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Hva gjør ILP ved UMB? 

ILP jobber med bl.a. 

• Grønnstruktur og fortetting 

• Spørsmål knyttet til klimatilpasning  

• Juridiske forhold  

 

• Løsningsorientert plan- og prosjektarbeid 
– Masteroppgaver 

– Etterutdanningskurs 

• Forskning og utredning  
 



Grunnlag for praktiske anbefalinger 

• Kunnskapsinnhentingsprosjekt med litteraturstudie og 
casestudie 

• Litteraturstudie: faglitteratur, informasjon fra 
leverandører 

• Casestudie av ni tak: 
– 6 Sedumtak (ekstensiv) 

– 1 Torvtak (semi-intensiv) 

– 2 Takhager (intensive) 

• Framgangsmåte: Spørreundersøkelse, befaringer, 
samtaler 

 





Hovedrollen på grønne tak:  

Vegetasjon 

• Dekkende og frisk - forutsetning for velfungerende 
grønne tak 

• Tilstanden påvirker takets funksjoner og effekter 
– Opplevelseskvalitet, estetisk verdi 

– Fordrøyningsevne, m.m. 

• Utfordrende vekstvilkår på tak 

• Skjøtsel – alle grøntanlegg må skjøttes 

  

 NB! Vegetasjon = levende materiale 



Hva er grønne tak? 
 

• Grønne tak er tak dekket med vegetasjon. Det kan være 
sedum, moser, stauder, busker eller trær.  

 

• Valg av vegetasjon bestemmer tykkelsen og dermed vekten 
av det grønne taket og krever forskellig grad av vedlikehold.  

Kilde: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 
Center for Park og Natur ,(egen oversettelse) 

Ekstensive  
Semi – intensive 
Intensive 



Plantevalg, tykkelse, vekt og vedlikehold henger sammen 
 

Kilde: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og 
Miljøforvaltningen Center for Park og Natur  



Vekstvilkår og lagoppbygging 

• Spesielle vekstvilkår – konsekvenser for valg 
– Vind- og tørkeutsatt 

– Store temperatursvingninger 

– Vekstmedium: Begrenset tykkelse og sammensetting 

– Vannhusholdning 

 

• Lagoppbyggingen må ta hensyn til: 
– Takets funksjon 

– Vegetasjonstype og voksekrav 

– Klima  

– Lokalklimatiske forhold 

 



Generell oppbygning av grønne tak 

Grønne tak og regnvandshåndtering. Illustration fra www.igra-world.com  

Vegetasjon 
 
Vekstmedium 
 
Drenerende -
/vannlagrings- 
/ luftlag 
 
Beskyttelseslag 
Rotsperre 
 
Takkonstruksjon 



Vekstmediet og drenslaget 

• Vekstmediet 
– Tykkelse: Rotutvikling, uttørking, frostskader 

– Sammensetting: Spesialblanding, vekt, evne til å holde på 
vann og næring, drensevne 

• Drenslaget 
– Vekstmediet (v. ekstensive), fiberduk, knasteplater el.l  

– Viktig for rotutvikling og oksygentilgang 

– Tykt nok drenslag viktig i klima med mye nedbør 

 

Tynnest og lettest ikke det beste for 
vegetasjonsutvikling og fordrøyningsevne 



Etablering  i fokus 

• Tidspunkt på året:  
• Anbefales fra tidlig vår til tidlig høst (i vekstperioden) 

 

• Håndtering av vegetasjon  
• Bevissthet om håndtering av levende materiale! 

 

• Etablering - Etableringsperioden. 
• Tar 2-3 år før vegetasjonen i et grøntanlegg er godt etablert 

• Vanning, gjødsling, ugrasluking, generelt tilsyn/skjøtsel 
 

• Drift, Skjøtsel, Vedlikehold  
– også etter etableringsperioden. 

 



Kvalitet og samarbeid 

• Planlegging 

• Plantemateriale jmf NS 

• Håndtering av vegetasjon fra leverandør til ferdig 
anlegg 

• Drift, skjøtsel, vedlikehold 

 

Kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid i alle faser 
+  

kvalitet i alle ledd  
= 

 VELLYKKETE GRØNNE TAK 



Mangfold 

• Type grønne tak – artsvalg og sammensetning 
– Ekstensive tak 

– Semi intensive 

– Intensive 

 

 
 



Ekstensive grønne tak 

Fra Norsk gjenvinning, Haraldrud i Oslo Fra Fossum terrasse, Bærum 



Semi – intensive grønne tak 

Fra Riksarkivet, København Fra Augustenborg botaniske takhage, Malmö 



Intensive grønne tak 

Fra Platous gt, Oslo Fra Taulowkaia, Trondheim 



Mangfold 

• Type grønne tak – artsvalg og sammensetning 
– Ekstensive tak 

– Semi intensive 

– Intensive 

• Kombinasjon av flere arter 
– Tilpasningsdyktig og stabilt vegetasjonsdekke  

– Økt opplevelseskvalitet og årstidsvariasjoner 

• Biologisk mangfold 
– Variasjon i type og tykkelse vekstlag  

– Variasjon i artssammensetning 

– Tilrettelegging for naturlig suksesjon 

– Bruk av stedegent plantemateriale 

 

 
 



Bygg flere grønne tak med kvalitet! 

• Frodige grønne tak gir: 
Bedre fordrøyningseffekt 

Binding av støv, CO2 

Opplevelse , helsefremmende 

M. fl. 

 

• Unngå minimumsløsningene 

• Kom tidlig inn i planleggingen 

• Øk det biologiske mangfoldet  

• Søk kunnskap – kunnskap gir kvalitet 

 

 

 

 



Juni 2012 
Sedumtak i god vekst på nordens største grønne tak 

Norsk gjenvinning, Haraldrud 



 

August 2012 

Takk for oppmerksomheten!  


