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Skotrender
I filmen ’Skotrender’ vises udskiftning af en skotrende mellem to tagflader, der beklædes med vingetegl og
med fast undertag. Det konstruktionsmæssige underlag for skotrender er nogenlunde ens og uafhængig af,
hvilken tagbelægning, der anvendes. Derimod veksler selve beklædningen af skotrenden, især de ’vinger’ eller
inddækninger, der støder op mod den øvrige tagbeklædning. Der kan også være tagløsninger, hvor tagdækningen lægges uden undertag eller med en banevare som undertag. Ved disse løsninger bør man være opmærksom på følgende:
Løsningen uden undertag kræver at tagstenene understryges indefra og suppleres med overstrygning udefra,
der hvor man ikke kan komme til indefra. Undertag af banevare kræver, at man skal forsænke skotrenden ned
i niveau med spærenes overflade.
Detajlsnit fra www.godetage.dk

Illustration og forklaring af løsningerne med undertag af banevare kan man få hos ’Gode tage’ af BVB, og
duko.dk - Dansk UndertagsKlasifikationsordning. Derudover har de enkelte leverandører montagevejledninger,
som altid skal følges for at få et godt og sikker undertag.
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Se også www.danskbyggeskik.dk

Fakta om metoderne
At etablere underlaget for og udskifte en skotrende er stadigvæk gængs håndværk, der undervises i på tømrermurer- og blikkenslageruddannelserne på erhvervsskolerne. Denne type reparationer/udskiftninger forekommer
relativt ofte, og mange udlærte inden for disse fag bliver erfarne i at udføre disse.
Det sker dog, at der opstår fejl eller mindre hensigtsmæssige løsninger, der så at sige ’ikke holder vand’, og det
kan skyldes manglende håndværksmæssig omhu eller samarbejde mellem de tre hovedfag, der bliver involveret og er afhængige af hinanden. Det er håbet, at denne film kan bidrage til at sætte fokus på samarbejdet og
eventuelt kan være til inspiration, når en opgave med at udskifte en skotrende dukker op.
Filmen kan ses på www.byggefilm.dk eller på www.Youtube.dk
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