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HighLine™
– Systemer til taghaver



HighLine™

Inspireret af en ombygget højbane...
High Line Park i New York City er et markant og ikonisk landmærke. Det er et resultat af en inno-
vativ tankegang, vedholdenhed og engagement i en særlig grad, der nu har resulteret i et af New 
York Citys mest velbesøgte, rekreative områder. High Line er en kilde til inspiration hos byplan-
læggere og landskabsarkitekter verden rundt, og også for os hos Milford.

Vi er drevet af en passion for at skabe mere menneskevenlige og behagelige storbyer. High Line er 
et perfekt eksempel på, hvilken forvandling der kan skabes når kreative og tekniske tanker arbe-
jder målrettet og i fællesskab.
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HighLine™ – Systemer til taghaver

Inspireret af en ombygget højbane... Taghaver og ophold i højden under åben himmel bliver mere og mere populært, særligt i de tæt 
bebyggede og tidligere industriområder, der nu transformeres til beboelse. Her udgør taghaver 
og tagterrasser unikke, rekreative pusterum – væk fra dagligdagens travlhed – som afgrænsede 
grønne oaser, hævet over det evigt myldrende byliv.

Disse tiltag i byerne er tekniske, komplekse anlæg og konstruktioner, der er krævende at udføre. 
Beplantning på toppen af en bygningskonstruktion er en særlig, specialiseret disciplin med man-
ge faglige og tekniske aspekter – både i design- og i anlægsfasen.

Produkterne i HighLine™-serien er udviklet til arkitekter og landskabsarkitekter i arbejdet med at 
løse udfordringerne på den mest effektive, tekniske og økonomiske måde.
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SLOPE™ dørprofil. SLOPE™ lamel- eller gitterrist. SLOPE™ taghaverende. GRIP™ kantholder.1 2 3 4
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RoofEdge™ alu-kantafgrænsning.5
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Med HighLine™ kan du 
opføre taghaver, der 
lever op til de bygge-
tekniske krav og an-
befalinger, samt sikrer 
bygningen en optimal 
beskyttelse

Der findes en række krav og anbefalinger, man skal 
gøre sig bekendt med i forbindelse med design og 
anlæg af et grønt tag, taghaver og tagterrasser. 
De handler blandt andet om adgangsforhold, fugt-
beskyttelse og brandsikkerhed.

Da der er forskelle på tværs af de skandinaviske 
lande, anbefales det at der tages udgangspunkt i 
aktuel og gældende litteratur det pågældende sted. 
Der er dog nogle mere generelle principper som altid 
optræder når man anlægger rekreative og grønne 
anlæg i højden:

Adgangsforhold og tilgængelighed – der er typisk 
krav om niveaufri adgang til og fra en taghave. Det 
kan være svært at opfylde, særlig i de mange tilfælde 
hvor der er lav inddækningshøjde.

Inddækningshøjde – der er anbefalet en minimumsi-
nddækningshøjde, der er nødvendig for beskyttelse 
imod fugt. Til at undgå risikoen for vandindtræn-
gen ved mere intens nedbør er det særligt vigtigt 
dels med tilstrækkelig inddækningshøjde og dels 
mulighed for en effektiv afledning af overfladevand.

Brandsikkerhed og -forebyggelse – det kan være 
særlig vigtigt for grønne, tilplantede tage, at der 
etableres vegetationsfrie områder. Disse kan fungere 
som brandbælter og besværliggøre at en eventuel ild 
breder sig. Der bør dog altid indhentes brandteknisk 
rådgivning i forbindelse med projektet.
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SLOPE™ – Taghaverende med justerbare 
højde
Stort set alle tagterrasser og taghaver anlæg-
ges på en fast konstruktion med hældning mod 
dræn og afløb. Montering af en traditionel ren-
de på et skrånende underlag er både besværlig 
og unødig tidskrævende.

SLOPE™ er designet specifikt til at håndtere 
denne problemstilling. Rendens højde justeres 
ved monteringen, så den står stabilt og i den 
ønskede position. Hermed fjernes behovet for 
opklodsning og punktvis understøttelse, som 
håndværkerne ellers så ofte kæmper med.

Rendeelementerne og risten fremstilles i gal-
vaniseret stål. Systemet leveres med samlings- 
og endestykker for en hurtig monteringsproces, 
en pæn finish og et enkelt udtryk.

Frederiksbjerg Skole i Aarhus, med produkterne fra 
Milford. Tegnet af Henning Larsen Architects.
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SLOPE’s enkle princip giver markant 
reduceret tidsforbrug

Varenr. Højde Bredde Længde Galv. stålrist

MRS1308-12/GR/200/S 80-120mm 130 mm 2000 mm 2 stk. gitterrist

MRS1308-12/LR/200/S 80-120mm 130 mm 2000 mm 2 stk. lamelrist

MRS1312-18/GR/200/S 120-180mm 130 mm 2000 mm 2 stk. gitterrist

MRS1312-18/LR/200/S  120-180mm 130 mm 2000 mm 2 stk. lamelrist

MRS/Z Dørprofil Efter mål Efter mål –

Ristene opfylder krav til maskestørrelse og er egnet til førerhund og kørestol.

Rendens vigtigste funktion er at lede nedbøren fra taghaven og tagterrassen hurtigt til afløb, så 
den ikke kan forårsage opfugtning og skade på bygningen. Derfor er det vigtigt at den står kor-
rekt og fastholder sin position.

Den markant hurtigere arbejdsgang med monteringen, kombineret med at renden er under-
støttet i hele dens længde, og ikke kun punktvis, som det sker med opklodsning, skaber et langt 
mere attraktivt og stabilt slutprodukt.

Drænende bærelag

Drænbakke

SLOPE™ rende

Betondæk

Galv. stålrist

Beskyttende membran

Vandtæt lag

Isolering

Monteringsprincip

Dørprofil

De to ristmodeller til SLOPE™ 

– hhv. gitterrist og lamelrist – kan begge leveres pulverlakeret i alle 

RAL-farverne. Ristene er som standard i galvaniseret stål, men kan også 

bestilles i rustfrit stål.
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Värteterminalen i Stockholm.
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GRIP™ – Kantholder til nem opbygning af 
kantafgrænsning på taghaver

Varenr. Længde Maks. højde på kantprofil Tykkelse på kantprofil

MKG1105/200 2000 mm 60-150 mm 5-10 mm

GRIP™ er en kileformet kantholder, fremstil-
let i ekstruderet plast, som placeres løst på 
bund-opbygningen eller underlaget. Kantaf-
græsningen – uanset om der anvendes stål, al-
uminium eller et kompositmateriale – placeres 
helt enkelt i holderen og nivelleres på plads ved 
brug af plastkiler. Herefter indbygges eventu-
elt bærelag og belægningen færdiggøres, og 

der kan fyldes muld i det tilstødende bed. Der 
er intet behov for svejsning eller forankring, og 
dermed ingen risiko for at gennembryde den 
underliggende membran.

Med GRIP™ er det lettere og hurtigere end no-
gensinde før at etablere og anlægge stier, bede 
med kantafgræsning på taget.

Muldbed

GRIP™

Belægning

Kantprofil

Monteringsprincip

Betondæk

Beskyttende membran

Vandtæt lag

Isolering

Græs, muld, løse sten, barkflis, sand.

Asfalt, flisebelægning, beton, gummi, grus.
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RoofEdge™ er en specialdesignet kantprofil, 
fremstillet i aluminium, og særligt velegnet til 
kantafgrænsninger på de lange lige stræk.

RoofEdge™ har nogle unikke egenskaber, som 
gør den ideel til taghaver. Den brede fodp-
lade giver den stabilitet, der er nødvendig når 
forankring ikke er mulig. De høje vertikale ud-
stansninger muliggør vandbevægelse sideværts 
og hen over tagfladen. Dermed elimineres en 
uhensigtsmæssig vandmætning.

RoofEdge™-profilerne fås i 4 standardhøjder, 
men kan også fremstilles på specialmål.

RoofEdge™ – Aluminiumskant til de lange 
lige stræk
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Græs, muld, løse sten, barkflis, sand.

Grus, sten.

Anlæg af taghaver og tagterrasser kræver 
meget ofte særlig hensyntagen til den samlede 
vægtbelastning.
RoofEdge™ er kantafgrænsning i unik letvægtsklasse, hvor 
alt unødigt materiale er fjernet, men hvor styrke og funktionalitet er 
bibeholdt.
Med enkle samlinger er systemet hurtigt og nemt at montere, hvilket op-
timerer tidsforbruget for entreprenøren.

RoofEdge™

Bærelag eller 
tilstødende bed

Betondæk

Bed

Monteringsprincip

Varenr. Højde Bredde Tykkelse Længde Materiale

RE150M 100 mm 150 mm 2 mm 2500 mm Aluminium

RE100M 100 mm 100 mm 2 mm 2500 mm Aluminium

RD75M 75 mm 100 mm 2 mm 2500 mm Aluminium

RE50M 50 mm 100 mm 2 mm 2500 mm Aluminium

Beskyttende membran

Vandtæt lag

Isolering
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We create liveable cities where people feel 
happy, healthy and safe


