
Udbedringer af eksisterende konstruktioner

Typiske fejl

Forslag til udbedring

Hvem er jeg ?
• 37 år, gift og to børn på 6 og 9

• Uddannet tømrer i 2002

• Arbejdet som tømrer frem til 2012

• Konstruktionsingeniør fra Ingeniørhøjskolen,
Aarhus Universitet 2012-2016

• Ansat ved Arne Elkjær A/S Rådgivende Ingeniørfirma i 2016

Arbejdsområde: 

• Renovering/nybyg/tilsyn af bærende konstruktioner

• Besigtigelse af over 150 tagkonstruktioner

Kontakt oplysninger

Bo Askov Steimann
Mail. bs@arneelkjaer.dk
Mobil. 23329557

Typiske fejl og mangler
• Manglende tværafstivning af gittertænger.

• Manglende tværafstivning af hanebånd.

• Manglende fastgørelse af stikspær.

• Spær/afstivning skæres over ved montering af ventilation. 

• Opstillingskrav

• Mellemlægter

Forslag til udbedringer
• Tværafstivning af gittertænger.

• Fastgørelse af stikspær.

• Pladefelter mellem hanebånd eller spærhoveder.

Manglende tværafstivning af 
gittertænger

Øverste billede:
Vandret lægtestreng monteret UDEN
låsning i form af skråtstillet lægte el.lign.

Nederste billede:
Tværafstivning IKKE monteret ved 
markering på gittertænger.

Manglende tværafstivning af 
gittertænger – Hvor galt kan 
det gå?

Øverste billede:
Gittertang udbøjer om svag-akse.

Nederste billede:
Gittertang er flækket.

Tværafstivning af gittertænger

Tværafstivning markeret på opstalter fra 
leverandør.

Låsning ved:

Montering af lægtestreng og skråtstillet 
lægte, som vist i TRÆ73/TRÆ58.

Fastgørelser skal kunne overføre de 
nødvendige kræfter.

Tværafstivning af hanebånd

”Gangbro” på overside af hanebånd er 
udført på spær med ”løs” top.

Der er IKKE nogen form for låsning. 

Vandret udbøjning ca. 23cm.
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Pladefelt til låsning af afstivning hanebånd.

Lægtestrenge fastgøres til pladefelt, 
taglægter fungere som stringer.

Der udføres et felt i hver ende af 
tagkonstruktionen.

Alternativt udføres et kryds i lægter.

Tværafstivning af 
hanebånd

Montering af bjælke på siden af hanebånd.

Gevindstang eller skruetvinge til at spænde 
hanebånd ind på plads.

10-20mm af gangen på alle hanebånd, så 
konstruktionen rettes samlet op. 

Midlertidig understøtning og evt. aflastning 
kan være nødvendig.

Opretning af krumme 
hanebånd

Manglende eller utilstrækkelig 
fastgørelse af stikspær

Fastgørelse med stiksøm eller skruer er 
ikke nok.

Fastgørelse af kile til spær med skudsøm.

Fastgørelse af kile til valmspær med 
skråsøm.

Manglende eller utilstrækkelig 
fastgørelse af stikspær –
Hvor galt kan det gå?

4-dobbelt valmbuk med en 
deformation på ca. 50cm.

Dobbelt valmspær knækket.

Manglende eller utilstrækkelig 
fastgørelse af stikspær –
Hvor galt kan det gå?

4-dobbelt valmbuk med en 
deformation på ca. 50cm.

Dobbelt valmspær knækket.

Fastgørelse af stikspær med åsebeslag og 
lægtestump.

Fastgørelse skal kunne optage:

• Vindsug på tag.

• Tværafstivning af vandret spærhoved på 
valmspær.

Manglende eller utilstrækkelig 
fastgørelse af stikspær –
Én måde at låse det på

Er der plads til ventilation?

Gittertænger er skæret over ved 
ventilation. 

Hvem laver udvekslinger?

Vindtrækbånd skåret over ved 
gennemføring.

Afstivning af tagkonstruktionen 
skal sikres igen.
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Opstillingskrav

Opstillingskrav ikke overholdt, dvs. 
spærhoved krummer om svag-akse.
(kan også være manglende afstivning)

Spærhoved udbøjer/krummer – Hvad nu?

Skal vi starte ”forfra”?

Kan det rettes op?

Opstillingskrav

Tillægslaster fra krumning og væltning

• Tyngdepunkt flyttes → Vandret last

• Last på spær → Vandret last

• Pladefelt til at videreføre tillægslaster

• Vindtrækbånd til fastholdelse mod væltning.

Opstillingskrav

Tillægslaster fra krumning og væltning

• Tyngdepunkt flyttes → Vandret last

• Tryk i spærhoved → Vandret last

• Pladefelt til at videreføre tillægslaster

• Vindtrækbånd til fastholdelse mod væltning.

• Skot ved tagfod

Nye skot

Skot etableres både ved pladefelter og hvor 
vindtrækbånd ender.

Nederste billede:

Snit gennem skot ved vindtrækbånd.

Bør etableres ved lodret forankring.

Mellemlægter

Ved sammenbygning skal monteres 
mellemlægter

Maksimal lægteafstand overholdes.

Vindlast under opstilling

Er vindlasten af betydning under opstilling?

Ja, den kan blive betydeligt større end på den 
færdige bygning.

På én dag bør monteres 
• 2 sæt gitterbjælker 
• Mellemliggende spær
• Kipstringer
• Vindkryds
• Midlertidige lægter, der fastholder spær til 

gitterbjælker

Dumhed eller..?

Hvordan skal jeg hænge min ledning op?

Svar: IKKE sådan her!

Hvad skal denne bruges til?

Svar: Ved det ikke.


