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Taget kaldes tit for bygningens »femte facade«. Tagformen 
og tagets materialer  er også en del af de almene bebyggel-
sers arkitektur. De store, ubrudte flader er meget markante 
og karakteriseret ved enkelhed og ensartethed i overfla-
den, helt i overensstemmelse med tidens funktionalistiske 
tradition.  Tagene er velproportionerede, typisk saddeltage, 
der ofte er afsluttet med en muret gavl, eller afvalmede tage 
med en kvart eller hel valm. 

Tagrummet var som regel indrettet med pulterkamre til 
brug for ejendommens beboere, derfor er der sjældent kviste 
i taget. På bebyggelser med udnyttet tagetage er der ofte tag- 
altaner eller kviste, og gennembrydninger som tagvinduer, 
udluftningsventiler, taghætter m.m. er få og velordnede.

MATERIALER OG DETALJER
Tegl er det mest anvendte tagmateriale og bebyggelsernes 
helt særlige ken  de tegn. Oftest er der anvendt vingetegl eller 
falstagsten. Tage af tegl er en stærk dansk byggetradition, 
der gennem århundreder har vist sig yderst holdbar. Tegl er 
brugt på tage med hældning på ca. 40-45 grader. Rygninger 
og grater er altid lagt i mørtel.  På tage med en lavere hæld-
ning, fx 15-20 grader, er ofte brugt tagpap, grå eternitbølge-
plader eller eternitskifer. 

Detaljen, hvor taget møder ydermuren, er bearbejdet me-
get omhyggeligt. Til at beskytte facaden kan taget have min-
dre eller større udhæng med taktfaste, synlige spærender. 
Taget kan også være afsluttet mod gavlen med et almindeligt 
gavludhæng. Hvis der ikke er noget udhæng, kan tagstenene 
være trukket et par centimeter ud over den murede gavl og 
være udført med  en såkaldt forskællingsteknik, hvor de yder-
ste rækker tagsten er overstrøget med mørtel. Undersiden af 
udhænget og spærene er malet, ofte mørkebrunt eller hvidt. 
På tage uden udhæng er det tagrenden, der danner afslutning. 
Varmen kom fra centrale fyr, derfor er der få skorstene, og de 
er næsten altid helt enkle og i blank mur.

TAGE

Herover: Teglstenenes struktur og farvevariationer giver taget en 
smuk reliefvirkning – og harmonerer med murværkets farve. Tegl-
taget er en fornem repræsentant for dansk byggetradition – det er 
meget holdbart og patinerer smukt i det danske klima. Den mest 
brugte danske teglstenstype er røde eller gule vingeteglsten, som 
har et markant dybere svaj end udenlandske teglsten, der kan gøre 
tagfladen tung at se på.

Til venstre: Taget er afsluttet med et gavludhæng, der er malet 
mørkebrunt.



VEDLIGEHOLDELSE
Tegltagene er oprindeligt tætnet ved understrygning med 
kalkmørtel. Med den rigtige vedligeholdelse vil taget kunne 
holde meget længe. Det kræver dog, at man kan komme til 
hele tagfladen indefra. Rygninger og grater er mere udsatte 
for vind og vejr – derfor er det særligt vigtigt at være omhyg-
gelig med vedligeholdelsen hér.

På tage af tagpap kan mindre utætheder repareres ved at 
brænde nye baner tagpap oven på den eksisterende belægning.

Bebyggelsernes få skorstene er med til at give taget karak-
ter, så lad være med at fjerne dem, selvom de ikke længere 
har en funktion. De kan eksempelvis anvendes som ventila-
tionsskakte.

Gennembrydninger af tagfladen kan medføre utætheder 
og kræver altid et højere ved lige holdelsesniveau. Så husk at 
efterse tagaltaner og samtlige inddækninger jævnligt.

FORNYELSE
De oprindelige tagmaterialer var robuste og holdbare. Skal 
taget udskiftes, er kendte og afprøvede materialer det bed-
ste valg. Brug så vidt muligt det samme tagmateriale og pas 
på udhæng og tagfodsdetaljer, så tagets markante særpræg 
bevares.

Et tegltag har en meget lang levetid, ca. 75-100 år. Til et nyt 
tegltag bør man vælge en tagsten, der kommer så tæt på den 
oprindelige i form og farve som muligt. Et nyt tegltag kræver 
oplægning af undertag, en dug eller fast beklædning under tag-
stenene. Dette medfører, at det nye tag vil blive hævet nogle 
centimeter i forhold til det gamle.

Tagpaptage er i dag langt mere holdbare end tidligere, ca. 40 
år. Eternitbølgeplader eller eternitskifer er også holdbare tag-
materialer. Indfarvede eternitplader ældes ikke særlig kønt, da 

OVERORDNEDE ANBEFALINGER: 

• Søg information om bebyggelsens arkitektur og 
få råd af en bevaringskyndig rådgiver for at sikre 
de rette og langtidsholdbare valg.

• Vær tro mod tagets oprindelige materialer og 
vær opmærksom på, at der er tænkt over valget 
helt fra begyndelsen. Tagmaterialet bør altid 
harmonere med den oprindelige arkitektur og 
byggeskik.

•  Nyindretning af tagrummet kan være meget 
dyrt og kræver normalt en tagomlægning. De 
nye lejeindtægter skal kunne stå i forhold til 
omkostningerne!

• Både i forbindelse med vedligeholdelse og 
udskiftning af taget kan man energioptimere og 
øge komforten.

• De rigtige investeringer i afprøvede materialer 
kan på længere sigt give en besparelse på drifts-
omkostningerne.

UDFORDRINGER:

Vigtige overvejelser, inden man går i gang med at ud-
skifte eller renovere taget: 

• Hvad er kendetegnet ved bebyggelsen, og hvor-
dan kan dens særpræg bevares?

• Hvilken stand er taget i? Kan det repareres eller 
skal det udskiftes? Og hvilket materiale bør man 
vælge til et nyt tag?

• Kan eller skal man indrette lejligheder i tagrum-
met? Hvilken indflydelse får dette indgreb på 
arkitekturen og på økonomien?

• Hvilke energihensyn bør man overveje, fx  
efterisolering og solceller?

•  Hvilken indflydelse har de fremtidige valg på 
økonomien, fx huslejestigninger m.v.?

Tagrender i zink patinerer langt smukkere end plasttagrender.



pladerne med tiden bleges af solens stråler. Den traditionelle 
grå farve holder langt bedre. De oprindelige eternitplader in-
deholdt asbest, og der er meget strenge regler for nedtagning 
og deponering af asbestholdige plader.

Skal taget udskiftes med et andet tagmateriale end oprin-
deligt, er der en række faktorer, man skal tage højde for. Dels 
skal tagkonstruktionen fysisk kunne bære det nye materiale, 
fx er tegl langt tungere end eternit, dels skal materialerne pas-
se til bebyggelsens arkitektur. Hvis det nye tagmateriale er 
tungere, skal tagkonstruktionen forstærkes, hvilket er beko-
steligt. De forskellige tagmaterialer har endvidere forskellige 
minimumskrav til taghældningen. Pas på med at lægge et nyt 
plademateriale oven på det gamle tag, fx et metaltag – efter 
nogle år kan der opstå problemer med utætheder m.m., og så 
skal begge tage udskiftes.

ENERGI 
Efterisolering af tagrummet er normalt let og forholdsvist bil-
ligt og har meget stor effekt på varmeforbruget i lejligheder-
ne nedenunder. Udbyttet af efterisolering aftager, jo mere 
isolering der oplægges. Forbedringen ved fx at øge tykkelsen 
fra 200 til 300 mm er ikke nær så stor som fra 100 til 200 mm. 
Sørg for, at tagrummet fortsat er tilgængeligt og ventileret. 
Vær opmærksom på, at jo mere isolering, der udlægges, jo 
vigtigere er det, at konstruktionen er damptæt mod den op-
varmede del af bygningen.

Ved efterisolering af tagfladen skal man også være op-
mærksom på, at der med den øgede isoleringstykkelse kan 
ske ændringer ved mødet mellem tag og facade: Hvis der ikke 
er udhæng, skal facaden og gavlen muligvis forhøjes. Hvis der 
er udhæng, vil inddækningerne blive højere. Disse ændringer 
kan, hvis de ikke løses tilfredsstillende, ændre bebyggelsens 
arkitektur markant.

UDDYBENDE INFORMATION 
OM TAGE:
TAGDÆKNING- OG KONSTRUKTIONER:
• www.byg-erfa.dk/tagdaekning

• www.byg-erfa.dk/tagkonstruktioner-tema

• TEGL 36: Oplægning af tegltage. MURO,  

Murerfagets Oplysningsråd. 2005.

• SBI-anvisning 229: Byggematerialer med as-

best. Torben Valdbjørn Rasmussen (red.). 2010.

UNDERTAGE:
• www.byg-erfa.dk/undertage

• www.duko.dk

DAMPSPÆRRER I BYGNINGER:
• www.byg-erfa.dk/dampspaerre

TAGBOLIGER:
• SBI-anvisning 225: Etablering af tagboliger. 

Ernst Jan de Place Hansen og Lis Strunge An-

dersen (red.). 2009.

• SBI-anvisning 226: Tagboliger – byggeteknik. 

Ernst Jan de Place Hansen. 2009. 

LÆS MERE PÅ:
• www.bygningskultur.dk

Billederne herunder: For at tagfladen fortsat kan fremstå rolig, bør 
nye taggennembrydninger, fx taghætter, udluftningspiber og oven-
lys, placeres med en indbyrdes takt og orden.


