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Tagkonstruktion

Problemformulering

Er gennembrydninger i tagkonstruktionen
udført hensigtsmæssigt og henhold til 

krav og anvisninger- og hvordan?

Er tagkonstruktionen forankret efter
gældende regler- og hvordan? Nogle krav

Dampspærre

Dampspærre skal sørge for at holde kondens
ude af konstruktionen. Dampspærre skal

placeres maks. 1/3 inde i konstruktionen. Det
mest brugte er at man planlægger at føre alle

installationer mellem den indvendige overflade
og dampspærre, så man undgår at

gennembrydende den mere end nødvendigt.

Ventileret hulrum

Det ventilerede hulrum i et koldt tag skal
minimum være 70 mm mellem isoleringen og

undertag. Grunden til at det ventilerede hulrum
skal være der er for at kunne føre fugt og vand

væk fra isoleringen og tagkrydsfineren.

Forankring

Forankringen af tagkonstruktionen skal gøres med
max 3m mellemrum, dvs. hvis du har en C/C afstand på
1m skal du have forankring på hvert 3. spær. Lægterne
skal mindst være en styrkeklasse C18 for at må bruges

som lægte lag i en tagkonstruktion. Når man har en
bagmur af porebeton skal man forankre helt ned i

fundamentet ved hjælp af vindtræk bånd, Et anker skal
mindst støbes 250mm ned i fundamentet for at kunne

holde det tryk der skulle komme fra tagkonstruktionen.

Konklusion

Kravene til tagkonstruktionen er overholdt, og der
er gjort noget for indeklimaet med akustik, da der
er loftplader af akustik gipsplader. Der er monteret
dampspærre inden for 1/3 fra den varme side, så

kravet overholdes og der vil ikke forekomme
kondens i konstruktionen. Undertaget er placeret,
som det skal, så der er ventileret hulrum på 70mm
som minimum, og der er monteret afstandslister,

så vandet kan løbe af undertaget.


