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Tekst og foto: Ulla Skovsbøl

Klimaforskernes forudsigelser om mere regn og flere sky-
brud i fremtiden giver hovedbrud hos mange kommunale 
planlæggere og politikere, for det er dyrt at udbygge led-
ningsnettet. Men der findes faktisk både billigere og sjovere 
alternativer, som kan løse en del af problemet. Planter på ta-
get er ét af dem, fordi mere end halvdelen af den regn, der 
falder på et grønt tag, enten bliver optaget af planterne eller 
fordamper, før det når til nedløbsrøret. 

Københavns Kommune har i sin klimaplan fra 2009 op-
stillet det mål, at alle nye flade tage skal være bevokset med 
planter, men indtil videre er der langt imellem de gode ek-
sempler i hovedstaden. Vil man for alvor se, hvordan grøn-
ne tage fungerer i praksis, er det mere oplagt at tage en tur 
over Øresund til Augustenborg Botaniske Taghave i Malmø. 
Det er ikke en botanisk have i traditionel forstand, men et ca. 
9.500 kvadratmenter stort eksperiment med tagplanter på 
toppen af Malmø Kommunes administrations- og værksteds-
bygninger i bydelen Augustenborg.

Mange fordele
danskVAND besøger Augustenborg en oktoberdag, hvor 
tagene er brune, gule, gyldne og nogle steder flammende 
røde og orange. Jana Hernandez er kravlet med til tops og 
viser begejstret beplantningen frem. Hun fungerer som grøn 
guide for foreningen Scandinavian Green Roof Association, 
en almennyttig forening, der forsøger at inspirere virksom-
heder, institutioner og kommuner til at lægge grønne tage 
på husene, når de bygger nyt eller renoverer. Interessen er 
stor, fortæller hun. Alle slags gæster fra lokalpolitikere til 

børnehavebørn og udenlandske delegationer valfarter til by-
delen for at se de bevoksede tage og høre om deres fortrin. 

- Der er rigtig mange fordele ved grønne tage, siger Jana 
Hernandez med eftertryk. På globalt plan vokser byerne og 
det bebyggede areal jo hele tiden, og jord som før har været 
dyrket, går tabt. Det kan man kompensere for med grønne 
tage, fordi man så at sige løfter det bevoksede areal op i luf-
ten, op på taget, så det ikke forsvinder. 

Og så nævner hun i flæng en hel stribe andre fordele: Et 
grønt tag optager ikke alene store mængder regnvand, det 
holder længere end et almindeligt tag, det dæmper støj, og 
det skaber nye biotoper for fugle og insekter. Det isolerer 
godt, det skaber bedre indeklima i bygningerne og reduce-
rer dermed energiforbruget til både køling og opvarmning 
inde i bygningen. 

Flere typer grønne tage
Men det er ikke hvilken som helst slags planter, der kan gro 
på et grønt tag. I den botaniske taghave bliver cirka tyve for-
skellige slags mosser og 25 sukkulenter, især stenurter (se-
dum – se foto 1), testet for deres evne til at klare sig på tage 
i det sydsvenske klima. Mos og sukkulenter hører til på de 
ekstensive grønne tage, som dominerer i Augustenborg (foto 
2). Det er tage med planter, som ikke kræver pasning og kla-
rer sig stort set lige godt, uanset om det er vådt eller tørt, 
stormer eller sner. 

- En del af de sedum-sorter, vi afprøver, stammer fra Ø-
land, fortæller Jana Hernandez. Klimaet er tørt og barsk og 
blæsende på Øland, og jorden er næringsfattig, så forhol-

Planter på taget er et effektivt middel mod oversvømmede kældre 
og kloakker. I Malmø demonstrerer den 9500 kvadratmeter store 

Augustenborg Botaniske Taghave, hvordan det virker. 

Grønt er godt – på taget

AF
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dene minder i det store og hele om vækstforholdene på et 
tag!

Enkelte af tagene på de kommunale bygninger i Malmø 
skiller sig dog ud ved at ligne mere almindelige haver. De 
er de såkaldt semi-intensive tage med stauder, krydderurter 
og små birketræer, der står og vifter med deres fine gule ef-
terårsløv (foto 3).

- Men birkene hører altså ikke med til konceptet, skynder 
Jana Hernandez sig at sige. De er kommet af sig selv, og før 
de bliver for store, skal de fældes. 

Jorddækket på tagene er nemlig ikke tilstrækkeligt til in-
tensive taghaver med store træer og buske. Den type have 
stiller større krav til tagkonstruktionen (foto 4 og 5), end de 
kommunale bygninger i Augustenborg kan honorere. Det 
gør imidlertid ikke så meget, for selv de små ydmyge væk-
ster opfylder deres mission i forhold til regnvandet: På de 
ekstensive tage optager mos og stenurter halvdelen af det 
vand, der falder på dem, mens de semi-intensive tage afla-
ster kloaknettet for helt op til 90 pct. af nedbøren.  

Danmark halter bagefter
Det er ikke kun svenskerne, der er længere fremme med 
grønne tage, end vi er her i landet. I Tyskland er der en lang 
tradition for eksperimenter med planter på taget, og byer 
som London og Toronto har allerede bindende krav om, at 
alle nye flade tage skal være grønne. I København er det kun 
en frivillig målsætning.

- Vi vil gerne have indført en grønt-tag-politik i løbet af 
2010, så vi ikke behøver vente til næste kommuneplan om 

fire år med de bindende krav og retningslinjer, siger pro-
jektleder Dorthe Rømø fra kommunens Center for Park og 
Natur. 

Men uanset om der kommer bindende krav eller ej, er 
hun overbevist om, at grønne tage er på vej til at blive en 
del af bybilledet, for arkitekterne har fået øjnene op for mu-
lighederne i den alternative tagbelægning. For bygherrerne 
er meromkostningerne dog stadig en stor udfordring og en 
barriere, men Dorthe Rømø peger på, at grønne tage på 
længere sigt vil kunne konkurrere rent økonomisk, fordi de 
har længere levetid end almindelige tage, det koster ikke så 
meget at reetablere dem, de er energibesparende, og ende-
lig kan et grønt tag øge bygningens værdi: 

1) Stenurter – på latin kaldet sedum – er særlig 
gode til at klare sig på tage, fordi de er så nøjsom-
me og hårdføre. I Malmø bliver mange forskellige 
sedumsorter testet sammen med mosser og andre 
små vækster, som er tilpasset et barskt miljø. Så-
dan ser sedum ud tæt på.

3) De flade tage 
på værksteds- 
og kontorbyg-
ningerne er ide-
elle til sedum, 
men man skal 
se dem oven-
fra for at se, at 
de adskiller sig 
fra almindelige 
flade tage med 
pap. Foto: Lou-
ise Lundberg, 
Green Roof As-
sociation Scan-
dinavia.

2) Semi-in-
tensiv taghave 
med stauder 
og krydderur-
ter, buske og 
små træer, som 
indtil videre 
kun findes på 
få tage i Augu-
stenborg.

4) Den grønne guide viser, hvordan tag-
måtterne er bygget op: Øverst er selve 
mos- eller sedum-bevoksningen, den 
gror i 25-30 mm jord, som ligger på et 
armeringsnet. Nederst et lag fiberdug. I 
Augustenborg er taget leveret i måtter 
lige til at lægge ud, af firmaet Veg Tech, 
som har specialiseret sig i belægning til 
grønne tage.

5) Et grønt tag skal have en solid tag-
dækning – pap er glimrende – og man 
skal sikre sig, at selve tagkonstruktionen 
kan bære den øgede vægt. Det gælder 
først og fremmest for semi-intensive og 
intensive tage, fordi bevoksningen dér 
er meget tung. Uanset hvilken beplant-
ning man vil etablere, er det helt afgø-
rende, at der er en vandtæt membran 
i bunden.
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- Vi ved jo alle, at hvis en bolig har udsigt til noget skønt, 
så stiger ejendommens værdi. Med grønne tage kan man få 
udsigt til grønne enge midt i byen (foto 6). Det er attraktivt, 
og det vil påvirke prisen.

Hun forudser også, at det i fremtiden bliver billigere at 
forsikre klimatilpassede bygninger, og at klimahensyn i det 
hele taget kommer til at spille en helt anden rolle i forhold 
til den måde, vi håndterer nedbør på i byerne.

- Der vil komme fokus på anderledes håndtering af regn-
vandet, siger Dorthe Rømø. Vi har haft så hulens travlt med 
at få det hele ledt ned i kloakkerne, men i stedet skal vi til at 
tænke på regnvand som en kæmpe ressource og bruge det 
rekreativt i byrummet. 

6) Om sommeren er de semi-intensive tage som rigtige haver, mens et eks-
tensivt tag med sedum, som her, mest af alt tager sig ud som en spraglet 
blomstereng. Foto: Louise Lundberg, Green Roof Association Scandinavia.

1) Overskudsvandet fra de grønne tage løber i åbne kanaler vi-
dere ind gennem det åbne regnvandssystem i Augustenborgkvar-
teret.

3) Vandet fra bolig-
blokkene løber via de 
såkaldte løgrender.
4) De løgformede 
forhøjninger i bun-
den af renderne ska-
ber hvirvler i vandet, 
som hjælper vandet 
med at passere hurti-
gere og lettere ud til 
de større kanaler. 



 danskVAND 1/10 15 

Åbne afløbssystemer har ændret Malmø-bydelen Augustenborg fra et trist og nedslidt 
kvarter til et attraktivt boligområde med rislende vand i åbne kanaler og små damme 
med fisk og springvand.

Regnvand forvandlet fra 
problem til ressource 

Løgrender – en succes-idé
Det særlige begynder ved nedløbsrørene. De går ikke i jor-
den, men ender et lille stykke over fortovet, så regnen fra ta-
gene kan løbe ud i åbne render i flisebelægningen eller i lidt 
dybere render skjult under riste i fortovet (se foto 2).

Fra fortovene risler vandet videre mellem husene i små 
kanaler med løgformede forhøjninger i bunden (foto 3). De 
er udformet, så de fremmer vandets flow og har vist sig at 
være meget effektive (foto 4). Samtidig er løgrenderne et 
godt eksempel på en meget vellykket inddragelse af om-
rådets indbyggere, for ideen er fostret af en lokal beboer, 
kunsthåndværker Morten Ovesen, der oprindeligt er dansk.

Ovesen har en særlig passion for vand og vands bevægel-
se, og hjemme i lejligheden puslede han på hobbyplan med 
forskellige opfindelser inspireret af den østrigske forstmand, 
opfinder og filosof Viktor Schaubergers ideer om vands na-
turlige bevægelsesmønstre i naturen. Ovesen fik projektle-
delsen for Ekostad Augustenborg gjort interesseret i sin op-
findelse, og løgrenderne viste sig ikke kun at være et plus 
for regnvandssystemet – de har også banet vejen for hans 
personlige succes. Morten Ovesen har fået mønsterbeskyt-
tet sin idé, og i dag lever han af at være opfinder. Sammen 
med fem partnere ejer og driver han firmaet Watreco, som 
arbejder med vandteknologier inspireret af naturen, og fir-
maet blev i 2009 kåret som Sveriges Clean Tech Company 
of the Year.

Engang var regnvand en pestilens for Malmø-bydelen Augu-
stenborg. Kraftig regn fik gang på gang kloakkerne til at løbe 
over, så kældrene blev oversvømmede, og stanken plagede 
beboerne. Men sådan er det ikke længere. I 1998 lancerede 
kommunen og boligselskabet MKB sammen en omfattende 
renoveringsplan for hele området, som nu har forvandlet by-
delen til et mønstereksempel på bæredygtig byfornyelse un-
der navnet ”Ekostad Augustenborg”.

En af de radikale forandringer er, at Augustenborg nu har 
fået et åbent regnvandssystem, som har ændret områdets 
karakter fuldstændig, og en våd vejrudsigt er ikke længe-
re er signal til viceværterne om at styrte ned i kældrene og 
finde pumperne frem. Nu betyder skybrud bare, at vandet 
vil strømme hurtigere i kvarterets åbne regnvandskanaler (se 
foto 1), at frøerne vil boltre sig mellem sivene i vådzonerne, 
og at lavningerne i plænerne langs kanalerne bliver til små-
søer, hvor børnene kan afprøve, om gummistøvlerne stadig 
holder tæt.   

- Vandprojekterne i Augustenborg er især spændende, 
fordi de er del af en stor samlet plan for bydelen, som også 
omfatter bygningsrenovering, energibesparelser og meget 
mere. Det er meget specielt at gennemføre sådan et vand-
projekt i en eksisterende bebyggelse centralt i byen, og vi 
har gjort mange nyttige erfaringer, som vi kan bruge andre 
steder, siger afdelingschef Marianne Beckmann fra i forsy-
ningsselskabet VA SYD.

2) Alle nedløbsrør ender et stykke over 
jorden, og vandet løber enten i en åben 

forsænkning (rende) i fortovet eller under 
en rist ud til de lidt større løgrender.
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6) Vandet bliver udnyttet rekreativt og har gjort de grønne områder 
langt mere varierede og attraktive, end de var før.
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Kæmpe kapacitet
For vandet i Augustenborg betyder løgrenderne derimod 
fremdrift i helt konkret forstand: Det hvirvler mellem løgene 
hen til bredere kanaler og grøfter, som i nogle lavninger bre-
der sig ud over de grønne plæner og bliver til vådområder 
med siv og andre vandelskende planter (foto 5).

Mellem husene er der damme – omkring 30 i alt – nogle 
med fisk og springvand og små broer, der giver området et 
varieret og parkagtigt præg, mens andre er mere som natur-
lige vandhuller (foto 6). Sidste stop på vandets rejse er en siv- 
og træomkranset sø (foto 7), og derfra går overløbet i regn-
vandsledningen ude under gaden og ender i Øresund.

De grønne områder omkring beboelsesblokkene har ka-
pacitet til at rumme vældige mængder af regn. Siden syste-
met blev etableret, er der flere gange faldet både 10-årsregn 
og 20-årsregn – altså regn af en intensitet, som ellers nor-
malt kun forekommer henholdsvis én gang hvert tiende og 
hvert tyvende år.

- Det kan se meget voldsomt ud, når kanalerne svulmer 
op, og søerne går over deres bredder, men det hele fungerer 
udmærket, og siden det åbne regnvandssystem blev etable-
ret, har ingen haft oversvømmelse i kælderen, siger Marian-
ne Beckmann fra VA SYD. 

En vigtig detalje er dog, at regnvand og spildevand også 
er blevet skilt ad i separate ledningsnet, samtidig med at det 
nye regnvandssystem blev etableret, og i hele Malmø er se-
parate systemer nu reglen snarere end undtagelsen. Kun 30 
pct. af regnvandet ender i kloakken. 

Vigtig inspirationskilde
Erfaringerne fra Augustenborg har inspireret langt ud over 
Sveriges grænser, og i dag er beboerne i det førhen så ned-
slidte kvarter stolte over at opleve strømmen af udenlandske 
besøgende, som hver uge året rundt kommer for at studere 
de mange miljøtiltag i bydelen, fra regnvandshåndtering og 
grønne tage til affaldssortering og bæredygtig bygningsre-
novering. 

- Vi har ikke kopieret regnvandssystemet direkte andre 
steder, siger Marianne Beckmann. 

- Augustenborg var et fuldskalaeksperiment, som vi ikke 
har haft andre af, men i nye bebyggelser kan vi udnytte de 
erfaringer, vi har høstet her. Vi kan også tilpasse principper-
ne, så de fungerer for eksempel i villakvarterer, hvor vi øje-
blikket arbejder på at indføre åbne regnvandssystemer med 
nedsivning, forklarer hun.

Hun mener, at andre også med fordel kan lade sig inspi-
rere af Augustenborgs eksempel. Vel at mærke, hvis man hu-
sker, at den vigtigste forudsætning for succes med den type 
projekter er et godt samarbejde mellem alle parter: kommu-
nen, boligselskabet, forsyningsselskabet og borgerne. Uden 
en vellykket dialog var så omfattende et projekt som Ekostad 
Augustenborg aldrig blevet til noget. 

5) Nogle steder vider kanalerne sig ud til vådom-
råder med planter, som kan optage ekstra vand 
ved skybrud.

7) Endestationen for vandet i Augustenborg! Fra søen løber det ud i et sumpet område med pil og bu-
skads, og det vand der er tilbage, når buskene har taget hvad de vil have, bliver ført ud i regnvandsled-
ningen under den befærdede gade, der omkranser boligkvarteret, og ender i Øresund. Malmø har nem-
lig et tostrenget afledningssystem, hvor spildevand og regnvand kan håndteres hver for sig.

 REGNVAND FORVANDLET FRA PROBLEM TIL RESSOURCE


