
LORO-X tagafvandingssystemer

Fra 14 til 2: 
Innovativt og økonomisk med LORO-X 
tagafvandingssystemer

Betydningen af ”pris pr. liter” ved 
fx et nyt byggeprojekt med 1780 m2 
tagflade 

Ved tagflader hænger planlægningen af 
tagafvandingssystemerne især sammen med 
planlægningen af faldet på taget. Samarbejdet 
mellem på den ene side arkitekter, planlæggere og 
forarbejdningsvirksomheder og på den anden side med 
producenten af tagafvandingssystemerne bør derfor 
indledes i rette tid. I samarbejde med producentens 
tekniske serviceteam kan man klart forbedre 
økonomien ved brug af førsteklasses og mere effektive 
kompletsystemer.

Ved opførelsen af den katolske Theresienschule i 
Berlin-Weißensee blev der fra start af lagt vægt på 
bæredygtighed, lang levetid og økonomi inden for alle 
områder. Således bør man allerede under de indledende 
drøftelser med LORO's serviceafdeling også berøre 
optimeringsmulighederne inden for tagafvanding. 

Prisen pr. liter eller prisen pr. kvadratmeter for den 
tagflade, der skal afvandes, kunne optimeres via innovativ 
planlægning. Allerede under de indledende drøftelser stod 
det klart, at der burde anvendes mere effektive LORO-X 
kompletsystemer i forzinket stål for dels at nedbringe 
omkostningerne og for dels at kunne udnytte bygningens 
indre bedre. 

A. Status
Først blev tagfladen opdelt i 2 delflader, på hvilke der hver 
især blev afsat en lavpunktslinje for afvandingen. Langs 
lavpunktslinjerne blev der tilvejebragt 5 hovedafløb + 9 
nødafløb, som delvist var forbundet med en horisontal 
samleledning i bygningen. Denne variant var dog 
forbundet med en del arbejde, tilhørende kerneboringer 
gennem taget, tætninger og lange rørledninger i 
bygningens indre. 
B. Den nye plan 
I samarbejde med den ansvarlige planlægger satte man 
det mål, at antallet af afløb og taggennemføringer skulle 
reduceres, rørlægningen skulle forenkles, og rørene 
skulle – så vidt muligt – anlægges fra bygningens indre 
og ud. Der skulle være færrest mulige gennembrydninger 
gennem taget, og faldet skulle være så enkelt som muligt. 
Udfordringen lå især i at bringe de to delflader sammen 
til en fælles lavpunktslinje for hele taget for at minimere 
antallet af nødvendige afvandingspunkter. Dette kræver 
samarbejde med producenten af faldisoleringen.
B.1. Trin 1: Beregningen af den nødvendige 
afløbsydelse for hele tagfladen (fx via www.loro.
de: Onlineberegning). Beregningen for tagfladen på 1780 
m2 viste ved en lokal regnmængde på 371/668 l/s/ha, at 
hovedafvandingens afløbsydelse skulle være mindst 66 
liter pr. Sekund, og at nødafvandingens afløbsydelse skulle 
være mindst 53 liter pr. sekund i henhold til standarden.
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B.2. Trin 2: Vær opmærksom på 
tagkonstruktionens hjørnedata for at 
vælge de passende tagafløb. Valget af det passende 
system førte da ret hurtigt til et forbløffende resultat: 
For hele fladen på 1780 m² rækker hhv. 1 LORO-X 
DRAINJET-lynafløbssystem til hovedafvandingen og 1 
lynafvandingssystem til nødafvandingen, hver især med 
kun 1 tagafløb. Den vigtigste ændring bestod altså i 
planlægningen af faldet på taget, således at regnvandet 
fra tagfladen også kunne ledes sikkert til de effektive 
afvandingssystemer.

At det foreslåede nødafvandingssystem LX961 yder en 
afvanding på op til 94,4 l/s ved 75 mm vandhøjde på 
taget, giver en forbedret sikkerhed ved uforudsigelige, 
kraftige regnmængder sammenlignet med den 
normative beregning på basis af den gennemsnitlige 
nedbørsmængde gennem et århundrede.

B.3. Med den nye fald-planlægning som en 
enkelt U-formet lavpunktslinje kunne der straks opfyldes 
flere ønsker på én gang: Eksempelvis kunne selve 
arbejdet reduceres betydeligt. I stedet for 14 skulle der 
nu kun indbygges 2 LORO-X afløb i tagfladen. Afløbene 
ligger direkte under faldrøret, så der ikke kræves nogen 
horisontal samleledning i bygningen. Den oprindelige 
placering for faldrørets tilslutning til regnvandsbeholderne 
i jorden kunne bibeholdes. Det vejrbestandige, brudfaste, 
dødvandssikre og visuelt tiltalende faldrør i forzinket stål 
ligger udvendigt på udbygningen og dermed ikke længere 
inde i bygningen.

B.4. Med udgangspunkt i LX-databladet kunne 
systemformen og systemydelsen ifølge løsningsforslaget 
sammenholdes direkte med de bygningsmæssige 
forhold ifølge projektet. Tagafvandingssystemets 
egenskaber findes let i den praktiske egenskabsoversigt 
i LX-databladet. Ved hjælp af den sammenfattede 
egenskabsoversigt i LX-databladet  kombineret med 

afløbskurve og CAD-systemtegning får planlæggeren ikke 
kun en optimal ydelsesberegning til sin ordregiver og sit 
forsikringsselskab, men samtidigt også en overskuelig 
præsentation af tagafvandingen til håndværkerne på 
byggepladsen.

C. Anlægningen 
Anlægningen af de to tagafvandingssystemer skete helt 
og holdent udvendigt (udendørs) gennem den fritliggende, 
overdækkede gang. På denne måde kunne faldrøret af 
vejrbestandigt og brudfast LORO-X stålafløbsrør monteres 
uden problemer. For at LORO-X DRAINJET-tagafløbene 
med den praktiske klemmeflange som løs eller fast 
flangekonstruktion kunne forsynes optimalt med vand, 
blev lavpunktslinjen gjort bredere ved afløbsstederne for 
at sikre et omløbende tilløb. Takket være den nyomlagte 
lavpunktslinje kunne faldisoleringens nødvendige ”højde” 
reduceres mærkbart, da afstandene mellem lav- og 
højdepunkterne kunne reduceres. 

Facit
Takket være det optimerede samarbejde mellem 
planlægger og LORO-X serviceteam kunne 
omkostningerne til tagafvandingen reduceres væsentligt. 
Afgørende herfor er "prisen pr. liter" for den samlede 
afvandingsløsning. Via meget effektive systemer fra 
LORO blev der åbnet for helt nye muligheder mht. fald-
planlægning, så afløbenes placering og rørføringen 
til den rektangulære tagflade kunne forenkles. Da der 
ikke længere er behov for gennembrydning af taget 
ind til brandsikringsområdet i bygningens indre, kan 
man udelukke potentielle varmebroer og se bort fra 
specielle brandsikringsforanstaltninger. De førsteklasses 
kompletsystemer i forzinket stål giver sikkerhed 
gennem lang tid og bidrager desuden til bygningens 
bæredygtighed.
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