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Sammanfattning 

 

Klimatförändringar och den globala uppvärmningen påverkar mänskligheten över 

hela världen – också oss lokalt i Sverige och Norden. Gröna tak och växtväggar 

skulle kunna mildra effekter av uppvärmningen i våra städer. Att få ökad kunskap 

kring detta är utgångspunkten för det här arbetet; genom att forska i hur gröna tak 

och växtväggar påverkar oss, vår omgivning och miljö. Målet är också att undersöka 

de praktiska och tekniska begränsningar jämte möjligheter som gröna tak och 

växtväggar har. Syftet med detta arbetet är således att skapa en kunskapsöversikt 

över gröna tak och växtväggar i nordiskt klimat. Gröna tak är inget nytt fenomen utan 

upplever snarare en renässans. Växtväggar däremot har tidigare primärt funnits i 

spaljéeform, men idag finns det andra möjligheter att täcka in en hel vägg med 

exempelvis moduler eller ett system av fickor med substrat i. Gröna tak och 

växtväggar kan erbjuda habitat för våra insekter och öka den biologiska mångfalden i 

framförallt städer. Gröna tak och väggar är således idag ett både aktuellt och relevant 

ämne att studera.  

Metoden som använts i detta arbetet är en litteraturstudie där forskningsartiklar har 

undersökts samt en intervjustudie där experter på respektive område har fått ge sin 

syn på gröna tak och växtväggar.  

Det resultat som presenteras består bland annat av beskrivningar av olika typer av 

gröna tak och växtväggar inklusive vilken typ av skötsel som krävs för olika tak. 

Taken delas in i tre kategorier; extensivt, semiintensivt samt intensivt. Det extensiva 

är det tak som har minst vikt och som samtidigt kräver minst skötsel medan det 

intensiva taket är mycket tungt och kräver lika mycket skötsel som en trädgård eller 

park skulle göra. Rapporten tar upp den fördröjningseffekt av regnvatten som gröna 

tak kan hjälpa till med. De kan också vara en del i att minska koldioxiden i luften, 

samt att kyla ner byggnader och därigenom spara energi.  

Växtväggar delas även de in i olika kategorier; det finns vanliga spaljéesystem där 

växten klättrar på ett stöd, eller ficksystem där växter växer i exempelvis tygfickor 

som sätts upp på väggen. Om växter ska kunna växa vertikalt på väggen används ett 

modulsystem, och den sista kategorin är etagesystem där växtligheten växer i etager 

på balkongliknande vis. Resultaten berör även påverkan av gröna väggar och tak på 

levnadsmiljön. Sammanställning av litteraturen och intervjuer visar att en grön miljö 

påverkar människor positivt och minskar stress. Både gröna tak och växtväggar 

hjälper till att minska buller och kan med fördel användas nära bullriga miljöer. 

Sammantaget är gröna tak och väggar mycket intressanta alternativ i 

stadsbebyggelse. 
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Summary 

Climate change and global warming affect us also locally here in Sweden and the 

Nordic countries. Vegetative roofs and living walls could assuage the warming 

effects in our cities. Increased knowledge in this field is the starting point for this 

essay. Through researching the effects vegetative roofs and living walls have on 

ourselves, our surroundings and our environment, with the aim to also investigate the 

practical and technical limitations in these methods of roofing and wall covering, I 

hope to assemble a knowledge overview over the field of vegetative roofs and living 

walls from the perspective of the conditions of the Nordic climate. 

Vegetative roofs is not a new phenomenon but rather currently experiencing a 

renaissance. Living walls on the other hand have existed primarily only in the form 

of trellises, where nowadays there are new ways enabling the covering of entire walls 

using e.g. modules, or a system of pockets, holding the substrate. Green walls and 

vegetative roofs can provide habitats for insects and increase the biological diversity 

in, above all, the cities. 

The method applied in this study is primarily using literature, where examining 

research articles have been interspersed with interviewing experts in their respective 

fields giving their views on the subject matter of the essay. 

The result presented is an overview of a range of different types of vegetative roofs 

and living walls, and what the specific required maintenance of each type is. The 

roofings are divided into three subcategories which are; extensive; semi intensive, 

and intensive, where 'extensive' is the roofing alternative with the lowest weight and 

at the same time the alternative requiring the least amount of maintenance, while the 

'intensive' version is very heavy and require maintenance leveling that of a 

conventional garden or a recreational park. 

Also emphasised is the delaying effect on rain water that vegetative roofs can 

provide. Additionaly they have a part to play in reducing the amount of carbon 

dioxide in the air, while simultaneously cooling buildings and thereby saving energy. 

Living walls can be divided into subcategories which are; ordinary trellis systems, 

where the plants climb a support; a pocket system where the plants grow in, for 

example, fabric pockets attached to the wall. For the plants to grow vertically a 

system of modules is used; and the final category is a tiered system where the plants 

grow in echelons similar to balconies. 

The vegetative environment influence people positively and reduce stress, making it 

highly interesting. Vegetative roofs as well as living walls aid in reducing noise 

levels and could well be used in or near such environments. 
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Abstract 

Bruket att täcka in tak och väggar med växtlighet är något som ökar mer och mer. 

Klimatförändringar tvingar oss att förändra vårt förhållningssätt till naturen och tänka 

mer klimatsmart. Vidare skapar de hårdgjorda ytor som dominerar i städer problem 

med avrinning av regnvatten samt lokalt varmare miljöer som inte förekommer 

naturligt. Gröna tak och växtväggar skulle kunna vara en del av lösningen på dessa 

problem. Det här arbetet svarar på vilka typer av olika gröna tak och växtväggar som 

finns tillgängliga idag i Sverige samt vilken typ av grönt tak som går att använda vid 

olika sorters takläggning. Det undersöktes även hur gröna tak och växtväggar 

påverkar omgivningen och klimatet, lokalt och i viss mån globalt. Arbetet tar också 

upp hur vi människor påverkas av att ha gröna tak och växtväggar i den urbana 

miljön. 

Nyckelord: Gröna tak, extensivt tak, intensivt tak, trädgårdstak, torvtak,  

ekosystemtjänster, koldioxid, växtvägg, hälsa, sedum, buller. 
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Förord 

Efter att ha sett en dokumentär om hur man i Tokyo anlägger gröna tak för att mildra 

klimatförändringar väcktes mitt intresse för vad gröna tak skulle kunna göra för 

klimatet. Det finns viss kunskap om gröna tak, men jag insåg att det inte fanns någon 

direkt överblick där olika aspekter kom fram i samma text. Det blir allt fler gröna tak 

på nybyggda hus, men de flesta är extensiva sedumtak som ligger på ett platt tak 

såsom över ett cykelskjul eller förråd till ett flerbostadshus.  

Det är inte många bostadshus som har gröna tak exempelvis, och det som verkade 

intressant från början var varför inte fler vill ha gröna tak och varför det inte görs fler 

trädgårdstak i Sverige.  

Jag vill tacka alla jag har intervjuat inför det här arbetet, för att de har tagit sig tid att 

prata med mig och lotsat mig vidare till fler intressanta synvinklar i ämnet. Jag vill 

också tacka Jon Engström, Barbro Bloom och David Karlsson för hjälp och stöd. 

Tack också till Karin Lindell, Karin Larsson, Jenny Sejsing, Jenny Svärd och Eva 

Lindvall som bidragit med bilder, även om allt inte kommit till användning. 

 Emma Lindell      

Växjö den 3 April 2017 
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1. Introduktion 

För att liv ska finnas på vår jord är växthuseffekten en förutsättning, men 

idag förstärks effekten mer och mer på grund av mänskligt skapade utsläpp 

av växthusgaser, som exempelvis koldioxid som värmer upp atmosfären. 

Det är idag allmänt känt att den globala uppvärmningen håller på att 

förändra balansen i vårt klimat (SMHI, 2016). Mindre välkänt än den 

globala klimatförändringen är att det lokalt sker en värmeökning på de 

platser där städer byggts. Detta fenomen kallas för värmeöar (den engelska 

termen för detta är urban heat islands) (Gémes et al, 2016, s 26). Där det 

tidigare har funnits områden som täckts av växter, breder nu hårdgjorda ytor 

som asfalt och betong ut sig i takt med att städerna växer. De hårdgjorda 

ytorna lagrar värme, vilket resulterar i en högre temperatur. Detta märks 

särskilt väl under nätter och när det är kallare utomhus (Gémes et al, 2016, s 

26). Där det finns växter är temperaturerna lägre än där det är hårda 

stadsytor. (Hien, 2002). De kan därför vara en del av lösningen i arbetet för 

att minska värmeökningen i den urbana miljön. Enligt studier som gjorts i 

Singapore kan tak som är bevuxna sänka temperaturen med hela 4 grader 

och liknande studier i Tokyo har funnit en sänkning av temperaturen med 

0,8 grader (Hien, 2002). I Tokyo väljer allt fler fastighetsägare att täcka in 

sina hus med växtlighet och många tågstationer har fått både gröna tak och 

hela parker planterade ovanför stationen (Wilder utopia, 2014). Det ger 

miljömässiga vinster och det är energieffektivt.  

En annan effekt av den globala uppvärmningen är en ökad frekvens av 

skyfall. Dessa störtskurar orsakar översvämningar när dagvattensystemet i 

städer inte klarar av för stora vattenmängder samtidigt. (SMHI, 2016). 

Gröna tak kan hjälpa till att fördröja vattnet som hamnar på taken och 

därigenom minska vattenflödet till dagvattensystem i städer (Boverket, 

2010). För att växter på taken ska kunna växa och frodas, behöver de näring. 

Koldioxiden i luften, solljuset och vattnet bildar genom fotosyntesen 

kolhydrater som växter lever på och syre blir en restprodukt (SLU, 2016). I 

teorin skulle fler växter kunna bidra till att minska mängden koldioxid i 

stadsluften. 

I Sverige läggs det en hel del gröna tak och anledningen är oftast att 

husägaren tycker att det är fint. (Stein, 2016). Men gröna tak och växtväggar 

skulle både kunna fungera som en koldioxidsänka och förse staden med 

viktiga ekosystemtjänster (Larsson och Setterwall, 2013) som exempelvis en 

ökad biologisk mångfald. Växter bidrar till att skapa fler habitat för insekter, 

och exempelvis fåglar i den bebyggda miljön. 

I Sverige finns det ett antal miljömål som riksdagen vill genomföra. Dessa 

ska säkra människors hälsa och naturens ekosystem. Ett av målen är frisk 

luft. Ett annat är begränsad klimatpåverkan. Ett mål är också att ha ett rikt 

växt- och djurliv och god bebyggd miljö, levande sjöar och vattendrag och 

endast naturlig försurning. (Naturvårdsverket, 2016). Enligt Boverkets 
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vision för 2025 så kommer städer att fortsätta förtätas och alla hus som 

byggs ska byggas klimatsmart. Byggandet ska ske med tanke på folkhälsan. 

Det är också viktigt att den biologiska mångfalden gynnas. Grönytor 

kommer att utvecklas av kommuner, och växter bidrar till att minska buller 

och jämna ut temperaturer (Boverket, 2016).  

Gröna tak och fasader kan också reducera buller (Boverket, 2010) och öka 

den biologiska mångfalden i städer (Stein, 2016). Ett sätt att minska 

växthusgaser, buller och värmestrålning från städer skulle kunna vara att 

använda mer växter på och omkring husen, som exempelvis gröna tak eller 

gröna fasader. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Historiskt sett har gröna tak varit vanliga, men sedan 1600 talet har hårda tak 

som exempelvis tegel, skiffer, plåt eller betongtak introducerats för att 

användas mer och mer från 1800-talets andra hälft, och i dagsläget 

dominerar de helt. Idag har gröna tak återigen blivit mer och mer vanliga om 

än i nya varianter. Än så länge är det oftast större byggprojekt som anlägger 

gröna tak och inte så många enbostadshus. Gröna tak är idag ett mycket 

dyrare alternativ till taktäckning än andra alternativ, men trots det utökas de 

gröna ytorna årligen. Det första moderna sedumtaket lades i Sverige 1992. 

Den nya tekniken som används för växttak i Sverige är alltså drygt 20 år 

gammal. Det gör att erfarenheter av dessa tak ännu är i sin linda och takets 

teoretiska fördelar har ännu inte prövats till fullo.  

Växtväggen är en ännu nyare erfarenhet i det svenska klimatet. Den första 

växtväggen byggdes upp 2013 på Högevallsbadet i Lund. Den andra kom 

snart efter tack vare att Helsingborgs kommun bestämt sig för att satsa på en 

grön vägg (Nerhagen, 2016). Dessa väggar får ses som experimentella och 

kan i framtiden visa om den här typen av fasad är realistisk och användbar i 

Sverige. De gröna växtväggarna är ännu föremål för forskning.  

Gröna tak och växtväggar har många fördelar jämfört med andra hårda tak. 

Så vad är det som gör att vi inte lägger fler gröna tak och utökar de gröna 

växtväggarna i större skala än vi gör idag? 

1.2 Mål och syfte 

Det finns delvis dokumenterad kunskap i ämnet om gröna tak och gröna 

fasader, men det är svårt att få en översikt i ämnet. Syftet med det här arbetet 

är att beskriva tak och fasader och dess effekter på den omgivande miljön. 

Målet är att texten ska kunna fungera som en handbok eller vägledning för 

dem som vill skaffa sig kunskap om gröna tak och växtväggar. 
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De specifika forskningsfrågorna som avhandlas i arbetet är följande: 

1. Vilka typer av gröna fasader och tak finns det och vilka tekniska hänsyn 

bör tas vid en installation av ett grönt tak eller en växtvägg 

2. Hur påverkas den omgivande miljön av gröna tak och växtväggar med 

avseende på den biologiska mångfalden och klimatet? 

3. Vad kan gröna tak och växtväggar tillföra den bebyggda miljön och hur 

påverkas människan av det? 

1.3 Avgränsningar 

Det här arbetet kommer att behandla de gröna tak och fasader som är 

aktuella för nordiskt klimat. Det kommer att nämna viss typ av vegetation 

mest som exempel för vilken typ av växtlighet som används vid olika typer 

av tak. Fokus kommer att ligga på uppbyggnad och konstruktion av taken 

samt deras effekt på omgivande miljö och människor. De tak som beskrivs 

finns i huvudsak i den urbana och till stora delar hårdgjorda miljön i tätorter.  

De växtytor som finns på byggnader och som anläggs vid nybyggnation 

kommer att behandlas, men detaljlösningar för exempelvis luftutsläpp, 

skorstenar, eller takutsprång över taken kommer inte att tas upp. Den 

historiska aspekten på gröna tak kommer att behandlas då det före 

industrialiseringen var en väldigt vanlig taktäckning.  

Arbetet tar även upp hur den biologiska mångfalden kan förbättras, vad som 

händer med avrinningsvattnet samt hur vattnet påverkas av att rinna igenom 

det vegetativa taket.  Hur solpaneler påverkas om de befinner sig på ett grönt 

tak kommer att beskrivas.  

Växtväggar kommer att tas upp, och den strävan som finns att skapa mer 

grönstruktur i den urbana miljön. Vilken konstruktion som finns att tillgå 

redovisas i de exempel som finns i Sverige idag. Arbetet kommer även att 

nämna varianter av växtväggar som inte finns i Sverige idag men som skulle 

kunna vara aktuella i framtidens byggnationer. Olika yrkesmänniskors 

aspekter när det gäller gröna tak och gröna växtväggar framkommer i 

arbetet. 

 Vidare tas det upp hur grönskan på gröna tak och växtväggar kan tänkas 

påverka människor som vistas i deras närhet.  

Arbetet kommer inte att gå in närmre på olika sorters substrat eller 

växtlighet som kan användas och inte heller vilken typ av tätskikt som kan 

komma i fråga. Det kommer inte heller att ta upp vilken miljöpåverkan de 

material som används har eller vilken typ av tak eller moduler som bör 

väljas. Inte heller den rent finansiella aspekten kommer att vidgås närmare.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

2.1 Gröna tak tidigare använda i historien  

Före industrialiseringen under 1800-talet bestod taken oftast av grästak eller 

torvtak. På landsbygden var de allra vanligast, då de var billiga tak med 

råvaror som enkelt gick att hitta i närmiljön. Taken lades mycket noggrant 

med ett tätskikt (det egentliga taket) av björknäver för att regnvattnet inte 

skulle tränga in (Blent, 2000) (se Figur 1).

 

Figur 1. Ett torvtak i genomskärning där nävern är tätskiktet som skyddas av torven. Byggmaterialet 
var hämtat från den omgivande naturen. 

Förutom att torven gav ett isolerande skikt så skyddade den även nävern från 

att börja brinna (Blent, 2000). Torvtak var mycket tunga och kunde väga 

hela 250 kg/m². Taklutningen var oftast ganska flack (se Figur 2) för att 

taket inte skulle rasa ner. (Hidemark et al, 2014, s. 111-117). Ett vällagt 

torvtak ansågs kunna hålla i 100 år eller så länge nävern hölls skyddad från 

solstrålningen som kunde förstöra det vattenhållande skiktet (Holmberg, 

2006 s.145). 
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Figur 2. Torvtaket som lagts på Riksdagsmannagården i Alvesta. Taket har en flack lutning. 2016-05-06 
Foto David Karlsson 

Från 1600-talet började det bli mer och mer vanligt med tegeltak bland annat 

för dess goda egenskaper vid brand (Hidemark et al, 2014, s.117-119). 

Övergången från torvtak till tegel tog lång tid eftersom teglet var en dyr 

produkt. När brandstadgan vann laga kraft år 1875 var den ett svar på alla de 

bränder som härjat i städerna och därmed blev tegeltaken mer vanliga där. 

Ute på landsbygden fortsatte användningen av torvtaken under en längre 

tidsperiod eftersom det var det billigaste taktäckningsmaterialet. Idag är det 

ovanligt med torvtak. Till viss del beror det på att det är få som vet hur taken 

ska läggas. Nödvändigt material som förr var lätt att få tag i är idag mycket 

svårare att skaffa. Vid restaureringen av sädesmagasinet i Råshult 2006 

importerades näver ifrån Ryssland (Smålands Museum, 2006). 

2.2 Värmeöar och det lokala klimatet 

Enligt prognoser för klimatet kommer värmeböljor att bli allt vanligare och 

vår beredskap inför detta är fortfarande dålig (Andersson et al, 2015 s.25). 

Enligt olika beräknade framtidsscenarier kommer värmeböljor att medföra 

ökat antal dödsfall i kombination med exempelvis övervikt och 

hjärtproblem. Försämrad hälsa kommer att bli kostsamt för samhället. Det 

kommer också att kosta både energi och pengar att kyla ner hus (Andersson 

et al, 2015 s.165). Städer fungerar idag som en egen klimatmässig zon, ett 

fenomen som kallas för urban värmeö. Orsaken är att värme lagras i 

byggnaders och hårdgjorda ytors material och avges senare under natten 

(The Weather Channel, 2016).  
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2.3 Ekologin i det bebyggda samhället 

Ekosystemtjänster är ett begrepp som handlar om att ekologin är ekonomisk 

(Naturskyddsföreningen, 2013). Begreppet går att dela in i fyra kategorier 

eller försörjningstjänster: reglerande tjänster, kulturella tjänster, 

försörjningstjänster och stödtjänster. Reglerande tjänster kan handla om 

pollinering och klimat. Kulturella tjänster handlar om vår upplevelse av 

miljön runt omkring oss. Försörjningstjänster handlar exempelvis om den 

mat vi äter, och stödtjänster handlar om hur kretsloppet fungerar 

(Naturskyddsföreningen, 2013).  

Under 2014-2017 arbetar Naturvårdsverket med en kommunikationssatsning 

på uppdrag av regeringen i syfte att informera om ekosystemtjänster och öka 

kunskapen om hur viktiga dessa tjänster är för oss. En av de viktigaste 

ekosystemtjänsterna är pollinering, då ca 70 % av alla våra jordbruksväxter 

behöver pollineras (Naturvårdsverket, 2013). Världens bin riskerar att 

utrotas av olika anledningar som exempelvis användningen av starka 

kemikalier i jordbruket, kvalster och sjukdomar. I städer som Stockholm och 

Västerås har det därför börjat odlas bin i ett försök att rädda dem från 

utrotning (DN, 2016). Ekosystemtjänster är ett sätt att integrera ett 

socioekologiskt tankesätt (Miljö och utveckling, 2015).  

För att erbjuda bin och andra insekter en levnadsmiljö även i den urbana 

miljön skulle mer växtlighet kunna användas. I städer finns ytor som inte 

används på exempelvis byggnaders väggar och tak. Växtväggar skulle kunna 

vara till nytta i stadsmiljön genom att reducera ljud och minska antal 

partiklar i luften samt minska värmestrålning (L-M Mårtensson et al, 2014). 

I Lund har Sveriges första växtvägg byggts och bara någon månad efter stod 

den andra färdig i Helsingborg (Martin Hadmyr, 2014).  

Patric Blanc anses vara de gröna väggarnas upphovsman sedan han någon 

gång i slutet av åttiotalet konstruerade sin ”mur vegetal” i Paris, men redan 

1937 skall Stanley Heart White ha haft liknande idéer om gröna 

konstruktioner (Séguin, 2014). 

I Malmö ligger Emporia Köpcentrum som är Skandinaviens största takpark 

med sina 27000 m². Byggnaden har formgetts av Gert Wingård och besökare 

av köpcentret har möjlighet att gå ut på taket och uppleva parken (se Figur 

3). 
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Figur 3. Emporia takpark 
Foto Karin Lindell 2016 
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3. Metod 

Det här arbetet bygger på en litteraturstudie samt en intervjustudie med 

experter inom sina respektive områden i de ämnen som har studerats. En 

fältstudie genomfördes också vid den botaniska takträdgården i 

Augustenborg, Malmö. 

3.1 Kvalitativ metod 

3.1.1 Litteraturstudie 

I sökandet efter litteratur och artiklar användes One Search och Google 

Scholar.  

I de artiklar som hittades söktes bland referenserna ytterligare artiklar som 

ansågs kunna vara av värde till arbetet. Hos myndigheter som exempelvis 

Boverket söktes efter information om gröna tak och växtväggar på hemsidor.   

3.1.2 Intervjuer  

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade (Lantz, 1993, s 68) 

med frågeställningar som förberetts före intervjun. Respondenten fick en del 

frågor som var styrda till att ge exempelvis ja- eller nej-svar, samt öppna 

frågor där respondenten hade möjligheten att utveckla sina tankar samt få 

följdfrågor som inte var förberedda. Intervjuerna har genomförts genom ett 

möte, via telefon eller mailkorrenspondens. De intervjuer som gjordes 

resulterade ofta i nya infallsvinklar från respondenterna vilket ledde vidare i 

sökande efter mer information eller andra respondenter. 

3.1.3 Fältstudie 

Ett besök på Augustenborgs botaniska takträdgårdar genomfördes under en 

dag när det var öppet hus för allmänheten. Intendenten visade runt uppe på 

taket och berättade om de olika varianterna av gröna tak och informerade 

även i viss mån om gröna växtväggar. Både under visningen och efteråt 

ställdes frågor.  
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3.2 Urval, validitet och reliabilitet 

Urvalet i litteraturstudien har inledningsvis styrts av de nyckelord som varit 

ämnesspecifika för studien. Intervjupersonerna har valts ut efter sin expertis 

inom respektive område. Respondenterna har hittats genom vetenskapliga 

artiklars referenser och innehåll. De har också hittats genom företag som 

arbetar med gröna tak och genom kommuners hemsidor. 

Validitet är svaret på frågan om det som har avsetts att mätas också har 

mätts (Eriksson, 2011 s. 60). Respondenter som alla har en kunskap eller 

expertis om gröna tak alternativt växtväggar i nordiskt klimat, har valts för 

att få en hög validitet. De har alla olika kopplingar till gröna tak eller 

växtväggar på något sätt. Deras olika erfarenheter kring gröna tak och 

växtväggar ger arbetet ett bredare perspektiv och ger den översikt som var 

syftet med arbetet.  

Reliabiliteten talar om hur tillförlitligt resultatet på undersökningen är och 

om samma undersökning skulle ge samma utslag om någon annan part 

skulle göra om undersökningen (Eriksson, 2011 s.61). Genom att redovisa 

vilka sökord som använts i det här arbetet blir det lättare att följa rapportens 

exempel vid en ny undersökning. Detta skulle troligtvis resultera i ett 

liknande resultat.  

I intervjustudien har en semistrukturerad intervju använts som metod. Dess 

form är i sig svår att göra likadan igen eftersom det beror mycket på tillfälle 

och personer inblandade i intervjun. Därför ger intervjuerna arbetet en lägre 

reliabilitet än om de endast skulle ha använts i en mer styrd form. I det här 

arbetet är intervjuerna mest använda som förstärkning av litteraturen. Svaren 

som framkommit stämmer bra överens med litteraturstudierna. Litteratur-

studien har också varit det som undersökningen lagt mest vikt vid och 

därigenom ökat reliabiliteten. 

I fältstudien valdes Augustenborgs botaniska takträdgårdar eftersom de 

samarbetar med flera olika företag och verkar för information om gröna tak. 

Syftet med besöket var att dels se olika varianter av gröna tak och även att få 

illustrerande bilder till arbetet. I fältstudien blir reliabiliteten lägre eftersom 

det är beroende av vem som visar runt på Augustenborg och vad den 

personen anser vara viktigt att lyfta fram. 
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4. Resultat 

Det här kapitlet innehåller ett antal typer av gröna tak och växtväggar, deras 

konstruktion samt vilka effekter de har på den lokala miljön. Människans 

upplevelse av dem och vilken påverkan grönskan har kommer också att 

avhandlas. Det finns en mängd olika sorters växter som kan användas och en 

del passar bättre än andra. Det beror mycket på vilken deras naturliga miljö 

är. De kommer i det här kapitlet först att beskrivas utifrån litteraturen. 

Därefter beskrivs gröna tak och växtväggar efter hur de personer som 

intervjuats har beskrivit dem. 

4.1 Gröna tak 

Gröna tak kan delas in i följande kategorier; extensiva, semiintensiva samt 

Intensiva tak. Den tjocklek och vikt som anges i det här examensarbetet är 

mycket ungefärlig då det inte finns en fastslagen standard för vad som är ett 

extensivt, semiintensivt respektive intensivt tak. Definitionen är olika i olika 

skrifter (Berndtsson, 2009). Eftersom arbetet handlar om svenska gröna tak 

så kommer det här arbetet använda den indelning som Augustenborgs 

botaniska takträdgårdar anger. Augustenborg drivs av Scandinavian Green 

Roof Institute (SGRI) vilket ägs av Scandinavian Green Roof Association. 

Scandinavian Green Roof Association är norra Europas förening för gröna 

tak. 

Det extensiva är det lättaste och tunnaste taket. Det väger vattenmättat från 

50 kg upp till ca 250 kg/m². Växtbädden är mellan 3-15 cm hög och oftast 

består växtligheten av fetbladsväxter eller lågväxande torktåliga växter. 

Fördelen med de extensiva taken är att skötseln är minimal (se Tabell 1). 

Det semiintensiva taket är precis som ordet semi antyder mitt emellan och 

väger någonstans mellan 150-350 kg/m². Växtbädden är mellan 12-35 cm 

hög och urvalet av växter som kan växa här är större, allt från fetblad, örter 

och gräs till marktäckare och buskar. Det kräver lite mer skötsel än det 

extensiva taket men inte lika mycket som ett intensivt tak (se Tabell 1). 

Det intensiva taket väger allra mest, 350-750 kg/m². Växtbädden är från 30 

cm och uppåt. På ett intensivtak kan allt från sedum till hela träd växa. 

Skötseln blir lika krävande som för en park (se Tabell 1). 

 

Tabell 1 Översikt av de olika taktyperna. 
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4.1.1 Extensivt tak 

Ett extensivt tak kan delas in i ytterligare flera kategorier efter vilken 

uppbyggnad det har. Uppdelningen beror på vilken lutning taket har och 

därefter vilken lösning på takets uppbyggnad som använts (se Figurer 4-6). 

Det som kännetecknar ett extensivt tak är att det har ett tunt substrat med 

lågväxande tåliga växter som klarar utsatta lägen. Den skötsel som de 

extensiva taken behöver består oftast av gödning någon gång ibland 

(Berndtsson 2009). 

Den första kategorin av extensiva tak byggs upp med ett tätskikt som är 

rotsäkert, därefter läggs ett vattenhållande lager av en filt. Ovanpå detta 

läggs substratet som sedumplantor växer i. Den här typen av tak kan läggas 

om takets lutning är mellan 2-27 grader. När det regnar fördröjs vattnet så 

länge filten och substratet inte är mättat (se Figur 4).  

 

 

Figur 4. Uppbyggnad på ett extensivt tak med sedum som kan ha lutning mellan 2-27 grader. 
 Regnvattnet fördröjs så länge lagren inte är mättade. 

En annan variant av extensiva tak är dränerade tak. De går bra att lägga på tak 

som har en lutning på 0-4 grader. Dessa tak byggs upp med ett dränerande lager 

av polyamid längst ner mot tätskiktet. Därefter läggs ett fukthållande lager av 

filt. Överst läggs substratet i vilket sedumväxter planteras (se Figur 5). 
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Figur 5. Tak med 0-4 graders lutning som är uppbyggd med dräneringsmatta av polyamid längst ner mot tätskiktet. 
Därefter ett vattenhållande lager av filt samt överst substrat med sedummatta. 

 

En tredje variant av det extensiva taket byggs upp på ett dränerande och 

vattenhållande lager av plastmoduler med ”plastkoppar”. Modulerna fylls med 

substrat och sedummattan ligger ovanpå. Regnvattnet samlas i de många koppar 

som håller kvar vattnet och det överflödiga vattnet rinner ner från taket. 

Modulerna utgör ett fukthållande lager och dränering i ett. Fördelen med det här 

taket är att en större mängd vatten sparas uppe på taket och växterna kan dra 

nytta av det under en längre tid. Den här typen av tak bör ha en lutning mellan 0-

4 grader (se Figur 6). 

 

Figur 6. Platt sedumtak uppbyggt med moduler av plast. Taket kan ha en lutning mellan 0-4 grader och 
regnvattnet sparas i ”plastkoppar” medan överflödigt regnvatten rinner av taket. 
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Extensiva tak samlar upp en del av regnvattnet och därför minskar 

avrinningen från taket. Här visar studier på olika resultat men någonstans 

mellan 45-85 % av regnvattnet blir fördröjt (Berndtsson 2009). Hur mycket 

regnvatten som taken kan fördröja beror också på hur stor lutningen är.  

Ju mer lutning desto mindre fördröjning av regnvattnet (Getter et al, 2007). 

Därför behövs inte det dränerande lagret när lutningen är mellan 2-27 grader 

och växtmattan kan ligga på en vattenhållande filt som förser sedummattan 

med fukt (Veg Tech, 2016).  

När taket är helt platt eller lutar upp till 4 grader  kan Xerodrän användas. 

Det är ett dräneringslager som består av ett slingnät av polyamid och en 

vattengenomsläpplig duk. Alternativt kan en dräneringsplatta av plast 

användas. Den har små koppar där vattnet kan samlas upp och dräneringen 

sker när taket är vattenmättat (Veg Tech, 2016).  

Ovanpå dräneringslagret läggs oftast ett filter för att dräneringen inte ska 

täppas igen. Därefter läggs substratet som växterna växer i ut. Substratet 

består ofta av ett oorganiskt material. Organiska material har många små 

partiklar som riskerar att ge föroreningar (Getter, 2006 sid 1276). På de 

extensiva taken växer oftast fetbladsväxter som är tåliga och klarar utsatta 

lägen. I naturen växer de i steniga och sandiga backar och har tjocka saftiga 

blad (Mossberg 2003, sid 244).  

En av de vanligaste sorterna av fetblad är fetknopp (se Figur 7) som med sitt 

latinska namn Sedum blivit synonymt med de extensiva taken som även 

kallas sedumtak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7. Bilden visar hur sedum kan se ut. Sedum är växtens latinska namn och betyder fetbladsväxt  (Veg 
Tech, 2016) 

4.1.2 Semiintensiva tak 

Ett semiintensivt tak, som ibland också kallas simple intensive på engelska, 

har fler möjligheter än det extensiva taket när det gäller vilka växter som kan 

växa där (Green Roof Technology, 2016). Substratlagret är lite tjockare och 
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fler växter kan trivas (se Figur 8). Sedum trivs bra men även olika grässorter 

och vissa perenna växter (Green Roof Technology, 2016). Semi betyder 

hälften och ett semiintensivt tak är ett tak som befinner sig mellan det 

intensiva och det extensiva taket i uppbyggnad samt växtval. Det behöver 

inte lika mycket skötsel som ett intensivt tak men mer än ett extensivt 

(Vallerborn, 2013).  

 
Figur 8. Ett semiintensivt tak på Augustenborgs botaniska taktrrädgård i Malmö där det växer 
blandade växter och småbuskar. Foto: David Karlsson 

4.1.3 Intensiva tak 

Det intensiva taket har ett djupare lager av substrat och väger därför mycket 

mer än det extensiva. På ett intensivt tak kan större växter som buskar och 

träd odlas. Det intensiva taket kräver också mer skötsel (Emilsson, 2005). 

Eftersom det har ett djupare lager av substrat skulle det exempelvis kunna 

användas som odlingsyta för mat till stadsbor. Det skulle minska transporter 

och därigenom vara bättre för miljön (Larsson och Setterwall, 2013). 

När det gäller avrinningsvattnet tar de extensiva och de intensiva gröna upp 

lika mycket kväveföreningar medan intensiva tak är bättre på att sänka 

fosforhalten i regnvattnet än vad extensiva tak är. De intensiva taken kan 

också öka ph-värdet på nedfallande regn och är alltså bättre på att 

neutralisera sura regn (Berndtsson et al, 2007). 

Den kände arkitekten Le Corbusier som ritade modernistiska hus 

(exempelvis Villa Savoye) var en förespråkare för att alla skulle ha en egen 

takträdgård (Eriksson, 2013). 

I Malmö har Emporia köpcentrum ett stort intensivt grönt tak där 

uppbyggnaden på gräsytan är 166 millimeter glassfoam, vilket täcks av ett 
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rotsäkert skikt. Därefter har 200 millimeter lecakulor lagts (Vallerborn, 

2013). Lecakulorna fungerar som det fukthållande lagret vilket täcks av en 

geotextil och sist kommer 200 millimeter substrat som gräset växer i. Där 

buskar växer på taket är jorden 250 millimeter tjock och där lökväxter, örter 

och sedum växer är substratlagret tunnare – endast 80 millimeter tjockt. Hur 

tjockt jordlagret är beror på växternas behov (se Figur 9).  

 

 Figur 9. Uppbyggnaden av intensivtaket på Emporia Köpcentrum i Malmö. 

 

4.2 Växtväggar 

En växtvägg är en vertikal trädgård där växter är planterade direkt på eller 

framför husfasaden, det kan handla om växter som slingrar sig upp för 

väggen eller växter som är planterade på väggen i en fast konstruktion med 

substrat i. Växtväggar kan också benämnas som levande väggar, gröna 

väggar eller vertikal trädgård. 

Det finns flera olika benämningar på växtväggar. En av dem är vertikal 

trädgård (Nederhag, 2016), en annan är gröna väggar (Veg Tech, 2016) och 

fasadvegetation är ett annat ord som alla beskriver samma sak, nämligen en 

vägg där fasaden är beklädd på olika sätt med växter. Växtväggar bestående 

av spaljéer är ganska vanligt i Sverige idag, men när det gäller de vertikala 

trädgårdarna byggdes de första offentliga 2013; en i Lund och en i 

Helsingborg.  

Bakom en växtvägg blir temperaturskillnader vid väggen utjämnade 

(Mårtensson et al, 2014).  

GRÄS 
200 mm SUBSTRAT (JORD) 
GEOTEXTIL 
200 mm LECAKULOR (FUKTHÅLLANDE LAGER) 
ROTSÄKERT TÄTSKIKT 
166 mm SKUMGLAS (ISOLERING) 
200 mm BETONG 
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När konstruktionen är bra, skyddar växtväggen den bakomliggande fasaden 

(Ivanov och Wargren, 2014). På Svenska Lantbruks Universitetet (SLU) i 

Alnarp har forskning bedrivits på växtväggar. Studien visar att det fungerar 

bra att plantera de perenna växter som kan växa i vårt klimat. I jämförelsen 

mellan pimpsten och stenull som substrat hade stenullen en bättre förmåga 

att hålla fukt (L-M Mårtensson et al, 2014). 

Enligt en studie i medelhavsklimat är det miljömässigt positivt att bygga 

växtväggar tack vare att kylbehovet i byggnaden minskar (R.M Pulselli et al 

2014). Det finns olika typer av konstruktioner för växtväggar som kommer 

beskrivas längre fram i texten. 

4.2.1 Modulsystem 

För att växter ska kunna växa på en vertikal vägg kan moduler användas 

(Köhler, 2008). Dessa sätts tätt så att växtligheten ska synas mest. Det finns 

moduler eller kassetter som är gjorda i metall och det finns de som är gjorda 

som mjuka kuddar i plastmaterial. 

Gemensamt för moduler är att de ska hålla kvar odlingssubstratet så att det 

inte faller ut ur kassetten och att växter planteras genom att stickas in i hålen 

(Helsingborg, 2013) (se Figur 10 och 11). 

  

Figur 10 (till vänster) och 11 (till höger) Pumphuset i Helsingborg med modulsystemet. 
Foto: Jenny Seijsing 
            

Den mjukare varianten ser ut lite som kuddar och den har använts på 

Helsingborgs pumphus. Substratet består av stenull och längst upp i varje 

modul går den automatiska bevattningen. En luftspalt finns närmst väggen 

och på fastsatta reglar sitter en monteringsskiva där modulen sätts fast.  

På varje modul finns ett tätskikt som skyddar den bakomvarande väggen 

från fukt (se Figur 12).  
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Figur 12. En växtvägg uppbyggd med modulsystem. Utifrån syns växter som växer i kasetter med 
substrat. Bakom varje kasett finns ett tätskikt och varje kasett sitter fast i en monteringsskiva. Bakom 

den finns en luftspalt längst in mot väggen. 

Den automatiska bevattningen går högst upp i varje modul (Helsingborg, 

2013). I väggen på pumphuset används hydroponisk bevattning med 

näringslösning i oorganiskt substrat (Helsingborg, 2013). Hydro=vatten och 

poniskt=arbete => arbetande vatten. Vattnet innehåller all den näring som 

växterna behöver. Det är viktigt att bevattningen fungerar bra för annars dör 

växterna. (Helsingborg, 2013). 

4.2.2 Ficksystem 

Tygfickor som fylls med substrat i vilket plantor växer är ytterligare ett 

system för vertikala växtväggar (Anderson och Karlsson, 2014 s. 5-7). 

I Sverige var det just en sådan vägg som anlades först. Den finns på 

Högevallsbadets västra sida i Lund (se Figur 13).  

 

 

Figur 13. Växtväggen med ficksystem på Högevallsbadet i Lund. Foto: Karin Larsson 
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Fickorna är tillverkade av återvunnen plast och på baksidan av fickorna 

sitter tätskiktet i plast för att hindra fukten från att vandra ut i väggen bakom 

(se Figur 14). 

.  

Figur 14. En vägg med ficksystem visar uppbyggnaden av ficksystemet. I varje ficka finns en 
droppbevattning. 

Bevattningen består av droppbevattning specifikt för varje enskild planta. 

Skötseln på väggen består av att en gång om året klippa ner hängväxter och 

ta bort ogräs. Eftersom väggen sitter högt upp krävs en skylift vid detta 

tillfälle (Olle Hagmann, 2014).  

 

4.2.3 Spaljéer 

Spaljéer är ett enkelt sätt att få en grön vägg (Veg Tech, 2016). Klätterväxter 

klättrar upp för ett stöd som ligger utanför fasaden och täcker in den delen 

av väggen (se Figur 15).  

Spaljésystemen har inget tätskikt som skyddar fasaden från fukt. Istället står 

växterna fritt en bit ifrån väggen och kan då skydda fasaden från slagregn 

och även solsken. Växterna har sina rötter i jorden utanför huset och inga 

särskilda bevattningssystem behövs.  

Ytan som krävs är förhållandevis liten. Klätterväxter skyddar även mot 

klotter och gör att det ser trevligare ut (Veg Tech, 2016). Utseendet på 

spaljéer skiljer sig något beroende på vilken växt  som väljs och vilken typ 

av stöd som används. Stödet kan bestå av exempelvis trä, vajrar, 

metallställningar eller nät.  
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Figur 15. Vägg med spaljé. Växterna klänger på en ställning som ligger utanför fasaden för att inte 

växa fast i fasaden.  

4.2.4 Etager 

En variant av byggnad med gröna fasader som finns utomlands är hus med 

etager (se Figur 16). Till några av de mest kända byggnaderna hör en 

byggnad i Fukuoka i Japan där huset ska liknas vid en bergssluttning (Green 

roofs, 2015). I Milano finns två bostadstorn som kallas Bosco vertical där 

det växer träd på husets balkonger. Träden som växer där upptar en yta 

motsvarande en skog på 10 000 m² (Architetti 2009). Den här typen av 

växtväggar skulle mycket väl kunna appliceras i det svenska klimatet och 

användas på byggnader i Sverige.   

 

Figur 16. Bilden visar hur en grön fasad skulle kunna vara uppbyggd med etager antingen på en 
balkong eller i trappstegsmodell. Observera att bilden endast är en illustration och att proportionerna 
inte är helt korrekta. 
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4.3 Miljöeffekter av gröna tak och växtväggar  

4.3.1 Koldioxidupptag 

Koldioxid är en av de vanligaste växthusgaserna som hjälper till att öka den 

globala uppvärmningen. Den allt mer ökande mängden av koldioxid i luften 

beror till stora delar på avskogning och förändrad markanvändning. 

(Miljöportalen 2007). Växter tar upp koldioxid genom fotosyntes (Cory S. et 

al, 2015). En studie som gjorts av gröna taks upptag av koldioxid visade att 

de tog upp koldioxid i olika mängd beroende på vilken typ av växtlighet som 

fanns på taket. De tak med större mängd biomassa och mer vedartade växter, 

som exempelvis buskar, var bättre på att ta upp koldioxid än de tunna 

sedumtaken (Leigh J, 2013). 

Om alla taken i en stad av Detroits storlek var täckta av gröna tak skulle de 

kunna ta upp all koldioxid från ca 10 000 bensindrivna bilar (Science daily, 

2009). Hur mycket koldioxid taken tar upp beror på vilken typ av växtlighet 

som växer där. Större växter har ett större koldioxidupptag (Aktuell 

hållbarhet 2009). 

4.3.2 Vatten 

Ett av de främsta försäljningsargumenten för växttak är att de fördröjer 

avrinningsvattnet från taket (Veg Tech, 2016). Det vatten som rinner ner på 

gatan från ett tak kallas för dagvatten. Det är ofta en bärare av föroreningar 

och påverkar därför vattendragen märkbart. När det faller stora mängder 

vatten på en gång kan erosion medföra att vattnet blir än mer förorenat 

(Länsstyrelsen i Skåne län, 2009). Det har visat sig i studier att när taken får 

gödning lakas dessa ämnen ut i vattnet och försämrar avrinningsvattnets 

kvalitet i några veckors tid (Emilsson, 2005). I en studie där ett svenskt 

extensivt tak (Augustenborg) jämfördes med ett japanskt intensivt tak 

(Fukuoka) visade det sig att det var gemensamt för båda taken att de 

fungerade som sänka för kväveföreningar. Både det intensiva och det 

extensiva taket sänkte halterna av fosfor, men det intensiva taket fungerade 

bäst (Berndtsson et al, 2007). Fördelen med att använda gröna tak som 

fördröjning av nederbörden är att de inte tar någon ytterligare yta mer än 

taken i anspråk (Villarreal and Bengtsson, 2004).  

4.3.3 Biologisk mångfald 

Den biologiska mångfalden är ett begrepp som beskriver en miljö med 

många olika levande organismer (SLU, 2016). Sverige och andra länder 

arbetar för att bevara den biologiska mångfalden så att vi ska kunna fortsätta 

nyttja dessa arter även i framtiden. Den biologiska mångfalden är en viktig 

tillgång i städer (SLU, 2016). Naturvårdsverket har listat tio mål för att öka 
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den biologiska mångfalden (Naturvårdsverket, 2014). Ekosystemen i 

Sverige är inte isolerade från omvärlden och därför finns det ett 

internationellt samarbete inom EU och även ett samarbete globalt 

(Naturvårdsverket, 2014).  

4.4 Gröna tak och väggars effekt i den byggda miljön 

4.4.1 Värme och kyla 

En studie visar att gröna tak isolerar i viss utsträckning och gör 

inomhusklimatet mer behagligt i våningen precis under taket (Berardi, 

2016). Taken kyler ner den omgivande luften och kan därigenom hjälpa till 

att öka effektiviteten på eventuella solenergianläggningar (Lokaltidningen, 

2016). Solpaneler kan nämligen förlora i effektivitet vid för hög temperatur. 

De gröna taken kyler solpanelerna som då genererar mer effektivt 

(Lokaltidningen, 2016). 

Ju högre växtlighet desto större blir avkylningseffekten (Peng et al, 2013). 

Ett fullvuxet träd kyler ungefär dubbelt så mycket som en 3 cm hög 

växtlighet kan göra. 

4.4.2 Buller 

Buller är ett miljöproblem och bör minskas för att uppnå Boverkets mål för 

god bebyggelsemiljö (Boverket, 2016). Detta gäller både för nybyggnation 

och äldre bebyggelser. Åtgärder behöver sättas in där bullret finns som 

exempelvis vid vägar (Boverket, 2016). Den levande väggen kan fungera 

som ett verktyg för att reducera buller (L-M Mårtensson et al, 2014). De 

gröna taken är också ljudreducerande eftersom växter som absorbent kan 

minska bullret med hela 3 och ända upp till 5 dB. Växter som absorbent 

fungerar bäst om de är placerade i den höjd där bullret finns (Boverket, 

2010).  

4.4.3 Människan 

Människor som vistas i öppna gröna omgivningar, som exempelvis parker, 

upplever mindre stress än de som bara vistas i den hårdgjorda stadsmiljön 

(Grahn och Stigsdotter, 2003). Avståndet till parker och liknande grönytor 

spelar en stor roll i hur ofta en person vistas i miljöer med växtlighet (Grahn 

och Stigsdotter, 2003).  
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4.5 Intervjuresultat 

I det här stycket kommer intervjuerna att behandlas. Till att börja med 

kommer intervjuerna handla om gröna tak och olika infallsvinklar på deras 

egenskaper samt konstruktioner. Därefter övergår stycket till gröna 

växtväggar och dess egenskaper. Slutligen kommer intervjun om hur 

människan påverkas av att ha växter omkring sig i miljön. 

4.5.1 Gröna tak 

Syftet med intervjun med bygglovshandläggaren
1
 (utbildad bebyggelse-

antikvarie) på Växjö kommun var att få veta mer om de gröna taken ur ett 

kulturhistoriskt perspektiv. Anledningen till att just torvtaken användes var 

att det var enkelt att få tag på materialet som fanns nära och kostade lite. 

Nävern var det egentliga tätskiktet och för att det skulle hållas på plats lades 

torv ovanpå. Torvlagret skyddade och isolerade taket och hölls på plats av 

växter. Anledningen till att de gamla torvtaken inte används idag beror på en 

allmän farhåga att det är mer besvärligt än det är. Det är också få som har 

kunskap om hur torvtak läggs idag. När ett nytt hus ska byggas finns det inte 

i tanken att använda ett torvtak eftersom det inte är vanligt. Snickare tänker 

inte på att det alternativet finns enligt bygglovshandläggaren
1
. Torvtaken är 

tunga och kräver också en kraftig konstruktion vilket försvårar. De nya 

gröna taken läggs mest för utseendets skull och går snabbare att lägga än de 

traditionella torvtaken. Det finns inga krav på att bygga med gröna tak idag. 

I vissa detaljplaner står det att endast en viss yta får bebyggas på grund av 

dagvattenhanteringen. Då kan det finnas en möjlighet att kompensera en 

större yta med grönt tak. 

Syftet med intervjun av Videums fastighetschef
2
 var att höra vilka 

erfarenheter och slutsatser som dragits av ett grönt tak som läckt. Enligt 

fastighetschefen var det inte själva växtligheten på taket som var problemet. 

Det var en dålig takduk i kombination med att taket var dåligt städat före 

monteringen som orsakade att taket började läcka. Därför är det oerhört 

viktigt när ett nytt tak läggs, att tätskiktet läggs korrekt. Det är viktigt att all 

form av småsten och skräp från exempelvis plåtslagarens klipp städas undan.  

Det största problemet var att läckorna på huset i fråga (M-huset på 

Linnéunniversitetet i Växjö) var svåra att hitta under det gröna taket. Det 

krävdes att hela taket fick tas ner för att hitta orsaken. Vad företaget lärde 

sig av detta var att det är bra att vänta ungefär ett år innan växtligheten läggs 

på för att lättare ha kontroll över att taket är helt tätt.  

                                                
1
 Åkerberg, Helena. Bygglovshandläggare Växjö kommun. 2016. Muntlig intervju. 02 september 

2 Hjelm, Patrik. Fastighetschef Videum. 2016. Mailkontakt. 13 maj 
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Syftet med att intervjua en expert
3
 från ett företag som producerar gröna tak 

var att få en inblick i kostnader, konstruktion och hur odlingen går till. 

Företaget Veg Tech odlar och säljer idag flera olika varianter av gröna tak. 

Det finns färdiga moduler eller mattor men det går också att köpa 

pluggplantor som sätts efter att taket byggts upp på plats. Enligt 

respondenten
3
 föredrar företaget att sälja helhetslösningar och då endast till 

företagskunder. Det är därför inte så lätt att få ens ett ungefärligt pris 

eftersom kostnaden beror på hur stort projektet är, hur långt bort det ligger 

samt hur lätt eller svårt det är att lägga taket. 

 

Bygghöjden för ett sedumtak är ungefär 55 mm och vattenmättat väger det 

50 kg/m². Det är viktigt att inte få punktbelastning på taket under, och det är 

av stor vikt att tätskiktet är bra. Substratet som sedumen odlas i är av en sort 

som väger lite och har många porer. Porerna håller kvar vattnet i taket för att 

försörja växternas behov enligt respondenten
3
. Sedumväxter odlas i en matta 

med plyamidarmering som gör att substratet hålls på plats tillsammans med 

rötterna. Polyamiden är utvald eftersom materialet inte är biologiskt 

nedbrytbart och därför kommer att hålla en mycket längre tid. Utomlands 

används ibland kokosfiber till armeringen men eftersom den är biologiskt 

nedbrytbar förstörs taket så småningom och måste läggas om. Enligt 

respondenten
3
 får substratet inte vara för fint på grund av avvattningen, då 

det kan täppa till rören. Det är också en anledning till varför det är viktigt att 

substratet är av oorganiskt material. Om det skulle vara av organiskt material  

skulle det långsamt brytas ner till fint material som kan följa med ut i 

dräneringsledningar där det kan täppa till. Växtmattorna odlas i två år innan 

de når kunderna eftersom det ska finnas en fröreserv med i substratet. 

Fröreserven gör att taket hämtar sig om plantor av någon anledning skulle 

dö. Trots tåliga växter är de känsliga för om det rinner mycket vatten från 

exempelvis takutsprång, så där läggs i regel grus istället. I Norge finns det 

förbud på att föra in vissa arter av sedum eftersom de anses vara invasiva i 

biotopen. 

Enligt respondenten
3
 är gröna tak bra på att fördröja regnvatten, eftersom en 

del av vattnet sparas på taket, vilket i sin tur är bra för städers 

dagvattensystem. Enligt respondenten är det bara när man göder taken som 

vattnet kan laka ur näringsämnen, men då är det så lite att det inte påverkar i 

någon större utsträckning. I övrigt påverkas inte vattenkvaliteten på något 

sätt, varken till det bättre eller sämre.  

Sedumtaken har enligt respondenten inga problem med att ta upp vindlaster 

eftersom vinden helt enkelt blåser igenom dem. 

Det som är speciellt bra med gröna tak är att tätskiktet skyddas mot 

solinstrålning. Detta gör att taket får en längre hållbarhet då solinstrålning 

utgör en stor faktor i slitaget på tätskikt.  

                                                
3 Stein, Johan. Försäljningschef Veg Tech. 2016. Muntlig intervju. 08 april  
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Dessutom skyddar och kyler växterna taket under de varma månaderna. 

Under vintermånaderna finns det en liten isolerande faktor men den är 

väldigt liten och ligger på ungefär 0,08 i U-värde gissar respondenten
3
.  

Syftet med att intervjua en passivhusexpert
4
 var att få svar på frågan hur 

passivhuset interagerade med ett grönt tak när det gäller just påverkan av 

värme och kyla. Frågan var om det gröna taket kan ha någon effekt på ett så 

pass välisolerat hus. Enligt respondenten
4
 påverkar gröna tak passivhusets 

inomhusklimat ganska lite eftersom huset redan är väldigt isolerat och 

lufttätt. Lite beror det på vilken lösning man valt till taket. Om det är ett tak 

med luftspalt påverkar det mindre än om det inte har det. Kanske kan taket 

möjligtvis under den varma årstiden hjälpa till att kyla huset något, men 

troligtvis ger det liten eller ingen påverkan från det gröna taket. 

Stadsarkitekten
5
 i Växjö kommun är positivt inställd till gröna tak eftersom 

de är bra för miljön, bland annat för fördröjningseffekten på dagvattnet. 

Växjö har ambitionen att öka andelen grönt i staden och har tagit fram ett 

grönstrukturprogram för detta, men när det gäller bygglovsskedet så finns 

det ingen styrning som säger att på den här fastigheten måste det vara ett 

grönt tak. Däremot rekommenderas gärna byggherrar att använda sig av 

växter i olika former. Vid bygglovsskedet är det idag viktigt med placering 

av fönster och antal soltimmar som varje bostad måste få. I framtidens 

förtätade städer kommer utemiljöer bli mindre enligt respondenten och detta 

kommer att resultera i mer skugga. 

I stadsplaneringen idag pratas mycket om träd och hur effektiva dessa är på 

att ge skugga och kyla stadsmiljön. Ett problem med träd är dessvärre att de 

växer långsamt. En annan lösning på att få mer skugga kan vara att bygga 

fler skärmtak eller plantera klätterväxter på exempelvis takterasser. Växter i 

allmänhet ger en trevligare miljö tycker stadsarkitekten.  

Anledningen till att det inte kommer in mer mer grönt vid nybyggnationer är 

att det saknas kunskap om gröna tak hos dem som bygger. Det kan vara 

svårt att motivera gröna tak för byggherrar när det gäller lönsamheten, 

eftersom det kan vara svårt att se hur de skulle tjäna på att lägga ett grönt 

tak. Taken anses dessutom fortfarande vara allt för byggnadstekniskt 

oprövade. Enligt respondenten har det för flera år sedan gjorts ett försök i 

Växjö med en modulvägg som inte lyckades så bra.  

4.5.2 Växtväggar 

I Lund och Helsingborg däremot finns det växtväggar som har satts upp 

2013 och fortfarande fungerar bra. Syftet med att intervjua Helsingborgs 

                                                
4
Kreutzer, Simone. Passivhusexpert IG Passivhus Sverige. 2016. Muntlig intervju. 09 april. 

5Wibroe, Henrik. Stadsarkitekt Växjö kommun. 2016. Muntlig intervju. 19 augusti. 
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landskapsarkitekt var att få veta mer om växtväggen vid Sundstorget, varför 

den byggdes och hur den fungerar. 

Anledningen till att det byggdes en grön fasad på pumphuset på Sundstorget 

var enligt respondenten
6
 att politikerna i Helsingborg åkt till London för att 

undersöka grönområden. De blev väldigt inspirerade av en vägg med 

vertikal grönska. När de kom hem försökte de påverka olika byggherrar att 

bygga en sådan vägg, men intresset var lågt. Det berodde dels på att det inte 

fanns så mycket studier gjorda på området och dels på att ingen hade byggt 

något sådant tidigare i Sverige med lyckat resultat.  

Kommunen bestämde sig då för att bygga en egen vägg och pumphuset 

valdes ut som stomme. Kostnaden för att bygga den första väggen blev hög 

men då ingick även en del förundersökning och forskning om hur man 

skulle göra.  

Väggen byggdes upp med ett modulsystem där odlingssubstratet ligger i 

kuddliknande behållare. De bevattnas via ett automatiskt rörsystem. Det 

finns ett larm kopplat till bevattningssystemet som säger ifrån vid till 

exempel strömavbrott. De problem som uppstod i början var att det var svårt 

att få en helt jämn fuktighet i kuddarna vilket delvis berodde på att huset var 

cylindriskt. Åtgärder sattes in och även om det inte gick att få det helt jämnt 

så fungerar det nu bättre. 

Väggen har två sensorer som känner av fukt och temperatur, och vid 

frysgrader ska systemet tömmas på vatten för att inte frysa sönder. Första 

året hade systemet fyra strömavbrott. Larmfunktionen fungerade bra varje 

gång, och en ansvarig person åkte dit och löste problemet. 

Vid uppbyggnaden av en växtvägg är det enligt respondenten viktigt att 

avtala vem som har ansvaret för väggen i olika skeden i byggprocessen. 

Respondenten hade hört talas om en vägg där det var för många inblandade 

så när bevattningen inte fungerade uppstod så lång diskussion om vem som 

skulle lösa problemet att hela växtväggen dog.  

Helsingborgs stad har byggt ytterligare två växtväggar, och den sista är på 

en fyrkantig byggnad. 

På det fyrkantiga huset har etableringen av växterna tagit lite längre tid, än 

på det runda pumphuset, dels på grund av ett tak som sticker ut och skuggar 

växterna och dels beroende på i vilket vädersträck de sitter. Dessutom blåser 

det mycket på platsen och många människor passerar där, vilket kanske 

medför att det blir skillnad. Den runda formen på byggnaden verkar helt 

enkelt vara en mer lämplig form för växter. 

                                                
6 Nerhagen, Alfred. Landskapsarkitekt Helsingborgs kommun, 2016. Muntlig intervju. 14 april. 
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De flesta reaktionerna på väggarna har varit positiva. När det gäller sabotage 

har det inte förekommit mer än vad det gör i vanliga rabatter. Väggarna är 

placerade lågt, i en sådan höjd att det ska gå bra att röra dem.  

En del av växterna är smultron som går bra att smaka på om man vill. Det 

har inte gjorts några mätningar av bullerreduktion eller strålningsvärme. Han 

tror att det förmodligen hade varit svårt att mäta då pumphuset är för litet. 

SLU har varit på plats och mätt kvaliteten på plantorna men vad den 

mätningen har resulterat i är oklart. 

Respondenten är fortfarande positivt inställd till gröna väggar och hoppas att 

det kommer att byggas fler. Växtväggar behöver inte bli så kostsamma om 

exempelvis bevattningen sker manuellt. Respondenten anser att väggen ger 

en trevlig miljö på torget och bör också ha en miljöpsykologisk positiv 

effekt. Slutligen anser respondenten att gröna växtfasader skulle kunna ses 

som en vertikal trädgård. 

4.5.3 Människan 

I Alnarps regi finns det en terapiträdgård där det pågår forskning om hur 

människor påverkas av växter och trädgårdar. Den forskning som bedrivs är 

epidemiologiska studier av forskare från Svenska Lantbruks Universitetet 

(SLU). Enligt respondenten
7
 som var med och gjorde en studie på 

Karolinska institutet var effekten av att ha grönska utanför fönstret att 

patienterna upplevde minskad stress och ökad uppmärksamhet. Tvärtemot 

vad de trodde var de direkta effekterna större på män än på kvinnor, men 

kvinnorna upplevde en indirekt effekt genom ökad trivsel. Enligt 

respondenten påverkas människor oftast positivt av att ha växter omkring 

sig, men det är viktigt att omgivningen är välskött. En misskött grönyta kan  

istället skapa stress hos människor. Det är också belagt att den gröna miljön 

påverkar människor mer direkt än vad den bebyggda miljön gör. Ljusa 

miljöer är positivt för människor och mörker ökar stress vilket enligt 

respondenten är mycket evolutionärt. 

4.6 Fältobservation 

Syftet med observationen på Augustenborgs takträdgårdar var att se och 

jämföra hur olika tak ser ut samt att ta reda på hur utformningen skulle 

kunna vara. Augustenborg startade 1999 som ett gemensamt initiativ 

(Greenroof 2016). Taken fungerar idag som en plats för forskning och 

utbildning. Gröna tak-institutet är ansvarigt för driften tillsammans med 

Malmö stad och en samling företag
8
.  

                                                
7
 Grahn, Patrik. Professor SLU. 2016. Muntlig intervju. 16 augusti. 

8 EON, MKB och VA SYD 
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Augustenborgs botaniska takträdgård har öppet för allmänheten under 

sommaren. Det finns ett 20-tal olika demonstrationsodlingar av gröna tak.  

På taken finns flera olika varianter av växttak, allt från extensiva till 

semiintensiva tak utställda. Det finns inga intensiva tak vilket beror på att 

takkonstruktionen inte klarar av lasten. De svenska företag som ingår i 

Scandinavian green roof association visar upp sina tekniska lösningar på 

uppbyggnad av gröna tak. 

Observationen börjar med en rundtur på taket. Intendenten
9
 berättar om 

sedum som är en mycket torktålig växt, som till och med kan ta upp fukt 

direkt ur luften. På rundturen får vi se allt från platta extensiva sedumtak (se 

Figur 17) till tak som formats med hjälp av ett underliggande lager av 

antingen cellplast (se Figur 18) eller Hasopor, det vill säga skumglas 

tillverkat av återvunnet förpackningsglas (se Figur 19).  

  

Figur 17. Ett platt extensivt sedumtak, med olika sorters sedum, på Augustenborgs botaniska 
takträdgårdar. Foto: David Karlsson 

                                                
9
 Block, John. Intendent Augustenborgs botaniska takträdgårdar. 2016. Föreläsning, muntlig 

intervju. 14 juni.  
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Figur 18. Extensivt sedumtak med inblandning av örter, formad med cellplast till en kulle på 
Augustenborgs botaniska takträdgårdar. Foto: David Karlsson 

Hasoporen går utmärkt att forma kullar med eftersom den har en hög 

friktion. Ibland kan det behövas något om håller ihop den som exempelvis 

ett armeringsnät vilket visades tydligt på takträdgården (se Figur 19). De  

extensiva taken kan hållas på plats med en kantlist där vatten kan rinna 

igenom. Uppbyggnaden gör att det är enkelt att flytta taket (se Figur 20). 

 

 

Figur 19. Semiintensivt tak med inblandning av örter, formad med Hasopor och armeringsnät  till en 

kulle på Augustenborgs botaniska takträdgårdar. Foto: David Karlsson 
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Figur 20. Här kan filten i takets uppbyggnad ses och även taklisten med hål för att vattnet ska kunna 
rinna igenom. Foto: David Karlsson 

I den botaniska takträdgården finns också parkliknande gångar på taken (se 

Figur 21). När en björk slog rot i den semiintensiva delen av takträdgården  

tilläts den växa sig större. Men en dag började det läcka in vatten under 

björken och då visade det sig att dess starka rötter vuxit rakt igenom taket. 

Taket lagades och björken dödades av, men stammen står kvar som ett 

minne av händelsen. 

 

Figur 21. Grusgång anlagd i grästaket på Augustenborgs botaniska takträdgårdar.  
Foto: David Karlsson 
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Det finns också en takträdgård med örter och pallkragar med odlingar av 

grönsaker som exempelvis kål (se Figur 22).  

 

Figur 22. Pallkrage med kålodling i Köksträdgården på Augustenborgs botaniska takträdgårdar. 
Foto: David Karlsson 

Sedumtak finns också i modulsystem som gör det enkelt att lägga taket. 

Moduler placeras bredvid varandra och bildar ett helt täckande lager. 

Fördelen är att det är lätt att både bygga upp och ta bort. Nackdelen är att 

bottenplattan är av plast vilket kanske inte är så bra ur ett ekologiskt 

hållbarhetsperspektiv. 

Hållbart är däremot solceller och det är lätt att tro att taken antingen får ha 

ett grönt tak eller ett solcellstak, men så är inte fallet. Solceller fungerar 

bättre när de inte blir för varma och när de placeras på ett grönt tak hjälper 

takets vegetation till att kyla solcellerna. De blir därför effektivare på att 

producera el, och det är inte heller några problem att installera dem på ett 

grönt tak. Det gröna taket placeras över solcellens angöringsyta som hålls på 

plats av det gröna takets tyngd. 

 

Figur 23. I förgrunden modulsystem med sedumtak, i bakgrunden solceller på sedumtak. 
Foto: David Karlsson 
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På taket finns också en del testytor där olika varianter av gröna tak testas, 

bland andra ett stenpartitak som består mest av sand och pimpsten. Här har 

ett hundratal olika växter som är extremt torktåliga planterats. Tanken är att 

visa att det går att använda flertalet växter och få en större artrikedom på 

taken. Det skulle kunna ge en längre blomningstid och gynna insekter. 

  

 

Figur 24. Sand och pimpstenstak i förgrunden med ett hundratal olika tåliga växter. 
Foto: David Karlsson 

På ett av visningstaken finns en våtmark, men det menar intendenten är inte 

helt praktiskt för att täcka ett tak, då det kräver att mycket vatten tillförs 

kontinuerligt.  

 

Figur 25. Demonstration av svenska biotoper och däribland en våtmark som får tillföras vatten 

kontinuerligt för att inte torka ut. Foto: David Karlsson 

På väggarna till Augustenborgs botaniska takträdgårdar växer det en del 

stora klätterväxter. En av dem har växt längre än taket är högt och med hjälp 

av en spalje (stöd för växten) har det bildats en tunnel över gången vid det 

semiintensiva grästaket (se Figur 26). 
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Figur 26. Spalje som sträcker sig över taket och bildar en tunnel med hjälp av ett stöd. 
Foto: David Karlsson 

Bakom takträdgården finns det en tegelbyggnad som är täckt av växter med 

hjälp av spaljéer. De kombineras med en ganska stor solcellsanläggning (se 

Figur 27). 

 

Figur 27. Spaljéer som nästan täcker hela fasaden i kombination med solceller. 

Foto: David Karlsson 

På väggen intill dörren till visningstaken hänger en modul av en grön 

växtvägg. Den är av metall och har en automatisk bevattning (se Figur 28). 
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Figur 28. En modul för växtväggar med automatisk bevattning på Augustenborgs takträdgård. 
Foto: David Karlsson 

 

På en annan vägg på grannfastigheten till Augustenborgs botaniska 

takträdgård finns en växtvägg som har dött ut (se Figur 29). 

 

Figur 29. Växtvägg som dött på en byggnad bakom Augustenborgs botaniska takträdgårdar. 
Foto: David Karlsson 
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5. Analys 

5.1 Varianter av gröna tak  

Historiskt har gröna tak varit väldigt vanligt, men de gamla torvtaken som 

det rörde sig om då läggs mycket sällan idag (Byggnadsvårdsföreningen, 

2016). De byggnadsmaterial som tidigare varit lättillgängliga, är idag istället 

svåra att få tag på (Åkerberg, 2006). Moderna gröna tak finns i många olika 

varianter. De moderna taken läggs med olika sorters uppbygnad beroende på 

hur taken ska användas (Veg Tech, 2016). I resultatet tas olika exempel upp 

från platta, extensiva tak till parkliknande intensiva tak. En del tak behöver 

vara underhållsfria och andra kan skötas om som trädgårdar enligt Block
9
. 

5.2 Tekniska hänsyn vid installation av ett grönt tak 

För att kunna anlägga ett grönt tak krävs att taket inte lutar mer än 27 grader 

enligt Stein
3
. Något som är gemensamt för alla gröna tak är att de har en 

kant som håller växterna på plats så att de inte rasar av taket, någon form av 

tätskikt, fukthållande lager och någon form av substrat. I övrigt kan 

konstruktionen samt själva växtligheten variera enligt Block
9
. Vilken 

konstruktion som används beror på vad som väljs: ett extensivt tak, ett 

semiintensivt eller ett intensivt tak. De extensiva taken kan vara mycket lätta 

och inte kräva någon särskild konstruktion, enligt Block
9
, i stommen, medan 

de intensiva taken är mycket tunga och kräver en lastbärande konstruktion 

(Emilsson 2005). Däremellan finns de semiintensiva taken som behöver en 

mer lastbärande konstruktion än de extensiva taken men inte fullt så 

lastbärande som de intensiva taken. 

Tätskiktet är en viktig del av takläggningen,  och när det inte fungerar – som 

i fallet med M-huset på Linnéuniversitetet beskrivet ovan – så kan det vara 

svårt att lokalisera läckaget enligt Hjelm
2
. Hela taket fick tas ner och 

slutsatsen som drogs av detta var att det är bra att testa tätskiktet under 

ungefär ett år innan det gröna taket med växtligheten läggs på, eftersom det 

är svårt att hitta var läckan finns när växtligheten väl ligger på taket. 

Företaget är trots händelsen positivt inställt till de gröna taken och tänker 

använda sig av dem även i fortsättningen enligt Hjelm
2
. 

I fallet med björken på Augustenborg som beskrivits i resultatkapitlet, där 

rötterna växte igenom tätskiktet, var det inte lika svårt att lokalisera läckan 

eller orsaken till den enligt Block
9
. Det var rötter som trängt igenom 

tätskiktet vilket orsakades av att taket inte var anpassat för så stora växter 

som träd. Tätskiktet var också för svagt för att stå emot ett träds rötter.     
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5.3 Varianter av gröna växtväggar 

För växtväggar finns det flera varianter av uppbyggnad. För att växter ska 

kunna etableras på väggen kan exempelvis ett ficksystem (Anderson och 

Karlsson, 2014) hängas upp. Alternativt kan moduler som monteras upp på 

väggen användas (Köhler, 2008). Ytterligare ett alternativ är etager. 

Etagsystemet kräver att en planering finns med redan från 

projekteringsstadiet (Green Roofs, 2015) och ger huset en grön fasad 

antingen genom trappstegsmodell eller balkonger där växter planteras.  

5.4 Tekniska hänsyn vid en installation av en grön vägg 

Det som är gemensamt för olika gröna väggar är att det krävs någon form av 

tätskikt mot väggen samt ett substrat som hålls fuktigt med någon form av 

bevattning. Den kan vara automatisk eller manuell enligt Nerhagen
6
. 

Resultatet pekar på att det är viktigt redan i projekteringsstadiet med en 

planering för hur väggen kommer att skötas när den är klar eftersom växter 

annars riskerar att dö enligt Nerhagen
6
. 

Spaljén är den lite vanligare typen av gröna fasader och som sådan krävs 

endast en bit mark till växtplats och ett stöd att klättra på (Veg Tech, 2016). 

Spaljén har en del av de fördelar som de andra växtväggssystemen har och 

är en både billigare och enklare lösning. Det krävs exempelvis inget 

tätningsskikt och det räcker med enklare konstruktioner för att få en grön 

fasad enligt Stein
3
. 

5.5 Miljöförbättring  

Växter producerar syre genom fotosyntes (Cory S. et al, 2015). Fotosyntesen 

gör att växten omvandlar koldioxiden i luften till syre och kolhydrater. 

Koldioxid är en av växthusgaserna som orsakar den ökande växthuseffekten. 

Gröna taken och växtväggar kan minska koldioxiden i atmosfären. 

Rapportens resultat pekar på att ju större vegetationsyta det är desto mer 

koldioxid kan tas upp (Leigh J, 2013).  

Kvaliteten på regnvatten har i en studie påvisats bli sämre och innehålla 

föroreningar direkt efter en gödning (Emilsson, 2005). En annan studie har 

visat på att både de extensiva och intensiva taken kan hjälpa till att sänka 

halten av kväveföreningar (Berndton et al, 2007). De gröna taken fungerar i 

vilket fall som fördröjande av regnvatten till dagvattensystemet (Veg Tech, 

2016) vilket i sig kan verka positivt på vattnets avrinningskvalitet i 

dagvattensystemen (Länsstyrelsen i Skåne län, 2009). 

Den omgivande miljön på och omkring de gröna taken blir fuktigare och 

svalare än om taket varit av ett hårdare material som exempelvis plåt, enligt 

intendenten på Augustenborgs botaniska takträdgårdar.  

Fler växter i städer kan bidra till en ökad biologisk mångfald. 
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5.6 Miljön kring husen 

Att taken kyler den omgivande luften kan exempelvis utnyttjas vid 

solcellsanläggningar där solceller kyls vilket gör dem effektivare enligt 

Block
9
.   

Växtväggar bidrar inte bara till en grönare fasad utan kan hjälpa till att 

minska det lokala fenomenet med värmeö-effekten eftersom det är svalare 

där växter finns (Hien, 2002). Växtväggar kan också dämpa buller (L-M 

Mårtenson et al, 2014). En ytterligare positiv effekt som gröna växtväggar 

för med sig är att kylbehovet i en byggnad minskar (R.M Pulselli et al, 

2014).  

5.7 Människors trivsel 

Människor mår bra av att vistas i miljöer som exempelvis parker eftersom 

det minskar stress (Grahn och Stigdotter, 2003). För att människan ska 

besöka grönytor i en stad bör de ligga nära bostaden. Närheten påverkar hur 

ofta en person vistas där (Grahn och Stigdotter, 2003). Enligt studier 

påverkas vi också positivt av att ha träd växande utanför fönstret. 

Det finns också studier som säger att människor mår sämre av att vistas i 

gröna miljöer som inte ser väl skötta ut. Dessa miljöer är stressande och 

inverkar menligt på koncentrationsförmågan enligt Grahn
7
.  

5.8 Varför byggs inte fler gröna tak eller växtväggar? 

De moderna gröna taken har funnits i Sverige ett antal år nu, men det är 

fortfarande oftast på de små extrahusen som miljöhus, cykelförråd eller 

soprum som de är anlagda. En av anledningarna kan vara det rent 

utseendemässiga enligt Åkerberg
1
 eftersom de moderna gröna taken idag 

oftast läggs för utseendets skull enligt Åkerberg
1
. 

Det kan också handla om att den som bygger inte har tillräcklig kunskap om 

gröna tak enligt Wibroe
5
. 

Det äldre torvtaket läggs sällan idag eftersom kunskapen om torvtakens 

uppbyggnad och det hantverksmässiga kunnandet inte finns i samma 

utsträckning idag som det gjorde tidigare enligt Åkerberg
1
. Dessutom kan 

materialen vara svåra att få tag på.   

Kunskapen om växtväggar är fortfarande ganska ny i Sverige. Den första 

växtväggen sattes upp 2013 och fram tills dess var intresset lågt bland 

byggherrarna enligt Nerhagen
6
. 

Väggar i spaljéeform är ett både enklare och billigare sätt att få in mer 

grönska vid en byggnad. 
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6. Diskussion  

6.1 Metoddiskussion 

Den metod som använts har varit relevant för att kunna ta reda på de olika 

infallsvinklarna i forskningen om gröna tak och växtväggar. 

Litteraturstudien har behövts för att kunna relatera till prövade 

forskningsresultat. Intervjuerna har framförallt gett arbetet en aktualitet 

vilket inte hade uppnåtts med endast litteraturstudier. Hade däremot endast 

intervjuer genomförts så hade forskningsfrågan inte kunnat vara så bred 

vilket hade inverkat på validiteten och reliabiliteten i arbetet. Men som det 

är nu med en kombination där intervjuerna och litteraturen ger liknande 

resultat så bekräftar de båda metoderna varandra. Sökorden har drivit arbetet 

framåt och hjälpt till att finna rätt litteratur och rätt respondenter. Med en 

bredare uppsättning sökord skulle kanske ytterligare intressanta 

infallsvinklar kunnat uppnås. I och med att respondenterna har inspirerat till 

nya sökord så bör det vara de sökord som är mest relevanta för studien som 

har använts. Det hade varit intressant att intervjua fler företag och fler 

respondenter. Det hade också varit intressant att forska mer om människor 

och deras uppfattning om växtväggar och gröna tak. Det saknas kritisk 

forsking inom området när det gäller miljöpåverkan från tillverkning av 

modulsystem och fossil gödning. Därför hade det varit intressant att göra 

fler intervjuer med fler kritiska röster.  

6.2 Resultatdiskussion 

Det resultat som framkommer i rapporten stämmer väl överrens med vad 

andra forskningsresultat säger. Det som däremot skiljer sig är den översikt 

av olika aspekter på de forskningsresultat som redan finns och 

sammankopplingen av dessa.  

De olika typerna av gröna tak har tagits upp på ett uttömmande sätt. När det 

gäller växtfasaderna skulle mer information kunna tas fram när det gäller 

både spaljéer och etagesystemen. Dessa är båda intressanta i strävan att göra 

byggnader grönare och mer levande.  

Det saknas fler forskningsstudier i ämnet för spaljéer och dess effekter på 

byggnader och människor. Det gäller även vilken effekt de har på buller. 

Fler studier om livscykeln för gröna tak och växtväggar behövs. Det behövs 

även om val av material till exempel, tätskikt, dränerande lager, substratet 

och val av växtsorter. Vad som händer när gröna tak och växtväggar åldras 

är också ett forskningsämne för framtiden precis som hur mycket biomassa 

som tillkommit efter ett visst antal år. Detta skulle kunna påverka tyngden 

och lasten på underliggande konstruktion.  
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Gröna tak och särskilt växtväggar är en ganska ny teknik för våra moderna 

hus och trots detta är det få av respondenterna som intervjuats som är osäkra 

när det kommer till att anlägga ett grönt tak eller en ny växtvägg. Även om 

det finns exempel på en växtvägg som har dött i något fall så finns det en 

positiv syn på att fortsätta bygga liknande anläggningar.  

När det gröna taket på M-huset visade sig läcka så ansågs de positiva 

värdena med ett grönt tak överväga de negativa. Erfarenheten och 

slutsatserna som kunde dras används i nästa projekteringstadie för att 

förbättra processen nästa gång. Trots att så mycket positiv erfarenhet finns 

så åtestår fortfarande en del frågetecken. Hur stor är egentligen gröna taks 

och växtväggars effektivitet i kylning i ett svenskt klimat? Är energivinsten 

försvarbar eller är kombinationen av energivinst, vattenfördröjning samt 

biologisk mångfald tillräckligt ekonomisk?  

Frågan är också hur mycket svenska städer påverkas av värmeö-effekten.  

När det gäller solcellsanläggningar kan gröna tak påverka effektiviteten i 

positiv riktning, men hur stor är den egentligen och hur stor solanläggning är 

möjlig? Hur tätt kan solceller sitta utan att avkylningseffekten avtar och är 

det lika effektivt som om fler solceller hade placerats på samma yta? En 

annan intressant vinkel skulle kunna vara om de energieffektiva husen som 

byggs idag ens har något behov av att kylas då isoleringen ofta är så tjock att 

solen inte förmår värma upp husen utifrån.  

Hur mycket kan gröna tak kompensera dagens förtätning av städer när det 

gäller dagvattnet och de hårdgjorda ytor som finns och byggs? 
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7. Slutsatser 

När klimatet på jorden blir allt varmare och städer med dess värmeöar allt 

hetare under sommarhalvåret, skulle en del effekter kunna mildras av gröna 

tak och växtväggar. Genom sin evaporation kan växter hjälpa till att kyla 

bostäder och miljön omkring husen. Om byggnader skulle täckas in med 

mer växtlighet skulle städer kunna till viss del kompensera den del av 

naturen som tidigare befann sig där staden nu ligger och som exploaterats till 

förmån för hårdgjorda ytor.  

Skyfall och störtskurar skulle inte längre få så stor påverkan på 

dagvattensystemet i och med den fördröjning som framförallt gröna tak 

medför. Slagregn skulle inte längre slita lika mycket på fasader och 

därigenom ge en längre hållbarhet vilket i sin tur innebär att det krävs 

mindre underhåll. Mycket av vattnet skulle tas om hand på plats av 

växtligheten. Växter omvandlar vatten, koldioxid och solljus till näring 

genom fotosyntes. Syre bildas som restprodukt. Fler växter minskar alltså 

mängden koldioxid i luften. Ju större plantor desto mer koldioxid kan tas 

upp. Miljömålen i Sverige kommer att märkas mer och mer i kommuners 

arbete och förmodligen kommer ekosystemtjänster att vara ett begrepp som 

fler känner till jämfört med idag. Ju mer städer förtätas och ju fler bostäder 

som byggs där desto fler krav på biologisk mångfald och grönytor kommer 

det att bli. Om gröna tak är det som ökar mest i omfattning kommer inte 

människor lika lätt att ta del av växtligheten eftersom grönskan hamnar på 

taket och inte syns lika väl. När det gäller växtväggar så kräver de en hel del 

skötsel. Pumphuset i Helsingborg har hydroponisk bevattning med 

näringslösning i. Väggen är högteknologisk och systemet stänger ner sig när 

det är risk för frost. Enligt Nerhagen
6
 behövs inte så avancerad teknologi 

utan det räcker med att någon människa sköter om väggen med bevattning. 

Det blir både billigare och enklare. Ju mer gröna tak och växtväggar som 

byggs upp i Sverige desto mer ökar troligtvis utsikterna för att fler av våra 

miljömål kan nås i tid. Om det dessutom byggs fler gröna tak och 

växtväggar i städer runt om i världen kanske växthuseffekten lindras och 

tillsammans med andra åtgärder kan det bidra till att klara de globala 

miljömålen. 
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Bilaga 1: sid 1 (1) 

Emma Lindell 

Bilaga 1: Frågor till Patrik Grahn professor- vid Institutionen för 

arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi 
 

1. Vad är det som sker i terapiträdgården? En kortfattad beskrivning? 

2. Spelar det någon roll hur den är utformad?  

skulle en platt grön yta kunna påverka på samma sätt som en mer 

diversifierad (kullar, olika växter)? 

3. Vad var inriktningen när du forskade om stadsgrönska? 

4. Skulle mer grönt i våra städer kunna vara positivt för människors hälsa? 

5. Finns det några negativa effekter? 

 

 



Bilaga 2: sid 1 (1) 

Emma Lindell 

Bilaga 2: Frågor till passivhusexpert Simone Kreutzer 

 

1. Varför väljer man ett grönt tak till ett passivhus? 

2. Kan gröna tak påverka ett passivhus positivt med exempelvis att kyla? 

3. Kan det gröna taket påverka huset negativt? 

4. Gör det någon skillnad för miljön i eller omkring passivhuset? 



Bilaga 3: sid 1 (1) 

Emma Lindell 

Bilaga 3: Frågor till Johan Stein, Veg Techs expert på gröna tak 

 
1. Hur ser konstruktionen av ett grönt tak ut? 

2. Hur tar taket upp vindlaster? 

3. Vilka växter är vanligast förekommande? 

4. Isolerar det gröna taket någonting? 

5. Har ni någon lösning på växtväggar? 

6. Hur påverkas buller av gröna tak?  

7. Vad är ett biotoptak? 

8. Har ni någon gång fått klagomål på allergier? 

9. Om det blåser händer det att det ramlar ner partiklar från taken? 

10. Vad kostar ett grönt tak per m²? 

11. Hur mycket kan ett grönt tak fördröja dagvattnet? 

12. Hur påverkas vattenkvalitén av att rinna igenom ett grönt tak? 



Bilaga 4: sid 1 (1) 

Emma Lindell 

Bilaga 4: Frågor till Växjös stadsarkitekt Henrik Wibroe 

 
1. Tror du att gröna tak och fasader kommer att bli vanligare och varför 

läggs det inte fler gröna tak? 

2. Har kommunen någon ambition att öka antalet gröna tak? Eller 

växtväggar? 

3. Hur ser framtidens stad ut och vem bestämmer det? 

4. Har kommunen någon policy/vision när det gäller byggande? 

5. Effekten av värmeöar är det något kommunen tänker på i sin planering 

för framtiden? 

6. Finns det någon tanke att om vi bygger här så ska huset ha gröna tak för 

att minska översvämmning? 



Bilaga 5: sid 1 (1) 

Emma Lindell 

Bilaga 5: Frågor till Helsingborgs Landskapsarkitekt Alfred 

Nerhagen 
 

1. Varför har det byggts en grön fasad i Helsingborg? 

2. Vad krävs för underhållet? 

3. Hur bevattnas växterna? 

4. Finns det någon mätbar effekt av väggen när det gäller ljud? 

5. Får växterna tillräckligt med ljus? 



Bilaga 6: sid 1 (1) 

Emma Lindell 

Bilaga 6: Frågor till bygglovshandläggare påVäxjö kommun, Helena 

Åkerbergna 
 

1. Hur kom det sig att man hade gröna tak förr men inte nu? 

2. Hur fungerade torvtaken? 

3. Varför byggs det inte fler gröna tak? 
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Bilaga 7: Frågor till fastighetschef på fastighetsbolaget Videum, 

Patrik Hjelm 

 

Jag har hört att ni hade lite problem med ett av de gröna taken som ligger på M-

huset (Linné universitetets byggnad i Växjö). Det jag undrar är: 

 

1. Vad var det för problem? 

2. Har den erfarenheten förändrat företagets syn på gröna tak? 

3. Vad anser ni om gröna tak idag? 


