1.2 Hensikt
Oppgavens hensikt er å utarbeide en veiledning for å dimensjonere bæreevnen til grønne tak
for mindre bygg i urbane områder. Mindre bygg blir i denne oppgaven definert som vanlige
trehus og garasjer som har taksperrer av trevirke. Ved å bruke eksempel-hus og modellering,
ønsker vi å finne ut om taket alene har god nok bæreevne for et grønt tak, og presentere dette
på en oversiktlig måte. Til slutt vil vi ta for oss alternativer til forsterkning ved bæring av
tyngre grønne tak. Med en slik fremgangsmåte vil det være mulig å vise hva det innebærer å
bære et grønt tak.

1.3 Problemstilling
Gitt behovet for å forstå hva som må til for at et sperretak skal kunne bære et grønt tak, vil
problemstillingen bli:
•

Hvordan blir takets bæreevne påvirket av vekten til et grønt tak?

Til denne problemstillingen finnes det flere delspørsmål:
•

Hvor godt kan en modell beskrive bæreevnen til fritt opplagte takbjelker med hensyn
til grønne tak?

•

Hvilke alternativer til forsterkning for mindre bygg er best egnet ved bæring av et
tyngre grønt tak?

1.4 Avgrensninger
Den største avgrensningen vil være at oppgaven kun omfatter takkonstruksjoner som består av
flate taksperrer/takbjelker. Det blir valgt å prioritere denne takformen ettersom den ofte blir
brukt sammen med grønne tak. Et mindre bygg består også av mange forskjellige elementer
som blir påvirket av den ekstra tyngden til det grønne taket. I denne oppgaven ser vi bare på
takets bæreevne. Andre deler, som for eksempel grunnmur og bærende vegger, blir ikke tatt
hensyn til. Denne avgrensningen blir valgt ettersom vi ikke har hatt muligheten til å
undersøke dette innenfor tidsrammen til denne oppgaven.
Modellen som vi har utviklet baserer seg kun på fritt opplagte takbjelker, noe som ofte blir
brukt for tak til mindre bygg. Denne avgrensningen kommer også av tidsrammen til denne
oppgaven.
2

2 Teori
Gitt oppgavens tema, er det viktig med en grundig redegjørelse for det teoretiske grunnlaget
knyttet til bæring av grønne tak. Vi vil derfor presentere relevant teori om de forskjellige
typene grønne tak. Videre vil vi vise til hva det innebærer å konstruere og dimensjonere et
vanlig sperretak.

2.1 Grønne tak
Grønne tak kan deles inn i tre hovedgrupper: ekstensive, intensive og semi-intensive. Det som
primært skiller de forskjellige hovedgruppene, er tykkelsen til jordmassene og type vegetasjon
som blir brukt. Slike tak består som oftest av fire lag (se figur 2.1): et lag for vegetasjon
øverst, et lag med jordmasse som vegetasjonen kan gro på og et filterlag, som hindrer
jordmassene fra å blande seg med dreneringslaget rett under. Dersom vegetasjonen består av
planter med dype røtter er det videre vanlig å legge en rotsperre under dreneringslaget. Dette
laget beskytter takkonstruksjonen mot sterke røtter [4].

Figur 2. 1. Eksempel på oppbygning til et grønt tak i forhold til naturen [5]

I motsetning til andre vanlige taktekkinger, vil egenvekten av det grønne taket variere ved
virkning av nedbør og fuktighet [4]. Dette kommer av at plantene og jorda på takflaten vil
absorbere vann og dermed påføre ekstra vekt på konstruksjonen. I Norge er det mest nedbør
om sommeren og høsten [6], og det er derfor mest naturlig å regne med at egenvekten til det
grønne taket er størst i denne perioden. I overgangen fra vinter til vår, vil taket også bli utsatt
for mye smeltevann fra snø, dette vil gi en større egenvekt. Ved dimensjonering er det derfor
vesentlig å beregne vekten av det grønne taket i sin tyngste tilstand når den er vannmettet.
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2.1.1 Ekstensive tak
Ekstensive grønne tak har det tynneste jordlaget av de tre hovedgruppene, og dette gjør taket
både lett og kompakt. Med liten byggehøyde og vekt er taket ikke egnet for menneskelig
opphold [4]. Gitt disse egenskapene blir det derimot mulig å benytte ekstensive tak både for
flate og skrå tak. Blant ekstensive grønne tak er det mest vanlig å benytte sedumtak (fig 2.2),
dette er lette tak med primært sedum som vegetasjon. Andre typer ekstensive grønne tak
benytter derimot andre planter som urter, mose og gress sammen med sedum [4]. Sedum
tilhører bergknappfamilien, disse plantene tåler dårlige vekstvilkår og er svært robuste [3].
Slik vegetasjon passer godt til det eksponerte miljøet på takflaten hvor det kan variere fra
kraftig nedbør og vind til uttørking.
Den totale egenvekten til ekstensive grønne tak kan variere fra ca. 35-40 kg/m2 i tørr tilstand
til ca. 130 kg/m2 i vannmettet tilstand [7]. Sedumtak veier derimot langt mindre og varierer
fra ca. 35-40 kg/m2 i tørr tilstand til ca. 50 kg/m2 i vannmettet tilstand [7]. I denne oppgaven
blir det tatt utgangspunkt i sedumtak som Veg Tech leverer for sine kunder. Oversikt over
egenskapene til dette taket finnes i vedlegg A.

Figur 2. 2. Sedum på et ekstensivt grønt tak [8]

2.1.2 Intensive tak
Det finnes utallige løsninger for intensive tak, og de kan tilpasses for mange forskjellige
behov. I tillegg til å tåle menneskelig opphold og ferdsel kan takene også ha mange
forskjellige stauder, busker og trær, se figur 2.3. Dette gjør at vekten på intensive tak varierer
mye, fra 200 kg/m2 opp til 1000 kg/m2 for de tyngste variantene [7]. Som følge av vekten er
det vanlig at bærekonstruksjonen for et slikt tak består av betong [7]. Denne oppgaven tar
utgangspunkt i mindre bygg, derfor anses ikke de tyngste takene å være et realistisk alternativ,
ettersom de ofte inneholder større trær og annen tung vegetasjon, som normalt ville vært
naturlig i et større uteområde. Vi har derfor tatt utgangspunkt i en vekt på 600 kg/m2 i
vannmettet tilstand for beregninger av intensiv tak i denne oppgaven. Dette blir gjort for å se
på et verst mulig tilfelle, som også er oppnåelig for et mindre bygg.
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Figur 2. 3. Eksempel på intensivt grønt tak [9]

2.1.3 Semi-intensive tak
I Norge finnes det en lang tradisjon for bruk av torvtak. Slike semi-intensive grønne tak finnes
blant annet på hytter rundt om i hele landet (fig 2.4). Semi-intensive tak er en mellomting
mellom ekstensive og intensive tak også når det kommer til vekt. Gitt utformingen kan det
variere om et semi-intensivt tak vil kunne håndtere menneskelig opphold. De tyngste takene
veier derfor opp mot de letteste intensive takene på 200kg/m 2, mens lettere varianter veier helt
ned til 120 kg/m2 i vannmettet tilstand. [7]. Ifølge Bergknapp, som er en produsent og
leverandør av grønne tak, er torvtak et normalt semi-intensivt tak med en vekt på ca. 150
kg/m2 i vannmettet tilstand [10]. Det blir derfor tatt utgangspunkt i denne vekten når det
gjøres beregninger på semi-intensive tak i denne oppgaven.

Figur 2. 4. Torvtak for en typisk hytte [11]
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2.1.4 Faktorer som endrer egenskapene til grønne tak
For grønne tak finnes det en rekke faktorer som bidrar til å påvirke takets egenskaper.
Vekstmediets type og tykkelse er en av de viktigste faktorene knyttet til det å fordrøye
overvann. Med et tykkere jordlag og tyngre vegetasjon vil det intensive taket minske
avrenningen langt mer enn det ekstensive taket [4].
Takets vinkel har også en stor innvirkning på egenskapene til det grønne taket. Ved valg av
grønt tak må man ta hensyn til hvor bratt takflaten kommer til å være. Et tak med stort fall bør
ikke bære tyngre grønne tak ettersom vekstmediet sammen med jorda står i fare for å rase av
den bratte takflaten. Ved en større takhelning oppstår det også en raskere avrenning fra
takflaten. Dette bidrar til å redusere takets evne til å tilbakeholde vann [4]. Gjennom forsøk
utført av Berndtsson [12], ble det påvist at egenskapene til et ekstensivt grønt tak endret seg
med takvinkelen. Ved en helning på 2% kunne det grønne taket tilbakeholde dobbelt så mye
av nedbøren som det samme taket med 14% helning. For at det grønne taket skal kunne
fungere optimalt, er det derfor viktig å ta hensyn til takets fall. En liten takhelning gir
mulighet til å bære et tyngre grønt tak samtidig som avrenningshastigheten forblir lav. Dette
betyr at flate tak kan være den best egnede takformen for å bære et tyngre grønt tak og
tilbakeholde avrenning. Med et flatt grønt tak som har en takvinkel mellom 0 og 5 grader står
plantene imidlertid i fare for å drukne ved stor vannpåkjenning [4]. For en slik takform bør det
derfor etableres et drenerende sjikt for å håndtere denne risikoen.

Figur 2. 5. Takhage for et flatt tak [13]
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2.2 Generelt om flate sperretak
For mindre bygg som trehus eller garasjer finnes det mange varianter av takformer. De fleste
velger takform ut ifra funksjon og utseende da dette har stor innvirkning på husets utseende
og funksjon. Egenskapene til det grønne taket vil også være avhengig av takformen som huset
benytter. Flate tak er en av de vanligste takformene som blir brukt sammen med grønne tak.
Ved bæring av en slik taktekking er det derfor viktig å forstå vanlige konstruksjonsprinsipper
for denne takformen.
Flate tak blir definert som tak med en helning på mindre enn 6 grader [14]. Dette blir som
oftest båret av horisontale taksperrer med støtte fra bærende vegger inni huset. Med en slik
takform må det også lages innvendig nedløp for å hindre potensielle fuktskader. Det plasseres
ofte skråskårne isolasjonsplater over taksperrene for å sørge for fall til det innvendige
nedløpet [14]. Når man dimensjonerer et flatt tak med hensyn til nedbøyning, er det viktig at
fallet til dette nedløpet opprettholdes.

2.3 Takbjelkens bæreevne og kapasitet
Takets bæreevne vil variere utfra konstruksjonsprinsippene den følger. Med en
bærekonstruksjon av stål, betong, trebjelker eller massivtre finnes det mange måter å bære et
tak. For mindre bygg som trehus eller garasjer er det vanlig i Norge å bruke taksperrer som
bærekonstruksjon for taket. Disse sperrene består som oftest av konstruksjonsvirke. I nyere tid
har man også begynt å bruke I-bjelker og bjelker av limtre for vanlige trehus (fig 2.6).
Gitt trevirkets oppbygning, vil fastheten og stivheten til
tverrsnittet variere med forskjellige faktorer. Trevirket
har for eksempel forskjellige egenskaper på tvers av
fibrene enn på langs av fiberretningen [15]. Materialets
densitet har også en stor betydning for styrken til
trevirket. Kapasiteten til tverrsnittet vil også
være avhengig av fuktigheten den blir utsatt for.
Dette viser til at trevirke er et levende materiale med en
bæreevne som er avhengig av forholdene det blir utsatt

Figur 2. 6. Bjelketverrsnitt av
limtre og konstruksjonsvirke [16]

for.
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Dersom en bjelke blir utsatt for tyngre last vil det være nødvendig å kontrollere dette. Det
finnes ulike standarder og krav som må følges ved dimensjonering av sperretak. For oppgaven
vil NS-EN 1995-1-1 (Eurokode 5) være mest relevant. Dette er en standard som både
veileder og setter krav til forskjellige trekonstruksjoner [17]. Gjennom NS-EN 1995 blir det
også henvist til andre viktige standarder. For denne oppgaven vil de viktigste av disse være:
•

NS-EN 1990

Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner

•

NS-EN 1991

Laster på konstruksjoner

•

NS-EN 338

Konstruksjonsvirke - Fasthetsklasser

For taksperre finnes det noen tilstander som bestemmer bjelkens bæreevne. Disse er bøyning,
skjær og nedbøyning, og innen bøyning blir det også tatt hensyn til vipping. Gjennom de
forskjellige standardene blir det mulig å beregne og kontrollere tverrsnittene for brudd- og
bruksgrensetilstand.

2.3.1 Dimensjonering av laster
Mindre bygg blir som oftest utsatt for mange forskjellige typer belastning ved ulike
situasjoner. Det er derfor nødvendig at det etableres et system som tar hensyn til dette.
I NS-EN 1990 gjøres det rede for forskjellige krav til dimensjoneringsregler gitt ulike
grensetilstander. For vanlige bygg er det mest aktuelt å dimensjonere for brudd- og
bruksgrensetilstand [15]. Med bruddgrensetilstand vil kapasiteten til konstruksjonsdelen
kontrolleres mot brudd i form av bøyning eller skjær. Ved bruksgrensetilstand vil dette
derimot kontrolleres med hensyn til bruk og formål i form av nedbøyning og/eller vibrasjoner.
I NS-EN 1991 (Eurokode 1) er disse lastene klassifisert utfra varighet. Innen
bruddgrensetilstand består disse kategoriene av permanent påvirkning (G) og variabel
påvirkning (Q) [18]. Permanent påvirkning kan bestå av egenvekten til selve bygget. Variabel
påvirkning vil for eksempel være nyttelaster, vindlaster og snølaster. Med forskjellige
belastning følger det videre en usikkerhet i den karakteristiske verdien for påvirkningen [15].
For å kompensere dette blir det ifølge Eurokode 0 valgt å bruke lastfaktorer. Disse faktorene
vil variere med tilstanden, kategorien og situasjonen til lasten. I tabell 2.1 finner man de ulike
verdiene til denne faktoren for bruddgrensetilstand. I bruksgrensetilstand vil alle disse
faktorene imidlertid bli satt lik 1,0.
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Tabell 2. 1. Lastfaktorer innen bruddgrensetilstand [19]

Kombinasjon

Permanente laster

Variable laster

Ugunstig

γG = 1,2

γQ = 1,5

Gunstig

γG = 1,0

γQ = 0

Ved kombinasjon av ulike variable laster vil det variere om de ulike lastene inntreffer på
samme tidspunkt. Videre gjennom Eurokode 0 blir det derfor lagt til en kombinasjonfaktor
(ψ) som tar vare på sannsynligheten for at lastene virker samtidig på konstruksjonen, se tabell
2.2.
Tabell 2. 2. Relevante verdier for kombinasjonsfaktorer til vanlige trehus [19]

Last

ψ0

Kategori A: boliger

0,7

Snølaster (EK1-1-3)

0,7

Småhus blir som oftest beregnet i pålitelighetsklasse 1. Denne klassifiseringen baserer seg på
krav til kontroll av prosjektering og utførelse [14]. Gjennom dimensjoneringen blir dette
behandlet gjennom standarden NS-EN 1990. Det som er av variable laster for småhus blir da
ganget med faktoren:
𝒌𝑭𝒊 = 𝟎, 𝟗

2.3.2 Dimensjonering av tverrsnittets kapasitet
I bruddgrensetilstand for trekonstruksjoner er dimensjonerende fasthet definert som:

𝑓𝑑 =

𝑓𝑘 ∙ 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑘𝑠𝑦𝑠
γ𝑀

Der 𝑓𝑘 er den karakteristiske fastheten til materialet. Denne verdien vil variere med selve
materialet og belastningsretningen orientert mot fiberretningen til trevirket. Gjennom
standarder som NS-EN 338 blir det vist til forskjellige fasthetsklasser for materialer som
konstruksjonsvirke [20].
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Med partialfaktoren γ𝑀 blir mulige avvik til material- og konstruksjonsegenskaper tatt hensyn
til. Denne faktoren vil variere med materialet og bruksområdet til tverrsnittet. I denne
oppgaven er de mest relevante av disse konstruksjonsvirke og forbindelser. Verdiene til denne
faktoren finnes i tabell 2.3.
Tabell 2. 3. Anbefalte verdier for γ𝑀 gitt materialegenskaper og bestandighet [17]

Konstruksjonsvirke

1,25

Limtre

1,15

Forbindelser

1,3

Med trevirke vil kapasiteten til tverrsnittet variere med omgivelsene og varigheten til
belastningen. Ved høyere relativ fuktighet og langvarig last vil bæreevnen til trevirket minske
[15]. I NS-EN 1995-1-1 (Eurokode 5) blir dette tatt hensyn til ved bruk av klimaklasser og
lastvarighetsklasser. Med ulike klassifikasjoner vil fastheten til trevirket bli ganget med en
faktor kmod i henhold til standarden [17]. Verdien til kmod finner man i tabell 2.4.
Tabell 2. 4. Verdier av kmod for konstruksjonsvirke [17]

Klima-

Lastvarighet

klasse

Permanentlast

Langtidslast

Halvårslast

Korttidslast

Øyeblikkslast

1

0,60

0,70

0,80

0,90

1,10

2

0,60

0,70

0,80

0,90

1,10

3

0,50

0,55

0,65

0,70

0,90

For taksperrer og bjelker som ligger med en fast avstand som er sammenbundet med plater
eller lekter vil det oppstå et lastfordelende system. De delene med størst stivhet vil ta opp den
største lasten, dette bidrar til å gi en avlastende effekt [14]. I standarden NS-EN 1995-1-1 blir
denne effekten tatt hensyn til gjennom en lastfordelingsfaktor (systemfasthetsfaktor) 𝑘𝑠𝑦𝑠 . For
vanlige takkonstruksjoner med taksperrer som har en senteravstand mindre enn 1200 mm
brukes verdien:
𝒌𝒔𝒚𝒔 = 𝟏, 𝟏
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3 Metode
Oppgavens hensikt og problemstilling er nokså generell, og det blir derfor viktig å presentere
resultatene på en ryddig og hensiktsmessig måte. Ved valg av metode finnes det forskjellige
alternativer som til vil belyse oppgavens tema på ulik vis. Kvantitativ metode innebærer at
man systematiserer og analyserer data i forskjellige former [21], dette kan være svært nyttig
ved presentasjon av resultatene. Dimensjonering og beregning er en annen metode ettersom
oppgaven primært vil dreie seg om bæreevne med hensyn til grønne tak. Resultatene
presenteres i tre hovedkapitler, hvor hvert kapittel har til hensikt å gi en veiledning i å
dimensjonere et grønt tak. I de ulike kapitlene blir det valgt enten dimensjonering og
beregning eller kvantitativ metode ved presentasjon av resultatene. Alt av dimensjonering tar
utgangspunkt i håndberegninger fra forskjellige vedlegg i oppgaven.
For at oppgaven skal fungere som en veiledning, blir det viktig å ha et eksempel å relatere seg
til gjennom beregningene. Det blir derfor valgt å ha et eksempel-hus som inngår i prosessen
med å dimensjonere et grønt tak. Eksempel-huset vil bli presentert gjennom verktøyet
«Autodesk Revit» (figur 3.1). Takkonstruksjonen til eksempel-huset vil basere seg på
plantegninger fra Dråpen Moderne. Dette er en enebolig med flatt sperretak som
ferdighusfirmaet NorgesHus tilbyr å bygge for sine kunder. For å være mest mulig relevant vil
laster fra Dråpen Moderne også bli brukt gjennom dimensjoneringen av det grønne taket.
Ved å lage en generell modell i Excel vil det være mulig å presentere resultatene på en
oversiktlig måte. Gjennom forskjellige variabler innen dimensjonering av takbjelker blir det
mulig å sette opp en tabell som viser maksimale spennvidder, gitt krav fra standarder. Dette
kapitlet har klare trekk til bruken av kvantitativ metode ettersom data vil bli systematisert og
analysert for de ulike tverrsnittene av bjelkene.
Til slutt blir det dimensjonert og beregnet
forskjellige alternativer til forsterkning av takkonstruksjoner, gitt et tyngre grønt tak.
I dette kapitlet vil taket til eksempel-huset videre
bli forsterket ved bæring av et intensivt grønt
tak. Med en slik fremgangsmåte vil resultatene
kunne dekke flere aktuelle områder for det å
bære et grønt tak og derfra bidra med å besvare
problemstillingene på en hensiktsmessig måte.

Figur 3. 1. Eksempel-hus i Revit
11

4 Bæring av grønne tak
For å få mest mulig oversikt, blir det først valgt et grønt tak for eksempel-huset. I dette
hovedkapitlet vil kapasiteten til taksperrene bli beregnet og kontrollert gitt egenvekten av det
valgte grønne taket. En stor andel av dimensjoneringen blir gjort i henhold til NS-EN 1995-11. Fasthetsverdier for konstruksjonsvirke blir videre hentet fra NS-EN 338. Fra ferdighuset
Dråpen Moderne brukes det følgende forutsetninger fra vedlegg B, se figur 4.1.
•

Egenlast innertak = 700 N/m2

•

Karakteristisk snølast = 4500 N/m2

•

Klimaklasse 1

•

Pålitelighetsklasse 1

•

Lastfordelingsfaktor = 1,1
Figur 4. 1. Utsnitt av generelle anvisninger
fra Dråpen Moderne (Vedlegg B)

Takkonstruksjonen til eksempel-huset baserer seg på plantegninger fra ferdighuset Dråpen
Moderne gitt i vedlegg B. Den største forskjellen mellom Dråpen Moderne og eksempel-huset
i oppgaven vil være at taksperrene består av konstruksjonsvirke og ikke av I-bjelker. Huset
har et flatt sperretak med en bærende vegg i midten som går kontinuerlig langs hele lengden
av huset. Taket blir båret av bjelker med tverrsnittet 73x223 mm. Disse bjelkene består av
konstruksjonsvirke med kvaliteten C24. Taksperrene er videre fritt opplagte med et spenn på
3 meter og har en senteravstand på 600 mm, se figur 4.2.

Figur 4. 2. Plassering av takbjelker til huset på Revit
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For eksempel-huset blir det først valgt et semi-intensivt grønt tak med en vannmettet egenvekt
på 150 kg/m2. Sammen med de ulike forutsetningene følger det en rekke forskjellige faktorer
knyttet til dimensjonering av lasten. Med hensyn til bruddgrensetilstand vil både egenlasten
og nyttelasten få utdelt hver sin lastfaktor fra NS-EN 1990 [19].
I dette tilfellet er det kun snølasten som utgjør den variable lasten for takkonstruksjonen. Fra
NS-EN 1991-1-3 skal snølasten ganges med en formfaktor som tar utgangspunkt i takets
helning. Ettersom taket er flatt, forblir denne faktoren lik 0,8. Videre vil den variable lasten
bli ganget med en korreksjonsfaktor lik 0,9, siden huset befinner seg i pålitelighetsklasse 1.
Gjennom håndberegninger fra vedlegg C blir den dimensjonerte linjelasten på de mest utsatte
taksperrene lik:
𝒒𝑬𝒅 = 𝟒, 𝟓 𝒌𝑵/𝒎

Figur 4. 3. Beregning av dimensjonerende linjelast med semi-intensivt grønt tak og c/c 600 mm
(Vedlegg C)

Med kjennskap til den dimensjonerte lasten, vil det videre være mulig å kontrollere
taksperrene for brudd- og bruksgrensetilstand. For brudd, vil spenningstilstander som bøyning
og skjær bidra med å bestemme kapasiteten til bjelken. Innen kontroll av bruk og formål, vil
krav knyttet til nedbøyning også avgjøre dette. Dersom taksperrene skal bære det semiintensive grønne taket, er det derfor nødvendig at alle disse tilstandene blir opprettholdt mot
krav fra NS-EN 1995-1-1. Alle beregninger av taksperrene, gitt det semi-intensive grønne
taket blir gjort gjennom håndberegninger fra vedlegg C.

4.1 Bøyning og vipping
Ved lastpåkjenning vil bjelken bli utsatt for en momentfordeling. Med et fritt opplagt spenn,
finner man ut at det verste momentet oppstår i midten av takbjelken når alt av nytte- og
egenlast påføres over hele spennet, se figur 4.5.
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Med motstandsmomentet til tverrsnittet, vil den opptredende bøyespenningen som følge av
momentet bli:
𝝈𝒎,𝒚,𝒅 = 𝟖, 𝟒𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐

Figur 4. 4. Beregning av opptredende bøyespenning (Vedlegg C)

Figur 4. 5. Momentdiagram som viser største moment i kNm for taksperrene i Robot

For å kontrollere at bjelken har god nok bæreevne, er det viktig å vite dimensjonerende
bøyefastheten til tverrsnittet. Gjennom håndberegningene blir det tatt hensyn til en rekke
forskjellige faktorer, som tar utgangspunkt i det som ble gjennomgått i teorien for beregning
av kapasitet (kapittel 2). Den dimensjonerende bøyefastheten blir da:
𝒇𝒎,𝒅 = 𝟏𝟒, 𝟕𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐

Figur 4. 6. Beregning av dimensjonerende bøyefasthet (Vedlegg C)

Gitt krav for bøyning fra punkt 6.11 i NS-EN 1995-1-1, vil dette da bli:
𝟖, 𝟒𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐
< 𝟏, 𝟎
𝟏𝟒, 𝟕𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐
Ettersom dimensjonerende bøyefasthet er langt større enn opptredende bøyespenning, vil
kravene for bøyning bli opprettholdt i dette tilfellet.
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Videre er det nødvendig å ta hensyn til stabilitetsproblemer som vipping. For småhus vil det
ofte bli lagt takåser eller avstivende plater i form av undertak over taksperrene. Dette vil som
oftest bidra til å fjerne vippefaren som kan oppstå. For å undersøke faren for vipping
nærmere, blir det i dette tilfellet valgt å definere at taksperrene fastholdes i hver ende. Dette
blir regnet ut gjennom faktoren λrel,m, se figur 4.5.

Figur 4. 7. Beregning av λrel,m (Vedlegg C)

Gitt at belastningen påføres på oversiden av bjelkene, vil vippelengden ifølge tabell 6.1 i NSEN 1995-1-1 øke med 2h. Den totale vippelengden til taksperrene blir da:
𝒍𝒆𝒇 = 𝟑𝟒𝟒𝟔 𝒎𝒎

Figur 4. 8. Beregning av effektiv vippelengde (Vedlegg C)

Gjennom beregninger fra vedlegg C kommer det frem at λrel,m> 0,75. Dette betyr at bjelkene
er utsatt for vipping; bøyefastheten må derfor reduseres med en faktor som tar hensyn til
sideveis utbøyning. I henhold til punkt 6.34 fra NS-EN 1995-1-1, vil denne faktoren få
verdien:
𝒌𝒄𝒓𝒊𝒕 = 𝟎, 𝟗𝟖

Figur 4. 9. Beregning av faktoren kcrit (Vedlegg C)
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Gitt krav fra NS-EN 1995-1-1 i punkt 6.33, blir dimensjonerende bøyefasthet med hensyn til
vipping fortsatt være større enn den opptredende bøyespenningen:
𝟖, 𝟒𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐 < 𝟏𝟒, 𝟒𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐

Figur 4. 10. Beregning av bøyefasthet med hensyn til vipping (Vedlegg C)

4.2 Skjær
Den største skjærkraften oppstår ved opplegget til taksperrene når alt av last påføres over hele
spennet (figur 4.12). Den største skjærkraften som oppstår i taksperrene, vil være:
𝑽𝑬𝒅 = 𝟔, 𝟕𝟓 𝒌𝑵

Figur 4. 11. Beregning av skjærkraft (Vedlegg C)

Figur 4. 12. Skjærdiagram som viser største skjærkraft i kN til taksperrene på Robot

For dimensjonering av skjær, bli kraften beregnet om til en spenning i henhold til NS-EN
1995-1-1. Videre for konstruksjonsvirke, blir arealet til tverrsnittet ganget med en
sprekkfaktor på 0,67 fra NS-EN 1995-1-1. Den opptredende dimensjonerte skjærspenningen,
blir da:
𝝉𝒅 = 𝟎, 𝟗𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐

Figur 4. 13. Beregning av dimensjonerende skjærspenning (Vedlegg C)
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Mange av de samme faktorene innen bøyefasthet blir også brukt for dimensjonering av
skjærfastheten til taksperrene:
𝒇𝒗,𝒅 = 𝟐, 𝟒𝟔 𝑵/𝒎𝒎𝟐

Figur 4. 14. Beregning av dimensjonerende skjærfasthet (Vedlegg C)

Gitt kravet som er oppgitt i punkt 6.13 fra NS-EN 1995-1-1, blir dette da:
𝟎, 𝟗𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐 < 𝟐, 𝟒𝟔 𝑵/𝒎𝒎𝟐
Siden skjærfastheten er større enn opptredende skjærspenning, blir kravet oppfylt.

4.3 Nedbøyning
Som for moment og skjær, oppnår man den største nedbøyningen når alt av last påføres over
hele spennet. For fritt opplagte bjelker finner man dette gjennom likningen:
𝑾=

𝟓
𝒒 ∙ 𝑳𝟒
∙
𝟑𝟖𝟒 𝑬𝒎𝒊𝒅𝒅𝒆𝒍 ∙ 𝑰𝒚

Gitt at nedbøyning beregnes i bruksgrensetilstand, vil både last- og materialfaktorer bli lik 1,0
i henhold til NS-EN 1990. Vi får da en annen linjelast som en følge av dette, se figur 4.10.

Figur 4. 15. Linjelast for de forskjellige lastene i bruksgrensetilstand (Vedlegg C)

Største nedbøyning vil oppstå innen samme område for begge lastene. Først vil vi beregne
øyeblikks nedbøyning for både egen- og nyttelast:
𝑾𝒊𝒏𝒔𝒕,𝑮 = 𝟏, 𝟗 𝒎𝒎
𝑾𝒊𝒏𝒔𝒕,𝑸 = 𝟑, 𝟏 𝒎𝒎
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Videre beregnes endelig nedbøyning i henhold til punkt 2.2.3 fra NS-EN 1995-1-1.
Disse beregningene tar utgangspunkt i verdiene for øyeblikks nedbøyning.

Figur 4. 16. Likninger for endelig nedbøyning (Vedlegg C) [17]

Med de ulike lastene blir den endelige nedbøyningen:
𝑼𝒇𝒊𝒏 ≈ 𝟕 𝒎𝒎 → 𝑾𝒇𝒊𝒏
For å ivareta innvendig nedløp, er det viktig at det blir satt strenge krav til nedbøyningen.
Dette er spesielt viktig ettersom plantene kan stå i fare for å drukne dersom det innvendige
nedløpet ikke får et stort nok fall.
Vi setter krav fra punkt 7.2 i NS-EN 1995-1-1 for endelig nedbøyning av fritt opplagte
bjelker:
𝑊𝑓𝑖𝑛 ≤

𝑙
300

𝑙
3000 𝑚𝑚
→
= 10 𝑚𝑚
300
300
𝟕 𝒎𝒎 < 𝟏𝟎 𝒎𝒎
Kravet for nedbøyning blir oppfylt i dette tilfellet.

4.4 Oppsummering
Når det gjelder både brudd- og bruksgrensetilstand, klarer taksperrene å oppfylle de ulike
kravene ved bæring av et semi-intensivt grønt tak i sin tyngste tilstand på 150 kg/m2. Siden
ekstensive tak som oftest veier mindre enn semi-intensive tak, vil taksperrene også kunne
håndtere et ekstensivt grønt tak. Fremgangsmåten i dette kapitlet vil danne grunnlaget for
videre presentasjon av resultatene i oppgaven.
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5 Generell modell
Resultatene så langt har vært positive, men for å gjøre det enklere for folk flest å velge grønne
tak, kan ikke resultatene bare gjelde for ett enkelt tak. Å dimensjonere alt fra bunnen kan være
tungvint. Det er derfor mer vanlig å slå opp i tabeller eller anvisinger. Problemet med grønne
tak, er at det nesten ikke finnes noen eksisterende ressurser å gå ut fra. Det ble derfor gjennom
oppgaven utviklet en generell modell som kan brukes på de mest normale takene. Målet med
modellen er å gjøre det lett for folk flest å finne ut om de har muligheten til å benytte seg av
grønne tak. Modellen er derfor satt opp på en måte der man bare trenger å legge inn noen få
opplysninger, som burde være mulig for de fleste å finne, og så regner modellen automatisk ut
den maksimale spennvidden til taket. På denne måten kan man teste flere forskjellige
taktekninger og se hvilke som gir tilfredsstillende spennvidder.

Kapasiteten til et tak er avhengig av en rekke ulike variabler. I tillegg til ulike regionale
påvirkninger, er det er mange forskjeller i takkonstruksjonene som påvirker kapasiteten.
Normalt vil alle variablene være bestemt på forhånd, og standardene er utformet med hensyn
til dette. For å lage en mer generell modell, var det derfor nødvendig å skrive om formlene så
langt det lot seg gjøre. Der dette ikke var mulig, er det nødvendig å gjøre noen antagelser.
Dette ga modellen noen dimensjoneringsforutsetninger. En full liste av disse forutsetningene
finnes på første side av modellen. Tradisjonelt består dimensjonering også av mye prøving og
feiling. Normalt blir belastningen først funnet, og deretter blir flere løsninger testet helt til en
løsning med tilfredsstillende kapasitet er funnet. I en generell modell må det gjøres litt
annerledes; det er ikke lenger ønskelig å se om kapasiteten er større enn belastningen. Nå er
det imidlertid interessant å se hvilke belastninger en gitt løsning kan ta. Dette ble oppnådd
gjennom tre forskjellige beregninger, hvor den minste kapasiteten ble plukket ut.

5.1 Bøyeberegning
Først ble det gjennomført en momentberegning for å finne spennvidden som ville føre til et
bøyebrudd. En bøyeberegning består av å finne materialets spenningskapasitet og å
sammenligne den med den opptredende spenningen. Materialets kapasitet finnes med
følgende formel:
𝑓𝑚,𝑑 =

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑚,𝑘 ∙ 𝑘𝑠𝑦𝑠
𝛾𝑚
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Det neste steget ble å finne den opptredende bøyespenningen. Dette oppnådde vi ved å finne
det største momentet og deretter dele det med tverrsnittets motstandsmoment. For
rektangulære bjelker gjøres dette med følgende formler:

𝑀𝑦 =

𝑞 ∙ 𝐿2
8

𝑏 ∙ ℎ2
6
𝑀
𝜎𝑚,𝑦,𝑑 =
𝑊

𝑊𝑦 =

Deretter kontrolleres bjelken for vippefare. Om det skulle være vippefare, må materialets
kapasitet senkes. Det er mange variabler å ta hensyn til når man skal beregne vippefare, så det
blir ofte nødvendig å gjøre enkelte antagelser. I modellen kan lengden mellom fastholdte
punkter justeres som en variabel. Det antas også at lasten påføres på oversiden av bjelkene.
Dette gjør at den effektive lengden blir: Lef = L+2∙h.Videre brukes følgende formel for å
beregne vippefaren:

λ𝑟𝑒𝑙,𝑚 =

𝑓𝑚,𝑘
√0,78 ∙ 𝑏2
ℎ ∙ 𝐿𝑒𝑓 ∙ 𝐸0,05

Vippefaren sier noe om hvor usatt en bjelke er for å knekke ut sideveis, og deles inn i tre
intervaller. Når λrel,m er mindre enn 0,75 er det ingen vippefare og heller ikke behov for å
redusere kapasiteten. Er λrel,m over 0,75 men under 1,4 vil det være en liten vippefare, og
bjelkens kapasitet må reduseres med en lineær funksjon. Skulle λ rel,m være over 1,4 vil det
være stor vippefare og kapasitet må reduseres betraktelig. For den effektive lengden som er
antatt ved normale takbjelker, blir det som oftest ingen eller en veldig liten vippefare. Den
eventuelle reduksjonen i kapasitet er gitt med følgende tre formler:
λrel,m < 0,75 → 𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1
1,4 > λrel,m > 0,75 → 𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1,56 − 0,75 ∙ λrel,m
λrel,m > 1,4 → 𝐾𝑐𝑟𝑖𝑡 = 1/(λrel,m )2
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For å avgjøre om det er nødvendig å redusere kapasiteten eller ikke, ble også følgende formel
satt inn i Excel:
= HVIS(λrel,m <0,75;1;HVIS(λrel,m <1,4;1,56-0,75* λrel,m;1/ λrel,m ^2))
Denne formelen velger ut riktig funksjon og beregner Kcrit for de tre forskjellige intervallene.
Formelen fungerer ved å teste om λrel,m er innenfor et gitt intervall, om den er det vil
funksjonen for det gitte intervallet bli brukt til å regne ut Kcrit , og om λrel,m ikke er innenfor vil
formelen gå videre å teste det neste intervallet.
Nå kan materialets kapasitet settes lik den opptredende spenningen og hele likningen løses for
spennlengden (L). Da får man følgende formel:
8 ∙ 𝑓𝑚𝑘 ∙ 𝑘𝑐𝑟𝑖𝑡 ∙ 𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑘𝑠𝑦𝑠 ∙ 𝑏 ∙ ℎ2
𝐿=√
𝛾𝑀 ∙ 6 ∙ 𝑞𝑒𝑑 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑣𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑
Denne formelen regner ut den kritiske spennvidden hvor et bøyebrudd vil forekomme. Den tar
også hensyn til tverrsnittets eventuelle vippefare og reduserer automatisk bæreevnen når det
er nødvendig. Full utledning av formelen som blir brukt i denne beregningen finnes i vedlegg
D.

5.2 Skjærberegning
Den neste beregningen finner maksimal spennvidde før et skjærbrudd vil oppstå. Dette gjøres
ganske likt som bøyeberegningen, og starter også med å finne materialets kapasitet.
Den eneste forskjellen er at det nå dreier seg om skjær og ikke bøyning. Kapasiteten utledes
med følgende formel:

𝑓𝑣,𝑑 =

𝐾𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣,𝑘 ∙ 𝑘𝑠𝑦𝑠
𝛾𝑚

I likhet med beregning for bøyning er det neste steg nå å beregne opptredende skjærspenning.
Dette gjøres med andre formler for skjær:

𝑉=

𝑞∙𝐿
2
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𝜏𝑑 =

3∙𝑉
2 ∙ ℎ ∙ 𝑏𝑒𝑓

Til slutt blir den opptredende spenningen satt lik materialets kapasitet, og likningen blir løst
for spennvidden. Da kommer man fram til følgende likning:

𝐿=

𝑘𝑚𝑜𝑑 ∙ 𝑓𝑣𝑘 ∙ 2 ∙ 𝑏 ∙ 𝑘𝑐𝑟 ∙ ℎ ∙ 2
𝛾𝑀 ∙ 3 ∙ 𝑞𝑒𝑑 ∙ 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟𝑎𝑣𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑

Hvis man sammenlikner utrykket for spennvidden i skjær- og bøyeberegning, er det verdt å
merke at skjærberegningen ikke ender opp som et rotuttrykk, slik som i bøyeberegningen.
Dette kommer av at den opptredende kraften er proporsjonal med lengden og ikke lengden i
andre.
Det er også noe av grunnen til at skjærkapasiteten veldig sjelden blir dimensjonerende for
takbjelker, og den ble heller ikke kritisk i noen av de ulike tilfellene som ble testet i denne
oppgaven. En full utledning av formelen som blir brukt i denne beregningen finnes i vedlegg
D.

5.3 Nedbøyningsberegning
Den tredje beregningen utleder maksimale spennvidder innenfor nedbøyningskravet. Dette
kravet blir definert gjennom forholdet L/x. Vanlige verdier for faktoren x er mellom 150 til
300. Nedbøyning beregnes i en bruksgrensetilstand og ikke bruddgrense som i de to tidligere
beregningene. Dette betyr at kapasiteten bestemmes av et selvvalgte krav til komfort og ikke
materialets bruddpunkt. Siden materialet ikke lenger blir presset til brudd, er det ikke
nødvendig å regne med alle sikkerhetsfaktorene. Nå er det mer ønskelig å finne de mest
presise tallene, og derfor settes alle sikkerhetsfaktorene til 1,0 i denne beregningen.
Nedbøyningsberegningen starter med å finne øyeblikks nedbøyning forårsaket av egenvekten
og nyttelasten hver for seg, med følgende formler:

Egenvekt: 𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 =

5∙𝑞𝐺 ∙𝐿4
384∙𝐸𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 ∙𝐼𝑦
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Nyttelast: 𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑖 =

5∙𝑞𝑁 ∙𝐿4
384∙𝐸𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 ∙𝐼𝑦

Utregningen av annet arealmoment varierer for forskjellige typer tverrsnitt. I denne modellen
antas det derfor at bjelkene består av rektangulære tverrsnitt, og da brukes denne formelen:
𝑏 ∙ ℎ3
𝐼𝑦 =
12
Deretter justeres nedbøyningen for kryp over tid, med følgende formler fra punkt 2.2.3 i NSEN 1995-1-1 [17]:

Egenvekt: 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝐺 = 𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 )

Dominerende variabel last: 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑄1 = 𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄1 ∙ (1 + 𝜓 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓 )

Medfølgende variabel last: 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑄2 = 𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄2 ∙ (𝜓0 + 𝜓 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓 )

Til slutt blir de ulike nedbøyningene sammenfattet til en total nedbøyning:
𝑢𝑓𝑖𝑛 = 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝐺 + 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑄1 + 𝑢𝑓𝑖𝑛,𝑄2

Etter at alle formlene er satt sammen og løst for spennvidden, får man utrykket nedenfor. En
fullstendig redegjørelse for denne formelen finnes i vedlegg D.

3

𝐿= √

384 ∙ 𝐸𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝐼𝑦
5 ∙ 𝑥 ∙ (𝑞𝐺 ∙ (1 + 𝑘𝑑𝑒𝑓 ) + 𝑞1 + 𝑞2 ∙ 𝜓0 + 𝜓 ∙ 𝑘𝑑𝑒𝑓 ∙ (𝑞1 + 𝑞2 ))

Nedbøyning blir ofte dimensjonerende i tilfeller med høye nedbøyningskrav. På grunn av at
kravet til nedbøyning kan variere en del, blir nedbøyning også veldig sjelden dimensjonerende
i tilfeller med lavere nedbøyningskrav. Det blir ofte stilt høyere krav til stivhet i oppholdsrom,
så nedbøyning blir derfor oftere avgjørende for intensive tak og takterrasser.
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5.4 Totalmodellen
Etter at de tre beregningene er

Tabell 5. 1. Utklipp fra resultatsiden i modellen

gjennomført, blir den minste
verdien automatisk plukket ut med
en formel i Excel og presentert på
resultatsiden i modellen, se tabell
5.1. Resultatsiden viser bare
resultatene for scenarioet som
brukeren legger inn i modellen.
Dette gjør at modellen blir mye
mer oversiktlig og enklere å forstå
enn tabeller som viser mange ulike scenarioer. Resultatsiden viser også om tverrsnittene har
vippefare. Vippefaren deles inn i tre nivåer, grønn for ingen vippefare, gul for liten vippefare
og rød for stor vippefare. Disse fargekodene representerer graden av reduksjon for
bøyekapasiteten til tverrsnittet. De tre nivåene tilsvarer de tre forskjellige intervallene for
beregning av vipping. Alle de relevante parameterne for scenarioet legges enkelt inn på
parametersiden. Siden inneholder også en liten forklaring av alle de viktigste verdiene slik at
den skal være lett å forstå, og på den måten bidra til økt brukervennlighet.

Først blir brukeren bedt om å legge inn de relevante lastene. Her deles egenlasten opp i
egenvekt og vekt av taktekning. Dette ble gjort for å gjøre det enkelt å sammenligne ulike
taktekninger og dermed se om taket kan bære et grønt tak, se tabell 5.2.

Tabell 5. 2. Utklipp av lastparameterne i modellen
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Etter at brukeren har lagt inn alle lastene, kan ønsket materiale og tverrsnitt legges inn.
Modellen sammenligner 3 forskjellige materialkvaliteter og 7 forskjellige tverrsnitt så det skal
være enkelt å se hvor stor bjelke og hvilken kvalitet som kreves. Som standard ligger det inne
tre kvaliteter av konstruksjonsvirke, men modellen kan tilpasses til å bruke andre materialer
som for eksempel limtre, se tabell 5.3 og tabell 5.4.
Nederst på parametersiden finnes også noen andre dimensjoneringsparametere. Disse er
allerede stilt inn og det er ikke noe behov å endre på dem, så lenge modellen brukes innenfor
det tiltenkte bruksområdet.
Tabell 5. 4. Utklipp av
ønsket tverrsnitt i modellen
Tabell 5. 3. Utklipp av materialparameterne i modellen

6 Forsterkning for tyngre grønne tak
Dersom et tak ikke har god nok bæreevne for et grønt tak, vil det være viktig å forsterke taket
ved behov. Huset som baserer seg på Dråpen Moderne blir videre brukt i beregning av
alternativer for forsterkning av taket. Dimensjoneringen vil igjen bli gjort i henhold til NS-EN
1995-1-1 og NS-EN 338, med mange av de samme forutsetningene og faktorene som ble
brukt for det semi-intensive taket.
For huset blir det nå valgt et intensivt grønt tak med en vekt på 600 kg/m 2. Det er også
forutsatt at mennesker kan bruke det grønne taket som en terrasse/hage for opphold. I henhold
til NS-EN 1991-1-1 setter vi denne lasten lik 400 kg/m2. Uten noen endring av
senteravstanden mellom takbjelkene, vil følgende dimensjonerende linjelast oppstå for de
mest utsatte takbjelkene:
𝒒𝑬𝒅 = 𝟏𝟎, 𝟎 𝒌𝑵/𝒎

Figur 6. 1. Dimensjonerende linjelast med intensivt grønt tak og c/c 600 mm (Vedlegg E)
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Når taksperrene blir belastet med en ny linjelast, vil det være nødvendig å først kontrollere
bæreevnen mot krav fra NS-EN 1995-1-1. Vi velger først å kontrollere kravet for bøyning.
Med følgende linjelast vil den opptredende bøyespenningen fra momentet bli:
𝝈𝒎,𝒚,𝒅 = 𝟏𝟖, 𝟕𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐

Figur 6. 2. Beregning av opptredende bøyespenning (Vedlegg E)

Den dimensjonerende bøyefastheten med vipping er den samme som for det semi-intensive
grønne taket:
𝒇𝒎,𝒅 = 𝟏𝟒, 𝟒𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐
Gitt krav for bøyning fra punkt 6.11 i NS-EN 1995-1-1, gir dette:
𝟏𝟖, 𝟕𝟎 𝑵/𝒎𝒎𝟐
> 𝟏, 𝟎
𝟏𝟒, 𝟒𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐
Ettersom opptredende bøyespenning er langt større enn dimensjonerende bøyefasthet, vil
kravet for bøyning ikke oppfylles. Det er derfor nødvendig at taket blir forsterket dersom man
ønsker at huset skal bære det intensive grønne tak. Ved videre evaluering av forsterkning vil
det også være behov for å kontrollere innen andre aktuelle områder som skjærspenning og
nedbøyning. Alle beregninger av forsterkning blir gjort gjennom håndberegninger fra vedlegg
E.
For et flatt sperretak finnes det forskjellige alternativer, som kan bidra til å øke bæreevnen til
taket. De mest relevante av disse er bruk av kontinuerlige taksperrer eller halvering av
senteravstand. Det er også mulig å forsterke gjennom bruk av stålbjelker. Ved å sette inn
stålbjelker langs midten av spennet kan man halvere spennlengden til de fritt opplagte
taksperrene (figur 6.3). Med en slik løsning vil det være nødvendig å ordne et eget opplegg fra
stålbjelken til grunnen. Dette synliggjør at et slikt inngrep krever en del tid og penger.
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For en vanlig huseier vil dette alternativet trolig virke for ambisiøst. Ved videre gjennomgang
av forsterkninger blir halvering av spennlengde med stålbjelker derfor sett bort fra.

Figur 6. 3. Stålbjelke lagt i midten av takbjelkene til eksempel-huset i Revit

6.1 Kontinuerlige takbjelker
Med kontinuerlige takbjelker vil takets bæreevne kunne øke betraktelig, og eventuelt gjøre det
mulig for huset å bære et intensivt grønt tak. I dette tilfellet blir det valgt å benytte
kontinuerlige bjelker med to like spenn. De kontinuerlige bjelkene får en total lengde på 6
meter. Med hensyn til logistikk blir det videre regnet med at de kontinuerlige takbjelkene vil
bestå av kortere bjelker som blir forbundet over støtten i midten av huset. Både tverrsnittet og
senteravstanden til takbjelkene forblir uendret ved dimensjonering av denne forsterkningen.
Ut fra dette blir det viktig å bestemme om en slik løsning vil holde ved bæring av det
intensive grønne taket.
For fritt opplagte takbjelker vil den verste lastkombinasjonen enkelt bli funnet når alt av last
påføres over hele spennet av bjelken. For kontinuerlige bjelker vil dette derimot variere, og
det blir derfor viktig å ta hensyn til hvor lasten må påføres for å gi verst tenkelig utfall ved
dimensjonering. Dette vil bli funnet ved hjelp av verktøyet ‘’Autodesk Robot Structural
Analysis’’.

6.1.1 Bøyning av kontinuerlige takbjelker
For bøyning vil det være viktig å betrakte momentet i kritiske områder av den kontinuerlige
bjelken. Disse områdene vil være i midten av spennet og over støtten. Det vil nå bli tatt
hensyn til verste lastkombinasjon for momentet i feltet og over støtten:
𝑴𝒔𝒕ø𝒕𝒕𝒆 = 𝟏𝟏, 𝟑 𝒌𝑵𝒎
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𝑴𝒇𝒆𝒍𝒕 = 𝟕, 𝟕 𝒌𝑵𝒎

Figur 6. 4. Momentdiagram som viser største moment i kNm over støtten i Robot

Figur 6. 5. Momentdiagram som viser største moment i kNm over feltet i Robot

Det største momentet over støtten oppstår når alt av last påføres over hele bjelken (fig 6.4).
Når nyttelasten derimot blir lagt over halve lengden, vil man oppnå størst moment i feltet av
den kontinuerlige bjelken (fig 6.5). I dette lasttilfellet vil lastfaktoren for egenvekten som
virker avlastende for bøyningen i feltet bli satt lik 1,0.
Ved beregning av opptredende spenning vil det videre bli tatt hensyn til at bredden av
takbjelken øker i forbindelsen over støtten. Denne bredden vil variere med hvilken type
forbindelse man velger å bruke. I dette tilfellet blir forbindelsen med minst bredde
(omfaringsskjøten) valgt ettersom dette gir størst mulig opptredende bøyespenning. Med en
omfaringsskjøt dobler motstandsmomentet gitt at to bjelker blir lagt inntil hverandre.
Dimensjonerende opptredende bøyespenning blir da:
𝝈𝒔𝒕ø𝒕𝒕𝒆 = 𝟗, 𝟑𝟒 𝑵/𝒎𝒎𝟐
𝝈𝒇𝒆𝒍𝒕 = 𝟏𝟐, 𝟕𝟑 𝑵/𝒎𝒎𝟐

Figur 6. 6. Beregning av opptredende bøyespenning over
støtten og i feltet av kontinuerlige bjelker (Vedlegg E)
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Tidligere i oppgaven har vi vist at dimensjonerende bøyefasthet med hensyn til vipping blir:
𝒇𝒎,𝒅 = 𝟏𝟒, 𝟒𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐
Man kontrollerer så dette opp mot krav fra punkt 6.11 i NS-EN 1995-1-1:
𝑺𝒕ø𝒕𝒕𝒆:

𝟗, 𝟑𝟒 𝑵/𝒎𝒎𝟐
< 𝟏, 𝟎
𝟏𝟒, 𝟒𝟖𝑵/𝒎𝒎𝟐

𝑭𝒆𝒍𝒕:

𝟏𝟐, 𝟕𝟑𝑵/𝒎𝒎𝟐
< 𝟏, 𝟎
𝟏𝟒, 𝟒𝟖𝑵/𝒎𝒎𝟐

Beregningene over viser at kravet for bøyning blir oppfylt siden begge brøkene blir mindre
enn 1,0.

6.1.2 Forbindelser for kontinuerlige takbjelker
Når man skal benytte en kontinuerlig takbjelke, er det
viktig at forbindelsen forblir momentstiv over
støtten. Dersom denne forbindelsen svikter, vil
takbjelken ikke lenger fungere som en
kontinuerlig bjelke, og et brudd vil oppstå.
For eksempel-huset har vi valgt en avstand
på 1,0 meter mellom bolte/spiker-gruppene i

Figur 6. 7. Skisse av forbindelsen over støtten

forbindelsen over støtten (figur 6.7). Med
hensyn til momentet som oppstår over støtten, må gruppene i forbindelsen tåle kraften:
𝑭𝑬𝒅 = 𝟏𝟏, 𝟑 𝒌𝑵

Figur 6. 8. Beregning av kraft for hver boltegruppe i forbindelsen (Vedlegg E)

Kraften som motarbeider momentet gjennom forbindelsen, virker vinkelrett på fiberretningen
til trevirket. Utfra dette blir det dimensjonert alternativer til å binde sammen bjelkene over
støtten i midten av huset. Til de ulike alternativene blir det valgt å forbinde med bolter 8.8,
M12.
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Omfaringsskjøt
Med en omfaringsskjøt vil takbjelkene ligge helt
inntil hverandre, og overlappe hverandre med
en lengde på 1,5 meter over støtten i midten av
huset. I henhold til standarden blir ulike
karakteristiske kapasiteter beregnet utfra
bruddformer fra punkt 8.6 i NS-EN 19951-1. Siden dette er en omfaringsskjøt, blir det
videre beregnet enkeltsnittede forbindere.
Med forskjellige bruddformer ble den minste

Figur 6. 9. Omfaringsskjøt over støtten til
huset i Revit

karakteristiske kapasiteten for hver bolt:
𝑭𝒗,𝒓𝒌 = 𝟒𝟕𝟐𝟓 𝑵/𝒃𝒐𝒍𝒕
Ved dimensjonering av kapasitet til forbindere som bolter eller spikere blir partialfaktoren γM
satt lik 1,3. Med kmod blir den dimensjonerende kapasiteten til boltene:
𝑭𝒗,𝒓𝒅 = 𝟐𝟓𝟒𝟒 𝑵/𝒃𝒐𝒍𝒕

Figur 6. 10. Dimensjonering av kapasitet til enkeltsnittede bolter (Vedlegg E)

Gitt opptredende kraft og dimensjonerende kapasitet vil det trengs følgende antall bolter for
hver gruppe i omfaringsskjøten:
𝒏=

𝟏𝟏, 𝟑 𝒌𝑵
= 𝟒, 𝟒 ≈ 𝟓
𝟐, 𝟓𝟒𝟒 𝒌𝑵/𝒃𝒐𝒍𝒕

𝒏 ≈ 𝟓 ← 𝑹𝒖𝒏𝒅𝒆𝒓 𝒂𝒗 𝒐𝒑𝒑𝒐𝒗𝒆𝒓 𝒎𝒆𝒅 𝒉𝒆𝒏𝒔𝒚𝒏 𝒕𝒊𝒍 𝒔𝒊𝒌𝒌𝒆𝒓𝒉𝒆𝒕
For hver boltegruppe i omfaringsskjøten må det bli satt inn 5 bolter dersom forbindelsen skal
forbli momentstiv. Med hensyn til krav fra punkt 8.34 i NS-EN 1995-1-1 vil det effektive
antallet bolter forbli uendret siden lasten virker vinkelrett på fiberretningen til trevirket.
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Laskeskjøt
Et annet gunstig alternativ er å forbinde
takbjelkene gjennom bruken av lasker. En slik
forbindelse innebærer at takbjelkene må ligge
helt inntil hverandre over støtten i midten av
huset. Ved hjelp av bolter eller spikere blir det
festet en laske på hver side der takbjelkene
møtes. Lengden på laskene er 1,5 meter, og de
består av 48x223 mm med kvaliteten C24.
Ved beregninger følger vi mye av den samme
prosessen som for dimensjoneringen av

Figur 6. 11. Laskeskjøt over støttet til
huset i Revit

omfaringsskjøten.
I dette tilfellet blir karakteristisk kapasitet beregnet for dobbeltsnittede forbindere i punkt 8.7
fra NS-EN 1995-1-1.
For dobbeltsnittede forbindere blir karakteristisk kapasitet per snitt:
𝑭𝒗,𝒓𝒌 = 𝟖𝟔𝟕𝟐 𝑵/𝒔𝒏𝒊𝒕𝒕
Som for omfaringsskjøten blir dette dimensjonert:
𝑭𝒗,𝒓𝒅 = 𝟒𝟔𝟗𝟗 𝑵/𝒔𝒏𝒊𝒕𝒕

Figur 6. 12. Dimensjonering av kapasitet til dobbeltsnittede bolter (Vedlegg E)

Ettersom boltene går gjennom to snitt, blir dimensjonerende kapasitet for hver bolt lik:
𝑭𝒗,𝒓𝒅 → 𝟐 𝒔𝒏𝒊𝒕𝒕 ∙ 𝟒𝟔𝟔𝟗 𝑵/𝒔𝒏𝒊𝒕𝒕
𝑭𝒗,𝒓𝒅 = 𝟗𝟑𝟑𝟗 𝑵/𝒃𝒐𝒍𝒕
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Gitt opptredende kraft og dimensjonerende kapasitet, vil det trengs følgende antall bolter for
hver gruppe i laskeskjøten:
𝒏=

𝟏𝟏, 𝟑 𝒌𝑵
= 𝟏, 𝟐𝟏 ≈ 𝟐
𝟗, 𝟑𝟑𝟖 𝒌𝑵/𝒃𝒐𝒍𝒕

For hver boltegruppe i laskeskjøten må det bli satt inn 2 bolter dersom forbindelsen skal forbli
momentstiv. Det effektive antallet bolter vil i dette tilfellet også forbli uendret.

Figur 6. 14. Laskeskjøtet sett
ovenifra på Revit

Figur 6. 13. Omfaringsskjøt sett
ovenifra på Revit

6.1.3 Skjær for kontinuerlige takbjelker
Ved dimensjonering av skjær vil den største skjærkraften oppstå når alt av last påføres over
hele den kontinuerlige bjelken (figur 6.16). Som for momentet vil det oppstå flere kritiske
områder hvor det eventuelt kan oppstå skjærbrudd. Disse områdene finnes over støtten og i
feltet rett før forbindelsen starter. Det blir da valgt å benytte omfaringsskjøten som grunnlag
ettersom dette gir en større skjærspenning enn for laskeskjøten. Gjennom håndberegninger
blir skjærkraften i de kritiske områdene:
𝑽𝒔𝒕ø𝒕𝒕𝒆 = −𝟏𝟖, 𝟕 𝒌𝑵
𝑽𝒇𝒆𝒍𝒕 = −𝟏𝟐, 𝟐 𝒌𝑵

Figur 6. 15. Beregning av skjærkraft for kontinuerlige bjelker (Vedlegg E)
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Figur 6. 16. Skjærdiagram som viser største skjærkraft i kN på Robot

Med omfaringsskjøten øker det effektive arealet i området over støtten. Dette bidrar med å
minske skjærspenningen som tverrsnittet over støtten blir utsatt for. Gitt skjærkreftene, vil
følgende skjærspenning oppstå for de forskjellige områdene:
𝝉𝒔𝒕ø𝒕𝒕𝒆 = 𝟎, 𝟓𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐
𝝉𝒇𝒆𝒍𝒕 = 𝟏, 𝟔𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐

Figur 6. 17. Beregning av skjærspenning for hver av de kritiske områdene (Vedlegg E)

Dimensjonerende skjærkapasitet er den samme som for det semi-intensive grønne taket:
𝒇𝒗,𝒅 = 𝟐, 𝟒𝟔 𝑵/𝒎𝒎𝟐
Med hensyn til kravet fra punkt 6.13 i NS-EN 1995-1-1, blir dette:
𝑺𝒕ø𝒕𝒕𝒆 → 𝟎, 𝟓𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐 < 𝟐, 𝟒𝟔 𝑵/𝒎𝒎𝟐
𝑭𝒆𝒍𝒕 → 𝟏, 𝟔𝟖 𝑵/𝒎𝒎𝟐 < 𝟐, 𝟒𝟔 𝑵/𝒎𝒎𝟐
Kravet for skjær blir oppfylt innen begge de kritiske områdene av takbjelkene.

6.1.4 Nedbøyning for kontinuerlige takbjelker
Nedbøyning for kontinuerlige bjelker blir igjen beregnet i henhold til NS-EN 1995-1-1 i
bruksgrensetilstand. Den største nedbøyningen opptrer dersom alt av nyttelast påføres over
halve lengden av den kontinuerlige takbjelken. Ved bruk av likninger fra Byggforskserien
[22] og StructX [23] blir det mulig å beregne størrelsen av nedbøyningen og hvor den
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befinner seg for hver av lasttilfellene. I dette tilfellet vil likningene for største nedbøyning
variere mellom egen- og nyttelasten:
𝐸𝑔𝑒𝑛𝑙𝑎𝑠𝑡: 𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡,𝐺

𝑞𝐺 ∙ 𝐿4
=
185 ∙ 𝐸𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝐼𝑦

𝑁𝑦𝑡𝑡𝑒𝑙𝑎𝑠𝑡: 𝑊𝑖𝑛𝑠𝑡,𝑄𝑖

0,0092 ∙ 𝑞𝑁 ∙ 𝐿4
=
𝐸𝑚𝑖𝑑𝑑𝑒𝑙 ∙ 𝐼𝑦

For egenvekten vil den største nedbøyningen oppstå ved 0,46ꞏL fra ytterveggen. Nyttelasten
vil derimot gi størst nedbøyning ved 0,47ꞏL fra ytterveggen. I dette tilfellet vil avstanden
mellom største nedbøyning for hver av lastene bli:
𝟎, 𝟒𝟕 ∙ 𝟑𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎 − 𝟎, 𝟒𝟔 ∙ 𝟑𝟎𝟎𝟎 𝒎𝒎 = 𝟑𝟎 𝒎𝒎
Siden avstanden kun er 30 mm blir det
regnet med at begge lastene gir størst nedbøyning
innen samme område. Det blir derfor mulig
å fortsette med samme fremgangsmåte for
beregning av nedbøyning som ble gjort
for det semi-intensive grønne taket.

Figur 6. 18. Skisse av kontinuerlig
bjelke (Vedlegg E)

Nyttelastene fra snø og terrasse blir beregnet hver for seg. Dette blir gjort i henhold til punkt
2.2.3 fra NS-EN 1995-1-1. Ettersom karakteristisk snølast er større enn terrasselasten, blir den
videre regnet som den dominerende variable lasten. Øyeblikks nedbøyning fra de ulike lastene
blir da:
𝑾𝒊𝒏𝒔𝒕,𝑮 = 𝟐, 𝟒 𝒎𝒎
𝑾𝒊𝒏𝒔𝒕,𝑸𝟏 = 𝟐, 𝟐 𝒎𝒎
𝑾𝒊𝒏𝒔𝒕,𝑸𝟐 = 𝟐, 𝟒 𝒎𝒎
Vi følger samme prosess som for det semi-intensive grønne taket og regner ut endelig
nedbøyning for de kontinuerlige taksperrene i henhold til punk 2.2.3 fra NS-EN 1995-1-1, se
figur 6.19 for utledning av endelig nedbøyning:
𝑼𝒇𝒊𝒏 ≈ 𝟖, 𝟔 𝒎𝒎 ← 𝑾𝒇𝒊𝒏
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Figur 6. 19. Likninger for endelig nedbøyning med flere variable laster
(Vedlegg E) [17]

Setter krav fra punkt 7.2 i NS-EN 1995-1-1 for endelig nedbøyning av de kontinuerlige
taksperrene:
𝑾𝒇𝒊𝒏 ≤

𝒍
𝟑𝟎𝟎

𝟖, 𝟔 𝒎𝒎 < 𝟏𝟎 𝒎𝒎
Kravet til nedbøyning blir oppfylt for de kontinuerlige taksperrene.

6.2 Minsket senteravstand
Ved å minske senteravstanden mellom takbjelkene, er det mulig å redusere linjelasten som
påføres hver av takbjelkene. I dette tilfellet blir det valgt å halvere senteravstanden mellom
takbjelkene for eksempelhuset, som nå skal bære et intensivt grønt tak, se figur 6.21 og 6.22.
Takbjelkene er fortsatt fritt opplagte og tverrsnittet forblir uendret.
Linjelasten på de mest utsatte takbjelkene vil forandre seg ettersom senteravstanden er endret.
Den dimensjonerende linjelasten blir da:
𝒒𝑬𝒅 = 𝟓, 𝟎 𝒌𝑵/𝒎𝟐

Figur 6. 20. Beregning av dimensjonerende linjelast med intensivt grønt tak og c/c 300 mm
(Vedlegg E)
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Gitt denne linjelasten blir forsterkningen kontrollert og beregnet gjennom håndberegninger fra
vedlegg E. Selve fremgangsmåten for håndberegningene er identisk med det som ble brukt
ved dimensjonering for det semi-intensive grønne taket. Dimensjoneringen viser at alt av
beregninger og krav i henhold til NS-En 1995-1-1 blir oppfylt når senteravstanden mellom
taksperrene er 300 mm.

Figur 6. 21. Senteravstand 600 mm
mellom takbjelkene til huset i Revit

Figur 6. 22. Senteravstand 300 mm
mellom takbjelkene til huset i Revit

6.3 Oppsummering av forsterkning
For intensive grønne tak er det mest vanlig å benytte bærekonstruksjoner av betong. Ettersom
oppgaven baserer seg på mindre bygg ble det likevel valgt å fortsette med trevirke som
forsterking for takkonstruksjonen til eksempel-huset. Både ved bruk av kontinuerlige
taksperrer og halvering av senteravstand vil det være mulig for det flate sperretaket å bære det
intensive grønne taket med menneskelig opphold. I motsetning til de fritt opplagte taksperrene
er det nødvendig å kontrollere skjøten over støtten ved bruk av kontinuerlige taksperrer. Ved
bruk av tilstrekkelig antall bolter vil de ulike skjøtene håndtere lastene som oppstår i
knutepunktet over støtten.

7 Diskusjon
Ved hjelp av resultatene har vi presentert en generell modell og flere alternativer til
forsterkning av flate tak. For å få en bedre forståelse av den generelle modellen, vil vi nå
vurdere hvor bra den fungerer. Vi vil også diskutere hvilke faktorer som er med på å
bestemme spennvidden til de forskjellige tverrsnittene. Gitt hensikten til oppgaven, blir
alternativene for forsterkning videre evaluert og diskutert. Dette blir gjort med hensyn til hvor
nyttig forsterkningen kan være for en vanlig huseier.
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7.1 Hvor bra er modellen
For å kvalitetssikre at resultatene i den generelle modellen er realistiske, er det et behov for å
sammenligne modellen med andre godt etablerte og anerkjente metoder for dimensjonering.
Det mest naturlige er å starte med håndberegningene for eksempel-huset i oppgaven: i et
scenario med et semi–intensivt tak, en snølast på 4,5 kN/m2 og et spenn på over 3 meter. Fra
eksempel-huset viste håndberegningene at bjelken 73x223 mm hadde tilfredsstillende
kapasitet innen bøyning, skjær og nedbøyning. Ved å sette inn de samme parameterne i
modellen, er det mulig å sammenlikne resultatene:
Tabell 7. 1. Krav til maksimale spennvidder for eksempel-huset gitt et semi-intensivt tak

Bøyning

Skjær

Nedbøying

Total

3,96m

7,84m

3,42m

3,42m

Den generelle modellen estimerer også at bjelken har kapasitet til å bære over det 3 meter
lange spennet. Det er også mulig å observere at skjærkapasiteten er den minst begrensende
egenskapen i de to metodene. Håndberegningen estimerer skjærkapasitet til å være 2,65
ganger større enn den opptredende spenningen. Siden skjærspenningen øker lineært med
spennvidden, vil kritisk spennvidde opptre med en lengde 2,65 ganger større enn 3 meter.
Denne lengden vil være 7,94 meter, noe som igjen stemmer veldig bra med resultatet i
modellen. Den marginale forskjellen kan komme av avrundinger i håndberegningene eller i
modellen.
De neste håndberegningene omhandler det å bære et intensivt tak med de samme taksperrene.
Her konkluderes det med at bjelken er for svak og at det er behov for forsterkning. Det samme
resultatet kan også sees i modellen som estimerer bjelkens spennvidde, under de samme
forholdene til:
Tabell 7. 2. Krav til maksimale spennvidder for eksempel-huset gitt et intensivt tak

Bøyning

Skjær

Nedbøying

Total

2,66m

3,55m

2,57m

2,57m

I likhet med håndberegningen viser modellen at bjelkens bøyekapasitet ikke er tilstrekkelig til
å bære 3 meter. Håndberegningene beregnet ikke skjærkapasitet eller nedbøying etter at det
var konstatert at bøyekapasiteten var for liten.
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Den første forsterkningen som blir vurdert, er en kontinuerlig bjelke, noe som vil forminske
momentet og nedbøyningen til bjelken. Dette er dessverre ikke et alternativ den generelle
modellen kan behandle, ettersom en av forutsetningene var at bjelkene må være fritt opplagt.
Minsket senteravstand er det neste alternativet som ble vurdert. Dette kan veldig enkelt
beregnes med modellen, og gir følgende spennvidder:
Tabell 7. 3. Krav til maksimale spennvidder for eksempel-huset gitt et intensivt tak med c/c 300 mm

Bøyning

Skjær

Nedbøyning

Total

3,77m

7,11m

3,24m

3,24m

I håndberegningene blir det utledet veldig like verdier som i det originale eksempelet med
semi-intensivt tak, og dette synes også i modellen. Originalt estimerte håndberegningene en
nedbøyning på 7 mm for et semi-intensivt tak, mens for det tyngre intensiv taket ble det
estimerte 8 mm med halvert senteravstand. Dette viser at selv med mindre senteravstand blir
det en liten økning i den totale belastningen. Denne lille økningen kommer også fram i
modellen som originalt oppga en maksimal spennvidde på 3,42 meter, mens den her har blitt
redusert til 3,24 meter. Modellen virker å være helt i samsvar med alle håndberegningene.
Dette er ikke veldig overaskende ettersom de begge bygger på de samme standardene.
For å forsikre oss om at det ikke er noen gjennomgående feil i beregningene, var det naturlig å
sammenlikne resultatet fra den generelle modellen med eksisterende tabeller. SINTEF er et
veldig bredt og anerkjent selskap med stor aksept i bygge bransjen, og særlig for arbeidet med
Byggforskserien. Dette er en serie med dokumenterte løsninger og anvisninger for det aller
meste innenfor utforming av bygg. Serien ansees nesten som en fasit når det gjelder
dimensjonering, og derfor er det også den mest relevante kilden å sammenligne resultatene i
modellen med. For å teste hvor godt modellen stemmer, ble det gått ut fra en av
Byggforskseriens tabeller for takbjelker, se tabell 7.4. De samme lastene og forutsetningene
ble så lagt inn i modellen:
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Tabell 7. 4. Sammenlikning av oppgavens modell med SINTEF Byggforsk sin tabell [24]

Sammenligning med karakteristisk snølast lik 2 kN/m 2
Tverrsnitt (mm)

SINTEF Byggforsk

Modellen

Differanse

48x148

2,9

3,0

-0,1

48x173

3,4

3,5

-0,1

48x198

3,9

4,0

-0,1

48x223

4,4

4,5

-0,1

73x198

4,5

4,6

-0,1

73x223

5,0

5,1

-0,1

Modellen vår kommer frem til en marginalt lenger spennvidde enn SINTEFs tabeller. Dette
kan forklares ved at tabellen til SINTEF gjelder for tak med helning opp til 15o. En bjelke
med helning vil være lengre enn en bjelke uten helning over det samme spennet. Den økte
egenvekten av det lengre taket vil derfor trolig være grunnen til den lille differansen. Når det
er så marginale forskjeller, kan forskjellen også komme av avrundinger i beregningene.
Modellen kan også sammenlignes med «Norsk Treteknisk Institutt» sin tabell for bjelkelag, se
figur 7.5. Bjelkelag er bygget på nesten samme måte som tak, så modellen vil fortsatt kunne
brukes. Dette demonstrerer også hvor fleksibel og universal modellen kan være.
Tabell 7. 5. Sammenlikning av oppgavens modell med Norsk Treteknisk Institutt sin tabell (vedlegg F)

Tverrsnitt

Norsk Treteknisk

Modellen

Differanse

Institutt
36x198

2,5

2,5

0,0

48x148

2,0

2,0

0,0

48x198

2,8

2,7

0,1

48x223

3,2

3,1

0,1

73x198

3,2

3,1

0,1

73x223

3,6

3,5

0,1

Denne gangen er det Norsk Treteknisk Institutt som av og til har marginalt lengre
spennvidder. Forskjellen er ikke større enn at det kan forklares med mulige forskjeller i
dimensjoneringsforutsetningene. Det er naturlig å tenkte seg at Norsk Treteknisk Institutt også
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har tatt med krav til lyd- eller brannegenskaper som ikke var naturlig å ha med i modellen vår.
En annen feilkilde som kan være utslagsgivende ved så små variasjoner, er avrunding i
beregningene, og i modellen vår rundes alle spennviddene ned som en ekstra sikkerhet. Dette
kan være årsaken til hvorfor Norsk Treteknisk Institutt har noe lengre spennvidder.
Det er trygt å si at modellen stemmer bra når vi ser likheten mellom tabellen til Norsk
Treteknisk Institutt, håndberegningene til oppgaven og SINTEF.

7.2 Bæreevnen til grønne tak
Nå som det er vist at modellen stemmer bra, kan den brukes til å undersøke hvordan den økte
vekten til tunge grønne tak påvirker bæreevnen til taksperrene. Modellen ble brukt til å
beregne spennvidden til bjelkene 48x198 mm og 73x223 mm under forskjellige taklaster og to
forskjellige nedbøyningskrav. Taklasten starter på 50 kg og øker med 200 kg intervaller opp
til 1050kg. Den lyseblå og lysegrønne serien viser spennvidden med milde krav til
nedbøyning, som er realistisk for et tak som ikke er beregnet for menneskelig opphold. Dette
gjør at bøyekravet blir dimensjonerende for de fleste lastene. Den mørkeblå og mørkegrønne
serien viser spennviddene med strenge krav til nedbøyning, som passer bedre til intensivt tak.
Her blir nedbøyningskravet nesten alltid den kritiske lengden.

Spennvidder
48x198 Streng

5

73x223 Streng

48x198

73x223

4,5
4

Spennvidde (m)

3,5
3
2,5
2
1,5

1
0,5
0
50

250

450

650

850

1050

Takvekt (kg)

Figur 7. 1. Spennvidder for ulike taklaster
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I alle seriene ser vi en graf som avtar raskere i starten og flater litt ut når vekten øker mye.
Siden alle seriene viser samme tendens kan det virke som tverrsnittet og nedbøyningskravet
ikke har stor innvirkning på trenden. Dette kan tyde på at ingen bjelker egner seg bedre til å
bære de tyngre takene enn andre. Siden det ikke ser ut til at nedbøyningskravet har noen
innvirkning heller, virker det som om både intensive og ekstensive tak blir påvirket på samme
måte.
Et annet interessant perspektiv er å se på forskjellene mellom et tungt og et lett tak når
snølasten varierer. Her sammenlignes et intensivt tak på 600 kg/m2 og et tradisjonelt tak på
50kg/m2. Forskjellen i bæreevne er representert gjennom hvor mange prosent intensiv taket
kan bære av spennvidden til det tradisjonelle taket. Når snølasten øker, har vekten av
taktekningen mindre innvirkning og intensiv taket vil kunne bære opp mot ¾ av lengden til
det tradisjonelle taket. Dette viser også at valg av taktekning har større innvirkning når
takvekten utgjør en større andel av den totale belastningen på taket. Det er derfor også
naturlig å anta at valg av taktekning vil ha en større betydning for tak med mindre egenvekt
og mindre nyttelast.

Spennviden til intensivtak i forhold til
tradisjonelle tak

63%

1

70%

73%

75%

77%

67%

2

3

4

5

6

Snølast (kN/m2 )

Figur 7. 2. Spennvidde i prosent for intensiv tak i forhold til tradisjonelt tak

Ettersom bjelketverrsnittet og nedbøyningskravet ikke ser ut til å ha noen betydelig
innvirkning på spennvidden, kan man gå ut fra forutsetningene som ble brukt i eksempelhuset og lage et diagram for de forskjellige taktypene. Det er da egenvekten til de grønne
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takene som blir tatt hensyn til. Nyttelasten for menneskelig opphold blir ikke tatt med for det
intensive grønne taket.

Spennvidden til ulike taktekninger for
eksempel-huset

3,23

3,44

3,71

3,71

3,85

SEDUM 50KG

TAKSTEIN 50KG

SHINGEL 10KG

2,76

INTENSIV TAK
600KG

SKIFER 250KG

TORV 150KG

Figur 7. 3. Spennvidder for ulike taktyper med forutsetningene som ble brukt i
dimensjoneringen av eksempelhuset

Ved første øyekast kan det se ut som om intensive tak har betydelig kortere bæreevne enn de
lette takene, men dette er fordi diagrammet ikke tar hensyn til vekten av taket. Intensiv taket
er 12 ganger tyngre enn sedumtaket og taksteinen, men bærer fortsatt ca ¾ av spennvidden.
Dette viser at man må ha en betraktelig økning i vekt for at det skal ha noen innvirkning på
bæreevnen.

7.3 Hvilken forsterkning er best?
Ved bæring av et tyngre grønt tak ble det funnet forskjellige løsninger til det å forsterke et
flatt tak. Gitt disse alternativene er det gunstig å vite hva som er best egnet med hensyn til tid
og penger. For kontinuerlige takbjelker finnes det to løsninger med forskjellige forbindelser.
Dersom huset er i prosjekteringsfasen, vil det være best å bruke en omfaringsskjøt. En slik
løsning krever få ekstrakostnader og selve monteringen av skjøten er nokså enkel. En
omfaringsskjøt krever imidlertid at takbjelkene må overlappe hverandre, og dette betyr at
bjelkene må være lengre enn om de hadde vært fritt opplagte. Dersom en slik løsning blir
brukt for et eksisterende hus, må takbjelkene byttes ut, og et slikt inngrep vil derfor kreve
store ekstrakostnader gitt at det må monteres nye takbjelker.
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Ved bruk av en laskeskjøt slipper man derimot å bytte ut de fritt opplagte takbjelkene for det
eksisterende huset. Det eneste som må gjøres, er å forbinde laskene der takbjelkene møtes
over støtten. Ved montering kan man regne med at det å forbinde en laskeskjøt er like
krevende som det å forbinde en omfaringsskjøt.
Med minsket senteravstand vil antallet takbjelker/taksperrer stige for takkonstruksjonen, noe
som fører til en økning i materielle kostnader. Dersom man halverer senteravstanden, vil det
videre oppstå en fare for at takets bæreevne overdimensjoneres, noe som ikke er gunstig gitt
at huseieren da får bortkastede ekstrakostnader. Ved montering blir det da bare å sette inn
flere fritt opplagte takbjelker, og dette blir regnet som en prosess som ikke krever for mye tid.
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8 Konklusjon
For trehus rundt om i Norge vil det variere om taksperrene har god nok bæreevne for en gitt
type grønt tak. Med eksempel-huset ble det i henhold til forskjellige standarder vist til
prosessen for å vurdere bæreevne til horisontale taksperrer/takbjelker ved bruk av grønne tak.
Gjennom beregninger kom det frem at taksperrene til eksempel-huset hadde god nok
bæreevne til å håndtere vekten av det semi-intensive grønne taket. Ettersom semi-intensive
tak er tyngre enn ekstensive, viser dette derfor til at taksperrene også kan bære et ekstensivt
grønt tak.
Med tyngre intensive grønne tak ble det nødvendig å beregne og dimensjonere ulike
alternativer til forsterkning for takkonstruksjonen til eksempel-huset. For slike tak er det mest
vanlig å benytte bærekonstruksjoner av betong. Med eksempel-huset ble det likevel valgt å
fortsette med trevirke som forsterkning for takkonstruksjonen. Disse alternativene besto av å
benytte kontinuerlige taksperrer eller å halvere senteravstanden mellom dem. Gitt hver av
disse alternativene økte bæreevnen nok til at det intensive grønne taket kunne bli båret.
For en vanlig huseier vil det være mest gunstig å benytte kontinuerlige taksperrer, som er en
forsterkning som bidrar med en mindre økning i materielle kostnader. Det er viktig å forstå at
disse forsterkningene gjelder for hus med takkonstruksjoner bestående av horisontale
taksperrer.
Modellens beregninger samsvarer veldig godt med eksisterende ressurser. Ved valg av et
tungt grønt tak kan man forvente at spennvidden reduseres til 63-77 prosent i forhold til et
ekstensivt grønt tak eller et tak med takstein. Denne reduksjonen er størst når de andre lastene
på taket er lave.
I Norge finnes det mange ulike takformer og konstruksjonsprinsipper for vanlige trehus.
Gjennom oppgaven ble kun flate sperretak bearbeidet med hensyn til bæring av grønne tak.
Ved videre arbeid er det derfor nødvendig å utvikle en løsning for andre vanlige takformer
som saltak og pulttak. Husets bæreevne er også avhengig av andre konstruksjonsdeler, som
for eksempel veggene. Det er derfor viktig å også kontrollere disse ved valg av et grønt tak.
Det finnes mange varianter av grønne tak. Dette gir muligheten for de fleste takkonstruksjoner
til å bære et grønt tak. Forhåpentligvis vil en slik fleksibilitet bidra med å få flere huseiere til å
velge et grønt tak, som både er gunstig for håndteringen av overvann og miljøet generelt.
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Vedlegg A – Grønne tak

Vedlegg B – Dråpen Moderne

GENERELLE ANVISNINGER
1. Laster:
- Egenlast yttertak, (tekking): 1100 N/m²
- Egenlast innertak, (himling): 700 N/m²
- Snølast på mark:
4500 N/m²
- Høyde over havet:
149 m.o.h.
- Vindlast, (hastighetstrykk): 1200 N/m²
- Nyttelast, midtfelt
500 N/m²
2. Generelle forutsetninger:
- Klimaklasse:
1
- Pålitelighetsklasse: 1

TAK DRÅPEN MODERNE

3. Målsetting av takstolene:
Det er generelt målsatt fra utv. svill til senter
av takstolene.
4. Se snitt for :
- evt. forsterkninger
- oppleggsreaksjoner
- opplegg
- avstivning av trykkstaver
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