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1 Forslag til arkitektens udbudsbeskrivelse. 
 
Dette afsnit handler primært om hvordan man i sit udbudsmateriale kan foreskrive et produkt 
”som SkanDek”. De unikke egenskaber er bl.a. ubrandbare og uorganiske materialer, 
pilhøjde, udkragninger, spændvidder, modulstørrelser og egenvægt. Nedenstående er et 
tænkt eksempel, da materialevalg og funktionskrav naturligvis varierer meget fra sag til sag: 
 
Taget skal udføres som selvbærende ståltagelementer, i en tyndplade beregnet til 
storspænd, og skal kunne indgå som en del af bygningens stabiliserende system. 
Tagelementerne skal kunne udkrages i op til 3,5 meter som tagudhæng. Tagelementerne skal 
udføres og leveres som en færdig sandwich/komposit-konstruktion, komplet med færdig 
eller semi-færdig tag- og loftbeklædning 
 

1.1 Modulopbygning. 
Tagelementerne leveres som store præfabrikerede moduler af hensyn til oplægnings- og 
lukketiden. Modulerne tilstræbes at være op til 10 - 22 meter i længden og 3,5 meter i 
bredden. Det skal endvidere tilstræbes, at tagelementernes egenvægt ikke overstiger 55 - 75 
kg/m2. 

1.2 Materialekrav. 
De bærende og stabiliserende dele i ståltagelementet, skal være udført af uorganiske og 
ubrandbare materialer. Tag- og loftbeklædning skal overholde brandkravene angivet i BR 08. 

1.3 Brandkrav. 
Ståltagelementerne skal kunne opfylde en brandmodstandsevne på op til 60 min (REI 60 / BS-
60), ved hjælp af en brandisolering bestående af 20 mm trykfast mineraluld på loftsiden. 
Uden brandisolering, skal ståltagelementerne kunne overholde REI 30 / BS-30. 

1.4 Lydkrav. 
Tagelementerne skal leveres med færdige, lydabsorberende lofter, der kræver minimal 
eftermontering ude på byggepladsen (ud over evt. kant-inddækninger langs loftets 
begrænsninger mod vægge og glaspartier etc.). 

1.5 Krav til Drift & Vedligehold. 
Ståltagelementernes indvendige konstruktion samt udvendige overflader, skal udføres 
således at de har en lang levetid og kræver minimal vedligeholdelse. 

1.6 Pilhøjde iht. anvendelsesgrænsetilstanden. 
Ikke-mellemunderstøttede ståltagelementerne skal kunne udføres med pilhøjde, således at 
de rent visuelt ikke ”hænger”, som følge af elementernes egenvægt samt påvirkning fra 
snelast. 
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2 Generel opbygning af ståltagelementer. 
 
SkanDeks ståltagelementer kan leveres med flere forskellige typer færdige eller semi-færdige 
tag- og loftbeklædninger. Tagpladen har altid en profilhøjde på 18 mm, og de indvendige 
bærebjælker fås i højderne 200, 300 og 350 mm, i både 1,5 og 2,0 mm godstykkelse. 
 

2.1 Tagbeklædninger. 
a) Tagfolie + TF-30 + ståltrapezplade. 
b) Tagpap + TF-30 + ståltrapezplade. 
c) Tagpap + ståltrapezplade. 

 

2.2 Trapezplader, bjælker og isolering. 
d) SD200 bjælker + 200 mm mineraluld. 
e) SD300 bjælker + 300 mm mineraluld. 
f) SD350 bjælker + 350 mm mineraluld. 

 

2.3 Loftbeklædninger. 
g) Dampspærre + galv. ståltrapezplade. 
h) Dampspærre + ståltrapezplade. RAL 9002. 
i) Dampspærre + perf. ståltrapezplade. RAL 9002. 
j) Dampspærre + TF-20 + ståltrapezplade. RAL 9002. 
k) Dampspærre + TF-20 + perf. ståltrapezplade. RAL 9002. 
l) Dampspærre + 30 x 70 mm forskalling. 
m) Dampspærre + 30 x 70 mm forsk. + 30 mm batts. 
n) Dampspærre + 45 x 95 mm forskalling. 
o) Dampspærre + 45 x 95 mm forsk. + 45 mm batts. 

 
 
På SkanDeks hjemmeside www.skandek.dk findes der informationer og tegninger over de 
forskellige typer opbygninger, samt deres lyd- og brandkrav.  
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3 Fordeling af projekteringsydelser og ansvar ved elementleverance. 
 

3.1 Koordinering. 
 
Der er typisk mange aktører under projekterings- og udførelsesfasen. Derfor er det 
nødvendigt med en projektkoordinator til at varetage sammenhængen mellem de mange 
aktiviteter, tidsplaner, organisationsplaner, kommunikationslinier og beslutningsprocesser. 
Oftest vil det være bygherrens rådgiver der har ansvaret for den overordnede koordinering. 
SkanDek Tagelementfabrik vil på lige fod med de øvrige elementprojekterende, fremsende 
materiale til gennemsyn hos projektkoordinatoren. Sidstnævnte skal sikre sammenhængen 
mellem de øvrige aktører og elementprojekterende, og eventuelle kommentarer efter 
gennemsynet skal være sammenhængende og entydige.  
 
SkanDek udarbejder alle tegninger i CAD-programmer ud fra rådgivernes digitale tegninger. 
 

3.2 Tegningsmateriale som altid udføres af rådgiverne: 
 

• Konstruktionstegninger (plan, snit og detaljer i AutoCAD-format). 
• Arkitekttegninger (plan, snit og detaljer i AutoCAD-format). 
• Statiske beregninger for byggeriet (lastplaner og beskrivelser). 

• Beskrivelser af overflader, brandkrav, indbygningshøjder mv. 
 

3.3 Tegningsmateriale som udføres af SkanDek: 
 

• Produktionstegninger af ståltagelementer. 
• Nummererede tagelementplaner. 

• Samlingsdetaljer for SkanDek elementer, ud fra rådgiverens tegninger. 
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3.4 Dimensioneringsansvar. 
 

• Skive- og facadelaster:  Iht. rådg. ing. 
• Stringere og stringerkræfter: Iht. rådg. ing. (f.eks. rand-stringer rundt om          

     tagets skivefelt(er)). 
• Montage ned i beton:  Iht. rådg. ing. (f.eks. betonankre). 
• Montage ned til konstr. stål: Iht. SkanDek (f.eks. skudsøm og skruer ned i   

     stålspær eller indstøbt stål). 
• Montage ned træ-underlag: Iht. rådg. ing. (bemærk notat vedr. skivevirkning  

     tyndpladekonstruktioner på træ-underlag, i BKI  
     DS446, s. 23 – 24 (1986). 

• Fastgørelse ind i SkanDek: Iht. SkanDek (f.eks. selvskærende skruer). 
• Interne samlinger:  Iht. SkanDek (f.eks. låseplader og løse ståltrapez-  

     plader for lukning imellem tagelementer). 
• Eksterne samlinger:  Iht. rådg. ing. (f.eks. beslag på siden af tagelement  

     til overføring af skivekræfter samt sidebæring). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vejledende tilbudsbeskrivelse 
Leverandørbeskrivelse af ståldækelementer  

           

 
SkanDek A/S’s dimensioneringsvejledninger, beregninger, forslag, skitser mv. er kun gældende for produkter produceret og  
leveret af SkanDek A/S. Tilbuddet med dertilhørende bilag må ikke videre distribueres til 3. Part uden SkanDeks samtykke. 

 
SkanDek Tagelementfabrik A/S  ·  Langelandsvej 3  ·  9500 Hobro  ·  Tlf.: 96 52 52 96  ·  Fax: 96 52 52 97  ·  www.skandek.dk       6 af 11 

 

 

 

4 Statik. 
 
SkanDeks ståldækelementer dimensioneres efter gældende europæiske og danske normer: 

4.1 Normgrundlag. 
• EN 1990/Eurocode 0: Sikkerhed / Basis of structural design. 
• EN 1991/Eurocode 1: Laster / Actions on structures. 

• EN 1993/Eurocode 3: Stålkonstruktioner / Design of Steel. 
• DS 446:2000: Tyndpladekonstruktioner af stål (eftervisning af tagskivens      

geometri. Se forklaring nedenunder). 
 

Når der anvendes tyndpladematerialer af stål til skivevirkning, er der i henhold til 
DS446:2000 nogle geometriske krav til ovenlys, størrelser på randzoner og skivelængder som 
skal være overholdt for, at der kan regnes med skivevirkning i konstruktionen.  
I henhold til EC 3 er disse regler lempet, idet kravene er anført som: "Åbninger indtil 15 % af 
det relevante område kan accepteres, hvis detaljerede beregninger berettiger dette."  
SkanDeks erfaring er, at der ikke er problemer med skivevirkning i henhold til de gamle regler 
i DS 446, og hvis disse bliver overholdt, er det således ikke nødvendigt med en uddybende 
eftervisning af skivens bæreevne. Overskrides disse regler, vil det derimod være nødvendigt 
med en mere detaljeret og kompleks beregning for, at eftervise skivevirkningen i SkanDek 
elementerne. 
 

4.2 Skivestabilitet. 
 

SkanDeks ståltagelementer kan indgå i bygningens stabiliserende system ved at optage 
skivekræfter sammen med tagets bærende konstruktioner. 
Normalt kan tagelementerne inde på selve tagfladen optage en regningsmæssig skive- 
forskydningskraft på 5 kN/m i tagpladen alene, og op til max. 10 kN/m med en tilsvarende 
uperforeret ståltrapezplade på loftsiden. 
 
Skiveforskydningskræfterne afleveres i de underliggende bærende konstruktioner, som skal 
kunne optage tryk- og trækkræfterne (stringer-kræfterne). 
Ved skivevirkning vinkelret på SkanDek-bjælkernes spændretning, kan tagelementerne 
optage begrænsede aksialkræfter. 
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4.3 Statiske forudsætninger. 
 
Den rådgivende ingeniør skal sikre, at forudsætningerne for skivevirkning er til stede iht. EN 
1993/EC 3: Design of Steel samt DS 446:2000, samt anvise bygningens statiske system og 
opgive de statiske værdier. 
 
Forhold der kan have indvirkning på tagets skivevirkning: 
 

• Lang og/eller smal skivegeometri kan medføre vandrette bevægelser, som kan 
overskride den underliggende konstruktions deformationskapacitet. Eksempelvis står 
der i DS 446:2000, at længden af skivefelter i tyndpladekonstruktioner ikke må 
overskride 4 x skivefeltets bredde. 

• Dimensioner og placeringer af udsparinger kan hindre skivens funktion. 
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5 Entreprisegrænse på tagelementleverancen. 
 
Der skelnes mellem hvad der naturligt hører med af beregninger og leverancer under 
tagelementleverancen, og løsdele/konstruktioner der af praktiske årsager hører ind under 
entreprisen for montagearbejdet, i forhold til andre leverancer og entrepriser. Derfor 
arbejdes der med begreberne interne og eksterne samlinger: 
 

• Interne samlinger kan være: Låseplader der binder tagelementerne internt sammen 
for at opnå skivestabilitet, samt selve skruerne i de statiske samlinger der skal skrues 
ind i ståltagelementet. Vinkelbeslag der sidder på tagelementet ved levering fra 
fabrikken. 
 

• Eksterne samlinger kan være: Alle former for randstringere rundt om tagets 
skivefelter. Gennemgående eller små korte vinkelbeslag, der skal fungere som 
kraftoverførende samlinger for skivekræfter og sidebæring i fx gavle. Alle former for 
underliggende, bærende konstruktioner. 

 
Indgår i tagelementleverancen Indgår ikke i tagelementleverancen. 

• Ståltag- og dækelementer. Max. 3,6 
meter i bredden og 22 meter lang. 

• Løftegrej til udlåning. 
• Tagdækning iht. Leverancekontrakt: 

underpap eller tagfolie med overlæg. 
• Låseplader og skruer til længde-

samlinger. 
• Løsdele som standard lagervare f.eks. 

ståltrapezplader, skruer, tyndplade-
vinkler samt blød og hård mineraluld 
ud til tagets begrænsninger (ca. 1 m), 
svarende til tagkassettens tykkelse. 

• Hård TF-mineraluld til udnivelering i 
længdesamlinger. 

• Selvskærende skruer til statiske 
samlinger, der går ind i selve ståltag-
kassetten. 

• Loftbeklædning iht. Leverance-
kontrakt: eksempelvis forskalling, 
perforerede ståltrapezplader, REI 30, 
REI 60 osv. 

• Udkragede elementer for udhæng. 
 

• Alle former for vederlag såsom stål- 
og betonbjælker, søjler, opklodsning, 
kiler, valsede profiler, træ- og 
stålbuer, eksterne vinkler til 
overføring af skivekræfter og 
sidebæring.  

• Betonankre, skudsøm og skruer ned 
vederlag. 

• Fodblik, rendejern, opkanter, 
rundstokke, murkroner, 
genopretning af stern, stern- 
beklædning, kuldebroisolering. 

• Skotrendekiler, kilskåren isolering på 
vandrette tage, afløbshuller, ovenlys, 
kviste, udfyldning over TTS-dragere. 

• Underpap for strimling, overpap, 
listedækning, tagfolie til lukning i kip, 
murkroner og inddækninger mv. 

• Sinusplader, hafter og beslag for 
metaltage, listedækning. 

• Krydsforskalling, tomrør, huller for 
spots, ekstra dampspærre. 
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6 Tolerancer og vederlag. 
 
Tilstrækkelige montage-tolerancer sammen med god egenkontrol, er forudsætningen for en 
hurtigt, nem og problemfri elementmontage. 
 

6.1 Montagetolerancer på regulære nyopførte bygninger. 
 
Som en tommelfingerregel skal man have 25 mm luft fra ståltagelementet og ind til faste 
bygningsdele. 
 

6.2 Montagetolerancer på renoveringer og skrå bygninger. 
 
Som en tommefingerregel skal man have 50 mm luft fra ståltagelementet og ind til faste 
bygningsdele. 
 

6.3 Vederlag. 
 
Grundet SkanDek-bjælkens profil, kræves der min. 100 mm vederlag af hensyn til 
lastoverføring, samt plads til skudmontage ned i bjælkeenden. 
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7 Elementmontage. 
 
Se i øvrigt SkanDeks generelle montagevejledning samt salgs- og leveringsbetingelser.  
For mere uddybende information: www.skandek.dk 
 

7.1 Forberedelse 
 
Værktøjer: Kontrolopmåling samt koordinering af tidsplaner og adgangsforhold. 
 
Montøren skal sammen med byggepladsens ledelse/bygherrens rådgiver, i god tid 
kontrollere at de bærende konstruktioner er udført og afstivet korrekt, i forhold til 
beskrivelserne. At adgangsvejen er i orden og at der ikke spring og ujævnheder i vederlaget, - 
se næste punkt. Det er en god ide at benytte er laserafstandsmåler på de indvendige vægge, 
for at se om montageleverancerne er overholdt. På lange bygninger vil det ofte være en 
fordel at afsætte målemærker på vederlaget, for at opretholde takten. 
 

7.2 Vederlagets beskaffenhed. 
 

Tagelementmontøren og bygherrens rådgiver har ret til at kassere underlaget, såfremt det er 
uegnet til oplægning af tagkassetter. Vederlaget må ikke være blokeret af eksempelvis 
strittende bolthoveder, påsvejste ribber eller betonslagger på indstøbte ståldele.  
Hvis der er for store spring eller andre forhindringer, må disse under ingen omstændigheder 
hindre den færdige bygnings stabilitet. Synlige ujævnheder som følge af spring i vederlaget, 
skal enten kasseres eller godkendes af bygherrens rådgiver, før konstruktionen lukkes/fær-
digmonteres. 
 

7.3 Afstivning. 
 
Evt. afstivninger af de underliggende konstruktioner, må ikke fjernes før end at 
ståltagelementerne er fastgjort i de interne og eksterne samlinger, samt fuldt forankret til 
vederlaget/de underliggende bærende konstruktioner. 
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7.4 Hejsning og montagearbejde. 
 
Værktøjer: Modtagekontrolskemaer,proceskontrolskemaer og evt. fotodokumentation. 
 
• Skudmontage: Alt skudmontage skal udføres iht. Beskrivelserne udarbejdet af bygherrens 

rådgiver, SkanDek og fabrikantens af skudpistolerne. 
 
• Underpap: Tagelementer der bliver leveret med underpap til efterfølgende strimling, kan 

fungere som midlertidig afdækning i byggeperioden.  
Underpap har ofte en UV-bestandighed på op til et år i sig selv, men styrkemæssigt er 
den selvsagt ikke så stærk som en overpap. Som en tommelfingerregel bør man efter 3 
uger udføre regelmæssig visuel og fysisk kontrol på stærkt vind-udsatte steder (f.eks. 
langs stern og murkrone), for at sikre sig mod lækager fra opblæste samlinger. I øvrigt 
henvises til TOR's anvisninger. 

 
• Tagfolie: Folieoverlæg kan svejses sammen med varmluft, selvom overfladen på tagfolien 

er fugtig. Dog kan der i enkelte tilfælde opstå problemer med vedhæftningen, hvis 
undersiden af tagfolien er blevet opfugtet. I disse tilfælde skal man vente med at svejse 
til undersiden er tørret ud, eller også forsøge at udtørre folien med varmluft. 
Inddækninger skal lukkes således, at de ikke blæser op med evt. vandskader til følge. 
 

• Dampspærre: Tagelementerne leveres normalt med damspærre-overlæg på min. 25 cm. 
Tagelementernes interne længdesamlinger tætnes med butylbånd i længdesamlingerne 
iht. SkanDek’s anvisninger. 
Langs loftets begrænsninger, tætnes dampspærre iht. arkitektens anvisninger. 
 

7.5 Natlukning og tagdækning. 
 

Værktøjer: proceskontrolskemaer og fotodokumentation 
 
Tagelementmontørerne, håndværkere, tagdækker mv. må aldrig forlade byggepladsen inden 
der er foretaget natlukning. Indtrængende vand i ikke afdækkede ender og sider på 
ståltagelementerne kan medføre vandskader på mineraluld og evt. træforskalling.  
  

7.6 Afleveringsfasen. 
 

Værktøjer: Slutkontrolskemaer, afvigerapporter, dagbogsoptegnelser.  
 
 
 
 


