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Grønne taGe – Bæredygtigt, 
klimatilpasset Bydesign
Den stadig mere kompakte by, klimaforandringer og en bæredygtig 
fremtid kalder på nytænkning i den måde, som vi planlægger vores 
byer på.

Grønne tage skaber en unik mulighed for at forvandle de tusindvis  
af traditionelle tagflader til grønne, livgivende oaser.

Grønne taGe er Gode for biodiversiteten
Grønne tage vil bidrage til at optage større regnmængder på en bære
dygtig måde og vil samtidig begrænse temperaturstigninger. Grønne 
tage indgår derfor også som en del af Københavns Kommunes klimaplan 
og klimatilpasningsplan. Grønne tage skaber et levested for dyr og planter 
og er på den måde med til at understøtte biodiversiteten. De er  
derfor også en del af Københavns Kommunes strategi for biodiversitet.

fremtidens bydesiGn
Grønne tage er kimen til fremtidens bydesign med mulighed for at skabe 
attraktive bygninger, byer med høj livskvalitet og byer i flere niveauer, 
der er rustet til fremtidens udfordringer. Vi kan øge udnyttelsesgraden 
og herlighedsværdien ved at forvandle tagene til et anvendt areal, som  
fx grønne parker, køkkenhaver eller smukke, grønne udsigter.

grønne tage skaber en unik mulighed for 
at forvandle de tusindvis af traditionelle 
tagflader til grønne, livgivende oaser.
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hvad er Grønne taGe
Grønne tage, er tage dækket med vegetation. Det kan være sedum, 
mosser, stauder, buske eller træer.

Valget af vegetation bestemmer tykkelsen og dermed vægten af det 
grønne tag og kræver forskellig grad af vedligeholdelse.

Typer af  
Grønne TaGe

extensive Semiintensive Intensive

anvendelse Miljømæssigt 
landskab

Haver/miljø
mæssigt  
landskab

Haver/parker 

Type af  
vegetation

Mosser urter
græsser

Græsserurter
buske

Græsplæne,  
flerårige plan
ter eller stauder, 
buske, træer

Vanding Ingen periodisk regelmæssig

Dybde af  
substrat

60200 mm 120250 mm 150400 mm

Vægt 60150 kg/m 120200 kg/m 180500 kg/m

Omkostninger Lav Middel Høj

Vækstlag

System substrate

Filter lag

Drænlag

Beskyttelseslag

Tagkonstruktion

Humusholdig
jordlag

Forvitret
jordlag

Grundfjeld

fra jord til Grønne taGe

Illustration af hvordan en grøn tagopbygning kan se ud, www.igraworld.com

plantevalg, tykkelse, vægt og vedligeholdelse hænger sammen.
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design, specifikation, instal
lation og vedligeholdelse

trin 1  / KorreKt desiGn
•	 Beslut,	hvad	du	vil	med	taget,	og	hvad	det	skal	kunne
•	 Undersøg	klimaafhængige	faktorer
•	 Bygningens	konstruktion,	bæreevne	og	hældning	på	taget
•	 Planteafhængige	faktorer

trin 2  / KorreKt specifiKation
•	 Du	får,	hvad	du	beder	om
•	 Definér,	hvad	taget	skal	kunne,	og	hvilket	landskab	du	ønsker
•	 Præcisér,	hvilket	vækstmedium	du	ønsker

trin 3  / KorreKt installation
•	 Brug	specialister

trin 4  / KorreKt vedliGeholdelse
•	 Nøglen	til	vedvarende	succes	er	den	rigtige	vedligeholdelse
•	 Tjek	afløbsforhold	en	til	to	gange	årligt
•	 Fjern	uønsket	vækst
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Grønne taGe 
håndterer regnvandet

Grønne tage optager regnvandet, og en del fordamper. De kan optage 
mellem 50 og 80% af den årlige nedbør. 

regner det meget, forsinker de grønne tage vandets vej mod kloakken. 
Det betyder, at regnvand, der ellers ville have belastet kloakken, først 
når kloakken, når der igen er plads.
 
Grønne tage er derfor en del af Københavns Kommunes klimaplan og  
klimatilpasningsplan.

Grønne tage og regnvandshåndtering. Illustration fra www.igraworld.com
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Grønne taGe 
skaBer levesteder for dyr  
og planter

Grønne tage forvandler de traditionelle tage til livgivende, grønne oaser. 
De skaber levesteder for planter og dyr. 

Vil man meget målrettet skabe et grønt tag, der understøtter biodiver
sitet, skal man vælge forskellige vækstsubstrater på samme tag samt 
hjemmehørende arter og ligge et par sten og gamle gren op på taget, som  
insekterne kan leve i.

Grønne tage er en del af Københavns Kommunes strategi for biologisk 
mangfoldighed.

grønne tage optager regnvandet, og  
en del fordamper. de kan optage mellem 
50 og 80% af den årlige nedbør. 
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Grønne taGe 
øger funktionaliteten  
i Bygningen og Byen

Vender	vi	blikket	op	mod	himlen,	finder	vi	flere	tusind	kvadratmeter	 
af uudnyttede muligheder på byens tage – med andre ord et kæmpe  
potentiale til at transformere vores traditionelle byer til grønne,  
livgivende oaser. Her ligger kimen til fremtidens bydesign.

byer med høj livsKvalitet
Grønne tage giver mulighed for at skabe attraktive bygninger, byer med 
høj livskvalitet og i flere niveauer, der er rustet til fremtidens udfordringer. 

Vi kan tilføre byggeriet og byen merværdi ved at forvandle tagene til et 
rekreativt område  det kan være en løbebane i grønne omgivelser, en 
grøn park, en køkkenhave eller noget helt fjerde.
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Grønne taGe reducerer 
temperaturen i Byen 

Grønne	tage	hjælper	med	at	reducere	Urban	Heat	Island-effekten	i	 
bebyggede områder, som er bemærkelsesværdigt varmere end de  
omgivende arealer.

Ved at forvandle byernes sorte, varmesugende overflader til overflader 
med vegetation kan vi reducere temperaturen i byerne med op til et par 
grader.

Grønne tage vil også medvirke til at reducere temperaturen inde  
i bygningerne om sommeren og dermed forbedre indeklimaet.

C
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Grønne taGe verden rundt
toronto  /   Krav til grønne tage siden 2010

vancouver 
Convention 
Centre  /   Canadas største grønne tag med 400.000 planter

Portland  /   Grønne tage er en del af byens regnvandshåndtering 

london  /   Mere end 300.000 m3 grønne tage

Philadelphia  /   Ambition	om	at	være	den	grønneste	by	i	USA

seattle  /   Grøn faktor: Obligatoriske målsætningskrav

Chicago  /   “Green above the grey” 
– mere end en 1/2 million m2 grønne tage

singapore 
skyrise 
greening  /   Just do it

tokyo  /   Mål: anlæggelse af 30 km2 grønne tage

tyskland  /    førende i verden – har mere end tre millioner m2 
grønne tage og mere end 30 års erfaring. alene  
Düsseldorf har mere end 800.000 m2 grønne tage 

schweiz  /   nøglemotivatorer: energibesparelser og biodiversitet
	 Basel-mål:	30	%	af	alle	flade	tage	skal	være	grønne	

inden 2016

australia  /   Opstart

kina  /   Vækstpotentiale
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Grønne taGe 
mere information kontakt 
projektleder dorthe rømø
TeKnIK OG MILJøfOrVaLTnInGen
CeNTer	For	PArk	oG	NATUr
ISlANDS	BryGGe	37,	4.	SAl
ManDaGTOrSDaG: 08.1515.45
freDaG: 08.1515.15

TeLefOn: 33 66 33 66
DOrrOM@TMf.KK.DK
www.KK.DK/GrOenneTaGe


