
 
 
 
Takentreprenör - anbud – vers 2.1       

 
Dessa anvisningar skall ses som ett vägledande instrument och har som huvudsakliga syfte att säkerställa den slutliga funktionen på 
konstruktionen blir den bästa. Planen är en hjälp att minimera fel och problem i arbetsprocessen och för att säkerställa en problemfri 
produktion. 
 
I dokumentserien ingår 5 dokument som fokuserar på varje enskild aktörs del i projektet (Projektör, Projektledare, Bygginköp, 
Byggproduktion samt takentreprenör). Dokumenten finns att ladda ner från vår hemsida www.foamglas.se. 

 

 Projekt 
 

 

Arkitekt 
 

 Ansvarig:  

Konstruktör 
 

 Ansvarig:  

Byggentreprenör 
 

 Ansvarig Inköp:  

 
 

 Ansvarig produktion:  

Takentreprenör 
 

 Ansvarig:  

 
 

 Utförd av Datum 

ANBUD – ATT TÄNKA PÅ 
Ytor med fall? – Rekvirera fallritning och materialmängder från Foamglas representant  
Kontrollera att fallritningen stämmer överens med det du skall lämna pris på! 
Avrop av material i mängder om minst 70 m3 = Fraktfritt! 
Ev varureturer – endast släta block och i hela pallar i oskadat skick! 
Godkända returer krediteras 50 % av inköpsvärdet. Köparen bekostar och ansvarar för 
returtransport.   
Material lossas enbart från sidan och kräver hjullastare. 
YTJÄMNHET - Är ytan som sämst motsvarande ”Brädriven betong yta ”? – annars krävs 
avjämning eller slipning. Rekommenderas att ByggE och TakE gemensamt synar av ytan 
tillsammans INNAN montaget startar ! 
Läggning på TRP Plåt – Är plåten lackerad eller avfettad? (spara jobbet med att prima 
underlaget !) 
Beräknad asfaltsåtgång (underlag av Betong): 3-4 kg/m2 och isolerlager + Tätskikt 2 kg/m2. 
Hinder och håltagning? 
Hänvisa ev detaljlösningar till Foamglas ”Takhandboken” 

  

 
 
  

http://www.foamglas.se/


 
Takentreprenör - produktion – vers 2.1      

 
Egenkontrollplanen skall ses som ett vägledande instrument och har som huvudsakliga syfte att säkerställa den slutliga funktionen på 
konstruktionen blir den bästa. Planen är en hjälp att minimera fel och problem i arbetsprocessen och tydliggöra ansvarsfördelningen 
mellan de olika aktörerna. Samt säkerställa en problemfri produktion. 
 
I sin fullständiga version ingår 5 sidor i dokumentet: 
Egenkontrollplan – (Projektör), (Bygg-inköp), (Bygg – produktion), (Takentreprenör-anbud) samt (Takentreprenör-produktion) 

 

 Projekt 
 

 

Arkitekt 
 

 Ansvarig:  

Konstruktör 
 

 Ansvarig:  

Byggentreprenör 
 

 Ansvarig Inköp:  

 
 

 Ansvarig produktion:  

Takentreprenör 
 

 Ansvarig:  

 

 Utförd av Datum 

ATT FÖRBEREDA INNAN MONTAGE 
Avstämning av fallritning INNAN order – Stämmer Foamglas fallritning överens med vad som skall 
monteras?  Krävs ev justeringar? 
Beställa ritningskopior, blocklistor från Foamglas ! 
Avrop om minst 70 m3 = fraktfritt 
Montage på TRP Plåt – beställa doppvagn från Foamglas 
Bokat in projektuppstart från Foamglas? 
Bokat in lossning? Rätt telefonnummer som godset skall aviseras till? 
Är ytan avjämnad?  
Är ev. räckeskonsoller, infästningar i bjälklaget utförda? 
Verktyg – tex fogsvans, hålsågar, asfaltkanna (Kan beställas från Foamglas)  
Beställt varmasfalt – asfaltens lägsta godkända kvalitet 85/25 (dvs Smälttemperatur 80-90 grader och 
penetration 20-30 tiondelar av en millimeter) (enl. test EN1426 och 1427) 

  

MONTAGE 
Ej monterat material skyddas med en extra presenning 
Foamglas och tätskikt monterat enl. kompaktmetoden, dvs:  

- Underlaget är primat med asfaltsprimer  
- Isolerblocken helklistade mot underlaget och ev underliggande isolerlager 
- Fullständigt asfaltsfyllda fogar mellan isolerblocken 
- Förskjutna fogar mellan isolerblocken – precis som tegelstenar ! - dvs INGA 

GENERALSKARVAR ! 
- Tätskiktet helsvetsat alt helklistrat mot isolerblocken 

Fullständiga monteringsanvisningar se -> Foamglas ”läggningsanvisningar”  
Använd varmasfalt – asfaltens lägsta godkända kvalitet 85/25 (enl EN1426/1427). Vid osäkerhet kontakta 
FOAMGLAS Nordic. 

Ej tätskikts belagd Foamglas yta -  stryks med varmasfalt  
Ev.kallklistring – underlagets yttemperatur minst +5 ° 

  

EFTER MONTAGE 
Montage utfört enl. FOAMGLAS fallritning  
”TR____- 0___-46-____”       Projekt:_____________________   Daterad:_________________ 
Provtryckning och gemensam avsyning tillsammans med Byggentreprenören 

  

 


