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Hvad er et sedumtag?
Et sedumtag eller et grønt tag er et 
tag med beplantning, der fungerer 
som tag belægning. Navnet sedum 
er det latinske navn for de stenurter, 
man oftest anvender til grønne tage. 
Populariteten på grønne tage er støt 
stigende af flere årsager. Først og 
fremmest er der nogle helt klare funk-
tionelle fordele ved at vælge grønt 
tag, og dernæst er der det æstetiske 
og trivselsmæssige aspekt. De grønne 
tage er et smukt valg, der kan om-
danne de store tagflader til grønne 
områder og dermed bringe et lille 
stykke af naturen ind i bebyggelsen. 

Forskellige typer sedumtag
Der findes flere forskellige typer 
af sedumtage, og alt efter hvilken 
leverandør man vælger, findes der 
forskellige systemer. Fælles for dem 
alle er dog, at de kræver en vandtæt 
membran, der som oftest vil bestå af 

to-lags tagpap. Nogle grønne tage, 
fx dem fra Nature Impact, leveres i 
bakker, der sikrer en meget hurtig 
montage. Alt efter hvilken type 
stenurt man vælger, kan taget have 
forskelligt visuelt udtryk, fra sted-
segrøn til varierende efterårsfarver 
afhængigt af vejret.

Kan alle bygninger få grønt tag?
Vægten af planterne er væsentlig 
at tage med i betragtning, når man 
planlægger. Det stiller større krav til 
konstruktionen, og sedumtage kan 
som tommelfinger regel kun monteres 
på flade tage og tage med en relativt 
lav taghældning, det vil sige maksi-
malt 30° hældning. 

Fremtidens   
funktionelle tage
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Øget biodiversitet
Der er også stor fokus på at sikre bi-
odiversiteten og selvom grønne tage 
ikke i sig selv er løsningen, kan de 
grønne tage være med til at fungere 
som spisekammer for insekter i form 
af pollen. Alt andet lige bidrager de 
grønne, organiske tage mere positivt 
end almindelige tage.

Bedre luftkvalitet
Planterne på sedumtage har en 
positiv effekt på luftkvaliteten, i sær-
deleshed i større byer, hvor luftforu-
reningen er værst. Tagene absorberer 
de små partikler i luften og binder 
CO². Partikler, der ikke absorberes, 
men bliver på plantens overflade skyl-
les ned i jorden og omdannes til syrer 
og salte.

Bedre trivsel
Æstetikken ved grønne tage bør man 
bestemt ikke undervurdere, og det er 
en efterhånden anerkendt antagelse, 
at jo mere natur vi omgiver os med, 
jo bedre bliver vores trivsel. På mange 
nybyggerier og etablering af nye 
bydele er det tydeligt, at der bliver 
arbejdet for at integrere naturen ind 
i bybilledet og dermed skabe grønne 
omgivelser.

Fordele ved at vælge 
grønne tage
Forlænger tagpappets levetid
Isoleret set har sedumtage en lang 
levetid, når den løbende vedligehold-
else udføres korrekt. Visuelt set står 
taget flot i mere end 30 år, og så har 
beplantningen den fordel, at den 
beskytter den underliggende tagpap 
mod vejrets nedbrydning og dermed 
forlænger levetiden. 

Forsinkelse af nedbør
Alle prognoser peger på, at mæng-
den af nedbør vil øges de kommende 
mange år. Det stiller store krav til 
kloaksystemerne. Fordelen ved 
grønne tage er, at de optager store 
mængder regnvand og ydermere for-
sinker afledningen af nedbør. Det er 
især værd at tage med i betragtning, 
når der kommer store mængder på 
kort tid, der skal ledes væk. I byerne 
er det især svært pga. asfalt, fliser 
og hårde tagflader, der ikke optager 
regnvandet.  
 
Sedumtag kan optage helt op til 50% 
af nedbøren og kan derfor spille en 
aktiv rolle, når der skal ind tænkes 
lokal afledning af regnvand, de 
såkaldte LAR løsninger, i nye bygge-
projekter og renoveringer. 

På de næste sider kan du dykke 
ned i udvalgte projekter, hvor vi 
har arbejdet med grønne tage i 

forskellige sammenhænge.

•   Grønne tage kan reducere  
nedløbet fra  tagflader 

     med over 50%

•   Sedumplanter sikrer bedre  
luftkvalitet ved fx. at  

binde CO2
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En del af 
landskabet
Midt i det smukke himmerlandske  
hedelandskab ligger HimmerLand,  
et luksuriøst resort med bl.a. golf, 
gastronomi og spa. I 2020 ud- 
videde Lars Larsen Group, der 
ejer HimmerLand, og vi har  
etableret 1.230 m² sedum- 
tag med 2-lags tagpap og  
sedum fra Nature Impact. 
 

Himmerland



Himmerland

Midt i naturen
Naturen spiller en væsentlig rolle i 
HimmerLand, og derfor var sedumtag 
et oplagt valg. På den måde kunne vi 
integrere bygningen i det omkring-
liggende landskab.

Fordelen ved sedumtag er, at det 
skifter farve i takt med, at årstiderne 
skifter. På den måde bidrager taget til 
følelsen af at have naturen helt tæt 
på, fordi planterne ser forskellige ud 
alt efter, om det er forår, sommer, 
efterår eller vinter. 

Funktionelt og æstetisk
Ud over at udfylde en æstetisk rolle 
og skabe sammenhæng mellem den 
himmerlandske hede og bygningerne 
udfylder sedumtaget også en funk-
tionel rolle. De små planter bliver 
nemlig med tiden hjemsted for  
insekter og andre planter. 

Dermed yder sedumtaget sit eget lille 
bidrag til biodiversiteten i området, 
ligesom det producerer ilt til atmos-
færen. Samtidig er planterne med 

til at forsinke regnvand og sørger 
dermed for, at der ikke opstår uhen-
sigtsmæssigt store mængder vand, 
der skal håndteres på én gang. 

Det grønne tag er med til at skabe 
et helhedsorienteret indtryk for hele 
resortets æstetik uden at gå på kom-
promis med hverken funktion eller 
udseende. 

Også til tage med hældning
Grønne tage ses ofte på flade tage, 
men det er faktisk ikke et krav. Se-
dumtage kan sagtens fungere på 
tage med helt op til 30° hældning 
uden at der opstår problemer. 

Risikoen ved at etablere grønt tag på 
for stejle tage er, at planter og jord 
skrider ned. Derfor skal man tage 
højde for, at tagkonstruktionen kan 
bære vægten og at der etableres de 
nødvendige støttepunkter. 
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Moderne  
& enkelt
funktioner
I kategorien erhvervsbyggeri er det 
nye DLG hovedkontor et virkelig 
enestående byggeri, hvor der er 
tænkt over alle detaljer for at  
ska be den mest optimale bygning, 
både visuelt og funktionelt.  
DLG hovedkontoret ligger smukt 
placeret midt i land skabet med 
udsigt til Lillebæltsbroen og  
de smukke omgivelser  
ved Lillebælt.

DLG hovedkontor



DLG hovedkontor

Se flere cases her

Funktionelle, grønne tage
Den karakteristiske bygning udgør 
samlet set 7.500 m² og spreder sig 
i tre markante fløje. Bygningen er 
beklædt med teglsten, der brydes af 
store glaspartier ud mod marker og 
vand. Taget er etableret med grønt 
sedumtag fra Nature Impact. Ud over 
at bidrage til bygningens naturlige 
udtryk har de grønne tage også en 
funktionel betydning. Selve taget 
udgør 2.400 m² tagpap og sedum, 
der understøtter bygningens moderne 
og enkle udtryk, der falder smukt i 
tråd med områdets storslåede  
naturomgivelser.

Først og fremmest bidrager sedum-
taget til at aflaste kloakkerne, fordi 
det kan reducere nedløb fra regnvand 
med mere end 50%. Dermed belastes 
kloaksystemet væsentligt mindre.
 

Danske kvalitetsmaterialer
Til byggeriet er der anvendt dansk-
producerede kva litetsmaterialer, der 
er udviklet til det danske vejr og har 
en lang levetid selv under vanskelige 
vejrforhold. Fordelen ved sedum-
taget er endvidere, at det er med til 
at forlænge tagets levetid, fordi det 
beskytter tagpappen mod vind  
og vejr. 

Netop fordi sedumtage gør mere end 
blot at føre en æstetisk dimension til 
byggeriet, er det væsentligt at vide, 
hvordan man skaber den bedste 
løsning, hvor der er taget højde for 
vægt på tagkonstruktionen, tag-
hældning og membran.
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Det bedst mulige slutresultat
Vi ved, at høj kvalitet, tætte 
samarbej der og gode resultater ikke 
kommer af sig selv. Det opstår i sam-
spillet mellem os som professionelle 
tagdækkere og de entreprenører, 
kunder og øvrige faggrupper vi hver 
dag arbejder sammen med.

Vi er optaget af, at slutresultatet  
bliver bedst muligt, og vi bliver ofte 
valgt til større og komplekse projek-
ter, fordi vi er teknisk og fagligt  
velfunderede samt overholder  
deadlines. 

Sammen om
visionære løsninger
Fremtidens tage
Når vi kigger på antallet af visionære 
byggerier, der er skudt op de sidste 
mange år, er det tydeligt, at grønne 
tage og fokus på progressivt byggeri 
vinder mere og mere indpas. Den ud-
vikling støtter vi i høj grad op om, og 
vi tror på, at uddannelse og fremsyn-
ethed er vejen frem, når det handler 
om at få synliggjort fordelene ved 
grønne tage. 

Vores store force er at blive inddraget 
så tidligt som muligt i processen. Vi er 
kendetegnet af erfarne fagfolk, der 
altid er opdateret på nyeste viden. 
Vi ve jleder gerne om nye muligheder, 
nye vinkler og faldgruber inden for 
tagdækning. 
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Dansk kvalitet 
Hetag Tagdækning består af 7 for-
skellige selvstæn dige enheder, der 
alle lever op til de kvalitetskrav, der 
knytter sig til Hetag Tagdækning.

Vi har et stærkt samarbejde på tværs 
af landet, og det er din garanti for 
kvalitet i både materialer, udførsel  
og vejledning. 

Vi er en landsdækkende kæde, og 
det betyder, at du altid har mulighed 
for at vælge en kvalitetsløsning fra 
Hetag Tagdækning. Vi har stort fokus 
på at anvende danske kvalitetsmateri-
aler, der er skabt til det danske klima.

En stærk samarbejdspartner
De seneste år har vi bidraget til flere 
DGNB certi ficerede byggerier og er 
en stærk samarbejdspartner, når det 
handler om at navigere i gældende 
lovgivning, materialedokumentation 
og miljø påvirkning. 

Vi står altid klar til sparring og vej-
ledning til både offentligt byggeri 
samt industri- og erhvervsbygninger 
og har stor erfaring i at indgå i store 
projektafviklinger, hvor både kvalitet, 
deadlines og økonomi er i fokus.

Kvalitet i hele landet
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Jylland

Hetag Nordjysk Tag A/S
Hjallerup Erhvervspark 4B
9320 Hjallerup
T. 98 28 40 19

Hetag Morsø Tagdækning A/S
Grønlandsvej 8
9700 Nykøbing Mors
T. 61 74 51 66

Hetag Tagdækning Nord A/S
Søren Nymarks Vej 6D
8270 Højbjerg
T. 86 17 58 00

Hetag Tagdækning Syd A/S
Lundagervej 16
8722 Hedensted
T. 76 75 26 26

Fyn

Hetag Fyn A/S
Industrivej 2
5750 Ringe
T. 70 20 14 22

Sjælland & øerne

Hetag JK Tagentreprise A/S
Kantatevej 24
2730 Herlev
T. 44 92 47 01

Hetag IFA Tagdækning A/S
Vadebrovej 36
4891 Toreby L.
T. 54 43 97 91

Kontakt os
i hele landet
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