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Standardisering

Standard Norge - presentasjons norsk



Ting henger sammen – takket være standarder
- uten standarder hadde ikke vårt moderne samfunn fungert

Foto: Nicolas Tourrenc



• beskriver

− et produkt

− et system

− en arbeidsprosess

• basert på behov i markedet

• utarbeides av interessenter som 
ønsker felles spilleregler i markedet

• på frivillig basis, organiseres i 
tekniske komiteer

• uavhengig aktivitet, også fra 
nasjonale myndigheter

• er et forslag, men utelukker ikke 
andre løsninger, og er frivillig å 
bruke

Standarder…



Kunnskap settes i system 
og tas i bruk.
- sunn fornuft satt i system

Foto: Bernt Ove Reinertsen / CAN AS
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Hvorfor Norsk Standard for Grønne tak?



HVORFOR GRØNNE TAK?

• Håndtering av overvann, særlig ekstremnedbør

= Lokal Overvanns Disponering (LOD)

• Mange andre tekniske og miljømessige effekter

Biotop

Redusere oppheting

Varmeisolerende

Beskytter

Demper støy

Binder støv

Estetikk
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• redusere overvann i overvannsledninger og fellesledninger

• redusere faren for skade ved ekstremnedbør ved å være et LOD (Lokal overvannsdisponering)-tiltak

1 – Infiltrere        2 – Fordøye      3 – Lede i trygge flomveier
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Foto: Merete Fadler
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Semi-
intensive 
grønne tak 

Standard Norge - presentasjons norsk

Ekstensive grønne tak

Intensive grønne tak (takhage)

3 typer:
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Intensive grønne tak

Intensiv skjøtsel (>15 g år)

40-100 cm vekstmedium av varierende sammensetning

Planter: Brett spekter av planter, Krever vanligvis 

vanningssystem

Semi-intensive grønne tak     

Moderat til lav skjøtselsinnsats (1-5 g år)

10-40 cm vekstmedium, ofte mineralsk i

urbane stør, torv på torvtak (NB brannfare)

Planter: Smalere utvalg av planter tilpasset vokse-

forholdene, primært ettårige engplanter, stauder, grasarter 

og busker

Ekstensive grønne tak

Lav skjøtselinsats (2 g år)

<10 cm vekstmedium, mineralsk ofte med lette tilslag

Planter: Sukkulenter fra bergknappfamilien, moser og 

liknede små tørketålende planter
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BREDT SAMMENSATT OG ENGASJERT MEDLEMMER

Komite SN/K 352 Grønne tak

• Bergknapp AS

• Blomstertak AS

• Braathen Landskapsentreprenør AS

• Bærum Kommune Områdeutvikling

• Direktoratet for byggkvalitet

• Hallingtorv AS

• Isola AS

• Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

• Norges vassdrags- og energidirektorat

• Norsk forening for grønne tak

• Norske anleggsgartnere – miljø og landskapsentreprenører

• OLDROYD AS

• Oslo Kommune Vann og avløpsetaten

• Protan AS

• SINTEF Byggforsk

• Statens vegvesen

• Veg Tech AB

• Vital Vekst AS

• ZinCo Norge AS

Presentasjon av Standard Norge - per januar 2014

Komité SN/K 352 Grønne tak

Leder: Pedro Ardila, Bærum 

Kommune
(Kun deler av komiteen var tilstede ved fotografering.) 

Foto: Standard Norge



Høydepunkter fra NS 3840
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Omfang NS 3840 (hentet fra standarden)

• Med grønne tak menes: 
plantesamfunn på en konstruksjon 

uten kontakt med terreng

• Bestemmelsene kan benyttes: 

− i alle deler av landet

− for både eksisterende og nye 

byggverk

• Gjelder ikke:

− Semi-intensive eller intensive grønne 

tak, men en del prinsipper kan 

anvendes som veiledning

− Tekniske funksjoner for å sikre tett tak

− Helse, miljø og sikkerhet



En hjelp til å lykkes – plantens vekstvilkår i sentrum

Gode 
vekst-
forhold

Lys

Næring

Luft

Vann



NS 3840 definerer termer
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NS 3840 stiller krav til planleggingen

• Formålsavklaring:

− Fordrøying av overvann (LOD)

− Biologisk mangfold

− Annet: estetikk, støydemping osv

• Krav til hva som skal vurderes slik 

at gode vekstforhold oppnås

− vekstmedium

− plantebruk

• Standarden gir prinsippskisser, men 

ikke detaljerte beskrivelse av 

oppbyggingen

• Mange disipliner
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Når planter skal integreres på bygg…

• …er det mye som skal spille på lag

• NS 3840 omhandler ikke 

bygningsfysikk eller 

konstruksjonsteknikk:

− Henviser til relevante Eurokoder og 

andre standarder 

− Bygget skal prosjekteres som vanlige 

bygg (laster, vanntetting og avløp) 

• NS 3840 gir veiledning for tiltak som 

normalt vil forhindre brannspredning

• NS 3840 gir veiledning for tekniske 

funksjoner som er nødvendige for drift 

og skjøtsel (vannuttak, adkomst etc.)
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Forutsigbart produkt: 
Ny standard for NS 4417 for Sedummatter

• NS 4417 – Planteskolevarer 

– Sedummatter

– Regler for kvalitet, sortering, 

pakking og merking

• For andre planteskolevarer se

NS 4400. Ny versjon tilgjengelig 

desember 2017.

• NS 4400 og NS 4417 brukes for 

entydige beskrivelse av planter og 

leveringsform («byggevaren»).
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Krav til utførelse etter NS 3840, fokuserer på kontroll 
mellom leddene

• Mange aktører og fragmentert ansvar 
gir behov for rolleavklaring. NS 3840 
stiller: 

− krav til kontroll før oppstart

− krav til mottakskontroll, plantemateriale

− krav til mellomlagring, plantemateriale

− krav til utførelse: Utførelse gjøres på 
bakgrunn av

− produsentenes angivelser og

− prosjekterte planer

• Omfatter de to primære utførelsene: 

− utlegging av matter og

− etablering med stiklinger, planting eller 
såing i vekstmedium på taket
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Planter er «byggevarer» som ikke er ferdig når den er 
installert

• I NS 3840 stilles det krav om at det 

tegnes avtale om to års 

etableringsskjøtsel

• Etableringsskjøtsel i henhold til NS 

3840 inkluderer: 

− Skjøtsel, bl.a. næringstilførsel, 

ugrashåndtering og  vanning 

− Kontroll minst 3 ganger i året, med 

særlig fokus på om det står vann i 

vekstmediet
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Plantet høsten 2014, 

Vann drenerte ikke og sto i 

vekstmediet når frosten kom.

Bildet er tatt våren 2015

Juni 2016

Sensommer 2015, 

etter reparasjon
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«Vedlikeholdsfritt»

• NS 3840 stiller krav til 

etableringsskjøtsel og videre 

ordinær skjøtsel 

• Dette kan beskrives etter 

NS 3420 ZK Skjøtsel og drift av 

park- og landskapsområder

• Like anbudsbeskrivelser gir 

forutsigbar og lik konkurranse og 

forutsigbar tjeneste.

Standard Norge - presentasjons norsk
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Tillegg (vedlegg) til NS 3840



Kamp om arealene? De lever godt sammen!
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Standarder

i alle ledd

Prosjek-
tering
• Eurokoder 

(konstruk-
sjons-
teknikk)

Anskaffel
se og 
kontrakt
• NS 3450 

(anbud)

• NS 6405 
(kontrakt)

Utførelse
• NS 3420 - K 

mf. 
(beskrivelse 
for 
entreprenør)

Drift
• NS 3420 Z 

(skjøtsel og 
drift)

Standard Norge - presentasjons norsk
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Hvilke standarder dekker intensive grønne tak?

Lokk: tak som 

oppfører seg som 

vanlig grøntanlegg

Potter og kar
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Hvordan planlegge og beskrive intensive grønne tak

• Krav i NS 3840 kan i stor grad benyttes 

(unntak konkrete krav til vegetasjon 4.2.2 

første punktliste og vurderinger/krav for 

vekstmedium i 4.2.3) 

• Krav i NS 3420-K Anleggsgartnerarbeider:

Vekstjordlag for 

arealtype (basert 

på NS 3420 K –

Tabell K1)

Tykkelse i mm 

(ferdig 

komprimert)

stauder 300

busker 400

trær Tilstrekkelig for 

arten (dybde 400-

1000, areal som 

dryppsone utvokst)
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NS 3840, NS 4417, NS 3420 og alle andre standarder…

• …er tilgjengelig i nettbutikken 

www.standard.no

• Revideres når det er erfaring med 

bruk av standardene

• Kom gjerne med innspill til 

forbedringer eller nye 

standardiseringsprosjekter. 

Sendes til:

hgw@standard.no

Foto: Bergknapp AS

http://www.standard.no/


Takk for oppmerksomheten!

Mer informasjon?

www.standard.no

Alle foto i presentasjonen er ved 
Hanne G. Wells (med mindre annet 
er angitt)

Hanne G. Wells

hgw@standard.no

http://www.standard.no/
mailto:hgw@standard.no

