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Grønne tage beplantet med urter, græsser 
og blomster er den nyeste trend inden for 
bolig- og institutionsbyggeri. Der er tale 
om et helt nyt marked, men også et mar-
ked der er præget af manglende standar-
der, regelsæt og data på, hvad der virker, 
og hvad der ikke virker. Derfor sættes der 
nu gennem et nyt innovativt forsknings-
projekt turbo på, at afdække om grønne 
tage kan og på hvilken måde, de kan med-

virke til at håndtere vandafl edningen i for-
bindelse med regn og nedbør. RealDania 
støtter projektet, og aktørerne der folder 
det ud, er gartnerivirksomheden Nature 

Impact, Dansk Hydraulisk Institut – DHI 
og det svenskejede Sweco, der i foråret 
2015 opkøbte det rådgivende ingeniørfi r-
ma Grontmij.

Regler og standarder
Forskningsprojektet skal bl.a. undersø-
ge grønne tages hydrauliske egenskaber 
i forhold til hvor meget nedbør plante-
væksterne kan tilbageholde og dermed 
medvirke til at afl aste kloak- og vandaf-
ledningssystemerne. Samtidig skal pro-
jektet, der forventes afsluttet inden for tre 
år, også give både arkitekter, entreprenø-
rer, ingeniører og bygherrer den nødven-
dige og efterspurgte dokumentation for at 
grønne tage er det nye sort, og at de er 
værd at satse på. Derfor er der også store 
forventninger til at datagrundlaget bliver 
så omfattende, at det kan det være med 
til at underbygge, hvordan man i fremti-
den skal etablere grønne tage. Jeg fanger 
Søren Storm, der er produktchef i Nature 
Impact på gartnerimessen i Essen i Tysk-
land, og han forklarer:

- Vi er gået ind i det her nye og spæn-
dende marked, fordi vi tror på lyse frem-
tidsudsigter, og fordi grønne tage kan 
medvirke til at forbedre miljøet på den 
rigtige og organiske måde. Til dato har vi 
bl.a. leveret grønne tage til institutioner, 

skoler, sygehuse og rådhuse. Men jeg må 
også erkende, at markedet er præget af 
vis usikkerhed, fordi kunderne er usikre 
på hvilke egenskaber de skal efterspørge, 
lige som der ikke fi ndes standarder for, 
hvordan et grønt tag reelt skal bygges 
op. I Nature Impact har vi længe arbejdet 
med grønne tage og vi har researchet på 
og søgt inspiration i, hvordan man an-
lægger grønne tage i det øvrige Europa, 
men vi har også været i både USA og Ca-
nada. Det har resulteret i, at vi har udvik-
let et unikt præfabrikeret system til etab-
lering af grønne tage, hvor vi især har 
arbejdet med de hydrauliske egenskaber 
dvs. evnen til at håndtere regnvand. Vi 
kan se, det virker Men vi mangler mere 
valid dokumentation. Det ser jeg frem til 
at forskningsprojektet kan hjælpe os på 
vej med.

Langsigtet investering
Det innovative forskningsprojekt har 
fået støtte fra RealDanias pulje TEST, 
og støtten er givet til at udføre en fuld-
skalaundersøgelse af grønne tages effek-
tivitet. Puljen er oprettet for at gøre det 
mulig, at få afprøvet nye teknologiske 
løsninger i den virkelige verden. På den 
måde er der en større chance for at nye 
teknologiske landvindinger kan nå ud i 
markedet, og fi nde bred anvendelse.

- Vi har virkelig arbejdet med det her, 
og som fi rma har vi også investeret 
mange ressourcer. Men vi ser det som 
en langsigtet investering, og nu hvor 
forskningsprojektet for er i gang, bobler 
optimismen. For der er taget nogle seje 
spadestik, indtil vi er nået hertil. Bare det 
at fi nde egnede tage til undersøgelsen var 
udfordrerne. De skal efterleve nogle helt 
specifi kke krav med hensyn til tagenes 
geometri og hældning, og så er der stren-
ge krav til hvordan taget interagerer med 
andre fysiske kilder. Men nu er de i hus 
og vi er i gang, siger Søren Storm.

Styrker branchen
Med forskningsprojektet er Søren Storm 
og Impact Nature også ud i et andet 
ærinde. Et ærinde som omfatter hele 
branchen. En bedre dokumentationen af 
grønne tages effektivitet, bygget på va-
lide indsamlede data, og udført i samar-
bejde med troværdige og gennemprofes-
sionelle partnere, kommer nemlig hele 
branchen til gode.

- Når dokumentationen foreligger, har 
jeg da en forventning om, at vores kon-
kurrenter vil bruge resultaterne. Det ser 
jeg kun som en styrke, og en styrke der 
kommer hele branchen til gode, afslutter 
Søren Storm fra Essen. 
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GRØNNE 
tage i fokus

Øgede nedbørsmængder som følge af klimaforandringerne 
sætter vandafl edningssystemerne og kloakeringen under 
pres. Nyt innovativt forskningsprojekt støttet af RealDania 
skal undersøge grønne tages potentiale i forbindelse med 
vandaf ledning.

Grønne tage vinder indpas 
i omgivelserne. Nature Impact 
er en af de førende leverandører, 
og samtidig involveret i et nyt 
forskningsprojet, der skal dokumentere 
grønne tages hydrauliske egenskaber.

Produktchef Søren Storm fra Nature Impact har store forvent-
ninger til forskningsprojektet, der er støttet af RealDania.


