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Flere fordeler 
ved ombygging 
til fordrøyende tak
 
Blågrå og blågrønne tak er blitt viktige bidrag til overvannshåndtering og bedre luftkvalitet i byene.  
Det er også mulig å bygge slike tak når man oppgraderer bygninger. 
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Fortetting i byområder gjør at an-
delen vannabsorberende overfla-
ter reduseres, og overvannsled-
ninger får jobben med å ta unna 
en større andel av nedbøren. Ved 
intense regnskyll kan det oppstå 
kapasitetsproblemer i overvanns-
ledninger. Det medfører økt risi-
ko for tilbakeslag i kjellere samt 
oversvømmelse i områder rundt 
kummer.   

Blågrønne og blågrå løsninger 
innebærer en tverrfaglig tilnær-
ming til overvannsvannhåndtering 
og grønne/grå områder, og tak er 
attraktive å utnytte til slike formål. 
En ny rapport fra Klima 2050 be-
skriver hvilke hensyn man må ta 
ved ombygging av tak som skal bi-
dra aktivt til overvannshåndtering. 

Muligheter ved ombygging
Den overliggende oppbygningen 
på et tak kan ivareta både estetiske 
og praktiske hensyn. 

I et klimatilpasningsperspektiv 
er den mest interessante fordelen 
med blågrønne og blågrå tak at 
de reduserer belastningen på over-
vannsnettet ved å fordrøye ned-
bør og redusere avrenning ved for-
dampning og planteforbruk. Derfor 
er også etablering av blågrønne og 
blågrå tak aktuelt ikke bare for ny-
bygg, men også ved rehabilitering.

Det kan være flere årsaker til 
at man ønsker å bygge om et tak 
til et blågrønt eller blågrått tak. I 
bynære områder med tett bebyg-
gelse vil blågrønne og blågrå tak 
kunne fungere som utearealer og 
parkanlegg, samtidig som planter 
på taket kan gi bedre luftkvalitet. 

Tre typer blågrønne tak
Blågrønne tak deles ofte inn i tre 
kategorier: ekstensive, semi-inten-
sive og intensive.

Ekstensive tak er relativt lette 
og lavtbyggende tak med lite ved-
likeholdsbehov. Aktuelt topplag 
kan være sedum. Takene bygger 
typisk 60-200 mm. Et sedumtak 
tåler lite belastning. Der hvor det 
er ønskelig å utnytte taket til et 
urbant uterom, ev. der hvor klima-
et vanskeliggjør levende vekster, 
kan det være aktuelt å etablere 
et blågrått tak. Toppdekket kan 
være spesielle belegningssteiner 
som også kan kombineres med 
sedum.

Semi-intensive tak er tykkere 
og tyngre enn ekstensive tak, og 
bygger gjerne 120-250 mm. Se-
mi-intensive tak krever noe mer 
stell i form av vanning for at plan-
tene ikke skal tørke, men har bed-
re fordrøyningseffekt enn eksten-
sive tak. 

Intensive tak er tak for større 
planter/trær, og har et vekstmedi-
um på typisk 150-400 mm. 

Blågrå tak er mindre sensitive 
for lite/mye nedbør
Blågrå tak kan ha fordrøyende 
egenskaper som blågrønne tak, 
men til forskjell fra de blågrøn-
ne takene kan oppbygningen 
over tekningen bestå av eksem-
pelvis knust lettklinker og beleg-
ningsstein. Siden de blågrå tak- 
ene består av døde materialer som 
stein/steinfraksjoner, er de ikke li-
ke sensitive for varierende klima 
som grønne, levende tak med 
beplantning.

Viktig å velge riktig tak
Det er viktig å velge takoppbygning 
og beplantning som er egnet for 
klimaet på stedet. Mye frost, tør-
ke eller nedbør medfører store på-
kjenninger på et tak og kan resul- 
tere i at vekstene på taket dør. Man 
må også kartlegge vedlikeholdsbe-
hovet for den aktuelle takoppbyg-
ningen, og om takets utforming og 

beliggenhet gjør det mulig å utføre 
nødvendig vedlikehold.

Sjekkpunkter ved ombygging
En ny rapport i Klima 2050 om-
handler problemstillinger og sjekk-
punkter ved ombygging av eksis-
terende tak til blågrønne og blågrå 
tak. Den belyser forhold som må 
tas hensyn til i oppstartsfasen, pro-
sjekteringsfasen og utførelsesfasen. 
Rapporten bygger på en master-
oppgave med samme tema.
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