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Nyt tag? Sådan vil danskerne have taget i
2020
Danskerne har i høj grad taget de klimavenlige noter til sig i forhold til tagene.
De vælger derfor i højere grad grønne tage og tage af tegl, der kan holde i mange
år.
Mange danskere vælger hvert år at få lagt et nyt tag, så de kan give deres
bolig et løft. Det er både udseendemæssigt og i forhold til indeklimaet i
boligen. De seneste år går tendensen i højere og højere grad på, at det skal
være et tag, der er klimavenligt. Det er for eksempel et grønt tag.
Derudover holder klassikere som tegltage også stadigvæk. Tegltagene har en
levetid på 60-100 år og ser samtidig meget pæne ud. De er derfor også et
rigtig godt valg for dig, der ikke vil bekymre dig om dit tag igen de næste

mange år.

Danskerne tænker på klimaet, når de skal have nyt tag
Når danskerne skal vælge et nyt tag, er der flere og flere, der er begyndt at
tænke over, om det er et klimavenligt valg eller ej. Med taget har du
mulighed for at påvirke, hvor klimavenlig din bolig er, og hvor godt den er
rystet til klimaforandringer med for eksempel mere regn, som vi kommer til
at stå over for i fremtiden.
Derfor er tage som grønne tage og endda også stråtage blevet in igen.
Grønne tage kan bruges på både huse, garager, skure og mange andre former
for bygninger, hvor de er med til at give et grønt præg. Det er særligt rart
inde i byen, hvor der ikke er så meget natur.
Stråtaget har i mange år været lidt yt, fordi det medfører en højere brandfare.
Det hyggelige look og den høje grad af klimavenlighed betyder dog, at det
bliver mere brugt. Det er for eksempel også til kulturbygninger som
Vadehavscenteret.

Naturskifer er stadig populært
Udover de klimavenlige tage er naturskifer dog også stadig populært i 2020.
Det ser rigtig flot ud og holder i mange år fremover. Når du først har fået det
lagt, vil du have et tag, som virkelig er med til at give din bolig et løft og
sikre, at der går lang tid, før du behøver at tænke på taget igen.
Når du skal have nyt tag, bør du også tænke over, om du skal have skiftet
eller etableret et undertag, og om der eventuelt skal lægges mere isolering.
Ekstra isolering er med til at give dig et bedre indeklima og sikre, at du kan få
nogle flere penge for boligen, når du gerne vil sælge.

Flade tage er yt
Tidligere var flade tage meget populære, men de er de seneste år blevet
mere og mere yt. Mange foretrækker et tag med en hældning frem for tagpap,
der ikke holder særlig længe.
Har du et fladt tag, som du gerne vil have skiftet, er det dog netop værd for
dig at få undersøgt, om du kan få lagt et grønt tag. Det vil give huset et helt
nyt look, når de små planter titter op over kanten af taget.

Trenden for tage i 2020 går altså i flere forskellige retninger, men for alle
gælder, at det skal være tage i en høj kvalitet, og gerne nogle, hvor der også
er taget hensyn til klimaet.

