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Afstandslister i tagkonstruktioner gennem tiden. 
Tykkelsen på afstandslister i tagkonstruktioner har gennem tiden ændret sig, se tabel nedenfor. 

Kilde: Murerfagets Oplysningsråd Kilde: Byg-Erfa Kilde: Træinformation 
Litteratur: Beskrivelse: Litteratur: Beskrivelse: Litteratur: Beskrivelse: 
      
Oplægningsvejledning for 
tegltage. 
April 1971. 

Vedrørende oplægning af 
undertag henvises til firmaernes 
specialbrochurer. 

    

      
Vejledning vedrørende 
undertag til tegltage. 
Februar 1972. 
 
Vejledning vedrørende 
oplægning af tegltage. 
Murerfagets byggeblade 
nr. 13. 
Juni 1977. 
 
Vejledning vedrørende 
oplægning af tegltage. 
Murerfagets byggeblade 
nr. 24. 
Juni 1980. 

Der bør være afstandslister 
(tykkelse mindst 10 mm) mellem 
spær og lægter. 

    

      
Vejledning vedrørende 
oplægning af tegltage. 
Murerfagets byggeblade 
nr. 27. 
Marts 1983. 
 
Vejledning vedrørende 
oplægning af tegltage. 
Murerfagets byggeblade 
nr. 33. 
Marts 1987. 
 
Vejledning vedrørende 
oplægning af tegltage. 
Murerfagets byggeblade 
nr. 33. 
Januar 1991. 

Der skal være afstandslister 
(tykkelse mindst 25 mm) mellem 
spær og lægter. 
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  Undertage af banevarer 

eller tynde plader – 
Generelt. 
Erfaringsblad 
SfB (27) 85 12 16. 
 
Undertage af banevarer 
eller tynde plader – 
Generelt. 
Erfaringsblad 
SfB (27) 91 04 20. 

Vandafledning fra undertaget skal 
sikres ved anvendelse af 19 eller 
25 mm høje trykimprægnerede 
lister oven på spærene. 

  

      
Vejledning vedrørende 
oplægning af tegltage. 
Murerfagets byggeblade 
nr. 36. 
April 1996. 

Der skal være afstandslister 
(tykkelse mindst 25 mm) mellem 
spær og lægter. 
Det anbefales, at der anvendes 
trykimprægnerede afstandslister. 

    

      
  Undertage. 

Opbygning, materialer og 
projektering. 
Erfaringsblad 
SfB (27) 97 11 24. 

Afstandslisterne skal mindst være 
22 x 45 mm (for tegl dog mindst 
25 mm tykke) og udført af 
skarpkantet, afrettet og 
trykimprægneret træ. 

Undertage – Typiske 
beskrivelsesafsnit. 
Byggeblad 23 – 1997. 
 
Ventilerede undertage, 
opbygning. 
Byggeblad 24 – 1997. 
 
Uventilerede undertage, 
opbygning. 
Byggeblad 25 – 1997. 

Afstandslisternes dimension skal 
mindst være 22 x 45 mm. For tegl 
kræves dog mindst 25 x 45 mm. 
Afstandslisten skal være afrettet, 
skarpkantet og trykimprægneret. 

      
Oplægning af tegltage. 
Tegl 36. 
August 1999. 

I tage med falstagsten skal der 
over spærene indlægges mindst 
34 mm tykke afstandslister 
mellem undertag og lægter, 
medmindre producenten har 
oplyst andet. 
I tage med andre tagstenstyper 
skal der indlægges mindst 25 mm 
tykke afstandslister. 
Afstandslisterne skal være 
trykimprægneret. 
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    Lægter på tage. 

Byggeblad 26 – 2001. 
Afstandslister skal være 
skarpkantede og trykimprægneret 
iht. NTR klasse GRAN, hvis de er 
af grantræ eller NTR klasse AB, 
hvis de er af fyrretræ. 
Afstandslister skal være mindst 
45 mm brede og 22 mm tykke. 
For vingetegl skal tykkelsen dog 
være mindst 25 mm. 
For falstagsten af tegl skal 
tykkelsen være mindst 34 mm 
eller iht. leverandørens 
anvisninger. 

      
Oplægning af tegltage. 
Tegl 36. 
November 2005. 

Det gælder for alle tagstenstyper, 
at der skal monteres 
afstandslister med mindst 25 mm 
tykkelse mellem undertag og 
lægter. 
Afstandslister skal være 
trykimprægnerede eller af 
tilsvarende materiale, der ikke er 
skadeligt for undertaget. 
Det skal kunne modstå de 
fugtpåvirkninger, træet udsættes 
for. 

  Lægtning af tage. 
Byggeblad 01 – 2005. 

Afstandslister skal være mindst 
25 mm tykke og mindst 45 mm 
brede. 
Derudover skal afstandslisterne 
være skarpkantede og 
trykimprægnerede til NTR klasse 
AB eller NTR klasse GRAN. 

      
  Undertage. 

Diffusionstætte og 
diffusionsåbne. 
Erfaringsblad 
SfB (27) 07 06 29. 

Mellem undertag og lægter skal 
monteres afstandslister, som er 
mindst 25 x 45 mm og udført af 
skarpkantet, trykimprægneret træ. 

  

 


