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Faste undertage 

Kilde: http://www.tor.info/online-anvisninger/tor-anvisning-nr-26/ 

1. Indledning 

Denne anvisning afløser TOR-anvisning 26, 1. udgave udgivet november 2003. Nærværende udgave 

er opdateret i forhold til gældende anbefalinger og følger TRÆ 54 ”Undertage” (2007) udgivet i 

samarbejde med Træbranchens Oplysningsråd (TOP). 

Et undertag med tagpap på et fast underlag af brædde- eller træpladeunderlag giver en stor 

sikkerhed for et velfungerende og tæt tag. 

Denne kvalitet opnås for en meget begrænset merudgift i forhold til andre typer undertage. 

Undertaget kan opbygges på stedet og benævnes da populært ”brædder og pap”, selvom der ofte er 

tale om et pladeunderlag. 

Faste undertage med tagpap er diffusionstætte og skal derfor ventileres effektivt på undersiden. 

Undertaget kan også indgå i præfabrikerede tagelementer, hvor den øverste flange af krydsfiner er 

pålagt tagpap fra fabrikken. Tætning imellem elementer sker ved strimling på byggepladsen. 

Faste undertage kan anvendes som undertag for både lukkede og åbne tagdækninger. Oplysninger 

om anvendelsesområ- der for forskellige typer undertage findes hos DUKO (Dansk 

undertagsklassifikationsordning). 

Et korrekt udført fast undertag vil erfaringsmæssigt have en levetid på mindst 50 år, og derfor i 

reglen en levetid, som svarer til det overliggende tagmateriales levetid. Dette fremgår blandt andet af 

publikationen ”Gode tage”, temahæfte, Byggeskadefonden vedrørende byfornyelse 2005 samt ”Billigt 

kan blive dyrt” begge publiceret af Byggeskadefonden vedrø- rende Byfornyelse. 

Den her foreliggende TOR-anvisning beskriver, hvordan der for faste undertage vælges tagpaptyper, 

udførelsesmetoder etc. i afhængighed af taghældninger og tætheden af tagmaterialet (tagsten eller 

tagplader), som udgør den direkte vejrpå- virkede del af tagkonstruktionen. 

Der er i denne udgave også et afsnit om faste undertage for metaltage, som har brug for undertag 

for at optage kondensdryp og for at sikre tæthed ved lave hældninger. 
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2. Tekniske forhold 

2.1 GENERELT 

Udover en lang levetid giver et fast undertag en række andre fordele som f.eks.: 

o en stiv tagskive, der kan stabilisere tagkonstruktionen for vandrette kræfter 

o et undertag, der ikke blafrer 

o et trædesikkert og robust underlag 

o mulighed for at anvende ”åbne” tagdækninger også ved lave taghældninger 

o fast og robust underlag for udførelse af alle detaljer og gennembrydninger, som derfor kan udføres efter 

gennemprøvede metoder for tagpapdækningsarbejde 

o reparations- og vedligeholdelsesvenligt 

Byggeskadefonden anbefaler, at der for komplekse tage med skotrender, kviste, ovenlys, tagspring 

og gennemføringer anvendes fast undertag med tagpap. 

3. Underlag 

Underlag af plader kan indgå i bygningens statiske funktion, idet f.eks. et underlag af krydsfiner ved 

skivevirkning kan afstive huset mod vandrette belastninger. 

Ønskes underlaget taget i regning til optagelse af kræfter i tagkonstruktionen, må der gennemføres 

en særskilt dimensionering, som ikke fremgår af denne TORanvisning. Der kan her henvises til TRÆ 

60 ”Træplader” fra Træinformation. 

Af hensyn til arbejdsmiljøet må der ved manuel oplægning af plader ikke anvendes pladedimensioner 

over 2,44 m x 0,61 m og vægten af en enkel plade (incl. eventuel pålagt tagpap) må ikke overstige 25 

kg. 

3.1 UNDERLAG AF BRÆDDER 

Brædder skal være af fyr eller gran og være forsynet med fer og not. Kvaliteten skal være udskud eller 

bedre, og der må ikke anvendes større bredder end 115 mm. Brædderne skal være fri for vankant, 

der kan svække fer/not samlinger. Normalt anvendes rupløjede brædder, der er høvlet på en side 

(tykkelsesudlignet/egaliseret), for at opnå en ensartet overflade. 

3.1.1 OPLÆGNING 

Tilstrækkelig styrke og stivhed opnås med de i tabel 3.1.1.1 angivne dimensioner og spændvidder. De 

angivne tykkelser er de nominelle mål dvs. efter rupløjning. Alle brædder må ikke samles over det 

samme spær. Mindst hvert 3. bræt skal forskydes mindst ét fag. 

Som det fremgår af tabellens tredje kolonne kan der anvendes flyvestød dvs. en ikke-understøttet 

endesamling imellem to brædder, men dette må kun forekomme i hvert 3. bræt inden for samme 
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fag, og som det fremgår af tabellen så reduceres spændvidden normalt med 200 mm. Derudover 

afhænger spændvidden af, om taghældningen er større eller mindre end 30˚. 

Bemærk, at hvis brædderne er forsynet med fer/not i endesamlinger, så kan de anvendes til lægning 

med flyvestød uden reduktion af spændvidde. 

Brædder er især velegnede, hvor der forekommer konstruktioner med ”svaj” i tagfladen eller mange 

kviste, skotrender og grater. 

Erfaringsmæssigt er brædder lidt mindre udsatte for skimmelvækst end pladematerialer. 

Brædder sømmes til underlaget med et søm pr. understøtning og bedst i den øverste tredjedel. Der 

anvendes 2,8 x 65 mm rillede søm eller tilsvarende. Sømmene skal være korrosionsbeskyttede f.eks. 

varmforzinkede Fe/Zn 40. 

3.1.1.1 FUGEBREDDER OG FUGT 

Ved oplægning må fugtindholdet i brædderne højst være 20 %. Afhængig af bræddernes fugtindhold 

ved oplægningen, skal der tages hensyn til de fugtbetingede bevægelser, som vil forekomme ved 

opfugtning og udtørring. De nødvendige afstande imellem brædderne fremgår af tabel 3.1.1.1.1. 
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3.2 UNDERLAG AF KRYDSFINER 

Krydsfinerplader til bærende undertage skal være CE-mærket i henhold til DS/EN 13986, DS/EN 

13986/NA og DS/EN 636 type 2 eller 3, mærket Roof eller Roofing. 

Standarddimensioner for krydsfinerplader fremgår af tabel 3.2.1. 

 

Pladerne skal på langsiden være forsynet med fer og not. 

Erfaringsmæssigt er krydsfiner af nordisk gran mindre udsat for skimmelvækst end plader af andre 

træarter. 

3.2.1 Oplægning 

Tilstrækkelig styrke og stivhed opnås normalt ved valg af dimensioner som angivet i tabel 3.2.1.1. 

Producentens lægningsanvisning skal dog altid følges. 

 

Pladerne stødes normalt over understøtningerne. Af hensyn til en bedre pladeudnyttelse kan der dog 

ved mindst 15 mm tykke plader anvendes flyvestød i de Tabel 3.2.1: Tagkrydsfiner, 

pladedimensioner. langsgående samlinger ved spændvidder op til 1000 mm, hvis pladerne forskydes 

fra et “vandret” pladelag til det næste. Ved flyvestød udfræses et spor i pladekanten, hvori der kan 

indskydes en hård 2 x 25 mm tyk PVC liste eller der kan anvendes plader med fer/not i kanten. Figur 

3.2.1.1 og figur 3.2.1.2 viser oplægningsmønstre for krydsfinerplader med anvendelse af flyvestød. 

Pladerne sømmes med 2,4 x 40 mm kamsøm eller tilsvarende. Sømmene skal være 

korrosionsbeskyttede f.eks. varmforzinkede Fe/Zn 40. Sømafstanden skal være 150 mm langs 

pladekanter og 300 mm langs mellemunderstøtninger. 

Hvis der skal nedfræses rendejern i pladerne, må normalt anvendes min. 18 mm tykke plader. 

http://www.tor.info/wp-content/uploads/2016/01/tor26_2udg_0003.png
http://www.tor.info/wp-content/uploads/2016/01/tor26_2udg_0004.png
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3.2.1.1 Fugebredder og fugt 

Krydsfinerplader oplægges med yderfinerens fiberretning på tværs af understøtning og med en 

fugeafstand som angivet i tabel 3.2.1.1.1. Normalt leveres krydsfinerplader med et fugtindhold på 8-

10 %, men oplægges pladerne med et andet fugtindhold skal de oplægges med en tilsvarende 

mindre/større fugeafstand end normalt. Se tabel 3.2.1.1.1. 
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3.3 UNDERLAG AF OSB-PLADER 

OSB-plader til bærende undertage skal være CE-mærket i henhold til DS/EN 13986, DS/EN 13986/NA 

og EN 300 type OSB/2, OSB/3 eller OSB/4, mærket Roof eller Roofing. 

Standarddimensioner for OSB-plader fremgår af tabel 3.3.1. 

 

Pladerne skal på langsiden være forsynet med fer og not. 

Erfaringsmæssigt er OSB-plader fremstillet af nåletræ mindre udsat for skimmelvækst end OSB-

plader af andre træarter. Dog er OSB-plader generelt mere fugtfølsomme end f.eks. krydsfinerplader. 

3.3.1 Oplægning 

Tilstrækkelig styrke og stivhed opnås normalt ved valg af dimensioner som angivet i tabel 3.3.1.1. 

Producentens lægningsanvisning skal dog altid følges. 

 

OSB-pladerne stødes over understøtninger, og alle pladesamlinger skal være understøttede. Der må 

således ikke anvendes ”flyvestød”. 

 

Pladerne sømmes med 2,4 x 40 mm kamsøm eller tilsvarende. Sømmene skal være 

korrosionsbeskyttede f.eks. varmforzinkede Fe/Zn 40. Sømafstanden skal være 150 mm langs 

pladekanter og 300 mm langs mellemunderstøtninger. 

http://www.tor.info/wp-content/uploads/2016/01/tor26_2udg_0007.png
http://www.tor.info/wp-content/uploads/2016/01/tor26_2udg_0008.png
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3.3.1.1 Fugebredder og fugt 

Normalt leveres OSB-plader med et fugtindhold på 6-8 %, men oplægges pladerne med et andet 

fugtindhold skal de oplægges med en tilsvarende mindre/ større fugeafstand end normalt. Der bør 

ikke oplægges plader med et fugtindhold på mindre end 6-8 %. Se tabel 3.3.1.1.1. 
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