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Forord

I eksisterende ejendomme kan det være aktuelt at udnytte ubeboede 
loftrum eller tilføje en ekstra etage med henblik på at etablere tagbo-
liger. Dette rummer en række udfordringer, fx vedrørende arkitektur, 
beslutning og tilrettelægning samt byggetekniske forhold.

Med denne anvisning ønsker SBi at bidrage til en kvalitetsbase-
ret etablering af tagboliger. Udgangspunktet er den viden og erfaring, 
der er opbygget gennem de senere års indsats for øget anvendelse af 
tagetager. Som et resultat af, at der foreligger megen relevant viden 
på dette område, er det målet med anvisningen at give et overblik over 
denne viden, henvise til relevante kilder, og kun i et vist omfang for-
dybe sig i detaljer.

Anvisningen behandler de mange byggetekniske udfordringer, som 
er forbundet med opførelse af tagboliger, og retter sig primært mod 
professionelle brugere, fx rådgivere og arkitekter. Hvilke beslutninger, 
overvejelser og forberedelser man som bygherre skal igennem, før 
man går i gang med at opføre tagboliger, og hvordan byggeproces-
sen forløber, er beskrevet i SBi-anvisning 225, Etablering af tagboliger 
(Hansen og Andersen, 2009). Anvisningen henvender sig til alle med 
interesse for emnet tagboliger og er tilgængelig på www.anvisninger.dk 
eller www.sbi.dk/tagboliger.

Denne anvisning er udarbejdet i et samarbejde mellem SBi og sbs 
med seniorforsker, civilingeniør, ph.d. Ernst Jan de Place Hansen som 
projektleder. I den indledende fase var seniorforsker, civilingeniør, ph.d. 
Birgitte Dela Stang projektleder. Arkitekt Lis Strunge Andersen har ko-
ordineret arbejdet hos sbs. Ud over projektlederen har følgende SBi-
medarbejdere bidraget til anvisningen: Annette Bredmose (afsnit 3), 
Birgit Rasmussen (afsnit 2.7 og 4.3), Erik Brandt (afsnit 3.2 og 4.6), Erik 
Steen Pedersen (afsnit 2.6), Kjeld Johnsen (afsnit 4.1 og 4.2), Klavs 
Feilberg Hansen (afsnit 2.1), Niels Chr. Bergsøe (afsnit 4.5), Rob Marsh 
(afsnit 4.7 og 4.8) og Søren Aggerholm (afsnit 4.4).

Desuden har et antal interne og eksterne personer bidraget ved 
den afsluttende kvalitetssikring af indholdet. Her skal lyde en særlig 
tak til Kaj Lorenzen og Bjarne Rich, Københavns Kommune, og An-
ders Vestergaard, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, som velvil-
ligt har bidraget med viden om tagkonstruktioner og om brandforhold. 
Ligeledes takkes de mange, der velvilligt har stillet fotos m.m. til rådig-
hed for anvisningen.

http://www.anvisninger.dk
http://www.sbi.dk/tagboliger
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Der skal lyde en stor tak til

Boligfonden Kuben, 
Danfoss A/S, 
Grundejernes Investeringsfond, 
Gyproc A/S, 
Indenrigs- og Socialministeriet,
Knauf Danogips A/S,
Lafarge Roofing A/S, 
Mineraluldsindustriens Brancheråd og
VELUX A/S, 

der har ydet økonomisk støtte til projektets gennemførelse.
Til projektet har været knyttet en styregruppe med repræsentanter 

for ovennævnte støttekilder. Styregruppens medlemmer takkes for at 
have deltaget aktivt i de overordnede drøftelser af anvisningens ud-
formning.

I en følgegruppe har siddet repræsentanter for virksomheder, bo-
ligforeninger og andre med erfaring fra eller interesse for etablering af 
tagboliger. Følgegruppens medlemmer takkes ligeledes for deres in-
put og aktive medvirken.

Endelig har anvisningen været til høring i efteråret 2008, og mange 
virksomheder og organisationer har bidraget ved den lejlighed. SBi 
takker bidragyderne for det store arbejde med at kommentere og kon-
solidere manuskriptet.

Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
Afdelingen for Byggeri og Sundhed
Oktober 2009

Niels-Jørgen Aagaard
Forskningschef
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Indledning

Alle bygningsdele i en tagbolig skal udføres teknisk forsvarligt for 
at sikre bygningsdelens og bygningens funktion i dens levetid. Det 
gælder klimaskærmen, konstruktionselementerne, samlingerne og 
installationerne. De tekniske løsninger afhænger af, om tagetagen 
indrettes til beboelse eller andet formål, ligesom der kan være sær-
lige forhold omkring adgangsveje, som det er nødvendigt at tage 
hensyn til.

Det er kompliceret og kræver omhu at indrette, ombygge eller ny-
bygge en etage til tagboliger. Det er derfor vigtigt at benytte byggetek-
nisk forsvarlige løsninger for at undgå svigt og skader, der kan føre til 
dyre og langvarige erstatningssager. Således har Byggeskadefonden 
erfaring for, at de dyreste skader ses i tagboliger, særlig i forbindelse 
med indretning af tagterrasser.

I denne anvisning gennemgås de byggetekniske forhold ved etab-
lering af tagboliger. Anvisningen henvender sig primært til professio-
nelle rådgivere og består af følgende fire dele:

 – Klimaskærm. Om klimaskærmens forskellige lag samt de forskel-
lige former for gennemføringer fra kviste til ventilationskanaler. 

 – Konstruktion. Om de konstruktive-, brand- og lydmæssige forhold.
 – Funktion. Om indretning, adgangsforhold, flugtveje og udearealer.
 – Indeklima og installationer. Om de forhold, man skal være op-

mærksom på for at sikre et tilfredsstillende indeklima i tagboliger 
samt hvilke valg, man står over for i forbindelse med tilslutning af 
tagboliger til de forskellige forsyningsnet. 

Der findes i forvejen viden og information om tagboliger i en række 
forskellige publikationer og hjemmesider, jf. litteraturlisten. Det er øn-
sket med denne anvisning at give et overblik over den foreliggende 
viden, snarere end at gå ned i detaljer inden for de enkelte områder. 
På en række af de områder, som er omtalt i anvisningen, svarer for-
holdene til en almindelig renovering af et eksisterende byggeri. Fokus 
er derfor på de særlige byggetekniske udfordringer relateret til de kon-
struktive forhold, til brand- og lydisolering samt adgangsforhold m.m., 
mens de øvrige forhold behandles mere generelt. 

SBi-anvisning 226, Tagboliger – byggeteknik knytter sig naturligt til 
Bygningsreglement 2008 (BR08) (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2009) 
og SBi-anvisning 216, Anvisning om Bygningsreglement 2008 (Stang, 
2009). Disse kan derfor betragtes som generelle referencer til de fle-
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ste af anvisningens afsnit. Ligeledes er der en tæt sammenhæng med 
SBi-anvisning 225, Etablering af tagboliger (Hansen & Andersen, 
2009).

På www.sbi.dk/tagboliger præsenteres en række eksempler på 
gennemførte tagboligprojekter. Eksempelsamlingen er primært tænkt 
som inspiration for bygherrer, der overvejer at gå i gang med at etab-
lere tagboliger, men ønsket er med tiden at udvide samlingen, så den i 
højere grad end i dag behandler de konkrete byggetekniske løsninger.

http://www.sbi.dk/tagboliger


10

1	Klimaskærm

En bygnings klimaskærm har til opgave at sikre indeklimaet mod ska-
der og ubehag relateret til fugt, træk, varme og kulde. Samtidig skal 
den give tilfredsstillende lys- og lydforhold. Klimaskærmen består i tra-
ditionel forstand af ydervægge, tag, fundament, terrændæk, vinduer 
og døre. Denne anvisning fokuserer på de dele af klimaskærmen, der 
berøres ved etablering af tagboliger, dvs. taget med tilhørende vindu-
esåbninger, kviste og lignende, samt i et vist omfang de tilstødende 
lodrette facader.

Der skelnes således mellem:

 – Selve taget, fra tagdækning til indvendig beklædning.
 – Gennembrydninger af taget (afsnit 1.0.2), fx ved ovenlysvinduer, 

kviste, skotrender, brandkamme, skorstene og ventilationskanaler.
 – Lodrette facader (afsnit 1.9), typisk i de tilfælde, hvor der tilføjes en 

ekstra etage på bygningen.

For de dele som er synlige udefra, dvs. tagdækning, facader, vinduer, 
tagrender og nedløbsrør skal man være opmærksom på, om lokal-
plan, byplanvedtægt eller reguleringsplan efter de tidligere gældende 
byggelove, se SBi-anvisning 216, Anvisning om Bygningsreglement 
2008, 2.1 Generelt (Stang, 2009), stk. 2, fastsætter krav til materiale-
valg, farver, detaljer eller andet.

Anvisningen behandler ikke tagrender og nedløbsrør. Som i alle 
projekter, der involverer taget, skal man primært sikre sig at dimen-
sionere tagrender og nedløbsrør efter afvandingsarealet, samt være 
opmærksom på, at tagrender kan udvide sig som følge af høje tempe-
raturer.

Bygningsreglementet stiller krav om lufttæthed af nye bygninger. 
Kravet er som udgangspunkt ikke gældende for tagboliger. Vælger 
man i forbindelse med en totalrenovering eller væsentlige anvendelse-
sændringer at benytte BR08s energiramme til at dimensionere efter, 
se BR08, kap. 7.2 (Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2009), skal man leve 
op til kravet. I så fald kan kommunen i forbindelse med byggetilladel-

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_02_id106/0/54


11

sen stille krav om dokumentation for lufttæthed, se SBi-anvisning 225, 
Etablering af Tagboliger, 7.3.1 Myndighedskrav (Hansen & Andersen, 
2009). Etablering af lufttæthed er beskrevet nærmere i SBi-anvisning 
214, Klimaskærmens lufttæthed (Rasmussen & Nicolajsen, 2007).

Konstruktive forhold, herunder krav til brand- og lydisolering, be-
handles i afsnit 2, Konstruktion.

1.0.1	Taget	som	klimaskærm

En væsentlig funktion ved taget er, at det skal fungere som en del af 
bygningens klimaskærm. Herunder sikre at der ikke trænger fugt ind i 
konstruktionen og de underliggende boliger udefra. Tagdækningen og 
undertaget spiller en central rolle i den forbindelse, se fx www.duko.dk. 
Ved udnyttelse af loftetagen til beboelse, skal man desuden minimere 
varmetabet gennem taget. Endelig skal man forhindre fugtig indeluft i 
at trænge op i taget med risiko for, at der opstår kondensskader, typisk 
vha. en dampspærre Til taget som klimaskærm regnes også inddæk-
ninger, uanset om det er i forbindelse med et tagudhæng, en gennem-
brydning eller en brandkam.

Fugt og holdbarhed
En omhyggelig projektering og udførelse af taget er afgørende for at 
sikre tagkonstruktionens og tagboligens levetid. Bygningsreglementet 
nævner specifikt:

 – at bygninger skal udføres, så vand og fugt ikke medfører skader 
eller brugsmæssige gener, herunder forringet holdbarhed og util-
fredsstillende sundhedsmæssige forhold (BR08, kap. 4.6, stk.1) 
(Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2009)

 – at tage skal udføres, så regn og smeltevand fra sne på forsvarlig 
vis kan løbe af (BR08, kap. 4.6, stk. 4).

Taget er særlig udsat for vind og vejr, og omhyggeligt udførte tætnin-
ger og samlinger er derfor særlig påkrævet. Bygningsdele og samlin-

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_02_id74/0/54/0
http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_02_id74/0/54/0
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ger mellem disse bør udformes, så de yder konstruktiv fugtbeskyttelse 
af underliggende bygningsdele. Således kan et stort tagudhæng be-
skytte sårbare samlinger mellem tag og ydervæg. Se SBi-anvisning 
216, Anvisning om Byginngsreglement 2008, 4 Konstruktioner (Stang, 
2009) og SBi-anvisning 224, Fugt i bygninger (Brandt et al. 2009).

Det er væsentligt at fremhæve Bygningsreglementets krav om, at 
der under planlægning, projektering, udbud og udførelse af bygnings-
konstruktioner skal træffes de foranstaltninger, som af hensyn til kli-
matiske forhold er nødvendige for en forsvarlig udførelse (BR08, kap. 
4.1, stk. 5). Specifikt peges på risikoen for skimmelsvampevækst. 

Kravet opfyldes ved at benytte følgende retningslinjer:

 – undgå at benytte unødigt fugtfølsomme byggematerialer og bygge-
tekniske løsninger.

 – afsæt tid i bygherrens udbuds- og tidsplan til den nødvendige ud-
tørring af byggematerialer og konstruktioner. Se også SBi-anvis-
ning 225, Etablering af tagboliger, 9.1 Opstart (Hansen & Ander-
sen, 2009).

 – foretag en cost-benefit analyse af at benytte totalinddækning af 
byggeriet under opførelsen. En sådan analyse bør foretages så tid-
ligt, at en totalinddækning kan blive en del af udbuddet. Se også 
SBi-anvisning 225, Etablering af tagboliger, 9.2 Byggepladsetable-
ring (Hansen & Andersen, 2009) samt www.vinterkonsulenterne.dk.

 – ved udbud af fagentrepriser bør bygherren sørge for, at der etab-
leres fælles faciliteter til opbevaring af fugtfølsomme materialer på 
byggepladsen. Se også SBi-anvisning 225, Etablering af tagboli-
ger, 8.5 Udbud og licitation (Hansen & Andersen, 2009).

Det er vigtigt, at arbejdet kan udføres uhindret af vejrliget. Da etable-
ring af tagboliger som oftest inkluderer åbning af det eksisterende tag, 
bliver det aktuelt med en delvis eller hel inddækning (totalinddækning) 
af bygningen. Inddækningen kan udformes med rulbare sektioner eller 
midlertidige åbninger, der muliggør transporter ind og ud. Inddæknin-
gen kan udformes som en telthal eller en traditionel stilladskonstruk-
tion med en gittertagkonstruktion, beklædt med presenninger eller tra-
pezplader, hen over byggeriet. Der henvises til inddækningsfirmaer og 
Vinterkonsulenterne for nærmere information om sådanne løsninger.

Dokumentation af  fugtforhold
Af særlig interesse for tagboliger nævner SBi-anvisning 216 (Stang, 
2009) ud over risikoen for skimmelsvampevækst også risikoen for op-
fugtning og udtørring af træ og træbaserede materialer samt UV-strå-
ling som påvirkninger, man skal håndtere for at undgå utilsigtet ned-
brydning af byggematerialer eller konstruktioner.

Kommunen kan i forbindelse med udstedelse af byggetilladelsen 
stille krav om, at man dokumenterer, at bygningskonstruktioner og 

http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_02_id68/0/54/0
http://www.ebst.dk/br08.dk/br07_02_id68/0/54/0



