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Instruktion för läggning och underhåll av torvtak 
med Nittedals Taktorv® 
 
Förutsättningar för läggning av Nittedals Taktorv® 
 

• Kan läggas under hela året på snöfritt tak med rotsäker takmembran. 
• Använd tryckimpregnerad torvstock med dimension 48x148mm med infästning 

enligt membranleverantörens rekommendationer. 
• Vi beräknar 3,2 säckar torv per m2 vid taklutning under 30°.  
• Om taklutningen är över 30° ökas mängden torv till 3,5 säckar och det skall 

användas avlastnings ram. 
• Volymerna inkluderar tillräckligt med torv för utjämning och övertäckning. 

 
OBS! Används svetsad takmembran måsta man från 22° taklutning och uppåt använda 
fiber- duk NG2 eller motsvarande som säkring mellan membran och Nittedals 
Taktorv®. 
 
 
Läggning av Nittedals Taktorv® 
 
Börja med att lägga säckarna på tvären över taknocken för att säkra bindningen av torven. 
Därefter läggs säckarna med långsidan mot torvstocken och sida vid sida upp längs 
vindskivan mot nocken. Fortsätt sedan från torvstocken, rad för rad.  Tillpassning mot 
nocksäcken kan göras genom att vrida sista säcken (se film på www.torvtak.nu). 
 
Efter att säckarna är färdig lagt används innehållet i resterande säckar till utjämning och 
övertäckning. 
 
Används Nittedals Taktorv® med fröblandning, behöver man inte så. 
 
OBS! Till slut behöver man göra en grundlig genomfuktning av torven för att dels säkerställa 
att det gror och dels för att fästa det lösa torvlagret som ligger ovanpå och mellan säckarna. 
Vattna i perioder på 15-20 minuter med 30 minuters mellanrum med vattenspridare tills 
torven är genomfuktad.  Bevattning av ett nylagt torvtak är mycket viktigt och torvtaket skall 
hållas fuktigt tills gräset har etablerat sig för att få ett lyckat resultat. 
 
Vid läggning av torvtak på vindutsatta områden som t.ex. i fjällen eller vid kusten, 
rekommenderar vi att duk används som skydd för att hålla det lösa topplagret av torv på 
plats tills gräset har börjat växa.  I Nittedals Taktorv® med gräsfrön är det frön genom hela 
säcken och gräset kommer att spira och växa, även om topplagret inte skyddas mot väder 
och vind. Men risken är att takytan inte blir plan.   
 
Undvik att gå på taket tills gräset är väl etablerat. 
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Underhållsplan för Nittedals Taktorv® 
 
I torvsäckarna är det tillsatt gödning och kalk vid leverans.  Bevattning av ett nylagt 
tak är mycket viktigt och avgörande för ett gott resultat.  Håll taket fuktigt tills gräset 
har etablerat sig. 
 
I långa torrperioder vattnas taket (som en vanlig gräsmatta) för att hålla sig grönt. 
 
På hösten slår man gräset till ca 15-20 cm längd.  Låt gräset ligga kvar på taket 
under vintern. 
 
När våren kommer gödslar man med 5 kg Floralux® Trädgårdsgödning eller 10 kg 
Floralux® Naturgödning per 100m2 (eller motsvarande).  Kratta bort gammalt gräs 
om nödvändigt.  
 
Detta gör man varje år.   
 
Se till att torvtaket är fritt från träd skott för att förhindra etableringen av kraftiga 
rotsystem som på sikt kan skada tätskiktet.  
 
 
 
Nittedals Taktorv® levereras med garanti från Nittedals Torvindustri AS om ett 

grönt grästak.  Förutsättningen är att beställaren följer läggnings- och 
underhållsinstruktionerna. 

 
  
 


