
GRØNNE TAGE

POTENTIALE FOR 
REGNVANDSFORSINKELSE



Agenda

• Intro til grønne tage
• Grønne tage i et bygherreperspektiv
• Planlægning
• Drift
• Målte afstrømninger fra ”real scale” grønne tage
• Grønne tages potentiale for regnvandshåndtering
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Hvad er grønne tage

Architect Roofer
(Contractor)

Green Roofer
(Sub-contractor)

By Lars Juul Hansen 
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Hvorfor grønne tage? 
• Målet med at ”begrønne” bygninger er:
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Økonomisk Teknisk Rekreativ/Design Biologisk

Forbedring af bygning, af bolig og arbejdsområde/miljø 
Opret grønne arealer med eventuelt rekreativ brug



Fordele og Services af grønne tage
Offentlige fordele Private Fordele

Skybrudsforvaltning delvist reducerede afløbsafgifter

Lokal reduktion af varme-ø effekten Energieffektiv

Æstetiske forbedringer Forøget levetid af taget

Nye rekreative områder

(design specific)

Brandsikkerhed?

Forøget biodiversitet (design specific) Marketing: forøget boligværdi

Støjreduktion
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 Det er muligt at planlægge grønne tage efter behov!



Grønne tage i bygherreperspektiv

• Planlægning og omkostninger

• Installation

• Drift
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Grønne tage i bygherreperspektiv
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Planlægning
Typiske fejl ved forkert planlægning
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 Installationsmetode og logstik

 Bygningshøjde

 Skrånende vs. Flade tage (skrånende tage 

øger prisen med ca.10-15%)

Faktorer for økonomien af grønne tage
• Økonomien afhænger af:

Projekt størrelse
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 Grønt tag løsning:

• Extensive vs. Intensive

• Loose-laid vs. modular

• Single-layer vs. multi-layer

• Spirer vs. planter vs. vegetationsmåtter

• Leverandør



Drift
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Extensive tag Intensive tag
Første 5 år:               2 gange pr. år 6-12 gange pr. år

Bagefter:                   1-2 gange pr. år 6-12 gange pr. år



Drift: Luksus eller nødvendighed?
• Absolut nødvendigt, hvis man vil have et funktionelt grønt tag!
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Sikkerhed
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Grønne tage i et regnvandsperspektiv

• Grønne tage reducerer og forsinker regnafstrømningen.
• Dokumenteret hydraulisk effekt fra ”real scale” tage er begrænset.
• Hver type tagopbygning (primært tykkelse) og producent giver forskellige reduktioner og forsinkelser
• Hældningen på taget har betydning for både hydraulisk effekt og anlægs og driftsomkostninger.
• Grønne tage er et af de få LAR elementer vi med sikkerhed ved er klar til næste regn.
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TAK!

Grønne områder på og omkring bygninger og ved infrastruktur kan fungere som mere end en valgfri 
rekreativ gode, MEN derudover som et multifunktionelt lag af jord og vegetation, der styrer og afhjælper 
overfladevand og luftforurening, tilfører dyreliv og mulighed for lokal fødevareproduktion!
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Prag – boligområde 

Hvorfor grønne tage?
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