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Abstract 

Since cities are becoming more densely built, the green areas are replaced with roads and 
buildings, which increase the proportion of hard surfaces. The construction industry has a 
great responsibility concerning this and sustainability is a big part of the design of new 
buildings. By implementing green roofs on both new constructed buildings and already 
existing buildings, the replaced green areas will be recovered. With green roofs this study 
refers to extensive green roofs. 

The selected area in central Halmstad consists of both new and older buildings. Cultural 
labeling legally protects most of the older buildings. This label protects the building from 
demolition and renovation. These buildings are thus excluded from the survey.  

The remaining roofs in the area are categorized, based on its design and inclination. The 
different types of roofs in these categories have different conditions in the construction of 
green roofs. The aim is to obtain a potential area of the relevant roofs that have the potential 
to implement green roofs of their construction. The expectation is that this study will be 
considered to be general and could be applied to other areas as well. 
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Förord 

Detta examensarbete har utförts som en avslutande del på högskoleingenjörsprogrammet 
Byggingenjör med inriktning inom Byggkonstruktion och projektering vid Högskolan i 
Halmstad och motsvarar 15 högskolepoäng. Examensarbetet är ett självständigt arbete där 
idén uppkommit genom personliga intressen och kunskapsambitioner.  

Vi vill framförallt rikta ett stort tack till vår handledare vid Högskolan i Halmstad, Åke 
Spångberg som med en god dialog bidragit till värdefulla råd och med ett stort engagemang 
guidat oss genom arbetet.  

Under gemensamma seminarier har värdefulla tankar från kollegor ur såväl lärarlag som 
studenter presenterats, vilka har bidragit till arbetets utveckling och fortsatta framfart.  

Ett stort tack även till verksamma inom Halmstads kommun som tagit sig tid, samt visat på ett 
stort engagemang till att vilja bidra med efterfrågad information.  

Genom ett besök anordnat av Veronica Junblad på Halmstads Fastighets AB fick vi en 
djupare kunskap angående hur stomsystemet i ett flerbostadshus är uppbyggt och ger stöd åt 
takkonstruktionen. HFAB visade på en god gästfrihet där vi gavs möjligheten till att ta del av 
deras konstruktionsritningar på de byggnader som vi ansåg vara intressanta. 

Slutligen vill vi tacka verksamma inom företagen Veg Tech och Turfman vars 
verksamhetsområden är vegetationstak och som med en god dialog visat på ett stort 
engagemang att besvara våra funderingar samt bidragit med matnyttig information angående 
deras verksamhetsområden.  

 

Josefin Olsson och Felicia Agrelius 

Halmstad, maj 2016 
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Sammanfattning 

Den ständigt växande staden har bidragit till att grönområden blir ersatta av bebyggelse och 
hårdgjorda ytor. Med hårdgjorda ytor menas vägar, takytor och liknande. Genom att 
implementera gröna tak på ett flertal nyproducerade byggnader samt renovera de redan 
befintliga byggnadernas tak till gröna tak, kan de totala grönytorna utökas och därmed bidra 
till en trevligare stadsmiljö med renare luft. De gröna taken är fördelaktiga då de anses ha en 
obegränsad livslängd med tanke på att växterna på taken utökar sig genom åren genom 
pollination. Det finns ett flertal olika typer av gröna tak och aktuellt för studien är de 
extensiva sedumtaken. 

Undersökningen förutsätter att fastighetsägarna vill och behöver renovera taken på 
byggnaderna till gröna tak. För att uppnå ett ökat intresse för detta krävs en större kunskap om 
de gröna takens effekter och fördelar. Anläggandet av gröna tak medför en stor investering då 
kostnaderna är högre än vid anläggandet av övriga takmaterial. 

I centrala Halmstad har ett avgränsat område valts ut för undersökningen. Området består av 
både nya och äldre byggnader, där ett flertal av de äldre byggnaderna är kulturminnesmärkta. 
Dessa byggnader är skyddade av lagen och har därmed speciella regler angående renovering. 
Med anledning av detta har de kulturminnesmärkta byggnaderna uteslutits ur undersökningen, 
medan övriga byggnader hypotetiskt kan renoveras till gröna tak och skulle tillsammans 
utgöra en ungefärlig takyta på 96 577 m2. Genom att ta hänsyn till de krav på taklutning som 
måste uppfyllas vid anläggande av gröna tak kan ett flertal av ovanstående tak borträknas. 
Kvar blir en potentiell takyta av gröna tak som är 74 681 m2. Denna takyta skulle, efter en 
renovering, komma att utgöra 9,5 % av det utvalda områdets totala yta.  
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1 Inledning 

Gröna tak syftar på en takbeklädnad bestående av levande växter. De gröna taken kan delas in 
i tre grupper: extensiva, semi-intensiva och intensiva där de extensiva taken är det vanligaste 
taksystemet och även det taksystem som behandlas i detta examensarbete. Extensiva tak har 
även benämningen sedumtak. 

 

1.1 Bakgrund 

I dagsläget är miljön ett hett diskussionsämne och inom byggindustrin är detta inget undantag. 
Byggindustrin står för cirka 40 % av Europas energiförbrukning och bidrar därmed i relativt 
stor utsträckning till världens klimatförändringar (2010/31/EU, 2010). Utifrån detta har 
”hållbart byggande” blivit ett centralt begrepp inom byggprocessen, vilket innebär att 
byggnader med minsta möjliga negativa effekter på miljön produceras. Resultatet som vill 
uppnås är att goda kvaliteter utifrån de ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekterna 
erhålls under byggnadens hela livslängd. För att uppnå detta krävs vissa mål som bland annat 
syftar till att effektivisera användandet av resurser samt minska energiförbrukningen, vilket 
vidare bidrar till att förbättra miljökvaliteten (John et al., 2005). 

Grönytor har en påvisad positiv effekt på människor bland annat genom att sänka blodtryck, 
reducera stress och framkalla positiva känslor (Getter and Rowe, 2006). Grönytor har även 
förmågan att skapa ett välbefinnande i samhället samt bidra till minskade föroreningar i luften 
genom att binda koldioxid (Wilkinson and Feitosa, 2015). Utöver detta har de även förmågan 
att infiltrera vatten och därmed fördröja nederbördens avrinning från taket till 
dagvattensystemet (Yang et al., 2008). Som grönytor räknas parker och planteringar, men 
även vegetationssystem som gröna tak och gröna väggar. De sistnämnda är system som under 
de senaste åren har visat sig, att i stor utsträckning bidra till det hållbara byggandet (Coma et 
al., 2014). 

En ständigt återkommande fråga är bostadsbristen och det pågår ständiga diskussioner mellan 
olika intressenter angående hur många bostäder som behöver byggas under de kommande 
åren (Boverket, 2012). Något samtliga är överens om är att det måste byggas mer och en 
konsekvens av denna expansion och förtätning av stadsmiljöer, är att en stor del av de 
ursprungliga grönområdena försvinner och görs om till hårdgjorda ytor i form av tak, vägar 
och liknande.  

Andelen hårdgjorda ytor i städerna är stora och takytorna utgör i snitt ungefär 40-50 % av den 
totala arean av hårdgjorda ytor (Mentens et al., 2006). Genom att ”flytta upp” grönytorna på 
de existerande byggnaderna omvandlas de annars dolda ytorna i staden till grönytor. I de 
centrala delarna av städerna kan globala värmeöar skapas, så kallade Urban Heat Islands, som 
senare benämns UHI. Detta innebär att temperaturen i städerna är högre jämfört med på 
landsbygden, eftersom hårdgjorda ytor absorberar och lagrar solens strålar. De gröna taken 
har förmågan att binda koldioxid och sänker även temperaturen i staden (Wilkinson and 
Feitosa, 2015). Det är alltså här det gör en större nytta för stadsmiljön att anlägga gröna tak än 
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i områden med redan stor andel grönområden. Gröna tak kan reducera temperaturväxlingarna 
upp till 94 % jämfört med ett vanligt traditionellt tak (Dunnet and Kingsbury, 2004).  

Det finns en mängd olika takmaterial som används, och har använts, på de byggnader vi 
omges av. De vanligaste taktäckningsmaterialen är tegelpannor, betongpannor, plåt samt 
takpapp och kommer senare att benämnas som traditionella tak. Dessa takmaterial fyller 
funktionen att undvika fukt från att ta sig in i den underliggande konstruktionen och därmed 
hindra byggnaden från att bli utsatt för röta och mögel (Hemgren, 1998). Det gröna byggandet 
har blivit ett mer centralt begrepp vad gäller den miljömässiga hållbarheten och utifrån detta 
har de befintliga byggnadsmaterialens miljöpåverkan analyserats. Gröna tak är det takmaterial 
som är av intresse för det gröna byggandet och implementeras på ett fåtal nyproducerade 
byggnader. En faktor som styr det låga användandet av gröna tak kan tänkas vara en bristande 
kunskapsnivå och otillräckligt med erfarenhet samt de dyra inköps- och 
anläggningskostnaderna (Nelin and Roth, 2015). 

Som tidigare nämnt växer städerna och därmed är det byggbranschen som till största del står 
för förändringarna i staden, där grönytor ersätts av bebyggelse och hårdgjorda ytor. Det kan 
därför tänkas att det även logiskt sett är byggbranschen som behöver ta ett större ansvar för att 
bidra till en miljömässig hållbarhet och en renare stadsmiljö. Genom att implementera gröna 
tak på ett flertal nyproducerade byggnader samt att renovera de redan befintliga byggnadernas 
tak till gröna tak kan de totala grönytorna utökas. 

För att öka intresset till att använda system som bidrar till att ekosystemet främjas i de 
tätbebyggda områdena är verktyget ”Grönytefaktor” utvecklat. Grönytefaktorn riktar sig till 
stadsplanerare inom kommunerna som vill arbeta med ekosystemtjänster i stadsplaneringen 
och ger olika många ”Grönytepoäng” beroende på hur stor Grönytefaktorn är i kommunen. 
Naturen är viktig för såväl människor som djur då denna bidrar till en ökad biologisk 
mångfald, vilket är av största vikt att ta hänsyn till i den växande staden. Exempel på 
ekosystemtjänster som är särskilt värdefulla i stadsmiljöer är bullerdämpning, luftrening och 
dagvattenhantering. Speciellt luftrening och dagvattenhantering påverkas positivt genom att 
implementera grönytor i de tätbebyggda områdena (Stadsbyggnad, 2016). 

 

1.2 Syfte och mål 

Projektet beskriver en inventering av de befintliga byggnaderna inom ett utvalt område i 
Halmstads kommun. Inventeringen ska resultera i en kartläggning över hur stor yta av taken 
på stadens byggnader som potentiellt kan renoveras till gröna tak. 

Inventeringen, och undersökningen som baseras på den, syftar på att ge en ökad förståelse och 
kunskap angående hur byggnadernas takytor kan utvecklas till grönytor. Ett önskemål är att 
förmedla ett budskap om att en renovering av stadens takytor är att föredra samt att detta 
skulle medföra fler fördelar än nackdelar på staden och samhället i stort. Detta visas genom 
att ställa ekonomi- och tidsaspekter mot varandra, där fokus ligger på materialets livslängd 
och kostnader.  
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Inventeringens resultat omvandlas sedan till att sammanställa ett förslag på vilka takytor som 
kan renoveras till gröna tak. Undersökningen kan användas som ett underlag för andra städer 
att ta efter och att i större utsträckning vilja utvecklas till en grönare och mer attraktiv stad, 
där många människor ges möjlighet till att trivas och utvecklas. Halmstad kan tänkas bli en 
pilotstad för andra städer att vilja undersöka anläggandet av gröna tak på deras befintliga 
byggnader och därmed bidra till ett hållbart byggande och en trivsam stadsmiljö. 

 

1.3  Frågeställning 

Frågeställningen grundar sig på antagandet om att det är möjligt att ”flytta upp” och 
implementera grönytor på byggnadernas tak i det tätbebyggda samhället. Frågeställningen i 
sig utgörs av de punkter som följer nedan: 

• Är det möjligt att anlägga gröna tak på utvalda byggnader med hänsyn till takets 
lutning och utformning? 

• Hur stor yta kan de gröna taken potentiellt komma att utgöra inom det utvalda området 
i Halmstads kommun om byggnadernas tak skulle renoveras till gröna tak? 

• Hur skiljer sig gröna tak från traditionella tak ur ett ekonomi- och tidsperspektiv? 

 

1.4 Omfattning 

En litteratursökning med datainsamling gjordes för att få en ökad kunskap och förståelse för 
det gröna takets byggprocess. Här används en kvantitativ metod, vilket innebär att empiriska 
och kvantifierbara data samlas in som sedan används som utgångspunkt för den kommande 
studien. Denna metod används vid undersökning av stora populationer (NE, 2016). Den stora 
populationen utgör i detta fall stadens tak.  

Studien består av en kartläggning av områdets tak som sedan utgör ett underlag för 
undersökningen angående vilka tak som är aktuella för anläggandet av gröna tak. Taken som 
ingår i kartläggningen kategoriseras efter dess taklutning och utformning.  

En mätning av de olika takens ytor genomförs för att kunna besvara frågeställningen 
angående hur stor takyta som potentiellt kan komma att renoveras till gröna tak. 

För att få in de berörda parternas åsikter angående att anlägga gröna tak på de befintliga 
byggnaderna i området skickas ett fåtal frågor ut till dessa parter. Dessa svar utgör i första 
hand ett diskussionsunderlag. Frågorna är formulerade så att ett fritt svarsutrymme lämnas för 
individen, vilket på detta sätt ger utrymme för dennes egna åsikter och erfarenheter om ämnet. 
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1.5 Avgränsningar 

Hela Halmstad är relevant för undersökningen, men med hänsyn till de begränsade 
tidsramarna omfattar kartläggningen enbart byggnader inom ett utvalt och avgränsat område. 

En jämförelse mellan vegetationstak och traditionellt tak redovisas med hänsyn till de 
ekonomiska och ekologiska aspekterna, det vill säga de effekter taken medför. Inga kostnader 
för ombyggnationer kommer att beräknas. De eventuella lastskillnaderna som kan uppstå efter 
anläggandet av gröna tak kommer enbart att undersökas teoretiskt.  

De gröna taken kan delas in i tre huvudtyper; extensiva, semi-intensiva och intensiva gröna 
tak. De olika huvudgrupperna har i sin tur ett antal undergrupper, vilket inte behandlas i denna 
rapport. De extensiva gröna taken är den lättaste och mest vanliga taktypen av gröna tak och 
är därmed den taktyp som är central för denna rapport och undersökningen som står beskriven 
i den. 

Det finns speciella lagar och regler för hur kulturminnesmärkta byggnader får ändras och 
renoveras, vilket gör att byggnader med denna märkning kommer uteslutas ur 
undersökningen.  
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2 Metod 

I denna studie är metoden indelad i två huvudkategorier, en teoretisk litteratursökning och en 
praktisk observation. Nedan följer beskrivning av de valda metoderna samt genomförandet av 
studien.  

 

2.1 Informationssökning 

För att stärka studiens resultat är det av stor vikt att skaffa en bra och genomtänkt 
litteratursökning inom ämnet. En stor del av arbetet går därmed ut på att genomföra en 
litteratursökning som ska komma att bidra till en ökad kunskap och förståelse angående 
byggandet med gröna tak. Litteratursökningen ska även bidra till en bred och stabil plattform 
utifrån tidigare forskning med hänsyn till studiens syfte och frågeställning. 

Litteraturinsamlingen har till största del anskaffats genom Högskolan i Halmstads bibliotek 
samt Halmstads Stadsbibliotek. Den elektroniska datainsamlingen har skett genom databasen 
Web of Science, där utbudet av vetenskapliga artiklar är stort. Alla använda vetenskapliga 
artiklar har varit skrivna på engelska. Visionen var att använda de senast publicerade 
artiklarna för att få en så uppdaterad information av gröna tak som möjligt. 

Slutligen har ett fåtal frågor skickats ut via mail till Halmstads kommun samt Halmstads 
kommunala fastighetsbolag, HFAB. Det är dessa företag som ansvarar för största delen av 
byggnaderna i det utvalda området. Syftet med frågorna var att ta reda på hur ett 
renoveringsprojekt av detta slag är relevant inför framtiden och hur dessa företag tar hänsyn 
till det hållbara byggandet i sin byggprocess.  

 

2.2 Källkritik 

För att kunna välja och använda den mest relevanta informationen är det av vikt att skapa en 
stor överblick av de tillgängliga källorna. De olika källorna kan delas in i primärkällor, 
sekundärkällor samt källor som är av kombination av dessa. Primärkällor ska i första hand 
väljas för att erhålla den mest uppdaterade informationen av ämnet, därmed kan denna typ av 
källor även kallas förstahandskällor. Sekundärkällor kallas även för andrahandskällor och 
skall användas med stor försiktighet samt granskas kritiskt. För att få en mer heltäckande bild 
ska en kombination av olika källor användas (Holme and Solvang Krohn, 1997). 

I denna studie har primärkällorna använts i största möjliga mån. Med försiktighet har även 
sekundärkällor använts för att teorin ska få en informationsrik och varierade bredd. De mest 
tillförlitliga källorna kan tänkas vara vetenskapliga artiklar som behandlar forskning inom 
ämnet. En del information finns även att hämta på hemsidor tillhörande företag vars 
verksamhetsområden är vegetationstak. Viktigt att tänka på vid informationssökning på dessa 
sidor är att informationen kan vara vinklad för att gynna företagets verksamhet. 
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2.3 Inventering 

En inventering har genomförts för att få fram hur stor yta av stadens tak som skulle kunna 
renoveras till gröna tak. Inventeringen består av två delar där den första delen går ut på att 
utföra en mätning av takens ytor. Denna mätning har genomförts med hjälp av utskrivna, 
skalenliga kartor, samt med Länsstyrelsens WebGIS (Länsstyrelsen, 2016a). Detta medför en 
ungefärlig mätning med tanke på att enbart det platta takets area mäts och mätningen tar 
därmed inte hänsyn till takets egentliga lutning. Mätningen samt litteratursökningen är 
grundläggande för genomförandet av en observation av områdets byggnader och tak. 

 

2.3.1  Observation 

Kartläggningen av byggnadernas taklutning och utformning kräver att en observation 
genomförs. Denna observation utgör den andra delen av inventeringen och syftar på att 
inhämta information kring problemområdet genom att visuellt undersöka objekten. Vissa 
observationer kräver i förväg ett detaljerat observationsschema som förklarar, i detalj vad som 
ska observeras. Schemat som används är i detta fall av enklare modell. De byggnader som ska 
observeras markeras i förväg på en karta som sedan följs under genomförandet av 
observationen. En observation som i förväg har ett bestämt observationsschema tillhör typen 
strukturerad observation (Patel and Davidson, 2011).  

Användningen av denna metod syftar på att erhålla kvantifierbar data som sedan ligger till 
grund för den fortsatta studien. Metoden kräver god förberedelse angående vad som ska 
observeras samt hur observationen ska registreras och genomföras. 

Observationen omfattar de tak på byggnaderna som befinner sig inom det utvalda området i 
centrala Halmstad. Den erhållna informationen ligger till grund för att sedan kategorisera 
taken utifrån dess lutning och utformning. Taklutningarna delas in i tre kategorier; Flacka tak, 
Låglutande tak samt Branta tak. Observationen genomförs till fots genom området och 
registreringen sker med papper och penna. Taklutningarna bestäms genom en ungefärlig 
observation från marknivå och bland annat med hjälp av Figur 1. De Flacka taken har 
uppskattningsvis en lutning mellan 1,4°-5°. Till kategorin Branta tak hör de hustak vars 
lutning uppskattas vara större än 22°. De tak vars lutning uppskattas vara mellan 5°-22° har 
kategoriserats som Låglutande tak.    

 

Figur 1. Definition av lutning. Källa: (Svenskt Trä, 2003) 
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Takmaterialen på de olika byggnaderna i området har även observerats under genomförandet. 
Som en komplettering till den visuella observationen från marken har takmaterialen även 
studerats med hjälp av olika programvaror som redovisar satellitbilder över området. Utifrån 
resultatet av observationen undersöks förutsättningar för anläggandet av gröna tak på 
byggnaderna, med hänsyn till vilken kategori de är indelade i. På detta sätt kan en generell 
anläggningsmetod för de olika kategorierna redovisas. Resultatet av observationen redovisas 
slutligen i en frekvenstabell med en relativ frekvens som redovisar en procentuell fördelning 
av de olika taklutningarna (Patel and Davidson, 2011). 

 

2.4 Området 

Efter att översiktligt ha beskådat Halmstads kommun valdes de centrala delarna till att vara 
aktuella för undersökningen. Det område som valdes består av både nya och äldre byggnader 
och har därmed varierande konstruktion och utseende. Taken som omfattas av 
undersökningen ska med fördel vara av varierande karaktär för att resultatet ska kunna 
implementeras och användas på andra städer med byggnader av olika karaktär. Vid snabb 
anblick över staden konstaterades även att det utvalda området inte består av någon större 
andel av grönytor och är därmed relevant för en undersökning av detta slag.  

I området rör sig ett mindre antal fordon, men betydligt mer människor vilket gör att de gröna 
taken skulle kunna bidra till en mer estetiskt tilltalande stadskärna med en mer hälsosam 
omgivning. 

Staden har i flera etapper renoverats och byggnader har byggts till. Detta syns inte minst på 
taken som kan ha olika utformningar på en och samma byggnad. Länsstyrelsens WebGIS 
(Länsstyrelsen, 2016a) har används för att bestämma hur de olika taken ska avgränsas. Detta 
är en tjänst som visar vilka byggnader Länsstyrelsen, med hjälp av Lantmäteriet, har 
inventerat. En inventerad byggnad är detsamma som en byggnad med en 
kulturminnesmärkning.  
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3 Takbeläggningsmaterial 

För att renovera en byggnads tak till grönt tak krävs en noggrann undersökning av det redan 
anlagda taket. De olika takbeläggningsmaterialen används olika beroende på ett antal faktorer 
på byggnaden. Innan en renovering genomförs är det av intresse att undersöka takets lutning, 
konstruktionens bärighet samt det befintliga taktäckningsmaterialets vikt. Nedan beskrivs de 
olika takbeläggningsmaterialen, rekommenderade lutningar, livslängd samt materialens vikt. 
Dessa parametrar står beskrivit för både traditionella tak och vegetationstak som grund till en 
jämförelse mellan de olika takbeläggningsmaterialen. De ekonomiska aspekterna kan tänkas 
vara en viktig aspekt vid anläggandet av gröna tak. Detta redovisas i det senare kapitlet 
”Kostnader”. 

 

3.1 Traditionella tak 

De vanligaste taktäckningsmaterialen är tegelpannor, betongpannor, plåttak och papptak 
(Hemgren, 1998). Utifrån detta är det dessa fyra taktäckningsmaterial som är aktuella vid 
jämförelsen mellan de lastskillnader som kan uppstå efter anläggandet av gröna tak.  

3.1.1 Tegeltak 

Tegel som taktäckningsmaterial började användas på kloster och kyrkor redan under 
medeltiden. Det var först under industrialiseringen på slutet av 1800-talet som teglet fick sitt 
genombrott då det började tillverkas per automatik i maskiner. Materialet är relativt billigt och 
har lång beständighet. Under 1950-talet nådde tegeltaket sitt maximum och de flesta 
nyproducerade byggnader från denna tid har tegelpannor som taktäckningsmaterial 
(Stockholms läns museum, 2016). I Sverige sker idag ingen produktion av tegelpannor, 
däremot finns det möjlighet att köpa begagnade tegelpannor, alternativt att beställa från andra 
länder (Bärtås, 2014).  

Tegelpannorna väger mellan 30-48 kg/m2 och det krävs mellan 10-13 takpannor per 
kvadratmeter beroende på dess design och utformning. Materialet lämpar sig på alla typer av 
byggnader och den mest ultimata taklutningen är mellan 22°-60°, men genom att tillämpa 
speciella metoder kan ett tegeltak även anläggas på byggnader med taklutning mellan 14° till 
cirka 80° (Hemgren, 1998). Som redovisat i Tabell 1 nedan skiljer sig den minsta taklutningen 
beroende på tegelpannornas utformning. Falsade tegelpannor innebär att de har ett vattenlås 
och dessa kan anläggas på tak med lutningen 14°. De ofalsade tegelpannorna kräver en större 
taklutning samt att underlagstaket ska vara klassat som vattenavledande (Viivilla, 2007). 

Takpannorna har en ungefärlig livslängd på 30-60 år, beroende på hur de underhålls 
(Byggmentor, 2016, Doldafel, 2015, Villaverket, 2016). Exempel på åtgärder som bidrar till 
en längre livslängd är att kontrollera takpannornas placering, rensa stuprör samt inspektera 
underliggande tätskikt (Villaägarnas Riksförbund, 2016). 
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3.1.2 Betongtak 

Betongpannor som taktäckningsmaterial började utvecklas efter 1950-talet och var det 
taktäckningsmaterial som blev modernt efter tegeltaket. Betongpannorna konkurrerade ut 
tegelpannorna bland annat då de med fördel kunde färgas för att efterlikna teglets färg. 
Däremot är betongpannorna något tyngre än tegelpannorna, men trots det betydligt billigare 
(Blom Westergren, 2015). Betongpannorna väger mellan 38-53 kg/m2 och det behövs 9-11 
st/m2 beroende på dess design och utformning (Hemgren, 1998). Betongpannorna kan, likt de 
falsade tegelpannorna, anläggas på tak med lutningen 14° och uppåt enligt Tabell 1 (Viivilla, 
2007). Till skillnad från teglet har betongpannorna exakta mått, vilket gör det lättare att 
anlägga samt reducerar risken för läckage (Bärtås, 2014).  

Livslängden för ett betongtak är ungefärlig med ett tegeltaks, 30-60 år (Villaverket, 2016). 
Takets livslängd kan förlängas genom att läkt, underlagspapp och trasiga pannor byts ut vid 
behov (Byggmentor, 2016).  

3.1.3 Plåttak 

Plåttak finns i olika utförande där de mest förekommande är slätplåt, profilerad plåt, stålplåt 
samt kopparplåt. Dessa består av förzinkat stål, rostfritt stål, aluminium eller koppar. De olika 
plåttyperna används olika beroende på den storlek som utgörs av taket eller den yta som ska 
renoveras (Hemgren, 1998).  

Plåttaken kan fås i olika form och färg, vilket gör att utbudet är stort. Det finns bland annat 
möjlighet att få plåttaket färgat och format för att efterlikna takpannor. Plåttaken är relativt 
tunna med enbart någon millimeters tjocklek och deras vikt varierar beroende på vald metall. 
Ett aluminiumtak väger 2 kg/m2, medan ett tak i stålplåt 5-7 kg/m2 (Dinbyggare, 2015). 

Det mest optimala är att anlägga plåttak på tak med lutningen 14° eller mindre, däremot bör 
taket inte vara flackare än 5,7° enligt AMA Hus (Teknikhandboken, 2016). Som redovisas i 
Tabell 1 varierar den rekommenderade minsta taklutningen beroende på plåtens utformning 
och material. 

En vanlig livslängd för plåttak är 30-40 år (Byggmentor, 2016, Villaverket, 2016, Doldafel, 
2015), men genom goda underhållsåtgärder kan en livslängd på uppemot 50-75 år erhållas. 
Lämpligt underhåll för plåttak är att se till att plåten är ren samt att den målas om ungefär vart 
femte eller sjunde år för att skydda metallen från korrosion (Hemgren, 1998).  

3.1.4 Papptak 

Papptak är vanligast att anlägga på flacka tak, det vill säga med en taklutning på 7° eller 
mindre. Den största fördelen med papptak är dess låga vikt som kan uteslutas vid takets 
dimensionering. Däremot samlas lättare snö, is och vattenpölar på dessa tak, vilket kan 
behövas ta hänsyn till vid dimensionering. Kraven på takpapp som anläggs på flacka tak är 
stora då den ska skydda underliggande konstruktion från fukt. 
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Takpappen är känslig för dragkrafter och har därmed en kortare livslängd än andra takmaterial 
och bör inspekteras en till två gånger årligen samt hållas rena (Hemgren, 1998). Livslängden 
för takpapp är ungefär 15-20 år (Villaägarnas Riksförbund, 2016, Byggahus, 2015). 

 

Tabell 1 Minsta taklutning för traditionella taktäckningsmaterial. Källa: Svenskt Trä, Träguiden 

Minsta lutning för några taktäckningsmaterial 
 

Taktäckningsmaterial 
 

 

Minsta lutning 
 

Takpannor av tegel, falsade 14° 
Takpannor av tegel, ofalsade 22° 
Takpannor av betong, falsade 14° 
Papp, skyddsbelagd, enlagstäckning 14° 
Papp, skyddsbelagd, tvålagstäckning 3° 
Papp, skyddsbelagd, trelagstäckning 0,5° 
Plan plåt, förzinkad, enkelfalsad 14° 
Plan plåt, förzinkad, dubbelfalsad 6° 
Plan plåt, koppar, dubbelfalsad 3° 
Profilerad plåt, utan tätningsband i fogarna 14° 
 

 

3.2 Vegetationstak 

Det moderna byggandet med vegetationstak, eller gröna tak som de även kallas, började redan 
på 1920-talet i Tyskland. Då var det gröna takets största syfte att skydda den underliggande 
konstruktionen från skador orsakade av solstrålning (Oberndorfer et al., 2007). Idag har det 
gröna taket delvis ett helt annat syfte och ska bidra till en miljömässig hållbarhet.  Genom att 
anlägga gröna tak skapas en trivsam och estetiskt tilltalande miljö samt att gröna tak har stora 
miljömässiga fördelar och bidrar till det hållbara byggandet (Coma et al., 2014). 

Under början av 1990-talet började byggandet med gröna tak i Sverige och flertalet av dessa 
tak finns kvar än idag. Med tanke på att taket kan anses vara levande förnyar det sig själv 
genom växternas pollination. Genom att underhålla det gröna taket med rätt metoder erhålls 
ett hållbart tak med en lång livslängd (Karlberg, 2016, Turfman, 2016). 

3.2.1 Extensiva gröna tak 

Detta är det vanligaste taksystemet och kan vid första anblick liknas med en gräsodling. Dessa 
tak består främst av sedumarter, örter samt gräs och är den lättaste taktypen med en vikt på 
ungefär 50-150 kg/m2, beroende på typ av extensivt tak och leverantör (ZinCo, 2016). Denna 
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vikt är ungefärlig med betongpannor, dock krävs en beräkning av takkonstruktionens bärighet 
då denna är avgörande för vilka vegetationskonstruktioner som är möjliga att anlägga på 
taket. Varje takleverantör av sedumtak har sina egna systemlösningar och rekommendationer, 
vilket också bör tas hänsyn till. De vanligaste extensiva gröna taken består av sedumarter och 
kallas därmed för sedumtak. Figur 2 visar ett extensivt grönt tak anlagt på garagebyggnader i 
Limhamn i Malmö.  

 

Figur 2. Extensivt grönt tak på garagebyggnader i Limhamn. Källa: (Veg Tech, 2016) 

 

3.2.2 Semi-intensiva 

Semi-intensiva, eller halvintensiva som de även kallas, är ett taksystem som kännetecknas 
genom att det består av små örtliknande växter, gräs och små buskar som kräver ett litet 
underhåll. Ofta är odlingssubstratet mellan 15-30 cm, vilket innebär att detta taksystem kan 
lagra mer dagvatten än extensiva gröna tak (Green Roof Technology, 2016).  

3.2.3 Intensiva gröna tak 

Detta taksystem är det som är minst vanligt då det består av tyngre vegetation i form av träd 
och buskar. Intensiva gröna tak har en ungefärlig vikt på 190-970 kg/m2, men kan väga upp 
till 1200kg/m2 (Byggros, 2016d). Taket kan placeras över exempelvis underjordiska 
parkeringshus som har tak byggda i marknivå och som klarar av att bära det tjocka jordlagret 
(Byggros, 2016c). Främst syftar detta taksystem på att öka populationen av smådjur i 
tätbefolkade områden (Coma et al., 2016).  
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4 Kostnader  

Anläggandet av gröna tak är betydligt mer kostsamt än anläggandet av traditionella tak 
(Byggros, 2016b). En anledning till detta är då kraven på tätskiktet och avvattningen är högre 
vid anläggandet av gröna tak. Uppbyggnaden med rotgenomträngningsskydd, eventuellt 
vattenkvarhållande lager och själva växtligheterna bidrar också med en ökad kostnad 
(ByggAi, 2016).  

Anläggningskostnaden för ett extensivt grönt tak är 82,46 % högre jämfört med 
anläggningskostnaderna för traditionella tak (Wong et al., 2003). Den stora skillnaden pekar 
även på de extra kostnaderna som tillkommer, som ett kvantitativt bättre vattentätningslager, 
det extra substrat- och dräneringslagret samt kostnaderna för växterna. 

Däremot finns det mycket som tyder på att anläggandet av gröna tak är en långsiktig 
ekonomisk investering. Anläggningskostnaderna för de gröna taken är beroende på vald 
leverantör samt den geografiska placering som taket är tänkt att anläggas inom. Nedan finns 
en ungefärlig jämförelse redovisad över materialkostnaderna för gröna tak och traditionella 
tak. 

4.1 Vegetationstak 

En undersökning utförd av University of Michigan gick ut på att jämföra ett 2000 
kvadratmeter stort traditionellt tak med ett lika stort vegetationstak. Resultatet för de 
reducerade kostnaderna under hela takets livslängd utgjordes av $200 000, vilket motsvarar 
ungefär 1 630 000 svenska kronor. Nästan två tredjedelar av dessa reducerade kostnaderna 
utgjordes av energisparande. De ekonomiska fördelarna varierar beroende av takets design, 
dess geografiska placering, omgivning samt byggnadens utformning (Technical Preservation 
Services, 2015). 

Kostnaderna för att anlägga gröna tak varierar beroende på leverantör, geografisk placering 
samt storlek på taket som ska anläggas. En ungefärlig kostnad för gröna tak är 200-400 kr/m2, 
exklusive arbetskostnader och leverans (Karlberg, 2016, Turfman, 2016).  

4.2 Traditionella tak 

Kostnaderna för de traditionella taken varierar beroende på vilken typ av taktäckningsmaterial 
och kvalitet som önskas. Priserna som beskrivs nedan är inklusive övrigt tillkommande 
material som spik, läkt och underlagspapp och är baserade på att taket ska renoveras, det vill 
säga inte nybyggnation. Alla kostnader varierar beroende på leverantör och återförsäljare. 

Ett tegeltak kostar ungefär 200-250kr/m2 inklusive övriga material (Kostnadsguiden, 2016). 
Enbart tegelpannorna kostar ungefär 165 kr/m2 (Dokus Renoveringskalkyl, 2016). Vissa 
leverantörer säljer sina tegelpannor för 100-250 kr/m2, men den dyraste summan är 180-300 
kr/m2 (Byggmentor, 2016, Takbyte, 2016).  



 
 

14 

Betongpannor, som är tegelpannornas billigare kopia, kostar som lägst 65 kr/m2 (Viivilla, 
2007). Priset kan däremot variera mellan 150-240 kr/m2 (Takbyte, 2016, Kostnadsguiden, 
2016). 

Plåttalens prisklass beror på vilken typ av plåt som önskas. En ungefärlig kostnad på plåttak 
är mellan 70-140 kr/m2 (Beijer Bygg, 2016, Byggmax, 2016). Däremot finns det dyrare 
plåttak där priset varierar mellan 120-250 kr/m2 och 150-200 kr/m2 (Takbyte, 2016, 
Kostnadsguiden, 2016).  

Det billigaste taktäckningsmaterialet är papptak som kostar mellan 100-150 kr/m2 
(Kostnadsguiden, 2016, Dokus Renoveringskalkyl, 2016), däremot kan denna summa även 
vara 100-200kr/m2 (Takbyte, 2016). För mer specialgjorda papptak, som har ett syfte att 
efterlikna skiffertak stiger priserna till cirka 300kr/m2.  
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5 Sedumtak 

Med gröna tak syftar tak med vegetation. Vanligast är taksystemet extensiva gröna tak som 
vanligtvis består av sedumväxter och därmed benämns som sedumtak. 

 

5.1 Anläggning av gröna tak 

Det finns inga generella bestämmelser eller hänvisningar på hur ett grönt tak ska anläggas i 
Sverige, eller vilka materialval och tekniska lösningar som ska användas. Varje leverantör har 
tagit fram sina egna systemlösningar på hur ett grönt tak ska anläggas och därmed är det 
vanligast att en arbetsbeskrivning skickas med från den valda leverantören som beställaren 
sedan får följa under anläggandet. 

I länder med en ledande utveckling för anläggandet av gröna tak har speciella standarder 
arbetats fram för specifika sedumtak. Två länder som är ledande inom detta är Tyskland och 
USA (Danielsson, 2013). Målet är att även Sverige ska lyckas arbeta fram standarder av detta 
slag, med hjälp av forskning och utveckling. Per Danielsson (Danielsson, 2013) från Skanska 
Sverige AB har med stöd av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF tagit fram en 
rapport som utgör ett första steg mot detta och där syftet är att höja den allmänna 
kunskapsnivån om sedumtak inom byggbranschen.  

Gröna tak ställer varierande krav på underliggande takkonstruktion. Faktorer som kan spela in 
är byggnadens ålder och konstruktion samt vilket grönt tak som ska anläggas på taket. Nedan 
följer åtaganden att speciellt ta hänsyn till vid planering av anläggandet av ett extensivt grönt 
tak. 

5.1.1 Taklutning 

Extensiva gröna tak förknippas vanligen med flacka eller platta tak med en lutning mellan 0-
20°, men det är fullt möjligt att anlägga dessa på även mer lutande konstruktioner. 
Anläggandet av extensiva gröna tak på en mer lutande konstruktion medför dock vissa risker 
och den maximala tillåtna lutningen fås genom att undersöka friktionen mellan de två halaste 
materialen på konstruktionen (Dunnet et al., 2011). Den maximala lutningen är också 
beroende av de olika leverantörernas rekommendationer. Ett flertal leverantörer försäkrar att 
gröna tak kan anläggas på tak med en lutning på upp till 45° (Svenska Naturtak, 2011). Dock 
blir takkonstruktionen dyrare vid anläggning av ett brantare tak på grund av de extra 
anordningar som försäkrar att sedummattan inte glider av taket, som geoceller och geonät. 

Den rekommenderade lutningen för gröna tak är 30° eller mindre (ByggAi, 2016). För 
lutningar mellan 15-20° och uppåt kan det vara nödvändigt med bevattning, speciellt under 
torrperioder för att undvika torkskador och problem på vegetationen (Danielsson, 2013). De 
flacka taken har en bättre vattenbalans eftersom avrinningen inte sker lika snabbt. Tillväxt och 
etablering av vegetationen gynnas därmed snabbare. Utifrån detta finns det därmed även en 
rekommenderad lägsta lutning på 1,4°. Rekommendationen grundar sig på att en godtagbar 
avrinning vill uppnås och därmed undvika vattensamlingar på taket (Svenska Naturtak, 2011).  
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Monteringen av sedummattor sker vanligen genom att dessa läggs löst på underliggandet 
tätskikt. Det råder en ovisshet angående hur sedummattorna har en förmåga att glida av taket 
vid anläggande på mer lutande tak. En rekommendation är därför att använda ett grövre, 
kornaktigt tätskikt på takkonstruktioner med en lutning över 3,6°. Detta tätskikt bidrar till 
större friktion mellan sedummattor och underliggande takkonstruktion och fungerar generellt 
på taklutningar upp till maximalt 30° (Bauder, 2014). Taklutningar över 10° ställer krav på att 
växterna får fäste i undertalet och en rekommendation är därför att tätskiktet bör innehålla 
keramer (ByggAi, 2016). 

Det mest optimala är att anlägga sedumtak på taklutningar mellan 1-5° (Danielsson, 2013). 
Vid anläggandet av gröna tak på takkonstruktioner som överstiger detta bör ett särskilt system 
tillämpas. Syftet med detta system är att det gröna taket ska förbli stabilt på takkonstruktionen 
samt att säkerställa en godtagbar avrinning och öka sedumtakets förmåga att bevara vatten 
(Bauder, 2014). För takkonstruktioner med lutning på mer än 15° rekommenderas utöver detta 
ytterligare åtgärder. Det kan då bli aktuellt att använda ett extra trägaller vars syfte är att 
fungera som monteringshjälp och tillfälligt skydd mot förskjutningar tills rötterna trängt 
igenom substratskiktet (Bauder, 2014).  

En annan lösning är att förankra och stabilisera sedummattan med geoceller eller geonät. 
Detta medför att montering av sedummattor är möjligt på taklutningar upp till 35°. Figur 3 
visar ett sedumtak på en lutande konstruktion i Köpenhamn. Geocellerna eller geonätet har 
även en förmåga att motverka vattensamlingar på taket (Byggros, 2016c). Det är därmed fullt 
möjligt att anlägga ett extensivt grönt tak på byggnader med taklutning på 45° med ett system 
innehållande geoceller eller geonät samt med ett stabilt kantavslut. En systemlösning av detta 
slag har i vattenmättat tillstånd en vikt på 100 kg/m2, vilket är dubbelt så mycket som en 
systemlösning för taklutningar upp till 10° (Byggros, 2015).  

 

 

Figur 3. Ett bostadshus i Örestad, Köpenhamn. Källa: (Veg Tech, 2016)  
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5.2 Det gröna takets uppbyggnad 

För att uppnå en lång hållbarhet på det gröna taket är det viktigt att anläggandet sker på ett 
korrekt sätt, med bra material och med hänsyn till de rådande förhållandena. 

5.2.1 Tätskikt och rotskydd 

Tätskikt är ett membran som har till syfte att förhindra fukt från att tränga ner i den 
underliggande konstruktionen och ska med fördel uppfylla detta syfte under hela byggnadens 
livslängd. Tätskiktet i sig är inte unikt för gröna tak, utan läggs under samtliga 
taktäckningsmaterial. Funktioner som tätskiktet ska uppfylla är bland annat vattentäthet, 
åldringsbeständighet, värmetålighet samt att ha en motståndsförmåga mot flygbrand 
(Elmarsson and Nevander, 2006). 

Det finns ett flertal tätskikt där de mest förekommande är gummiduk, takduk och 
bitumenbaserat tätskikt, eller takpapp. Vanligt underlagspapp är inte att rekommendera under 
gröna tak då det inte utgör ett fullskaligt tätskikt. Vid montering av tätskikt bör en 
auktoriserad tätskiktsentreprenör anlitas för att utföra arbetet korrekt (VegTech, 2015). 

Gummidukar är ett syntetiskt material som inte är känsligt mot solljus eller 
temperatursskillnader samt att det är mer elastiskt än exempelvis bitumen. Elasticiteten 
medför att gummidukarna tål mer tryck och rörelser. Materialet är inte lika tjockt som takpapp 
och har därmed en lägre vikt. En nackdel med användandet av gummiduk som tätskikt är att 
en läcka är svår att lokalisera och laga då vattnet har en tendens att rinna under duken. Om 
taket dessutom lutar kan vattnet transporteras och sökningen blir därmed omfattande. Vid 
anläggning av gummiduk läggs dukarna ut och skarvas ihop med anpassat lim eller genom 
upphettning (Osmundson, 1999). 

Takdukar av PVC är tillverkade av mjukgjord polyvinylklorid och ibland förstärkta med 
kraftig polyesterväv för ökad hållfasthet. Tätskiktet monteras mekaniskt till underlaget och 
därefter sammanfogas skarvarna med hjälp av varmluft. Fördelarna med PVC-duk är att 
materialet är lätt och har en slät yta som minimerar smutsansamlingar samt att duken klarar av 
stora temperaturskillnader (Icopal, 2010).  

Bitumen är det mest förekommande tätskiktet i Sverige och är till utseendet likt vanligt 
takpapp. Materialet är däremot tjockare än takpapp och innehåller mer bitumen, vilket gör 
materialet fuktsäkert. Tätskiktet levereras i rullar som sedan rullas ut på plats och upphettas 
för att sammanfogas. Bitumen är ett organiskt material, vilket innebär att en del växters rötter 
kan söka sig ner till tätskiktet för att hämta näring, vilket kan leda till rotinträngning i 
tätskiktet. En annan nackdel är att solljus och stora temperaturskillnader kan bidra till att 
materialet torkar ut, spricker eller krymper. En fördel med bitumen som tätskikt är att det är 
relativt billigt samt att det finns goda kunskaper för hur man installerar tätskiktet 
(Tätskiktsakademin, 2016). 

För att skydda underliggande tak från rotinträngning kan ett så kallat rotskydd läggas mellan 
tätskikt och dränering. Växter av arten sedum har i regel relativt passiva rötter att rotträngning 
genom tätskiktet inte är vanligt förekommande och ett rotskydd är därmed inte aktuellt. 
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Många av de tätskikt som finns på marknaden innehåller också tillsatser i form av växtgift 
som förhindrar rötterna från att tränga igenom tätskiktet. Vissa tätskikt innehåller också en 
kraftig folie som uppfyller funktionen som ett rotskydd. Tillsatsmedlet i tätskiktet kan vara 
miljöfarligt och därför är det viktigt att tätskiktet har en byggvarudeklaration och registrerade 
i databasen BASTA. Produkter registrerade i denna databas innehåller inga skadliga halter av 
ämnen med farliga egenskaper (Danielsson, 2013). 

5.2.2 Dränering och dräneringsmaterial 

Det vatten från nederbörd som inte tas upp av växterna på det gröna taket måste avledas på ett 
säkert sätt för att inte bidra till vattenskador enligt BBR 6 kap 5§: ”Byggnader ska utformas 
så att fukt inte orsakar skador, lukt eller mikrobiell växt som kan påverka hygien eller hälsa.” 
(Boverket, 2016). För att uppfylla dessa krav krävs en god dränering. Dräneringslösning är 
beroende av takets lutning. Dräneringsskiktets vattenhållande förmåga är mest avgörande 
direkt efter anläggandet av gröna tak innan taket hunnit etablera sig ordentligt (Danielsson, 
2013). 

Vid flacka tak är en dräneringsmatta att rekommendera som dräneringsmaterial. Det finns 
tunna plastmattor som är konstruerade för att transportera vatten. Dessa plastmattor har 
varierande design och struktur. Nophadrain är en vanlig plastmatta som består av en 
plaststruktur för att avleda vattnet samt en skyddande fiberduk och film på sidorna. 
Nophadrain finns i olika dräneringskapaciteter och har en låg vikt med låg bygghöjd. Den 
låga vikten medför att mattan med fördel kan användas på konstruktioner som är känslig för 
belastning (VegTech, 2016b). Oavsett lutning på taket läggs ett filterlager i form av en 
geotextil- eller fiberduk mellan dräneringslagret och substratet. Filterlagret förhindrar 
substratets jordpartiklar att fastna och försämra dräneringen när vattnet passerar genom de 
olika lagren (Danielsson, 2013). 

5.2.3 Substrat 

Substratet utgörs av ett jordlager som är en avgörande del av det gröna takets uppbyggnad. 
Syftet med substratet är att det ska möjliggöra en riklig rotbildning och därmed bidra till 
växternas välmående. Jordlagret ska vara stabilt och ha förmåga att hålla mycket vatten till 
växternas fördel. Det ska samtidigt vara poröst och möjliggöra avrinningen av överflödigt 
vatten (FLL, 2002). För växternas välmående behöver substratet ha en förmåga att erhålla 
tillräckligt med syre. Beroende på jordart varierar dessa egenskaper och förmågor.  
Substratets tjocklek varierar mellan två till tre centimeter. Detta är tillräckligt för att garantera 
sedumarternas trivsel och överlevnad (Oberndorfer et al., 2007). 

Substratet bör vara mineralbaserat och utgöra små mängder organiskt material, där en 
rekommendation är 10 % av den totala vikten. Mineralerna kan utgöras av bland annat lava, 
pimpsten eller tegel. En fördel med mineralbaserat substrat är att det inte bryts ner och har 
därmed en längre hållbarhet. Den låga andelen av organiskt material begränsas av både 
kraven på långtidsstabilitet och det brandkrav som står beskrivit i BBR 5 kap 75§ och innebär 
att: ”Taktäckningen på byggnader ska utformas på sådant sätt att brandspridning försvåras” 
(Danielsson, 2013). 
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5.2.4 Sedumarter 

Vegetationen på gröna sedumtak består av sedumväxter. Dessa växter bör vara lättskötta och 
tåliga mot bland annat torka för att klara av att överleva det svenska klimatet (VegTech, 
2016a). Växter av släktet sedum tillhör familjen Crassulaceae och är härdiga mot främst 
uttorkning. Anledningen till att växtligheter av denna art är att rekommendera för byggandet 
av gröna tak är då dessa har en speciell förmåga att genomföra sin fotosyntes där 
vattenåtgången blir mer effektiv (Cushman, 2001).  

Beroende på substratets tjocklek samt det lokala klimatet, väderstreck och nederbörd lämpar 
sig artsammansättningar av sedumväxter på ett flertal taktyper. De mest förekommande 
sedumarterna är relativt små och växer naturligt i Sverige. Dessa arter klarar med fördel av att 
överleva på tunnare jordlager i jämförelse med många andra växter (Stephenson, 1994). Det 
finns mellan 7-9 olika sedumväxter som lämpar sig bra i det skandinaviska klimatet (Byggros, 
2016a). Figur 4 visar en blommande sedum av arten Sedum acre, även kallad för Gul 
fetknopp. 

Vid anläggandet av gröna tak används med fördel färdiga sedummattor som erhåller ett 
färdigt tak direkt efter utläggning. Underhåll och skötsel av sedumarterna sker enligt varje 
enskild leverantörs rekommendationer. Det finns en rad olika leverantörer av vegetationstak 
och de som är verksamma i Sverige odlar även sina mattor i Sverige. En jämförelse av 
extensiva sedumtak från två företag verksamma i Sverige jämfört med ett företag verksamt i 
Tyskland står redovisat i Tabell 2 nedan, för att få fram hur sedummattorna kan skilja sig 
beroende på leverantör. 

 

 

Figur 4. Blommande sedum av arten Sedum acre. Källa (Wikipedia, 2016) 
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Tabell 2. Jämförelse av sedummattor från olika leverantörer. 

 Veg Tech Turfman ZinCo 

Bygghöjd 40-55 mm 100-160 mm 90 mm 

Tjocklek matta 30 mm 50-60 mm 70 mm 

Vikt 50kg/m2 50kg/m2 60kg/m2 
Underhåll och 
gödning 

1-2 gånger/år 
Gödning max 1 gång/år 

1-2 gånger/år 
Gödning max 1 gång/år 1-2 gånger/år 

Taklutning 0-27° 0-27° 0-5° 

Möjlig att beträda Helst inte Ja Helst inte 
 

 

5.3  Effekter med extensiva gröna tak 

Med gröna taks effekter menas de faktorer som påverkar taket och dess omgivning, 
exempelvis takbeläggningens belastning samt förmågan att binda koldioxid som nämnt 
tidigare. Andra effekter med gröna tak finns beskrivit nedan. 

5.3.1 Avrinning och fördröjning 

Extensiva gröna tak har visat sig att effektivt reducera den årliga avrinningen genom att 
infiltrera nederbörden och därmed utgöra en buffert för regnvattnet. En studie gjord i Bryssel 
visar att om 10 % av stadens tak utgjordes av extensiva gröna tak skulle den årliga 
vattenavrinningen minska med totalt 2,7 % (Mentens et al., 2006). Denna effekt varierar dock 
beroende av taksystemets tjocklek och vatteninnehåll samt takets ålder, lutning och 
växtmaterial.  

Ett extensivt grönt tak bidrar med fördröjning av nederbörd som i annat fall kan orsaka 
översvämningsrisker i dagvattensystemet vid intensivt regn. Fördröjningen av avrinningen 
från taket uppstår på grund av att avrinning påbörjas först när marksubstratet är vattenmättat 
(Getter and Rowe, 2006). Vattnet infiltreras och lagras i de gröna taken och når 
dagvattenbrunnarna långsammare. Avrinningen pågår därmed under en längre tid och med ett 
jämnare flöde, vilket minskar risken för erosion under vattnets avrinning till 
dagvattensystemet (Getter and Rowe, 2006). 

Undersökning av fördröjningen innefattar tidpunkten för nederbörden samt tidpunkten för det 
maximala flödet från taket, det vill säga avrinningen från taket. Enligt en studie utfärdad i 
Georgia, USA visade det sig att det maximala flödet från ett grönt tak inträffade senare 
jämfört med avrinningen från ett traditionellt tak, utifrån tidpunkten för nederbörden. Den 
längsta fördröjningen som noterades var två timmar, medan 57 % av flödestopparna 
fördröjdes med upp till tio minuter. Det maximala flödet inträffade i genomsnitt 17,9 minuter 
senare från det gröna taket jämfört med det traditionella taket (Carter and Rasmussen, 2006). 
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Det finns studier som undersöker de gröna takens förmåga att reducera avrinningen över tid. 
Bland annat har ett extensivt moss- och sedumtak studerats i bostadsområdet Augustenborg i 
Malmö. Under tidsperioden juli 2001 till och med december 2002 jämfördes avrinningen från 
de gröna taken med den volym vatten som tillfördes via nederbörden. De volymskillnader 
som uppstod gav ett mått på takets lagrande förmåga. Vattenbalansen användes för att studera 
de hydrologiska egenskaperna hos ett extensivt moss- och sedumtak. Studien resulterade i att 
den totala avrinningen från taket under ett år minskade med närmre 50 % (Bengtsson et al., 
2005). 

På detta sätt kan man se att gröna tak kan bidra med en fördröjning av nederbördens avrinning 
från stadens tak. Gröna tak kan därmed ha en roll i det urbana avrinningssystemet, men måste 
kombineras med andra lösningar som till exempel dammar, öppna kanaler och infiltration för 
att uppnå ett dagvattensystem med hög total effektivitet. 

 

5.3.2 Biologisk mångfald 

Plantering av ett grönt tak gynnar även den biologiska mångfalden. Takytan är placerad med 
ett avstånd till människorna, vilket bidrar till en trivsam miljö då mångfalden inte störs eller 
känner sig hotad (Dunnet et al., 2011). 

Det finns goda exempel från Schweiz och England där man genom att designa taken efter hur 
speciella djurarter trivs, uppnått mycket höga biologiska värden. Undersökningen utförd i 
Schweiz visar på att ett grönt tak bestående av en blandning mellan olika örter, gräs och 
sedumväxter ger föda till fler djurarter under en hel säsong, än ett grönt tak bestående av 
exempelvis enbart sedum (Dunnet et al., 2011). Det är dock av stor vikt att växterna har olika 
utbredningssätt, både vad gäller höjd och bredd för att gynna den biologiska mångfalden på 
bästa sätt (Baumann, 2006, Cook-Patton and Bauerle, 2012).  

Substratet på de gröna taken bör ha olika tjocklek för att olika sorters växter ska kunna odlas. 
Detta ger en variationsrik tillgång på boplatser för de olika djurarterna (Dunnet et al., 2011). 
Det har visat sig att det går att kvarhålla ett flertal hotade spindelarter genom att skapa dessa 
ekosystem på byggnadernas tak. De gröna taken har också visat sig fungera som en viktig 
refug för fåglar (Baumann, 2006, Dunnet et al., 2011).  

 

5.4 Livslängd 

Ett tak ska stå emot de stora temperaturväxlingarna som det utsätts för. Storstäder har 
vanligtvis en högre lufttemperatur än de på landsbygdsområdena på grund av de hårdgjorda 
ytorna som effektivt tar upp solenergin och lagrar värmen.  Detta fenomen kallas för Urban 
Heat Island, UHI (Carter and Keeler, 2008). Figur 5 visar temperaturskillnaden i städerna 
jämfört med temperaturen på landsbygden, där skillnaden visas vara relativt tydlig. 
Lufttemperaturen skiljer sig med 3,4°C mellan den tätbebyggda staden och på 
landsbygdsområdena. 
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Figur 5. Exempel på skillnader av lufttemperaturen mellan städer och byggnader. Källa: (Wikimedia Commons, 2011) 

 

De temperaturväxlingarna som sker påverkar taket negativt genom att materialet “stressas”, 
vilket innebär att materialet expanderar under de varmare månaderna och krymper under 
kallare månader och kvällar. Skiftningarna kan leda till bland annat sprickbildningar i 
materialet eller andra skador som måste ses över och repareras. Den UV-strålning som taken 
utsätts för påverkar även materialet negativt. 

Inom detta område har gröna tak en fördel genom att de reducerar temperaturen på taken, 
minskar UHI och skyddar den underliggande konstruktionen. De gröna taken kan reducera 
temperaturväxlingarna upp till 94 % jämfört med ett vanligt svart tak. Resultatet av detta är att 
ett grönt tak får en förlängd livslängd, till skillnad från ett traditionellt taktäckningsmaterial 
som blir mycket varmt och inte skyddas mot UV-strålningen (Dunnet and Kingsbury, 2004). 

Livslängden för ett grönt tak förutsätts vara dubbel så lång som livslängden för ett traditionellt 
tak, det vill säga 40 år (Carter and Keeler, 2008). Däremot finns det de som påstår att ett 
extensivt grönt tak har en livslängd på minst 50 år och upp emot så mycket som 100 år 
(Dunnet and Kingsbury, 2004). Då taket består av levande växter som förnyar sig själv genom 
pollination kan taket även anses ha en oändlig livslängd. Förutsättningarna för att taket ska ha 
en oändlig livslängd är ett bra underhåll (Karlberg, 2016, Turfman, 2016). 
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6 Området 

Halmstad sägs ha fått sitt namn under 1200-talet då staden tillhörde Danmark och kungen 
Valdemar Sejr. ”Halm” är normalt synonymt med gräs eller sjögräs och ”stad” sägs komma 
från danskans ”sted” som betyder ställe eller vadställe. Halmstad sägs därmed ha uppkommit 
vid vadstället vid Nissan (Halmstads kommun, 2016a).  

År 1619 drabbades staden av en förödande eldsvåda som förstörde största delen av staden. De 
få byggnader som klarade sig från eldsvådan var slottet, S:t Nikolai-kyrkan och ett fåtal 
stenhus. Återuppbyggnaden av staden startade omedelbart och den nya stadsplanen som 
byggdes är i stort sett den som finns kvar idag. De flesta av de byggnader och hus som utgör 
Halmstads stadskärna idag byggdes under 1840–70-talet (Halmstads kommun, 2016b).  

Dessa byggnader och ett flertal andra är de byggnader som ingår i undersökningen och 
befinner sig i det område som, för undersökningen, kallas ”Stadskärnan”. Detta område 
begränsas av Järnvägsleden i väst, Banvallsleden i norr, Gamletullsleden i öst samt 
Timmermansleden, Slottsbron och Viktoriagatan i söder. Området har en yta på 78,89 ha och 
består av totalt cirka 348 hustak.  

I området rör det sig dagligen mycket människor då byggnaderna i området tillsammans utgör 
ett centrum för shopping och restauranger. Det finns även ett flertal kontor och bostäder i 
området. Gatorna i området utgör både gågator och bilvägar. Genom centrum går en busslinje 
där de flesta av stadens lokala bussar passerar. Detta innebär att området inte är särskilt tungt 
trafikerat. 

 

6.1 Kulturmärkta byggnader 

Enligt Kulturmiljölag (1988:950) 3 kap. 1§ gäller; ”En byggnad som har ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde eller som ingår i ett bebyggelseområde med ett synnerligen högt 
kulturhistoriskt värde får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen” 
(Riksdagsförvaltningen, 1988). 

Även kyrkomiljöer, parker, trädgårdar och liknande kan skyddas som byggnadsminnen. 
Byggnaderna inom kommunen kan i sin tur skyddas av Plan- och bygglag (2010:900) samt 
olika bestämmelser. När en byggnad är skyddad som byggnadsminne eller enligt 
bestämmelserna i Plan- och bygglag (2010:900) innebär detta att byggnaden inte får rivas 
eller ändras på ett sätt som minskar det kulturhistoriska värdet. Inom Hallands län har 
Länsstyrelsen utfärdat en inventering där samtliga byggnader som anses utgöra ett 
kulturminne för staden har markerats (Länsstyrelsen, 2016b).  

För kyrkobyggnader och kyrkotomter finns det särskilda bestämmelser som skiljer sig från de 
bestämmelser som gäller för övriga byggnader. Enligt Kulturmiljölag (1988:950) 4 kap. 3§ 
gäller; ”Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit före utgången 
av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan tillstånd av länsstyrelsen.” Däremot 
gäller alltid 4 kap. 2§ ”Kyrkobyggnader och kyrkotomter skall vårdas och underhållas så att 
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deras kulturhistoriska värde inte minskas och deras utseende och karaktär inte förvanskas.” 
(Riksdagsförvaltningen, 1988). Där en kyrkobyggnad i detta fall syftar på byggnader som före 
den 1 januari 2000 ägdes eller förvaltades av Svenska kyrkan.  

I området ”Stadskärnan” finns S:t Nikolai kyrkan vars upprättande påbörjades under början 
av 1300-talet och blev färdigställd under slutet av 1400-talet. Som tidigare nämnt var detta en 
av de få byggnader som klarade sig undan branden 1619 (Svenska kyrkan, 2016). Byggnaden 
har ett högt kulturhistoriskt värde och skyddas av Kulturmiljölag (1988:950).  

Samtliga byggnader med ett kulturhistoriskt värde och som av någon anledning är skyddade 
av Kulturmiljölag (1988:950) är uteslutna i undersökningen. 
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7 Resultat 

Området ”Stadskärnan” utgör en total yta på 78,89 ha och består av totalt 348 hustak.  

7.1 Observation 

Inför observationen studerades de 348 hustaken som befinner sig i området genom kartor och 
satellitbilder samt med hjälp av det resultat som uppkommit ur inventeringen av 
kulturminnesmärkta byggnader, utfärdad av Länsstyrelsen. Området med samtliga byggnader 
visas i Figur 6 nedan. Inom området finns 189 byggnader som av olika anledningar är 
skyddade enligt Kulturmiljölag (1988:950), vilka är markerade i Figur 6. Dessa byggnader är 
därmed uteslutna ur undersökningen och återstår gör 159 byggnader, som är aktuella för 
observationen.  

 

Figur 6. Översikt över området med markerade kulturmärkta byggnader. 

 

Inför den visuella observationen som genomfördes från marknivå, med cykel som hjälpmedel 
genom området, numrerades de återstående 159 byggnaderna på en karta som användes under 
genomförandet av observationen. Under genomförandet uteslöts ytterligare 31 hustak som 
bestod av små hus, som cykelförråd samt byggnader belägna på innergårdar dit endast boende 
och brukare av fastigheten har tillträde. Det slutliga antalet hustak som omfattades av 
observationen var därmed 128 hustak. 
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Observationen resulterade i att de 128 hustaken kunde delas in i tre kategorier efter deras 
taklutning. Därefter har dessa tre kategorier utvidgats med ytterligare underkategorier. Detta 
resultat är redovisat i Tabell 3. De tre kategorierna som hustaken blivit indelade i är Flacka 
tak, Låglutande tak och Branta tak. Taken är därefter uppdelade i underkategorier beroende på 
om taken är utformade som platt-, sadel-, pulpett-, valmat- eller motfallstak, vilket också 
framgår ur Tabell 3. 

Den största kategorin utgörs av Flacka tak som består av 66 tak och motsvarar 52 % av de 
observerade taken. Den näst största kategorin utgörs av Branta tak som består av 41 tak och 
motsvarar 32 % av de observerade taken. Den minsta kategorin utgörs av de Låglutande taken 
och består av 21 tak som motsvarar 16 %. 

 

7.2 Total takyta 

En ungefärlig mätning av en projicerad takyta på de 159 hustaken resulterade i att dessa totalt 
utgör en total takyta på 98 990 m2. I Tabell 3 redovisas de 128 observerade hustaken, 
uppdelade i de olika kategorierna samt dess takytor. Den totala takytan av de 128 hustaken är 
96 577 m2. Den största takytan utgörs av kategorin Flacka tak, som är 53 451 m2. Den näst 
största kategorin, Låglutande tak utgör en total takyta på 21 230 m2. De Branta taken utgör 
tillsammans en takyta på 21 896 m2.  

 

Tabell 3. Fördelning av de aktuella taken i området ”Stadskärnan” kategoriserade efter dess lutning och utformning. 

Kategori Underkategori Antal Procentuell fördelning Takyta 
 
Flacka tak   

66 
 

51,56 % 
 
53 451 m2 

 Platta tak 31  27 945 m2 
 Sadeltak 20  11 542 m2 
 Pulpettak 7  5 665 m2 
 Valmat tak 7  8 029 m2 
 Motfallstak 1  270 m2 
 
Låglutande tak 

 
 

 
21 16,41 % 

 
21 230 m2 

 Sadeltak 13  14 140 m2 
 Valmat tak 8  7 097 m2 
 
Branta tak 

 
 

 
41 32,03 % 

 
21 896 m2 

 Sadeltak 30  11 152 m2 
 Valmat tak 9  10 144 m2 

 Pulpettak 2  600 m2 

     
Totalt  128 100 % 96 577 m2 
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7.3 Kostnader 

Som framgår ur Tabell 4, samt tidigare teori kostar sedummattor ungefär 200-400 kr/m2. 
Dessa kostnader är något högre än materialkostnaderna för traditionella tak. 
Kostnadsskillnaderna för de traditionella taken beror mycket på vald leverantör och kvalitet 
på materialet. Kostnaden för de gröna taken beror också på vald leverantör samt takets 
lutning, eftersom det då krävs olika systemlösningar som varierar i pris. Generellt är de gröna 
takens inköpskostnad högre än inköpskostnaderna för traditionella tak. De traditionella takens 
kostnader, som redovisas i Tabell 4, är hämtade från olika internetsidor för att täcka in så 
breda uppfattningar och åsikter som möjligt.  

 

7.4 Effekter 

Tabell 4 redovisar en sammanställning av de olika effekterna och utmärkande faktorer med 
extensivt grönt tak samt för de olika takmaterialen vid traditionella tak. Materialvikten för de 
extensiva gröna taken är likvärdig med tegel- eller betongpannor, men betydligt tyngre än 
plåt- eller papptak. 

De gröna taken har förmåga att positivt gynna den biologiska mångfalden, fördröja 
avrinningen från taken samt förbättra luftkvaliteten. De traditionella taken har ingen märkbar 
påverkan på den biologiska mångfalden och har heller ingen möjlighet till att magasinera eller 
fördröja avrinningen från taken samt att de inte heller har förmågan att binda luftföroreningar. 

Underhållet för de gröna taken är något större än för de traditionella taken. Den mest 
märkbara effekten med gröna tak är däremot att de reducerar temperaturen i staden samt 
bidrar till Grönytepoäng. 
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Tabell 4. Jämförelsetabell mellan olika taktäckningsmaterial. 

Taktäckningsmaterial Extensivt grönt tak 
Tegel-
/Betongpannor Plåttak Takpapp 

Livslängd Tätskikt: Garantitid 40 
år 
Växterna: Uppemot 
100 år 

30-60 år 50-75 år 15-20 år 

Materialkostnad 200-400 kr/m2 165-300 kr/m2/ 
65-240 kr/m2 
 

70-250 
kr/m2 

100-300 
kr/m2 

Materialvikt 50-150 kg/m2 30-48 kg/m2/ 
38-53 kg/m2 
 

2-7 kg/m2 - 

Biologisk mångfald Gynnar den biologiska 
mångfalden, både växt- 
och djurliv 
 

Har ingen märkbar påverkan 

Dagvattenfördröjning 
och avrinning 

Fördröjer avrinningen, 
växterna magasinerar 
vattnet från 
nederbörden 
 

Låg dagvattenfördröjning, har ingen möjlighet 
att magasinera vattnet 

Underhåll Gödsel årligen, 
kontroll 1-2 gånger om 
året 

Årliga, enklare 
kontroller av bland 
annat stuprännor 
och färg 
 

Årlig 
kontroll, 
målning var 
5-7 år 

Kontroll 1-
2 gånger 
om året. 

Luftkvalitet Binder kol- och 
luftföroreningar, bidrar 
med syre genom 
fotosyntes 
 

Kan inte binda luftföroreningar 

Urban Heat Islands 
(UHI) 

Reducerar UHI-
effekten, sänker 
temperaturen i städerna 
 

Absorberar och lagrar värme, leder till ökad 
UHI-effekt 

Grönytepoäng Bidrar med 
grönytepoäng 
 

Inga grönytepoäng 
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8 Analys 

Beroende på vad resultatet jämförs med kan det analyseras olika. De 128 observerade 
hustaken utgör 36,78 % av det totala antalet hustak i området. Dessa 128 hustak har en total 
takyta på 96 577 m2, vilket motsvarar 12,24 % av områdets totala yta som är 788 903 m2. 

De hustak som kan vara mest lämpade att anlägga gröna tak på är de som tillhör kategorierna 
Flacka tak och Låglutande tak eftersom dessa har den bäst lämpade taklutningen. Dessa tak är 
till antalet 87 stycken, vilket motsvarar 25 % av det totala antalet tak i området, däribland 
även kulturminnesmärka byggnader inräknade. De 87 anläggningsbara hustaken utgör en total 
takyta på 74 681 m2, vilket motsvarar 9,47 % av områdets totala yta och 75,44 % av de 
aktuella byggnadernas takyta i området. En sammanställning av dessa jämförda resultat finns 
redovisade i Tabell 5 nedan.  

 

Tabell 5. Jämförelsetabell av resulterande takytor och antalet byggnader. 

 87 hustak 74 681 m2 

Områdets totala yta, 788 903 m2  9,47 % 

Med 348 hustak 25 % 
 

Aktuella byggnaders takyta, 98 900 m2  75,51 % 

Med 159 hustak 54,72 % 
 

Undersökta byggnaders takyta, 96 577 m2  77,33 % 

Med 128 hustak 67,97 % 
 

 

Genom att utesluta de 189 kulturminnesmärkta byggnaderna från resultatet ges att de 87 
anläggningsbara hustaken utgör 54,72 % av de 159 aktuella byggnaderna i området. Detta 
innebär att drygt hälften av alla byggnader är till en början aktuella i undersökningen 
angående vilka hustak som kan renoveras till gröna tak. 

 

8.1 Kostnader 

Tabell 4 visar att sedumtak har en högre kostnad än kostnaderna för de traditionella taken. En 
orsak till det högre priset kan vara de extra anordningar taket kräver. Växterna, substratlagret 
och det eventuella rotgenomträngningsskyddet kan vara några bakomliggande orsaker till ett 
mer kostsamt tak. 

Om sedumtak skulle anläggas på samtliga 159 byggnader, det vill säga på 98 990 m2, skulle 
en total materialkostnad bli mellan 19 798 000 – 39 596 000 kronor. Som framgår av 
resultatet är det enbart 87 byggnader som anses vara anläggningsbara. Dessa 87 byggnader 
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utgör 74 681 m2 och materialkostnaden för att anlägga sedumtak på dessa tak skulle bli 
mellan 14 936 200 – 29 872 400 kronor.  

Om önskemålet hade funnits om att ett betongtak istället skulle anläggas på de 159 
byggnaderna med takytan 98 900 m2 skulle kostnaderna istället variera mellan 6 428 500 – 
23 736 000 kronor. I Tabell 6 nedan redovisas en sammanställning av materialkostnaderna 
beroende på vilket taktäckningsmaterial som skulle väljas att anläggas på hustaken i området. 
Jämförelsen är både för de 159 aktuella byggnaderna och de 87 byggnader som anses vara 
lämpliga för anläggning av gröna tak. 

 

Tabell 6. Totala materialkostnader, i kronor, för olika taktäckningsmaterial och takytor. 

Taktäckningsmaterial 
 159 hustak, 98 900 m2 87 hustak, 74 681 m2 
Tegelpannor 16 318 500 – 29 670 000 

 
12 322 365 – 22 404 300 

Betongpannor 6 428 500 – 23 736 000 
 

4 854 265 – 17 923 440 

Plåttak 6 923 000 – 24 725 000 
 

5 227 670 – 18 670 250 

Takpapp 9 890 000 – 29 670 000 
 

7 468 100 – 22 404 300 

Sedummattor 19 780 000 – 39 560 000 
 

14 936 200 – 29 872 400 

 

De olika taktäckningsmaterialen har dessutom olika livslängd som är av vikt att ta hänsyn till 
vid kostnadsberäkningen. Genom att studera Tabell 4 kan olika kostnadsberäkningar 
genomföras beroende på den tidsaspekt som väljs. De extensiva taken är det 
taktäckningsmaterial med längst livslängd. Om de övriga taktäckningsmaterialen ska bevaras 
under samma tid blir kostnaderna för dessa högre än vad som redovisas i Tabell 6, på grund 
av att dessa behöver bytas ut och renoveras.  

Eftersom sedummattorna har en livslängd på 100 år kan detta vara en lämplig tidsperiod att 
välja. Genom att ta ut en medellivslängd för de övriga taktäckningsmaterialen kan priserna för 
tidsperioden jämföras med varandra. I Tabell 7 redovisas därmed de materialkostnader som 
uppstår under en 100 års-period med hänsyn till hur ofta de olika taktäckningsmaterialen 
behöver bytas ut och renoveras. 
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Tabell 7. Materialkostnader över en tidsperiod på 100 år 

Taktäckningsmaterial Genomsnittlig 
livslängd 

Genomsnittlig 
materialkostnad per år 

Materialkostnad 
under 100 år 

Tegelpannor 45 år 3,7 - 6,7 kr/m2 & år 370-670 kr/m2 

Betongpannor 45 år 1,4 - 5,3 kr/m2 & år 140-530 kr/m2 

Plåttak 62,5 år 1,2 - 4 kr/m2 & år 120-400 kr/m2 

Takpapp 17,5 år 5,7 - 17,14 kr/m2 & år 570-1714 kr/m2 

Sedummattor 100 år 2-4 kr/m2 & år 200-400 kr/m2 
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9 Diskussion 

Undersökningen är till största del utförd genom en visuell observation utförd från marknivå, 
vilket kan medföra att resultatet kan anses vara ungefärligt både vad gäller taklutningar och 
dess utformning. För att få ut ett så exakt resultat som möjligt skulle det vara nödvändigt att 
betrakta varje enskild byggnad i detalj vad gäller dess konstruktion, genom byggnadens 
konstruktionsritningar. 

9.1 Observation 

Under observationen fanns det svårigheter att exakt urskilja taket och dess lutning. Resultatet 
kan med fördel användas som ett underlag för fortsatta undersökningar inom ämnet. 
Observationen omfattade 128 hustak av totalt 159 aktuella byggnader. Detta innebär att 31 
hustak uteslutits från observationen, men trots detta kan resultatet anses vara tillförlitligt. 

Observationen resulterade i att de flesta av de nyproducerade vanligtvis har flacka eller platta 
tak med papp som taktäckningsmaterial. Med tanke på att byggnaderna är hyfsat nya kan det 
tänkas att intresset för att anlägga gröna tak på dessa tak är lågt. Om intresset för att anlägga 
gröna tak på dessa byggnader hade funnits skulle detta ha skett under byggnadens 
byggprocess. 

De äldre byggnaderna har till största del tegel- eller betongpannor som taktäckningsmaterial. 
Tanken kan vara att dessa byggnader inom en snar framtid kan anses vara av behov till 
renovering och kan därmed vara aktuella för anläggandet av gröna tak. 

 

9.2 Effekter av gröna tak 

Som en konsekvens av den rådande bostadsbristen förtätas städerna. Detta medför i sin tur att 
fler grönytor ersätts av byggnader och hårdgjorda ytor. De hårdgjorda ytorna bidrar till ökade 
luftföroreningar, snabbare avrinning till dagvattensystemet samt förhöjd lufttemperatur i de 
tätbebyggda områdena. I takt med att andelen hårdgjorda ytor ökar, blir dagvattensystemet allt 
mer underdimensionerat och en utbyggnad av detta är kostsamt. En hållbar lösning på detta är 
att implementera grönytor i den bebyggda staden för att ersätta de grönytor som försvinner, 
som en konsekvens av byggandet. 

Gröna tak har en påvisad förmåga att effektivt fördröja avrinningen från byggnadernas tak 
genom att infiltrera vattnet från nederbörden. På så sätt kan de gröna taken avlasta de 
underdimensionerade dagvattensystemen och kan därför tänkas vara en hållbar lösning på det 
ökade problemet med översvämningar. Om samtliga tak skulle renoveras till gröna tak skulle 
konsekvensen bli att dagvattensystemet primärt enbart hade behövt ta hand om avrinningen 
från vägar för att sedan sekundärt ta hand om avrinningen från taken. 

Gröna tak har även ett flertal fördelar inom den ekologiska aspekten. Växterna på de gröna 
taken binder koldioxid och partiklar som uppstår till följd av trafik, fabriker och övriga 
avgaskällor. Detta gäller givetvis inte enbart gröna tak, utan alla levande växter. 
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9.3 Kostnader 

Genom att jämföra materialkostnaderna under en period på 100 år blir resultatet att det är 
dyrare att anlägga takpapp än sedumtak. Detta eftersom takpappen behöver bytas ut ungefär 
vart 20e år, medan sedummattorna i sig inte blir utslitna och behöver därmed inte bytas ut. 
Däremot behöver det underliggande tätskiktet bytas ut efter en tid för att undvika att bli 
utslitet, vilket medför läckage och fuktskador på takkonstruktionen. Hur ofta detta tätskikt 
behöver bytas ut finns det mycket delade meningar om. Detta eftersom det moderna 
byggandet med gröna tak och den sorten tätskikt som finns idag är hyfsat nytt. Leverantörerna 
lämnar däremot en garantitid på 40 år för tätskiktet. Men sedummattorna i sig behöver inte 
renoveras, såvida de inte ligger i skugga eller underhållet är bristfälligt. 

De traditionella taken saknar förmågan att fördröja och reducera avrinningen av dagvatten 
samt att de bidrar till en ökad UHI-effekt i de tätbebyggda områdena. Dessa faktorer bidrar till 
en hållbar miljö vilket i sig bidrar till samtliga individers välbefinnande. Gröna tak bidrar med 
positiva effekter på stadsmiljön och omgivning samt gynnar den biologiska mångfalden och 
förbättrar luftkvaliteten. Dessa effekter är svåra att sätta ett pengavärde på, men de har många 
positiva miljö- och hälsosynpunkter. 

Ur en kostnadssynpunkt är den långa livslängden och det minimala underhållet en fördel, 
medan anläggningen i sig är dyrare. Varför fler inte väljer att anlägga gröna tak, tror vi, är på 
grund av den högre kostnaden. Det många kanske inte är medvetna om är att de studier som 
genomförts pekar på att gröna tak har en lång livslängd och blir därför billigare i längden. 
Lyfts dessa argument fram kan fler tänkas välja att anlägga gröna tak, eller åtminstone inse de 
många fördelarna med det. 

 

9.4 Yta av gröna tak 

I större städer med en stor andel hårdgjorda ytor är UHI-effekten ett stort problem. Här finns 
det största behovet av att anlägga grönytor i större skala. Även i industriområden är den 
största delen av grönytor ersatta och här kan gröna tak med fördel implementeras. I Sverige är 
problemen med Urban Heat Islands inte högaktuella i dagsläget. Om den stigande med 
tätbebyggda städer växer finns det dock en stor risk för att dessa problem inom en snar 
framtid blir högaktuella och samhället därmed har en problemsituation. 

Tekniskt sätt är det fullt möjligt att anlägga gröna tak på samtliga 159 aktuella byggnader. 
Däremot krävs det mer komplicerade konstruktioner för brantare taklutningar, som medför en 
dyrare anläggning. Utifrån detta är de branta taken uteslutna ur undersökningen då 
taklutningen för dessa antogs vara för stor för att passa vegetationstakens förutsättningskrav. 
För att ta reda på om denna teori är korrekt krävs en vidare undersökning av byggnadens 
stomsystem och dess taklutning med hänsyn till de krav som ställs. Varje leverantör har sina 
egna systemlösningar och en del av de kanske lämpar sig bättre på vissa lutningar. 
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9.5 Andra aktuella områden 

Ett annars aktuellt område hade varit att undersöka potentialen att anlägga gröna tak utmed 
Laholmsvägen då detta är Halmstads mest trafikerade väg. Den största delen av det utvalda 
området är trafikfri och därmed är undersökningen för luftföroreningar inte aktuell i samma 
utsträckning som området utmed Laholmsvägen. 

En annan anledning till att området ”Stadskärnan” är valt före området utmed Laholmsvägen 
är att det finns ett flertal kommunala byggnader inom området ”Stadskärnan”. Byggnaderna 
utmed Laholmsvägen består till största del av friliggande, privatägda villor.  

Däremot ligger industriområde Öster i anslutning till Laholmsvägen. Industriområdet kan 
tänkas ha en stor potential till anläggandet av gröna tak och förhoppningen är att denna 
undersökning ska utgöra ett underlag för att även dessa områden kan undersökas för 
anläggandet av gröna tak. 

 

9.6 Intressenter 

Genom att ta kontakt med både Halmstads kommun och HFAB där syftet var att utforska 
deras intresse för att anlägga gröna tak på sina byggnader gavs ett annat svar än det resultat 
som diskuterats ovan. Satsningen för dessa intressenter verkar ligga i att minska på 
energianvändningen, analysera deras materialval samt att bidra till en trivsam och hälsosam 
inomhusmiljö. Halmstads kommun har bland annat i samarbete med HEM, teknik- och 
fritidsförvaltningen och servicekontor ansökt om statligt medel för att installera laddstolpar 
för elbilar. Detta är en åtgärd som kan bidra till ett större användande av elbilar och därmed 
bidra till mindre avgasutsläpp. 

Intresset för gröna tak verkar i dagsläget vara avsvalnat. En orsak till detta kan vara att 
anläggandet av gröna tak tros vara relativt dyrt, samt att erfarenheterna och kunskaperna om 
dessa är lågt. I dagsläget har det inte gjorts någon undersökning angående hur möjligheterna 
är att anlägga gröna tak. Endast ett fåtal gröna tak har anlagts på nyproducerade byggnader 
där dessa tak har ansetts vara mest lämpliga. För att bidra till en positiv klimatpåverkan har 
istället valet varit att installera solceller på både nyproduktion och befintliga byggnader. 

Energiförbrukningen är också en viktig faktor att ta hänsyn till för att bidra till en miljömässig 
hållbarhet. Ett optimalt läge hade varit om det skapades en balans mellan solceller och gröna 
tak eftersom båda dessa installationer är av största vikt för klimatpåverkan. Däremot 
konkurrerar solcellerna och de gröna taken om samma takyta och om dessa skulle ha anlagts 
på samma takyta skulle detta medföra skuggområden och konsekvenserna hade blivit att 
växterna på de gröna taken inte överlever. 

Trots att Halmstads kommun i dagsläget inte satsar på att anlägga gröna tak i större 
utsträckning anser dem sig vara positiva till att renovera de befintliga taken till gröna tak, om 
förutsättningarna för detta finns. 
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9.7 Metodanalys 

Till en början var tanken att metoden skulle genomföras med hjälp av konstruktionsritningar 
av olika byggnader där ett fåtal ”typbyggnader” skulle väljas ut för en noggrannare 
undersökning. Detta skulle bli en annan typ av observation vilket skulle resultera i en 
noggrannare undersökning av byggnadernas stomsystem och hur dessa skulle påverkas efter 
anläggandet av gröna tak. Det visade sig snart att denna metod inte var genomförbar då det 
saknades ritningar för ett flertal av de utvalda byggnaderna som valts ut för en närmre 
undersökning. 

En annan metod skulle vara att genom intervjuer ta reda på hur de gröna taken har påverkat de 
byggnader där de är anlagda. Svårigheten med denna metod är att hitta de entreprenörer som 
har erfarenheter av att anlägga gröna tak. Svårigheten med gröna tak är att de är anlagda på 
taket, vilket är svårt att skåda från marknivå, där vi utgick ifrån under genomförandet av 
undersökningen. 

 

9.8 Fortsatta forskning 

Vid anläggandet av gröna tak krävs större undersökningar med hänsyn till byggnadens 
stomsystem samt byggnadens fysiska skick. Det går därmed inte att förutsätta att samtliga av 
de angivna taken är lämpliga att anlägga gröna tak på. Den resulterade anläggningsbara 
takytan är därmed endast ett riktmärke för fortsatta studier. 

Vad vi länge sökt efter är huruvida det finns statliga bidrag för att anlägga gröna tak, men 
utan att hitta något av detta. Det kan tänkas att intresset för att anlägga gröna tak skulle stiga 
avsevärt om något bidrag av detta slag hade funnits. Det krävs därmed en grundläggande 
forskning angående detta. 
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10 Slutsats 

Utifrån frågeställningen blir slutsatsen att det är möjligt att anlägga gröna tak på en del av de 
utvalda byggnaderna i området. Den mest optimala och billigaste lösningen är att anlägga 
gröna tak på flacka och låglutande tak. Brantare lutningar medför dyrare konstruktioner. De 
flacka och låglutande taken som till antalet är 87 stycken skulle totalt möjliggöra en potentiell 
yta på 74 681 m2. Det betyder att av vår referensyta, som är 788 903 m2, skulle potentiellt 
9,47 % bestå av gröna tak. Kostnaden att anlägga dessa tak hade blivit mellan 14 936 200-
29 872 400 kronor beroende på leverantör. 

Under en 100-årsperiod hade kostnaderna för att renovera och anlägga tak med tegelpannor 
eller takpapp blivit dyrare och ungefär densamma eller något billigare med betongpannor eller 
plåt, jämfört med grönt tak. Gröna tak har normalt en högre anläggningskostnad än 
kostnaderna för de traditionella takmaterialen, men i längden blir det mer gynnsamt både ur 
ett kostnadsperspektiv och ur ett miljöperspektiv att anlägga gröna tak.  

De positiva effekter gröna tak medför är många, men vi tror dock inte att gröna tak är den 
enda lösningen på alla problem i städerna vad gäller hållbart byggande, utan enbart en del av 
lösningen. 
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