
Book et skræddersyet kursus om grønne tage

Sådan får du succes med 
grønne tage
 



Hvordan udnytter I det fulde potentiale med grønne tage?

Overvejer I at integrere grønne tage som en del af jeres byggeri, design eller bæredygtige 
og klimatilpassede byudvikling, så rejser der sig sikkert spørgsmål som hvorfor og hvordan? 
Afhængigt af om det er fra et byplanlægningsperspektiv, projekterings- og eller investerings-
perspektiv kan andre spørgsmål desuden være: 

•	 Hvordan	kan	grønne	tage	indgå	som	bæredygtigt	design	og	i	fremtidig	byudvikling?
•	 Hvordan	sikrer	vi	kobling	mellem	krav	og	kvalitet?
•	 Hvor	ligger	incitamentet	for	bygherrer	-	for	kommune	-	for	borgere?	
•	 Hvor	ligger	de	kritiske	faser	og	de	største	tekniske	udfordringer?
•	 Hvordan	ser	totaløkonomien	eller	en	business-case	for	grønne	tage		ud?

Bliv klædt på til at arbejde med grønne tage
     

    Står du over for at skulle arbejde med grønne tage, så kan Grontmij som Danmarks førende   
    rådgiver inden for grønne tage tilbyde jer et skræddersyet kursus, så I får det bedste grundlag  
    for at komme i gang.
    
    Med udgangspunkt i jeres behov, vil undervisningen berøre disse emner:

	 	 	 	 •	 Tekniske	aspekter	fra	planlægning	til	vedligeholdelse
	 	 	 	 •	 Proces,	plan	og	politik	med	grønne	tage
	 	 	 	 •	 Designovervejelser	i	relation	til	benefits	
	 	 	 	 •	 Forretningsmæssige	tilgange
    



- 

Teknisk perspektiv
Grønne tage hele vejen fra planlægning til 
vedligeholdelse

- Anlægsarbejde med grønne tage 
- Spring faldgrupperne over
- Materialevalg, opbygning, afløbstekni- 
  sk design, korrekt installation

Bygherrer perspektiv
Grønne tage som en investering 
 
-	Hvordan	tilfører	grønne	tage	 
  merværdi til byggeriet?
- Design, planlægning og økonomiske  
  betragtninger.

Politisk perspektiv
Grønne tage et bæredygtigt potentiale for 
byggeriet, byen og borgeren

- Fra idé til virkelighed – hvordan.
- Hvilke internationale erfaringer kan vi  
   inspireres af?
- Kobling mellem marked, incitamenter  
  og kvalitet.
- Grønne tage som en del af klimatilpas- 
  ningen, LAR løsningen eller strategien  
  for biodiversitet.

By, borger og virksomhedsperspektiv
Grønne tage er ikke bare grønne tage

- Hvilke typer grønne tage kan tilføre 
  byen, borgeren og virksomheden  
  værdi?
- Hvad med det eksisterende byggeri og  
  grønne tage?
- Hvordan ser et æstetisk intelligent  
  design ud?

Disse og andre emner vil vi komme ind på i løbet af kurset afhængigt af jeres behov.
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 Info om kurset

Barbara Kleinlercher er uddannet Accredited Green Roof Professional fra USA og har helt 
fra studietiden arbejdet intenst med grønne tage. Et arbejde hun har fortsat og accelere-
ret hos Grontmij, hvor hun har været ansat siden foråret 2011. Til daglig rådgiver Barbara 
kommuner, forsyninger, leverandører og producenter af grønne tage og har særligt 
fokus på at overføre udenlandske erfaringer til Danmark. Barbara er aktiv bidragsyder til 
projektet ’Vand i Byer’ om grønne tages hydrauliske egenskaber og holder sig up to date 
inden for sit område ved at deltage i de mest anerkendte konferencer om grønne tage 
rund om verden. 

Dorthe Rømø har som initiativtager til projektet grønne tage i København igennem de 
seneste seks år arbejdet med grønne tage inden for plan og politik. Med afsæt i hendes 
viden om grønne tage og forståelse for det politiske, strategiske og planlægningsmæs-
sige arbejde, har Dorthe givet en stribe oplæg, forelæsninger og afholdt workshops for 
rådgivere, kommuner, arkitekter og Universitetet. Dorthe har også deltaget som oplægs-
holder på en stribe store internationale konferencer og har et stort internationalt netværk, 
som hun trækker inspiration og de nyeste initiativer ind i arbejdet med grønne tage fra. 

Kurset henvender sig til
Kommuner, forsyninger, ingeniører, landskabsarkitekter, arkitekter, byggeherrer, entreprenører, Natursty-
relsen, Miljøstyrelsen, miljøforvaltninger, planlæggere, boligforeninger med flere.

Varighed, form og pris 
Kurset kan holdes hos jer eller os som par timers oplæg, som halv- eller heldags workshop eller som 2-3 dages 
tematiseret seminar. 

Pris pr. person fra kr. 2.500,- afhængig af varighed og form (priseksempel: kr. 2.500 pr. person for 4 timers 
oplæg).  Der kan maksimalt være 15 deltagere pr. kursus.

Grontmij tilbyder også at udarbejde tekniske vejledninger, tjeklister for godkendelse af byggeprojekter 
og inspirationskataloger.

Tilmelding:
Barbara Kleinlercher T 4348 6926 M 27236926 E Barbara.Kleinlercher@grontmij.dk   
Dorthe Rømø T 4348 6681 M 91377204 E Dorthe.Romo@grontmij.dk         

Kort om underviserne


