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GRØNNE TAGE BIDRAGER TIL MÅL 
OG DELMÅL:
MÅL 11: BÆREDYGTIGE BYER OG LOKALSAMFUND
Vi skal gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, 
sikre, robuste og bæredygtige.

DELMÅL 11.6. REDUCÉR BYERNES MILJØBELASTNING
Inden 2030 skal vi reducere den gennemsnitlige miljøbelastning 
pr. person fra verdens byer. Det skal blandt andet ske ved at 
give speciel opmærksomhed til luftkvalitet og håndtering af 
skrald og andre former for affald.

MÅL 13: KLIMAINDSATS
Vi skal handle hurtigt for at bekæmpe klimaforandringer og 
deres konsekvenser.

DELMÅL 13.1. STYRK MODSTANDSKRAFT OG 
TILPASNINGSEVNEN TIL KLIMARELATEREDE KATASTROFER
Vi skal styrke modstandskraften og tilpasningsevnen hos 
alle lande, så de bedre kan modstå klima-relaterede risici og 
naturkatastrofer.

MÅL 15: LIVET PÅ LAND
Vi skal beskytte, genoprette og støtte bæredygtig brug 
af økosystemer på land, fremme bæredygtigt skovbrug, 
bekæmpe ørkendannelse, standse udpining af jorden og tab af 
biodiversitet.

DELMÅL 15.5. BESKYT BIODIVERSITET OG NATURLIGE 
LEVESTEDER
Vi skal skride til handling med det samme for at stoppe tabet af 
biodiversitet og reducere forringelsen af naturlige levesteder. 
Inden 2020 skal vi beskytte truede arter og forhindre, at de 
bliver udryddet.

BÆREDYGTIG UNDERVISNING 

FØRST OG FREMMEST 
ER TAGET CO2-NEUTRALT. 

PLANTERNE BIDRAGER 
TIL BIODIVERSITETEN OG 
SØRGER BLANDT ANDET 

FOR, AT DER ABSORBERES 
MERE REGNVAND

ELEVFORTÆLLINGER

MARCO KÆMPER FOR 
CO2-NEUTRALE TAGE

Tagdækkereleven Marco Gabriel Andersen har fremstillet en grøn tagflade. 
Han håber, at den mere klimavenlige type tag kommer til at fylde mere i 
bybilledet i fremtiden. “Mange var overraskede over, at den slags overhovedet 
eksisterer”, siger han.

DET AT BLIVE FAR HAR 
BETYDET, AT JEG FOR ALVOR 

ER BEGYNDT AT TÆNKE 
OVER, AT DER SKAL GØRES 

NOGET, HVIS DE KOMMENDE 
GENERATIONER SKAL HAVE 
EN ORDENTLIG VERDEN AT 

LEVE I 

AF DITBARNSFREMTIDBÆREDYGTIG UNDERVISNING 

Efter at Marco Gabriel Andersen blev far til en lille dreng, har han 
fået et nyt perspektiv på verden. Der skal simpelthen ske noget, 
hvis vi skal de store globale klimaudfordringer til livs, mener 
den 31-årige tagdækkerelev fra Roskilde Tekniske Skole – og det 
kan kun gå for langsomt. “Det at blive far har betydet, at jeg for 
alvor er begyndt at tænke over, at der skal gøres noget, hvis de 
kommende generationer skal have en ordentlig verden at leve i. 
Vi kan simpelthen ikke blive ved med at ødelægge kloden”, siger 
Marco, der er opsat på at bruge sit fag til at præge verden i en 
mere bæredygtig retning. Marcos prototype på et grønt tag, som 
han har udviklet på sin uddannelse, er blevet til i samarbejde med 
tømrer- og anlægsgartnerelever. 

Den bæredygtige tagflade, der består af 
plantekasser med planten stenurt, 

har flere miljømæssige fordele i 
forhold til et traditionelt sort 

tag. “Først og fremmest er 
taget CO2-neutralt. Plan-

terne bidrager til bio-
diversiteten og sørger 
blandt andet for, at der 
absorberes mere regn-
vand, hvilket kan mod-
virke oversvømmelser. 

Da planterne indeholder 
meget vand, er de samti-

dig brandhæmmende. Der 
er mange fordele ved et grønt 

tag”, mener Marco. Marco håber, 
at han med sin tilstedeværelse på 

Folkemødet i 2019 har været med til at skabe mere opmærksom-
hed omkring grønne tage – ikke mindst blandt politikerne. Både 
Dansk Byggeri og Dansk Industri viste interesse for hans projekt. 
“Jeg fik superfed respons på mit projekt. Mange var overraskede 
over, at den slags overhovedet eksisterer. Det er generelt ikke no-
get, folk kender så meget til, og det vil jeg selvfølgelig gerne være 
med til at lave om på”, siger Marco og tilføjer: “Jeg mener, at en del 
af ansvaret ligger hos politikerne, fordi grønne tage ikke er tilladt 
visse steder på grund af lokalplanerne i de områder. Det vil jeg 
gerne have ændret, så derfor gjorde jeg meget ud af at stille dem 
nogle skarpe spørgsmål ved Folkemødet”.

UDDANNELSEN BANEDE VEJEN FOR ENTUSIASMEN
For Marco er der heller ingen tvivl om, at uddannelsen på Roskilde 
Tekniske Skole har fået hans interesse for bæredygtighed til at 
spire. “Det er klart, at bæredygtighed fylder noget på min uddan-
nelse. Det er først og fremmest her, jeg har fået øjnene op for 
grønne tage”, siger den 31-årige tagdækkerelev. 

Marco er opsat på at kunne bidrage til, at tagdækkerbranchen 
rykker sig i en mere bæredygtig retning, selv om han naturligvis er 
bevidst om, at der også er andre vigtige faktorer at tage hensyn til 
– eksempelvis økonomi samt kundernes ønsker og behov. “Der er 
selvfølgelig andre væsentlige hensyn, der også spiller ind, når man 
skal drive en virksomhed”. Derfor er han ved at opbygge et net-
værk af virksomhedskontakter. “Når jeg engang er færdig, skal jeg 
helt sikkert ud at arbejde med grønne tage – gerne i samarbejde 
med nogle anlægsgartnere – så jeg kan være med til at realisere 
den grønne omstilling. Det skal være mit primære fokusområde og 
speciale”, slutter Marco Gabriel Andersen. •


