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Der er gået mode i hvide tage, og der loves store energibesparelser ved at 
skifte de sorte tagpaptage ud med hvide tagdækninger – men er det nu rigtigt?

Tagpapbranchens Oplysningsråd har i de 
sidste 2 år gennemført et måleprojekt på 
forskellige tagdækninger med forskellige 
farver og varme tage med isoleringstyk-
kelse på 2 x 180 mm mineraluld.

Resultatet af disse forsøg foreligger nu 
og der er foretaget en grundig analyse af 
måleresultaterne.

For det første må det jo slås fast, at en 
mulig energibesparelse ved hvide tage 
kun kan realiseres, hvis der er køling på 
bygningen.

For det andet må det konkluderes, at 
hvide tage kan medføre et øget energi-
forbrug til opvarmning om vinteren, da 
man går glip af en del af den indstrålede 
solenergi.

Det øgede energiforbrug om vinteren 
opvejer kun delvis det reducerede ener-
giforbrug til køling om sommeren og det 
samlede energiforbrug er således lavest 
ved de mørke tagdækninger.

Farvens påvirkning af energiforbruget 
afhænger også af tagets isoleringsevne. 
ved en lav U-værdi på f.eks. 0,1 W/m2 K, 

som er karakteristisk for nye tage, er der 
stort set ingen effekt af tagdækningens 
farve, mens der ved en høj U-værdi på 
f.eks. 0,35 W/m2 K vil være et øget ener-
giforbrug på 5 kWh/m2/år ved at anvende 
en hvid tagdækning.

Temperaturen på en helt hvid tagdækning 
vil på en solrig varm sommerdag være op 
til 40oC lavere end en sort tagpap. På en 
kold vinterdag vil den sorte tagpap være 
ca. 5oC varmere end den hvide og dette 
giver samlet et positivt energitilskud.

Samlet set må det konkluderes, at hvi-
de tage ikke har nogen positiv effekt på 
energiforbruget i almindelige velisole-
rede tage, men der kan være en effekt 
på kølebehovet i dårligt isolerede tage og 
i bygninger med høj intern varmebelast-
ning. I køle- og frysehuse kan hvide tage 
være en fordelagtig løsning.

De hvide tage kan derfor godt finde an-
vendelse i specielle tilfælde ved renove-
ring af eksisterende bygninger, som ikke 
isoleringsmæssigt opgraderes til dagens 
standard, men det har man jo pligt til  
i følge BR10.

Omkring indsugning til et ventilationsan-
læg kan det være en god ide med hvid 
tagbelægning, da den indsugede luft så 
vil være lidt koldere om sommeren.

Urban heat Island effekten betyder, at 
byer kan være flere grader varmere end 
det omgivende landområde. Dette skyl-
des bl.a. varmeakkumulering i bygning-
erne, idet varme afgives om natten. Hvi-
de tage vil reducere denne effekt, men 
ved velisolerede bygninger sker der jo 
kun varmeafgivelse fra det, der er akku-
muleret i de øverste lag og her vil effek-
ten af hvide tage også være begrænset, 
mens der ingen effekt er på dårligt isole-
rede bygninger.

Grønne tage er nok et mere fornuftigt 
princip for reduktion af Urban heat Island 
effekten.

Summa summarum, så er det bedre at 
isolere sin bygning end at bruge omkost-
ninger på en hvid tagdækning, med min-
dre der er tale om specielle forhold som 
køle-/frysehuse, skøjtehaller og dårligt 
isolerede lagerhaller m.v. •

COOL ROOfs – Hvide Tage
af af NieLs PeTeR KLOCH, Lasse JUHL Og TOmmY BUNCH-NieLseN  
TagPaPBRaNCHeNs OPLYsNiNgsRåd 
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Temaet kunst - arkitektur? eller arkitek-
tur - kunst? er formentlig blevet vendt et 
par gange i de to ophavsmænds bestræ-
belser på at supplere hinandens ideer og 
udvikle et fritidshus, som vel i byggetek-
nisk kvalitet nærmest er at betragte som 
et helårshus, når der ses bort fra dets na-
turskønne beliggenhed i landskabet.

Med sine markante afrundede former af 
teglstensvægge træder bygningen usæd-
vanlig blødt ind i det omgivende landskab 
og kroner dette. Temaet med de afrun-
dede former er med succes videreført til 
taget som en harmonisk, og en bestemt 
ikke uvæsenlig del af det samlede byg-
ningsudtryk.

Det stærkt udkragede tag står uden 
tagrender med en afrundet kant der på 
undersiden afsluttes af en spinkel metal-

kant som ’vandnæse’. Den utraditionelle 
afslutning på taget med de afrundede 
”kanter” stillede store krav til tagbeklæd-
ningsmaterialet, og her blev valget en to-
lags tagpapløsning. Netop tagpappens 
formbarhed og elasticitet har gjort det 
muligt at opnå den specielle fremtræden.

De mangeartede teglstensmønstre i mur-
sten i 3 forskellige farveskalaer fra okker 
til den mørkegrå gør, at størstedelen af 
huset øvrige facadepartier har behøvet et 
mere roligt udtryk. Dette er opnået ved 
hjælp at vandretliggende tagpapbaner, 
som med sine sorte og lidt glinsende 
overflader giver et æstetisk fint modspil 
til husets noget grovere murværk, der 
omkranser de fleste udearealer.

I forbindelse med facaderne er bygning-
ens vinduer trukket langt tilbage i forhold 

til det vandrette tagpapbaneniveau og 
de udvendige lysninger er her beklædt 
med kobber som ad åre vil danne en fin  
lysgrøn patinering.

Flotte overgange fra tag til direkte lod-
rette facader som ved skorstenen eller 
et rundt facadehjørne er alt sammen ud-
ført i tagpap. Og om noget er tagpap på 
dette sommerhus med til at understrege 
produktets mangfoldighed, også når det 
gælder krydsfeltet mellem billedkunst og 
arkitektur. •

KUNsT Og aRKiTeKTUR
af JeNs eRiK gRam
aRKiTeKT maa 

I et fælles sommerhusprojekt af billedhuggeren Bjørn Nørgaard og arkitekt 
Tage Lyneborg klones de to kunstarter og supplerer hinanden i et markant og 
samtidig afrundet bygningsudtryk.

BYgHeRRe: 
sTeeN f. LiNdBeRg

aRKiTeKT: 
Tage LYNeBORg

aRKiTeKTONisK UdsmYKNiNg: 
BJøRN NøRgaaRd

iNgeNiøR: 
eRiK PedeRseN

fOTO: 
PeTeRseN TegL a/s
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PLasTdamPsPæRReR TiL vaRme 
Tage fRaRådes
af TOmmY BUNCH-NieLseN
seKReTaRiaTsCHef, TagPaPBRaNCHeNs OPLYsNiNgsRåd  

Anvendelse af løst udlagte plastdampspærrer af PE-folie i varme tage er en 
dårlig løsning og TOR’s anvisninger strammes derfor op på dette område.

Plastdampspærre af løst udlagt PE-folie 
anbefales derfor ikke mere, og løsningen 
frarådes og udgår helt af TOR’s anvisnin-
ger fra 31/12-2012.

Dette gælder både anvisning i TOR 23 og 
i TOR 30. 

Det anbefales herefter at anvende en un-
derpap som dampspærre i varme tage på 
underlag af både profilerede stålplader 
og betondæk.

Baggrunden er bl.a. tæthedskravene til 
bygninger, som for at blive opfyldt, kræ-
ver tapening af plastdampspærrer. Dette 
er ikke praktisk muligt på et tag med vari-
erende vejrforhold med vind og fugt.

Desuden anbefaler TOR i forvejen, at alle 
detaljer udføres med tagpap, idet der er 

erfaring for at plastdampspærrer smelter, 
når de bliver ført korrekt op til forbindelse 
med underpappen.

Det er specielt på stålplader med op-
rykket dampspærre, at løsningen med 
plastfolie har været anvendt og her er der 
ydermere den risiko, at plastfolien snoes 
rundt om fastgørelserne, når disse mon-
teres.

Plasthylsen på fastgørelsesbeslagene 
skal i øvrigt holdes 30 mm over damp-
spærren for at undgå perforering uden for 
skruehullet. •

Dampspærre

Teleskop

Skrue

30 mm afstand mellem
teleskop og dampspærre
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Et oprindeligt gammelt, tilflyttet og tra-
ditionelt mindre sommerhus fremstår nu 
som et meget skarpt længesommerhus 
med sort tagpap på alle flader. Det er ar-
kitekt MAA Jan Søndergård, der selv har 
stået for omdannelsen og dermed skabt 
en hel ny sommerbolig med en enestå-
ende udsigt til Sejerøbugten.

Sommerhuset har sit eget modernisti-
ske udtryk uden forstyrrende elementer 
– tagrender mv. vinduerne er trukket et 
godt stykke ud fra facaden og er samtidig 
placeret synkront på for- og bagsiden af 
huset. Dette forhold gør, at der bliver et 
gennemkik i de enkelte rum, og dermed 
skabes på husets langsider en symbiose 
mellem ude og inde.   

Facade- og tagbeklædninger er udført 
med sort tagpap, der ”smelter” sam-

men på dette modernistiske sommerhus 
og derfor udgør en væsentlig del af det 
samlede udtryk og dermed arkitekturen.
De mange nye og komplicerede bygge-
tekniske detaljer ved f.eks. vinduer (som 
sidder uden på facaden) og hjørner mv. 
kræver en stor formbarhed og tæthed. 

De skaber sammen et æstetisk udtryk, 
og netop disse forhold er en oplagt funk-
tion for en 2-lags tagpapløsning.

En anden ting, som Jan Søndergaard ef-
terfølgende spøgefuldt har sagt, er, at 
huset jo skal kunne tåle at stå ude og 
dermed få en karakteristisk patinering. 

Her vil det udvikle forskelligartede udtryk 
på for og bagsiden – den ene side vil altid 
fremstå sort, hvorimod den anden (pga. 
omkringliggende birke – og nåletræer) 

samt orientering vil opleves som en lys 
grøn væg og skabe et spændende faca-
deudtryk. •

eT LaNgT Og sKaRPT sOmmeRHUs
af JeNs eRiK gRam
aRKiTeKT maa 

Sommerhuset der blev ombygget og forlænget af arkitekten selv.

BYgHeRRe, 
aRKiTeKT 
Og fOTO: 

PROfessOR, 
aRKiTeKT maa 
JaN søNdeRgaaRd
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iLLUsTRaTiON: BYg-eRfa 

mURKRONeiNddæKNiNgeR
af TOmmY BUNCH-NieLseN
seKReTaRiaTsCHef, TagPaPBRaNCHeNs OPLYsNiNgsRåd  

Der har siden udgivelsen af ByG-ERFA-blad om murkroneinddækninger i  
funkisbyggeri været en del diskussion om udformning af tagkanten, som var 
omtalt i sidste TOR-nyt.

Der har siden udgivelsen af ByG-ERFA-
blad om murkroneinddækninger i funkis-
byggeri været en del diskussion om ud-
formning af tagkanten, som var omtalt i 
sidste TOR-nyt.

Der har vist sig en række skader fra slag-
regn, der slår op under små murkroneind-
dækninger i byggeri uden udhæng. Dette 
er baggrunden for at øge højden af kant-
inddækningen til 150 mm.

Nogle spørger så, hvorfor man ikke bare 
kan lukke helt af med tagpap. Det kan 
man ikke i muret byggeri, da muren ger-
ne skulle kunne udluftes opadtil for at der 
ikke opstår kondens på murkroneafdæk-
ningen. Desuden skal murkroneafdæk-
ningen også kunne ventileres, hvis den er 
af krydsfiner.

Hvis der er tale om en betonfacade, kan 
der godt lukkes helt af ved at klæbe 
tagpapinddækningen ned på toppen af 
betonforstøbningen, idet denne ikke be-
høver ventilation, da der ikke trænger 
slagregn igennem. Når der er lukket helt 
af for slagregn, kan anvendes en almin-
delig vindskede med et spejl på 50 – 100 
mm.

Det høje spejl på vindskeden er jo ikke 
arkitektens drøm og der søges efter pæ-
nere løsninger.

Der arbejdes med en løsning som har 
indbygget spærre for slagregn og fygesne 
i stil med de løsninger, der bruges ved de 
nye kipventilationer. •

Kapsel i zink
Snefangsrør

To-lags tagpapdækning

30 mm

20 mm

20 mm

20 mm M
in

ds
t 

15
0 

m
m

Træliste

Punktvis
understøtning

Murbinder
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vagn Korsgaard har derfor haft stor be-
tydning for tagpapbranchen og har været 
en vigtig årsag til, at TOR i dag fremstår 
som en seriøs videnleverandør til bygge-
riet.

Professor vagn Korsgaard blev 90 år og 
var aktiv til det sidste indenfor sit fagom-
råde – nemlig varmeisolering og fugt.

Det er kun et år siden, at Korsgaard udtog 
sit sidste patent og det er omkring 30 år 
siden, at han patenterede Hygrodioden, 
som mange i byggebranchen kender som 
den første fugtadaptive dampspærre.

Korsgaard har haft stor indflydelse på, 
at vi i Danmark er så langt fremme med 
energibesparende foranstaltninger og 
Korsgaard var da også en af initiativta-
gerne til 0-energi huset på DTU i slutnin-
gen af 70’erne.

Korsgaard var en fremragende tekniker 
og forsker og man skulle til det sidste 
være oppe på mærkerne for at klare sig i 
en diskussion med Korsgaard om fugt- og 
varmetekniske forhold. •

vagn Korsgaard var formand for TOR’s repræsen-
tantskab fra stiftelsen i 1981 og i de følgende 20 år.

PROfessOR 
vagN KORsgaaRd  
eR død

side _ 7TOR-NYT  1/2012

af TOmmY BUNCH-NieLseN 
seKReTaRiaTsCHef, TagPaPBRaNCHeNs OPLYsNiNgsRåd 
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Da det kan være en almindelig underpap, 
der anvendes til fast undertag, er denne 
CE-mærket efter produktstandarden for 
tagpap, det vil sige DS/EN 13707.

Da det er et undertag, skal underpappen 
imidlertid også mærkes efter produkt-
standarden for undertage nemlig DS/EN 
13859-1. Der skal således være 2 CE-mær-
ker på produktet, hvis det både kan an-
vendes som underpap og som undertag.

Det skal i øvrigt pointeres, at TOR ved 
et fast undertag forstår et undertag, som 
er så robust, at det kan anvendes som 
tag i sig selv i en periode på mindst 1 år. 
Dette opfyldes af de faste undertage, 
der er beskrevet i TOR 26 og TRÆ 54 fra 
Træinformation.

Udlægning af et undertag, der er bereg-
net til at være selvbærende, på et fast 

underlag kan ikke betragtes som et fast 
undertag og må i mange tilfælde direkte 
frarådes, da disse produkter ikke nød-
vendigvis er egnet til at ligge på et fast 
underlag. DUKO klassificerer ganske vist 
disse undertage som ”høj normal”, men 
det sker i strid med TOR’s anbefalinger.

TOR er i skrivende stund ved at udarbejde 
en revideret udgave af TOR 26, hvor disse 
forhold vil blive beskrevet. •

TOR-NYT  1/2012side _ 8

UNdeRTage - PROdUKTsTaNdaRd
af TOmmY BUNCH-NieLseN 
seKReTaRiaTsCHef, TagPaPBRaNCHeNs OPLYsNiNgsRåd 

Der er lidt forvirring om, hvilken produktstandard, der skal anvendes for faste 
undertage, det vil sige tagpap på brædder eller krydsfiner.
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Det er tillokkende for tømrerfirmaer i dår-
lige tider at prøve at få tagpapdækningen 
med under eget arbejde, men det kan 
være dyrt tjente penge. Selv udlægning 
af underpap kan være kritisk, da det kan 
påvirke det endelige resultat.

Tagpapdækning er blevet et selvstændigt 
fag med en håndværksmæssig uddan-
nelse på linje med tømrer og murer. Tag-
dækkeruddannelsen er en mesterlære 
med skoleophold og praktik, som andre 
håndværksuddannelser, og en afslutten-
de svendeprøve. Der er en del voksen-
lærlinge på uddannelsen og flere tømrere 
vælger at supplere uddannelsen med en 
tagdækkeruddannelse.

De nye tagpapprodukter har længere 
holdbarhed end de tidligere, men kræ-
ver mere specialviden under udlægnin-
gen på de forskellige underlag og med 
forskellige fastgørelsesmetoder. Detal-
jer omkring ovenlys, ventilationshætter 
og inddækninger mod tagkanter kræver 
håndværksmæssig kunnen og erfaring 
og et tag er ikke bedre end den ringeste 
detalje.

Listedækninger er særligt svære at ud-
føre og husejerne har store forventninger 
til resultatet. Hvis der opstår fejl under 
udlægningen kræver det ofte en total 
omlægning af taget, hvilket selvsagt er 
dyrt for den udførende.

De mange regler for udførelse af tagpap-
tage er beskrevet i en række af TOR’s 
anvisninger, som man skal kende for at 
undgå fatale fejl, som kan være ansvars-
pådragende. Overholder man ikke disse 
regler og går noget galt, er risikoen for 
at blive gjort ansvarlig stor. Bliver man 
f.eks. fristet til at udføre 1-lagsdækninger, 
hvor der kræves 2 lag, kan man komme 
til at lægge hele taget om, hvis det ender 
med syn og skøn og en sag i Byggeriets 
Ankenævn eller ved domstolene.

Derudover er der i tagpapbranchen tra-
dition for garantier, som går langt videre 
end de almindelige ansvarsregler i byg-
geriet. Der udstedes typisk 10- eller 15-års 
garantier, som dækker både udførelse, 
materialer og følgeskader. Disse garan-
tisystemer afdækker også en del af de 
professionelle tagentreprenørers risiko og 

sikrer assistance fra tagpapleverandøren, 
hvis noget går galt.

Tagpaparbejde er jo varmt arbejde og 
kræver overholdelse af en række regler 
for brandsikkerhed under udførelsen samt 
uddannelse – dels for at undgå brandska-
der, men i sidste ende også for at sikre, 
at eventuelle skader er forsikringsdæk-
ket. Tagpaparbejde kræver normalt også 
en speciel forsikring ud over den almin-
delige erhvervsforsikring, som gælder for 
almindeligt tømrerarbejde.

Det er i dag lige så vigtigt at tænke på 
ansvarsforholdene og de juridiske aspek-
ter, som på de håndværksmæssige for-
hold, når man påtager sig et stykke ar-
bejde, og derfor skal man holde sig til 
det fagområde, hvor man har indgående 
kendskab til både teknik og jura. Det må 
derfor tilrådes at respektere faggrænser-
ne og lade tagdækkerne udføre tagpap-
arbejdet, ligesom tagdækkerne bør holde 
sig fra at udføre tømrerarbejde. •

TømReRfiRmaeR sKaL væRe  
fORsigTige med seLv aT UdføRe 
TagPaPaRBeJde
af TOmmY BUNCH-NieLseN
seKReTaRiaTsCHef, TagPaPBRaNCHeNs OPLYsNiNgsRåd 

Tagpaparbejde kræver specialviden og tømrerfirmaer skal være forsigtige med 
selv at udføre tagpapdækning, da man løber en risiko for at begå alvorlige fejl, 
som kan komme til at koste dyrt, når fejlene skal udbedres.
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vejledningen udsendes til TOR’s abonnen-
ter sammen med denne udgave af TOR-
nyt, men kan også findes på TOR’s hjem-
meside www.tor.info

Det er nu fastslået at grænsen for, hvornår 
der skal isoleres op til dagens standard, 
ligger på 50% af tagets areal. Det vil sige 
hvis der er utætheder eller risiko for utæt-
heder, så kan der lægges ny tagdækning 
på op til 50% af taget uden, at dette ud-
løser krav om isolering op til dagens stan-
dard. •

TOR har i samarbejde med Dansk Byggeri og Energistyrelsen udarbejdet  
en vejledning om efterisolering i forbindelse med renovering af tagpaptage.

side _ 11TOR-NYT  1/2012

BYgHeRReveJLedNiNg
af TOmmY BUNCH-NieLseN 
seKReTaRiaTsCHef, TagPaPBRaNCHeNs OPLYsNiNgsRåd 
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sOLfaNgeRe Og sOLCeLLeR

Det ses ofte, at solfangere og solcellepa-
neler bare skrues direkte ned gennem tag-
dækningen. Dette holder ikke tæt ret lang 
tid og må på det kraftigste frarådes. Der 
findes særlige beslag, som kan fastgøres 
til underlaget og som kan inddækkes tæt 
med tagpap. Fastgørelsen af solceller og 
solfangere sker herefter til selve beslaget 
uden at perforere tagdækningen.

Se f.eks.: 
Icopal konsolsystem på www.icopal.dk 
Jual tagkonsol på www.jual.dk 
Mul10metal på www.mul10metal.dk. 

Der findes også solceller, som kan klæbes 
direkte på tagdækningen.

Se f.eks.:  
Icopal Icosun på www.icopal.dk
Phønix Solceller på www.phonixtag.dk

Solcellepaneler og solfangere skal fastgø-
res mod vindpåvirkning i henhold til DS/
EN 1991-4 med tilhørende dansk Annex. 

Der er ikke specifikke regler for denne type 
tagtilbehør, men de generelle regler kan 
anvendes.

Skråtstillede solfangere og solceller kan 
også give store ekstra snebelastninger på 
tage og dette skal der tages hensyn til ved 
dimensionering af tagkonstruktionen.

Se f.eks. vejledning om sneskader på 
www.ebst.dk. •

Det er oplagt, at udnytte tagpaptaget til placering af solfangere og solceller, 
men det er vigtigt at monteringen sker korrekt, så tagets tæthed bevares.

TOR-NYT  1/2012side _ 12

af TOmmY BUNCH-NieLseN
seKReTaRiaTsCHef, TagPaPBRaNCHeNs OPLYsNiNgsRåd  

eKsemPeL fRa veJLedNiNgeN ”fOReBYg sNesKadeR 
På HaLLeR Og sTORe Tage”.

figUR: eKsemPeL På KONsOL
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Det fremgår ikke klart af TOR’s anvis-
ninger, hvor stort et overlæg, der kræves 
ved endeoverlæg.

Reglerne for bredde af endeoverlæg i 
overpap er som følger:
• 1-lags tagpapdækning: 15 cm
• 2-lags tagpapdækning: 10 cm

Bredde af kapper over lister  
i listedækninger
I forbindelse med udsendelse af 2. ud-
gave af TOR-anvisning 28 i august 2011 
blev det fastslået, at bredden af kapper 
over trekantlister med sidelængde op til 
55 mm er 33 cm i listedækninger med 
underliggende kappe. Dette er nødven-
digt for at opnå et overlæg på 100 mm i 
hver side.

Tidligere har været anvendt 25 cm kap-
per, men dette giver ikke tilstrækkeligt 
overlæg i siderne. 

Listedækning med underliggende kappe 
kræver en bredde af kappen på 33 cm. •

side _ 13TOR-NYT  1/2012

eNdeOveRLæg På OveRPaP
af TOmmY BUNCH-NieLseN
seKReTaRiaTsCHef, TagPaPBRaNCHeNs OPLYsNiNgsRåd  
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fLaNgeBRedde På viNdsKedeR  
Og fOdBLiK sKaL væRe 100 mm
af TOmmY BUNCH-NieLseN
seKReTaRiaTsCHef, TagPaPBRaNCHeNs OPLYsNiNgsRåd  

Der har bredt sig en 
uskik med at reducere 
flangebredden på både 
fodblik og vindskeder 
ned til 60 mm.

Dette giver en forøget risiko for klæbe-
svigt og vi har derfor i TOR besluttet at 
stramme op på dette område og fastslå, 
at flangebredden skal være 100 mm.

Underpappen skal føres ud under både 
fodblik og vindskeder for at hindre vand, 
som trænger gennem de vandrette over-
læg i blikket, i at opfugte tagunderlaget.

Det er også vigtigt, at sømme både fod-
blik og vindskeder omhyggeligt, da tag-
dækningen kun er fastholdt mod vindsug 
via svejsning til disse. •

figUR 1. fOdBLiK

figUR 2. viNdsKede
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Tagpapbranchens Oplysningsråd

Lautrupvang 8 
DK- 2750 Ballerup 

Tlf +(45) 45 66 07 11
Fax +(45) 45 66 49 22

www.tor.info
info@tor.info

ISBN 978-87-995300-0-7
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