
Hvilke svigt og fugtskader ses i grønne tage 

og hvordan undgår vi dem 
v/Jens Dons, teknisk chef 

Grønne tage 
Grønne tage 



Hvad kan det grønne tag? 

• Tilbageholde vand – forsinke afledningen til 

regnvandssystemet 

• Reducere støj og holde varmen ude 

• Forlænge levetiden på det underliggende 

paptag / membran – UV beskyttelse m.m. 

• Biodiversitet 



Hvorfor er vi i BSF skeptiske m.h.t. grønne tage? 

 ”Usundt” princip at samle vandet/fugten på taget 

 Vis Vand Væk – hvilket er helt grundlæggende 

 Kompliceret og risikofyldt bygningsdel og vanskelig 

inspicerbar – dog afhængig af hvilket grønt tag og 

tagkonstruktion!  

 Stærkt begrænset effektivitet ved intensiv nedbør 

 Der findes ingen norm eller standard i DK 

 Alene producentvejledninger – dog Byg-Erfa blad 

 Der er ikke udviklet en ”best practice”. 

 Begrænset erfaring i DK  - ekstra kontrol/dokumentation, 

forsøg? 





Projektering, udførelse og drift – overordnede 

betragtninger ved valg af grønt tag!  
Projektering  

Bygningsudformning og underlagsmateriale  

Tagets kompleksitet 

Styrke og stabilitet 

Taghældning 

Tilgængelighed til og under taget 

Brandforhold 

Afløbsforhold 

Udførelse 

Tæthedsprøvning  

 

Driftforhold 

Gødning – hvordan og hvad med metaller? 

Trimning og fjernelse af uønskede vækster  

Faldsikringsudstyr mv.  



• Er der taget hensyn til den 

ekstra last? 

• Er der taget hensyn til 

taghældning? 

• Er der regnet på vindsug i 

hjørner og ved tagkanter? 

• Er konstruktionen forsynet 

med de nødvendige 

membraner til beskyttelse 

mod rødder, til vandtætning 

og dræn m.m.? 

Dokumentation ved 1- års eftersynet? 



Dokumentation ved 1- års eftersynet? 

• Er der dokumentation for 

tagets tæthed? 

• Er der fastgjort bygningsdele 

i den vandtætte membran? 

• Er inddækningshøjderne 

tilstrækkelige – min. 150mm 

over færdig væksthøjde? 

• Er tagkonstruktionen 

inspicerbar for utætheder? 

• Er underlaget uorganisk?  

 



Dokumentation ved 1- års eftersynet? 

• Er drænene i tagfladen placeret så 

vandet kan ledes til disse?  

• Er afledningskapaciteten 

tilstrækkelig ved heftigt nedbør – 

herunder tagrender, nedløb, rør og 

kloak? 

• Er det grønne tag friholdt fra 

tilsluttende vægge, inddækninger 

og gennemføringer med afstand og 

afgrænset af effektive 

beskyttelsesprofiler? 



Findes der en driftsmanual? 

– Hvad siger manualen om 

vegetation, afløbsforhold og 

anvendelse af gødning? 

– Kan det grønne tag samt 

diverse installationer driftes 

hensigtsmæssigt og sikkert? 

– Er der defineret gangbaner? 





Her kom Bodil 

forbi i december 

2013 



 

Anvisning af gangbaner 

Gyldenrisparken, København 



• Inddækninger for lave 

• Manglende afstand til 

inddækninger og 

gennemføringer 

• Vandindtrængning ved 

kipinddækning 

Skovbrynet, Torvegade 14-16 

3300 Frederiksværk 



Inddækning for lav 

 

Skal være min 150 mm. 

over færdig overflade 



 

Grønt tag på tagkassetter er et alvorligt svigt = risikobehæftet 

 

Husk forudsætninger ved anvendelse af fugtadaptiv 

dampspærre i en uventileret tagkonstruktion! 



Mudret terræn - traktose 

Fyldt sø – overløb? 

Afløb fra tag igennem mur 

Udhæng  og inddækninger!! 

Kaos på taget 

Vinduer bindig med facaden 

Fladt grønt tag 

Beskeden drænrende 

Er byggerierne klimasikrede? 



Regnvandsproblematikken skal ikke løses på taget, men på 

terræn – men ikke for hver en pris! 



Tagnedløb til dræn – ikke i 

overensst. m. afløbsnormen 

Regnvandsbed op af 

sokkel – problematisk! 



Her er modsatrettede hensyn. 

Bæredygtigheden i konflikt med inventar, 

gennemføringer og inddækningshøjder 



Godsbanen i Aalborg 

Svigt: 

Faldforhold 

Afløb lukket af dug 

Ingen nødafløb 

Inddækningshøjder < 150 mm. 

 









Anbefalinger 
  Hovedanbefaling: VisVandVæk - løs klimatilpasningsforholdene på 

jorden 

 Grønt tag på organisk underlag på paralleltag frarådes 

 Tæthedsprøvning ved anlæg 

 Inddækningshøjder >150 mm over færdig væksthøjde 

 Afstande til gennemføringer, inddækninger, afslutninger mv. 

 Granskning 

 Udarbejdelse af vejledning m.m. 

 Driftsmanual og levetidsberegning 



Tak for opmærksomheden 


