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mellan dem och oss. Våra beställare
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mot visionen om en seriös bransch-

tids välbehövlig ledighet under kom-
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Classe Persson har gedigen och mångårig erfarenhet av tak- och tätskiktsbranschen och är anlitad som sakkunnig konsult hos TIB.
Nu arbetar han med att hjälpa medlemsföretagen att komma vidare mot en auktorisation.

TIB hjälper medlemsföretagen att slutföra
sina interna utbildningssatsningar för
att uppnå auktorisation
För att möta medlemmarna har TIBs medlemsansvarige Classe Persson kontaktat
samtliga oauktoriserade företag för att se vilka moment som fattas och undersökt
hur TIB kan möta företagens behov för att uppnå en auktorisation.
Utbildningar på fyra orter

lemsföretagen att komma upp på banan igen har TIB under det

TIBs arbete har bland annat resulterat i att utbildningar kommer

senaste året kontaktat samtliga företag för att pusha, stötta och

hållas på fyra orter i Sverige under vintern. Några av företagen

motivera medlemmarna att slutföra de sista moment som de

som nu kommer att genomföra sina sista utbildningsmoment är

fortfarande saknar.

Wettergrens Tak i Nyköping och TAKAB i Falun. Båda räknar

– Classe Persson har varit pådrivande att vi ska genomföra våra

med att bli klara och auktoriserade i februari.

sista utbildningar i vinter. Han gör en stor insats för att pusha oss
att prioritera det nu. Med honom har jag en levande diskussion

Hårdare krav för medlemskap

om vikten av auktorisation, säger Torbjörn Forsberg ägare av

För sex år sedan tog TIBs årsstämma beslut om att införa hårdare

Wettergrens tak i Nyköping.

krav för medlemskap i branschorganisationen. En viktig del är
utbildningskraven för medlemmarna. Minst en i företagsledande

Wettergrens Tak auktoriserar sig nu

ställning måste ha genomgått TIBs företagsledarutbilning och

Wettergrens tak är ett relativt stort företag, med 20 montörer

hälften av producerande personal ska ha genomgått TIBs montörs-

anställda och har varit medlemmar i TIB sedan 25 år. Thorbjörn

utbilning och vara certifierade tak- och tätskiktsmontörer.

Forsberg betonar vikten av att ha ett företag med god ordning

Företagen hade två år på sig att uppfylla dessa krav. Krav som

och utbildad personal.

även leder till auktorisation av TIB. Den som fick uppdraget var

De senaste åren har Wettergrens tak satsat på att bli ISO-certifierade

Classe Person, TIBs sakkunnige konsult som har gedigen och

och därför har inte TIB-auktoriseringen prioriterats lika högt.

mångårig erfarenhet av tak- och tätskiktsbranschen.

Men Thorbjörn Forsberg är tacksam för att Classe Persson har
legat på så att de nu genomför den sista kursen.

TIB stöttar företagen
En del av medlemsföretagen prioriterade utbildningarna högt

Uppskattar stödet från tib

och uppfyllde auktorisationskraven snart efter beslutet. Andra

– Att han och TIB är aktiva för att hjälpa och stöttar företagen

halkade efter i sina utbildningssatsningar. För att hjälpa med-

betyder mycket. För auktorisationen är viktig för branschen totalt
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Fästteknik för
låglutande tak.

Spetsteknologi vid montage av tätskikt:
Beprövad och innovativ infästningsteknik från SFS intec
Förbättrad värmeisolering kräver oftast tjockare
isolering, vilket brukar komplicera monteringen.
Därför erbjuder vi extra långa hylsor i hög kvalitet.
Vår R45-hylsa finns redan nu upp till 705 mm och
vår s.k. 3-taggare, R48-3N, finns i längder upp till
405 mm, men inom kort finns även den upp till
705 mm längd.
Hylsorna kan kombineras med olika typer av
infästningar.

världens längsta hylsor?

SFS intec AB
FasteningSystems
Olivehällsvägen 10
645 42 Strängnäs

T +46 152 71 50 00
F +46 152 71 50 99
se.strangnas@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/se

Noxite®
Taket som renar luften!

Gör en aktiv miljöinsats – låt Noxite-taket rena luften. Patenterade Noxite
bekämpar aktivt farliga kväveoxider som irriterar luftvägarna och bidrar
till försurning.

200 m2 Noxite-tak
neutraliserar utsläpp från
1.000 mils bilkörning.
Varje år!

Mono Noxite ingår i Icopals helhetslösning för låglutande tak;
tätskikt av hög kvalitet, välutbildade auktoriserade takentreprenörer
och marknadens mest omfattande garantier. En trygg och säker
taklösning som nu dessutom bidrar till renare luft under takets
hela livslängd!
Läs mer på www.noxite.se

sett. Vid upphandlingar måste vi kunna visa att vi är ett seriöst

Allt vanligare med krav på auktorisation

företag, att vi kan erbjuda något mer, säger han.

Det har också blivit vanligare med krav på auktorisation i förfråg-

Han menar att det inte bara handlar om att ha tekniskt kunniga

ningsunderlagen.

montörer utan även att lyfta andra aspekter som krävs kring ett

– Beställare börjar känna till att det finns auktorisation från TIB.

takarbete. Ett kunnande som ger större trovärdighet och visar på

De vet då att det går att ställa krav på grundläggande kunskap.

seriositet.

Jag tror många entreprenörer riskerar att halka efter om de inte
hänger med här, säger Thorbjörn Forsberg.

kunder kräver dokumentation
– Idag krävs också mycket dokumentation som miljöledningssystem

Samtidigt betonar de båda vikten av att ha välutbildade montörer.

som ska kunna visas upp vid upphandlingar.

För det är de som har ansvaret ute på plats. Det gäller

Vi måste ha ett säkerhetstänk hos personalen och förstå konse-

att ha utbildad personal som både är yrkeskunniga och duktiga

kvenserna av arbetsmiljöaspekterna i ett större perspektiv. Om vi

på att se risker.

inte talar om vilka krav vi måste ställa så vet de inte vad som behövs.

– De ska kunna göra en riskanalys innan de ger sig ut och påbörjar

De litar ju på att entreprenören vet vad de håller på med.

ett jobb, säger Thorbjörn Forsberg.

TAKAB - En bit på väg mot att bli ett auktoriserat företag.

– Det är lättare att utbilda sin personal internt, säger Thorbjörn
Forsberg, Wettergrens Tak.

TIBs entreprenörsmallar till stor hjälp

Svårt att hitta kompetent personal

TIBs entreprenörsmallar är en stor hjälp för att upprätta all nöd-

Vi det är svårt att hitta kompetent personal idag om man ska ny-

vändig dokumentation. Jon Onsbacke på TAKAB, Tak och bygg

anställa, menar Jon Onsbacke. Han tycker att det lättaste sättet

Falun, har fått god hjälp av TIB med framtagningen av dokument.

har varit att hitta andra hantverkare som är intresserade och som

De blev medlemmar TIB för ett år sedan och tog då kontakt

de sedan utbildar internt.

med Classe Persson.

– Det är ett stort problem att det inte finns personal som uppfyller

– Jag har fått mycket stöd och hjälp av Classe. Han har både fungerat

kriterierna. Men yrkeskunniga snickare som har erfarenhet och

som bollplank och hjälpt till med dokument för allt ifrån anbuds-

en bra grund att stå på har visat sig vara en bra ingång, säger han.

lämning till mallar för miljö- och kvalitetsledningssystem, säger han.

Lättare att utbilda personal internt
Auktoriseringen är viktig för TAKAB

Thorbjörn Forsberg håller med om att det är lättast att utbilda sin

Jon Onsbacke startade TAKAB 2005 som ett tvåmansföretag. De

personal internt. TIBs montörsutbildningar ligger under lågsäsong,

expanderade förra året och har idag sex anställda montörer. Nu

då är det lättare att ge dem tid att studera.

siktar de på att anställa två till. Auktoriseringen är viktig för dem

– Vintertid skapar vi grunden för nästa års projekt. Montörerna får

och de har bara en delkurs kvar i företagsledarutbilningen. Den ska

två veckor att plugga hemma när det är snö. Det är ett givande och

han gå februari och samma helg kommer montörerna att gå

tagande och som fungerar utmärkt, säger han. 

montörsutbildningen.
– Min ambition med medlemskapet i TIB var att vi skulle bli auktoriserade och vi har gått så fort fram som vi kan för att bli det.

Artikelförfattare är Anna Sandström,
skribent för Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation, TIB.

Vi vill ju visa att man är en seriös entreprenör och det kommer
förhoppningsvis att ge oss fördel i upphandlingar, förklarar han.
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Sika® Sarnafil® takmembran för miljöns skull
PVC-fritt och miljövänligt FPO membran för lång livslängd.
Den vita kulören reflekterar solens värme vilket leder till minskad energianvändning.
Finns i en mängd olika kulörer för att passa just din applikation.

Sika Sverige AB, Box 8061, 163 08 SPÅNGA,
Tel: 08-621 89 00, Fax: 08-621 89 89, www.sika.se

SÄKER PÅ TAKET
Infästning för tätskikt

Infästningen passar till samtliga produkter i
Weland Ståls sortiment. En unik produkt som
möjliggör en enkel, säker och tät montering
oberoende av underlaget.
• Kan monteras var som helst, inte bara över skarv.
• Finns i förhöjd eller slät variant.
• Gängade hål i plåten underlättar montaget.

Vårt kompletta
takskyddssortiment
•
•
•
•
•
•

Nock- / Takfotsräcken
Takbryggor
Takstegar
Snörasskydd
Skyddsräcken
Fasadstegar m.m.

www.welandstal.se
Weland Stål AB | Industrivägen 1 | 523 90 Ulricehamn
Tel: 0321-261 60

d
i
t
m
a

r
f
U

N
DÅ

TIB takentreprenörerna visionen som blir verklighet för
hela tak- och tätskiktsbranschen
TIB står på randen till ett fullbordande av sin vision. En professionell bransch med
professionella montörer och företagsledare som skapar säkerhet i beställarleden.
Kundnytta är och har varit ett ledord inom TIB.
Tak och tätskikt - nu en respekterad bransch

Hårt och dedikerat arbete bakom TIBs framgång

De senaste tjugo åren har tätskikstmontörer gått från att vara

Ett hårt och engagerat arbete på flera olika plan har lett till att TIB

relativt okvalificerade dagsarbetare till att ha blivit ett kvalificerat

idag är en respekterad branschorganisation med allt fler auktori-

yrke med stora krav på ansvar och kunnande. För tjugo år sedan

serade och engagerade medlemsföretag. Satsningarna har resulterat

var takmontörerna knappt välkomna in i byggbodarna eftersom

i mer kompetens, kvalificerade utbildningslösningar och långtgående

de var nedsmutsade av den tjära de arbetade med. Idag bidrar de

samarbeten mellan branschens olika aktörer.

med kunskap och yrkeskunnande och entreprenörerna tas inte

Ambitionen med att höja statusen för yrket, kvaliteten i branschen,

sällan in som sakkunniga redan vid projekteringen av ett arbete.

och att i slutändan ge kundnytta har varit drivkraften. Det har bi-

En avgörande del i denna utveckling är branschorganisationen

dragit till att TIB idag bland annat ligger bakom stora satsningar

TIBs arbete med utbildning och strävan att ställa krav på med-

som sammanfattningen av Eurokod på svenska och den kompletta

lemsföretagen. I tätt samarbete med andra aktörer i branschen

utbildningsboken för tätskiktsmontörer som lanseras vid årsskiftet.

har TIB lyckats lyfta yrket och visa vikten av att anlita en seriös

Fyra viktiga personer i den här utvecklingsprocessen berättar här

tak- och tätskiktsmontör.

vad de tycker är den enskilt viktigaste milstolpen i TIBs historia.

Fortsättning på sid 8
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TIB då och nu - Vilka är milstolparna?

Utbildningarna!

Försäkringarna!

Christer Bjärgrim Fd sekreterare
Numera Hedersledamot

Jan-Bertil Alm Fd sekreterare, kassör
instiftare av TIB. Numera Hedersledamot

TIB driver i dag en samordnad utbildning av tätskiktsmontörer
som är gemensam i hela landet med ett nationellt kursmaterial.
– Vi tog ett viktigt beslut med montörsutbildningen, det var ett
bra val för att skapa ordning i leden. Det är kommittén och Ulf
Wernquist som har drivit frågan. Ulf är pappa till det här, säger
Christer Bjärgrim.
Tiden före montörsutbildningen hade leverantörerna sina egna
utbildningar som var anpassade efter deras egna material.
– Det är klara riktlinjer i dag. Alla entreprenörer ingår som en
enhet i en gemensam bransch och det har nu blivit en respekterad
bransch. Beställarna kräver att arbetet skall vara TIB-auktoriserat,
säger, Christer Bjärgrim.
Det viktigaste i utvecklingen av montörsyrket är, förutom montörsutbildningarna, det tekniska kunnandet, miljötänkandet och bygglära.
Det har höjt statusen och montörerna har blivit välutbildade.
– De sista tio åren med Ulf har stora förändringar gjorts. Tidigare
var jobbet tungt, slitigt och vi hade en helt annan utrustning. Det
vore otänkbart för en tjugoåring att jobba så i dag. De skulle bara
vända på klacken, säger Christer Bjärgrim.
– Om tio år kommer materialen att utvecklas, men annars är vi är
en traditionell bransch. Det stora steget med utbildning har gjorts.
Vi har kanske snyggare arbetskläder framtiden, säger Christer

Tätskiktsfabrikanterna hade fram till 1979 en 15-årig garanti, på
materialet. Oacceptabelt, sa TIB redan 1983 och förhandlade fram
en ny tätskiktsgaranti, TG, med Trygg Hansa. Det har sedan varit
många och långa förhandlingar och turer genom åren. Den nya
tätskiktsgarantin innebar att kunderna kunde känna sig tryggare.
– Det blev ett uppsving 1983 i och med den nya försäkringen. Det
nya i TG var att allt blev ersatt vid ett läckage, möbler, golv. Inte bara
taken, som den gamla femtonåriga garantin täckte. Villaägarna kunde
känna sig trygga. Om vi inte var först i Europa, var vi i alla fall först
i landet med den här typen av försäkring, säger Jan-Bertil Alm.
En förutsättning för att försäkringen ska fungera är utvecklingen
av montörsyrket. Något som även är viktigt för att höja statusen för
tätskiktsmontörerna.
– Utbildningen är viktig och att den är likadan i hela landet. Vitsen
är att tätskikten läggs på samma sätt, annars gäller inte garantin och
det sammanfaller med TIBs utbildningsmål, säger Jan-Bertil Alm.
Från början var det ett krav att använda denna försäkring som
medlem i TIB. Så är det inte längre. TIB-medlemmar är idag inte
knutna till något enskilt försäkringbolag. TG är däremot fortfarande
något de flesta har och det står ofta med som krav vid upphandlingar.

Bjärgrim skämtsamt.

®

Dränering i Toppklass
till Omvända tak

■ Guardian - komplett Infästningssystem, allt i lager
■ Vindlastberäkning - ingår vid köp (eurokod 1991-1-4)

Infästningar Direkt Sverige AB • Box 127, 312 22 Laholm • Telefon: 0430 145 49 • www.infastningardirekt.se
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Auktorisationen!

2011

	Lars Lundin Föreningsrevisor
Efter tio års arbete började TIB förra året att utfärda kvalitetsstämpeln ”Auktoriserad av TIB”. Målet är att alla medlemmar skall
bli auktoriserade av TIB.
– Att vi bestämde oss för att satsa på Auktorisationen är en bra
grej. Äntligen har TIB fått fart på det, efter tio års slit. Det höjer
branschens status, säger Lars Lundin
Auktoriseringen innebär att det finns en samlad kunskap om miljö,
kvalitet, utbildning och arbetsmiljö. Det finns en kontroll på att företaget följer lagar, regler och förordningar.
– Det innebär stora faror att jobba på tak. Tidigare var det brist på
skyddsräcken och linor, montörerna riskerade att ramla ner. I och
med auktoriseringen får vi personal som har en relevant utbildning,
ett företag som uppfyller lagar, regler och avtal, som betalar skatter
och försäkringar, säger han.
Det viktigaste i utvecklingen av montörsyrket och det som bidragit
till att höja statusen är Ulf Wernguists utbildningsprojekt tycker
Lars Lundin.
– Killarna tycker att det är väldigt bra med praktiskt och teoretisk
delaktighet i verksamheten. De inser att det inte bara är att sparka
ut papp på taken. I framtiden hoppas jag att alla TIB:s medlemmar ska bli auktoriserade, säger, Lars Lundin.

Kundnyttan!
Ulf Wernquist Ordförande 1999 -

TIB då och
Nu - en
vision blir
verklighet
för tak- och tätskiktsbranschen.

1983 Bildandet

Beslut att bilda Takentreprenörsföreningen inom Sveriges Bygg
mästareförbund, SBF-T. Embryot kom från Höganäsgruppen, som
hade funnits i fleraår samt Icopalgruppen.

1987 Första utbildningssatsningen
Utbildning av 80 montörer och 20 arbetsledare.

1987 Tätskiktsgarantier
TG Sverige startas. 50 % TIB/STF (Sveriges Tätskiktsfabrikanters Förening)

1991 Heta Arbeten
Utbildning Heta arbeten. 8 tim/montör. Ca 2.200 st i hela landet.

1993 10-årsjubileum
1998 	Nya regler för Heta Arbeten

Nytt utbildningsmaterial. TIB hanterar administrationen av certifikat.

1999 	Namnbyte till TiB, Takentreprenörerna

Stämman beslutar om nya stadgar som gör branschorganisationen
mer fristående för att möta krav på en modern organisation.

2001 	TIB Auktorisationsreglemente

Vid årsstämman presenteras TIB Auktorisationsreglemente och de
utbildningar som ligger till grund för auktorisationen.

2001 	Företagsledarutbildning

Ny branschspecifik företagsledarutbildning. Omfattar 40 tim entreprenadprogammet med juridik, personal, kundrealationer, etik/moral.

2001 	TIB Montörsutbildning
Ulf Wernquist beskrivs av andra som en av de starkaste drivkrafterna
bakom TIBs framgångsrika utbildningsarbete. Redan i mitten på
80-talet när AMU gjorde en misslyckad utbildningssatsning av takmontörer, visade han sin initiativförmåga. Det rådde då stor brist
på kompetenta takmontörer och Ulf Wernquist startade istället en
egen utbildning inom sitt eget företag, Takvärn AB. Med egna pengar,
egen tid och egen personal genomförde han det omöjliga AMUuppdraget. Tjugo personer utbildades och alla fick jobb, några hos
honom och några sögs upp av andra takföretag. Hans vision att höja
statusen för yrket genom utbildning tog han med sig in i TIB och
vidareutvecklade det arbete som branschorganisationen påbörjat.
– Det vi ser hända idag är att visionen är på väg att förverkligas,
säger han.
Försäkringslösningen, kvalitetshöjande åtgärder och skärpta krav på
medlemskap är viktiga milstolpar i TIBs historia. En annan viktig
aspekt som Ulf Wernquist vill lyfta fram som en följd av TIBs arbete
är kundnyttan.
– Det handlar om att i slutändan är auktoriseringen och medlemskap i TIB verktyg för att beställaren ska kunna känna sig tryggare
när de ska ta in jobb. Taket måste bli tätt för det skyddar stora värden
och innebär enorma kostnader för kunden om det blir fel, säger han. 
Artikelförfattare är Caroline
skribent för Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation, TIB.

Nytt utbildningsmaterial för tätskiktsmontörer, 7 häften. För igångvarande montörer samt gymnasial/företagsförlagd utbildning.

2002 TIBs Auktorisationsnämnd bildas
2003 20-årsjubileum
2003 De första 6 TIB-Auktoriserade företagen
2004 	Nytt försäkringsprogram

TIB tar fram ett branschanpassat försäkringsprogram med BRIM.

2006	
Nya stadgar

N
 ya stadgar med skärpta krav för medlemskap.

2007 	TIB storsatsar på montörsutbildning

I samarbete med Constructech. TIB kompetensbevis och BYN yrkesbevis. TIB är av BYN godkänd utbildningsgivare.

2008 	Ny TIB företagsledarutbildning

Uppdelad i 3 block. I samarbete med tätskiktsleverantörerna och
Andersson Gustafsson Advokatbyrå.

2010 12 TIB-Auktoriserade företag
2011 21 TIB-Auktoriserade företag
Kraven på TIB-auktorisation i upphandlingar ökar
2011 493 montörer med TIB kompetensbevis
2012 	TIB Lanserar utbildningsbok

Tillsammans med Hermods och BYN lanserar TIB en heltäckande
utbildningsbok för Tak- och tätskiktsmontörer.

2013 30-årsjubileum
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Ett heltäckande
tätskiktssystem

M

– Trebolit UnicTM

MATERIAL

Trebolit UnicTM tätskikt har lång
livslängd och läggs med elsvets
av auktoriserade montörer.
Material, Metod, Montör – tre
M som ger ditt tak ett tätskikt
med överlägsna egenskaper.

M

Hotell Opalen i Göteborg valde Jackopor

- Vi erbjuder skräddarsydda
lösningar vid isolering av tak

METOD

- Vi levererar takfall i både
EPS och XPS

Välkommen till oss på Jackon!

M

Jackon AB
Box 38, 428 21 Kållered
Telefon:
031-700 88 10
Telefax:
031-15 62 50
e-mail:
jackon@jackon.se
order mail: order@jackon.se

Våra auktoriserade entreprenörer
hittar du på: www.trebolit.se
eller ring tel 0410 - 480 00

MONTÖR

Installation:
NOCKRÄCKE
(montage med upp
till 9 meter mellan
infästningarna)

TAKSÄKERHETSFÄSTEN FÖR
TRÄKONSTRUKTIONER, TRP-PLÅT,
BETONG OCH LÄTTBETONG

n säkerhet
lica
sfä
Pe
s

Säkerhetsfästet förs
igenom hålet och
livlinefästet placeras på
önskad plats. Hela
säkerhetsfästet monteras
i en del, vilket minimerar
monteringstiden.

Fästet ﬁxeras snabbt och
enkelt med skruvar.

ge

n

Cert.nr: 350601

no

ne

4

as

Ett 32 mm hål borras
genom trätaket.

3

te r

2

Mo n

1

SNABB
E NK E L T
SÄ K E R T
T

n
te

Pelicans taksäkerhetsfästen är i rostfritt stål och uppfyller dee
normer som ställs vilket ger trygghet och lång livslängd.

P-märkta
svenska
produkter
från Pelican

m t a k k o ns t r u k

ti o

Fästet tätas mot
tätskiktet och är sedan
klart att användas.
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PELICAN | Tel: 0340-150�35 | info@pelican.se | www.pelican.se

Skyddar värden

Vi satsar på kompetens och innovation!
Möt oss på Nordbygg
23-26 mars, monter C20:31

Som Nordens ledande tillverkare av takduk har Protan alltid satsat på kompetensutveckling båda hos
sina egna entreprenadavdelningar och hos sina auktoriserade takentreprenörer. Ökad kompetens ger
företagsledarna, övrig kontorspersonal och tätskiktsmontörerna mer självförtroende och nödvändig
motivering för att göra ett riktigt bra jobb. Protans egna entreprenadavdelningar var bland de första
som genomgick hela TIB-utbildningen.

www.protan.se
Tel. 08-564 733 40

Vi verkar för ett fortsatt kompetensarbete inom takbranschen och gör allt vi kan för
•
•
•
•
•

att förbättra arbetsmiljön framför allt för montörerna på arbetsplatsen
att göra entreprenören medveten om sitt miljöansvar
att entreprenören har en kvalitetspolicy och utför kvalitetssäkring
att göra entreprenören medveten om juridiska konsekvenser
att entreprenören inför och upprätthåller ett strukturerat företagande.

Detta är en del av vår framgång och några av
förutsättningarna för att lagt tak ligger!

Ann_SvMäss_210x145-TIBTakentr_Layout 1 2011-10-26 13.43 Sida 1

Svenska Mässan valde takonomi
framför kvartalsekonomi.
Svenska Mässan lägger vitt tak.
Sparar både pengar och miljöpåverkan.
Svenska Mässan i Göteborg lägger Derbibrite på tre
av sina mässhallar. Ett vitt, värmereflekterande tak
som reflekterar upp till 76% av solens strålar. För
Svenska Mässan var det ett beslut som gav hela fyra
fördelar. Man sparar energi, pengar och miljö. Och
det estetiska fick man på köpet.
– Med hjälp av det nya taket kommer vi att
kunna sänka vår energiförbrukning rejält, säger
Kaj Stenman, projektansvarig för takläggningen på
Svenska Mässan.
– Framförallt under sommaren kan vi spara energi
eftersom vi inte behöver så mycket luftkonditionering, det vita solreflekterande taket förhindrar att
byggnaden värms upp.
Idag är i stort sett samtliga tak i Sverige svarta.
Svart drar som bekant till sig mycket värme, medan
vitt reflekterar bort den.
– Med dagens krav på miljövänlighet och minskad
elförbrukning kommer vita tak att bli väldigt populära, eftersom de minskar elkostnaderna och hjälper

Eurotak AB

Spjutvägen 5

175 61 Järfälla

företag att göra en insats för miljön. Takbeläggningen
håller dessutom i minst 25-30 år, vilket gör det till en
väldigt bra investering, säger Michael Norrby, VD för
takläggningsföretaget Takorama som lägger taket på
Svenska Mässan.
Miljöcertifierade Derbibrite
Derbibrite är byggt på en patenterad armering
som är mättad med fyra lager vit akrylbeläggning,
Konstruktionen gör att den vita ytan reflekterar solstrålar år efter år till skillnad mot till exempel traditionell granulat. Derbibrite reflekterar upp till 76%
av solens strålar, vilket leder till betydligt svalare
byggnader. Dessutom håller sig Derbibrite vit över
tid vilket är helt unikt. Derbibrite är Energy Star
och EMAS-certifierat.
Takonomi – Tak som ligger tätt och tryggt i minst 25 år.
Med en överlägsen produkt, auktorisation och
utbildning av entreprenörer, garantier samt upprepade kvalitetskontroller får du ett tätt och bekymmersfritt tak i många år. Det ger takonomi.

Tel 08 795 94 80

info@eurotak.se

www.derbigum.nu
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Constructech har producerat TIBs nya utbildningsbok för tak- & tätskiktsmontörer.
– Det är en komplett lärobok med en pedagogisk röd tråd säger Fredrik Rundgren,
som tillsammans med Jan-Inge Bengtsson är författare till boken.

TIB lanserar tillsammans
med Hermods och BYN
Sveriges första
heltäckande taklärobok
För att ytterligare höja kompetensnivån i tak- och tätskiktsbranschen lanserar TIB
tillsammans med Hermods ett helt nytt läromedel. Det är ett modernt utbildningsmaterial, med både bok och webbstöd, som är tänkt att användas av såväl yrkesverksamma tak- och tätskiktsmontörer som av studenter inom gymnasieskolan
och vuxenutbildningarna.
Komplett lärobok med en röd tråd

Utvecklad efter BYNs målbeskrivning

En av TIBs viktigaste frågor är branschens kompetens och för ett

Läroboken är utvecklad utifrån de krav som finns i BYNs mål-

år sedan tog vi initiativet till att utveckla ett nytt utbildningsmaterial.

beskrivning för yrket. Syftet har varit att skapa ett naturligt flöde

Byggnadsindustrins yrkesnämnd, BYN, såg också behovet och TIB

i utbildningen som ger läsaren en helhetsbild av taket och dess

fick tillsammans med Hermods uppdraget att ta fram ett nationellt

funktion men också detaljkunskaperna man behöver inom yrket.

material som skulle kunna användas i industrin, gymnasieskolan

– När boken har en pedagogisk tanke från början till slut blir det

och VUX.

såklart lättare att ta till sig kunskapen, menar Fredrik Rundgren.

Författare till boken ”Montörsutbildning tak och tätskikt 2012” är
Fredrik Rundgren och Jan-Inge Bengtsson, vars företag Constructech

Webbstödet underlättar inlärningen

ansvarar för takmontörsutbildningen hos TIB.

Till boken hör ett kraftfullt webbverktyg som Hermods tagit fram.

– Visst har det funnits ett komplett utbildningsmaterial tidigare,

Här hittar eleverna alla texter, bilder, länkar och en utbildnings-

säger Fredrik Rundgren. Men det har bestått av häften skrivna av

guide. Det finns självrättande testa-dig-själv-uppgifter efter varje

olika författare. Det har inneburit en del upprepningar och av samma

avsnitt. Dessutom finns delprov som läraren rättar manuellt.

skäl har det inte funnits någon fullständig röd tråd i materialet.

Håkan Andersson, affärsområdeschef för yrkesutbildningar på

– Nu har vi EN bok som täcker in allt från takkonstruktioner,

Hermods, har varit projektledare för satsningen från Hermods sida.

fukt och monteringsteknik till arbetsmiljö och taksäkerhet.

– Genom att vi lagt materialet i vår utbildningsplattform på nätet
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blir det lättillgängligt för eleverna, säger han. Men det finns många

– Det är spännande att materialet kommer in på gymnasieskolorna,

fler fördelar. De som vill kan få texten uppläst via talsyntes – bra

tycker Fredrik Rundgren. Om det blir vanligare att ungdomar väljer

exempelvis för dem med läs- och skrivsvårigheter.

tak och tätskikt redan på gymnasiet får vi inte bara en högre kompe-

Kursledaren ser vilka som loggar in och gör uppgifter och kan

tensnivå i branschen utan också en högre status för yrket. 

därmed upptäcka och kontakta elever som behöver pushas lite. Och
kommer det en ny föreskrift från någon myndighet kan vi snabbt
uppdatera innehållet på webben.

Takinriktning på fler
gymnasieskolor
Det gamla utbildningsmaterialet var inte
anpassat för gymnasieskolan. Till den nya

Artikelförfattare är Ann-Sofie Söderberg
Skribent för Tak- och tätskiktsentreprenörernas branschorganisation, TIB.

Ekologisk och fuktsäker isolering
Problemfritt fastighetsförvaltande
med säkrad isolerförmåga

läroboken däremot, finns både lärarhandledning och betygskriterier för gymnasieskolan, vilket förhoppningsvis leder till
att fler erbjuder inriktningen på byggprogrammet så att fler kan utbilda sig till takoch tätskiktsmontör redan där.
TIB kommer dessutom att starta ett pilotprojekt
med takmontörsutbildning på gymnasiet
tillsammans med Hermods som bedriver

Den fuktsäkra
lösningen för:
Läckande tak
Innegårdar
Terrasser

Design & Construction college, i Malmö,
Helsingborg, Västerås och Stockholm.

www.foamglas.se

Med Paroc ® air tar
du dig aldrig vat ten
över huvudet
Alla tak tar in fukt, det är inte så mycket att orda om. Men det
innebär inte att alla tak har problem. Tak isolerade med PAROC®
Air har en smart lösning för att ventilera bort fukt.
PAROC® Air är ett system med spårade mineralullsskivor för
isolering av låglutande tak. Stenullen isolerar effektivt samtidigt
som urspårningarna låter fukten vädra ut på ett helt naturligt sätt. Se
filmen om naturligt ventilerade tak och läs mer på parocair.se
PAROC ® Stenull är ett material som har överlägsna
egenskaper när det gäller brand- och fuktskydd. Så
när du tänker isolering tänk PAROC ® Protection där
brand- och fuktsäkerhet är inbyggd.
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TAKGENOMFÖRINGAR
23

ÅRS
BRANSCH
ERFAREN
HET

SEDUMTAK
Veg Tech erbjuder svenskodlade produkter och
säkra system för bland annat takvegetation. Vi utför
entreprenader för både proffs- och privatkunder.
Vill du veta mer om sedumtak?
Kontakta Veg Tech för mer information.
Fler spännande växtprodukter och system finns i vår
nya katalog eller på vegtech.se.
Tel: 0472-363 00  08-669 48 00
Vislanda  Stockholm  Köpenhamn



Helsingfors

Våra priser
tål att jämföras!
Konta

kta os
s!

Mats Kristenson
Regionchef väst
Mobil 0705 - 27 25 15

Nicklas Andersen
Regionchef öst
Mobil 0703 - 79 24 86

Mikael Söderholm
Regionchef norr
Mobil 076 - 108 54 00

Ola Wahlström
Regionchef syd
Mobil 073 - 808 43 83

www.isover.se/laglutandetak
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FULLFLÖDESBRUNNAR
TERRASSBRUNNAR • TAKBRUNNAR
UV-BRUNNAR • TAKSTOSAR
TAKHUVAR • RADONVENTILATION
TAKFLÄKTAR • INFÄSTNINGAR
SK Produkter i Sverige AB
Box 894, 801 31 Gävle
Telefon 026-12 64 00
www.sk-produkter.se

Vi täcker hela Sverige. Länge…
I över 100 år har Mataki med stor
framgång levererat ett
komplett
sortiment
av
högkvalitativa
tätskikt och produktsystem som
effektivt skyddar byggnadens
olika delar från fukt och
vatten. När du väljer Mataki
får du tillgång till ett stort antal utvalda takentreprenörer
som alltid ger dig:
• Garanterat tätt i upp till 15 år.
• Auktoriserade och
utbildade takläggare.
• Högkvalitativa produkter.

Hitta din lokala takentreprenör:

MHT Takentreprenören i Syd AB • Nynäs Tak Entreprenad Sthlm AB •
IAP Tak & Bygg AB • Notab • Bjerselius Takisolering AB • Nynäs Tak
Entreprenad Norrland AB • Berland Tak AB • Sydtak & Bygg AB •
Garantitak i Kumla AB • TT Tak Takentreprenören AB •
Takxperten Stockholm AB • Ostkustens Tak AB • TAKAB I Jönköping
AB • JITAB • TakTema i Mälardalen AB • Takxperten Eskilstuna AB
• Miljötak i Norr AB • Bengt Fredin AB • Takvärn AB • VA Tak &
Isolerteknik AB • Plåt & Takservice Sverige AB • Is-Tak AB

Juridiska
frågan
Frågor från TIBs
medlemsföretag
Elin Sjöström, advokat

Andersson Gustafsson Advokatbyrå

TIBs juridiska sida

"hur du vet när du
ingått ett avtal
och vilka villkor
som ska gälla för
ett uppdrag"
Frågor som återkommer till oss från medlemsföretagen är hur du
vet när du ingått ett avtal och vilka villkor som ska gälla för ett
uppdrag. Reglerna i avtalslagen talar om vad som gäller. En företagares kunskap om reglerna gör att det blir mindre risk för att du
ingår avtal på villkor du inte tänkt dig!

Vad är ett avtal och måste det vara skriftligt
för att gälla?
När två eller flera företag eller privatpersoner kommer överens om
något utgör det ett avtal. För att ett avtal ska ingås krävs ett anbud
(erbjudande, offert), accept (ett bekräftande svar, beställning),
och att det är samma innehåll i anbudet och accepten. Anbud och
accept för de allra flesta avtalstyper, till exempel entreprenadavtal,
kan vara både muntliga som skriftliga och båda avtalsformerna är
lika bindande för parterna. Vi rekommenderar alltid våra klienter
att ingå skriftliga avtal, eftersom det då blir enklare att bevisa att
avtal har ingåtts, vad avtalets innehåller och att komma ihåg alla
detaljer i avtalet!

Hur ingår du ett avtal och hur vet du vilka villkor
som gäller för avtalet?
En takentreprenör som lämnar ett anbud om till exempel omläggning
av industritak är bunden av det under viss tid efter att det kommit
fram till motparten, t.ex. ett byggföretag. Om byggföretaget tackar
ja till anbudet inom den tid då takentreprenören är bunden måste
takentreprenören utföra omläggningen av industritaket till det pris
som offererats, inom den tid som föreslagits och enligt de övriga
villkor om garantier m.m. som takentreprenören tagit med i anbudet.

Byggföretaget, som tackat ja till anbudet, är för sin del bunden av sin
accept och måste låta takentreprenören lägga om taket och betala
priset med mera. Om byggföretaget vill ändra eller ta med något annat
än vad som anges i anbudet måste han tala om det när han accepterar
anbudet. Annars blir han bunden av det ursprungliga anbudet!
Om byggföretaget vill ändra något villkor i anbudet lämnar han vad
som kallas för en ”oren accept”, och det ser man som ett avslag på
anbudet och ett nytt anbud från byggföretaget till takentreprenören.
Takentreprenören är enligt huvudregeln fri att acceptera eller tacka
nej till den orena accepten (det nya anbudet). Det är viktigt att takentreprenören ”reagerar mot” oönskade ändringar eller nya villkor
som byggföretaget framför när det tackar ja till anbudet. Om arbetet
påbörjas utan reaktion från takentreprenören är sannolikheten
annars stor att takentreprenören blir bunden av den ändring som
byggföretaget föreslår.

Tänk igenom vilka villkor som ska vara
med i anbudet!
Ett avtal som ingåtts är båda avtalsparterna skyldiga att hålla sig till.
Den som bryter mot ett avtal kan ställas till svars rättsligt för avtalsbrottet och kan exempelvis bli ersättningsskyldig för skada som
avtalsbrottet orsakat. En entreprenör som lämnar ett anbud med
felberäknat pris måste enligt huvudregeln ändå utföra arbetet till
det felberäknade priset om byggföretaget tackat ja. Innan ett anbud
ges är det därför mycket viktigt att tänka igenom vilka villkor som
ska vara med och kontrollera att alla uppgifter i anbudet stämmer!
Det är också viktigt att kontrollera att beställaren inte för in några
ändringar eller nya villkor när han tackar ja till anbudet. Om
beställaren för in några ändringar eller nya villkor är det viktigt att
reagera mot detta! 
Text: Elin Sjöström

Professionell och kostnadsfri
juridisk rådgivning för företag
anslutna till TIB
Andersson Gustafsson advokatbyrå
Telefon: 08-677 17 00
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Takbrunn med
enastående kapacitet
JUAL Takbrunn med MONSOON
Framtidens takbrunnar från JUAL

Effektiv avrinning har alltid varit en stor utmaning på platta tak. Med
de globala klimatförändringarna blir denna problematik ännu mer
utmanande. Det danska familjeföretaget JUAL har lång erfarenhet av
takbrunnstillverkning med förmonterad krage för att få en garanterat tät funktion oberoende väderlek vid takläggningen. Nu har JUAL
etablerat ett nytt teknologicentrum för att ta sig an framtidens
klimatutmaningar. Detta har resulterat i den nya takbrunn
MONSOON, med tre gånger så stor avrinningskapacitet, vilket är
bevisat i testinstitutet TÜV Rheinland.

Säkra genomföringar på taken

I många fall är det nödvändigt att göra genomföringar genom takytan. Detta kan röra sig om installation av antenner, kablar, solpaneler eller annan utrustning. JUAL har även en produktfamilj för dessa
ändamål, där du kan vara säker på att genomföringen är tät under
hela takets livslängd.

Säker funktion under
HELA takets livslängd
Eurotak är återförsäljare för JUALs produkter. Kontakta oss gärna för ytterligare information
JUAL A/S
Industrivej 14 . DK-7130 Juelsminde
Tlf. (+45) 76 83 11 33 . www.jual.dk

Eurotak AB
Spjutvägen 5 . S-175 61 Järfälla
Tel. 08 795 94 80 . www.eurotak.com

