TAGHAVELØSNINGER
Krav og anbefalinger

Bringing nature back
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Betonfliser på fødder

Figur 1. Varmt tag med høj gulvopbygning og terrassegulv med
betonfliser. Højdeforskel ved dør maks. 25 mm.

Krav og anbefalinger til niveaufri adgang og afvanding
på tagterrasser:
• Krav om niveaufri adgang gælder også til tagterrasser. Dog er et spring i bundstykket i
døråbningen på 25 mm acceptabelt iht. bygningsreglementet. (BR18, Byg-Erfa 23 170602)
• Tagdækningens tilslutning til dør- og facadeparti skal i henhold til gældende praksis normalt
udføres med mindst 150 mm inddækningshøjde. (Byg-Erfa 23 170602)
• Inddækningshøjden (mindst 150 mm) skal – uanset valg af isoleringsmetode – beregnes
fra overkanten af det højeste punkt af det vandtætte eller vandafledende lag. (Byg-Erfa 23
170602)
• Hvis tagterrassens belægning er fliser lagt i grus, skal inddækningshøjden være mindst
150 mm over den færdige flisebelægnings overside.
• Inddækningen skal beskyttes med en rustfri stålkappe, så fx stoleben fra terrassemøbler
ikke slider på eller bryder det vandtætte lag. Stålkappen skal også gå forbi terrasseopbygningen af tremmegulv eller betonfliser på fødder. (Byg-Erfa 23 170602)
• For at hindre opsprøjt anbefales det at etablere en stålrist langs dør- og facadepartier.
(Byg-Erfa 23 170602)
• Eventuelle afløbsrender skal være let tilgængelige, så de kan renses med jævne mellemrum.
(Byg-Erfa 23 170602)
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Brandsikkerhed og afvanding ifm. grønne tag:
• Langs ydervægge med overflader ringere end beklædning klasse K110B-s1,d0 (klasse 1
beklædning) skal udlægges mindst 0,5 meter brede plantefrie bælter – og tilsvarende ved
åbninger i ydervægge under 0,8 meter brystningshøjde fra tag til åbning. (Fig. 1)
(Byg-Erfa 27 121227)
• Grønne tage opdeles, så der er højst 40 meter mellem mindst 1 meter brede bælter – uden
beplantning – belagt med sten eller betonplader. (Byg-Erfa 27 121227) (Fig. 2)
• Omkring ovenlys mindst 0,5 meter brede bælter – uden beplantning – belagt med sten.
(Byg-Erfa 27 121227)
• Langs lukkede facader anlægges mindst 0,3 meter brede, stenbelagte bælter – uden
beplantning. Ved fx vinduesåbninger i facaden skal stenbælterne være mindst 0,5 meter
brede. (Byg-Erfa 27 121227) (Fig. 1)
• Inddækningshøjde ved grønne tage bør udføres min. 200 mm over vækstlaget.
(Byg-Erfa 27 161217)
• Afløb bør udføres, så de afvander alle niveauer i opbygningen. (Byg-Erfa 27 161217)
• Afløb, skot- og kasserender bør planlægges uden vegetation, hvilket kan udføres med
afgrænsning af en perforeret vinkelskinne. (Byg-Erfa 27 161217)
• For at sikre, at afvandingen forløber uhindret, skal afløb, stenrender, overløb og lignende
tilses og renses mindst to gange årligt. (Byg-Erfa 27 161217)
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