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Förord 

Det här examensarbetet är en avslutande kurs för min högskoleingenjörsexamen i byggteknik 

vid Umeå Universitet. För att detta skulle bli möjligt vill jag rikta ett stort tack till alla företag 

som ställt upp på intervjuer och speciellt Torgny Henriksson på Byggros AB för bidragande 

material och studiebesök. Ett allra speciellt tack går till Link Arkitektur och min handledare 

Per Isaksson som gjort hela det här arbetet möjligt. Jag vill även tacka min handledare 

Thomas Olofsson på Umeå Universitet.  

 

Umeå, juni 2015 

Johanna Näslund  
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Sammanfattning 

Det är många faktorer som bestämmer val av tak i olika situationer idag. Den största frågan 

som uppstår handlar oftast om kostnaden. I intervjuer och studier har en sammanställning 

gjorts som beskriver alternativen grönt tak eller traditionella svarta tak på det nya badhuset i 

Umeå ur de tre hållbarhetsdimensionerna.  

Det extensiva gröna taket visar sig vara mer bullerdämpande, förbättrar luftkvaliteten i 

tätbefolkade och trånga städer. Det gröna taket har även en förmåga att ta upp ca 50 % av 

den årliga nederbörden. Något som gör det gröna taket mer hållbart ur ett miljömässigt 

perspektiv. Det gröna taket har också en betydligt längre livslängd än det svarta taket, 

förmodligen minst den dubbla.  

Undersökningarna visar att det svarta taket har en ekonomisk fördel sett till investeringen 

under en kortare period på 30 år. Det håller dock inte lika länge som ett grönt tak. Vid 

beräkning av nuvärdet, genom nuvärdesmetoden, visar det sig att ett svart tak inte är 

billigare än ett grönt tak under en längre tidsperiod på 60 år. 

Slutsatsen är att både det gröna taket och det svarta taket har för- och nackdelar. Det gröna 

taket framstår som mer fördelaktigt än det svarta taket. Framförallt är det gröna taket bättre 

ur det ekologiska - och sociala hållbarhetsperspektivet. Resultatet av kostnadseffektiviteten 

är räknat på ett längre perspektiv på 60 år och en kortare period på 30 år. Undersökningen 

visar att det gröna taket är mer ekonomiskt hållbart ur det längre perspektivet medan det 

svarta taket visar på lägre kostnader, räknat på en kortare period. Det är den största 

anledningen till varför beställare idag oftast väljer det svarta taket före det gröna. 
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Abstract 

There are many factors that determine the choice of roof in different situations today. The 

biggest issue that occurs is usually about the cost. In interviews and studies has a compilation 

been made and describes the selection of roof at the new bath house in Umea, in the three 

dimensions of sustainability. 

The extensive green roof is noise reducing, improves air quality in densely populated and 

crowded cities. The green roof also has an ability to absorb about 50% of the annual rainfall. 

Which make the green roof more sustainable from an environmental perspective. The green 

roof also has a significantly longer life span than the felted roof, probably at least twice the 

age. 

The felted roof has an economic advantage in terms of investment over a period of 30 years. 

It is, however, not as long lasting as a green roof. By calculating a net present value, the net 

present value method count, it turns out that a felted roof is not cheaper than a green roof for 

an extended period of 60 years.  

The conclusion is that both the green roofs and the felted roofs have their pros and cons. The 

green roof is much more beneficial than the felted roof because of the ecological and social 

sustainability perspective. The results of cost-effectiveness are calculated on a longer 

perspective on 60 years and a shorter period of 30 years. Surveys show that the green roof is 

more sustainable in the longer term while the felted roof shows a lower cost on a shorter 

period. Which are the biggest reasons why the clients often choose the felted roof before 

green roof.  
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Beteckningsförklaring 

[E] Nuvärde: Dagens värde av den framtida betalningsströmmen. 

[F] Nusummefaktor: Nuvärdet av återkommande lika stora belopp med hänsyn till ränta och 

ekonomisk livslängd. 

[G] Lambdavärde: Ett tal som beskriver isoleringsförmågan i ett material. 

[H] U-värde: Ett tal som beskriver isoleringsförmågan för en konstruktion av sammansatta 

material. 
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1. INTRODUKTION 

I Sverige har vi idag en ekonomisk växande och ökande befolkning. Den snabbast växande 

utvecklingen sker i de större städerna. Vad vi ser i de städerna är problem med bland annat 

dagvattenhantering vid plötsliga skyfall, försämring av luftkvalitet, onödigt höga bullernivåer 

och så kallade urbana värmeöar [1]. Vad som orsakar dessa problem är den utveckling 

människor själva skapat i stadsområden. Genom att göra större delen av städerna täckta av 

betong och asfalt. Att städerna växer är idag ett faktum. För att utvecklingen av städerna ska 

förändras till en positiv utveckling krävs det att bland annat livskvaliteten och miljön 

förbättras.  

Urbana värmeöar är något som skapas i tätbebyggda områden och stora städer där det råder 

tät befolkning och hög aktivitet. Mörka ytor som snabbt värms upp av solen är något som 

skapar den onödigt högre värmenivån [1], se figur 1.  

 

 
Figur 1: En illustration över hur värmeskillnaderna ser ut i städer med mörka tak jämfört med grönområden 

utanför staden. 

Förutom värmeproblemet i städerna är det även vanligt att dagvattenbrunnar blir 

översvämmade vid plötsliga skyfall på grund av underdimensionerande dagvattensystem. Att 

det i större städer förekommer mycket stor andel betong- och asfaltsbelagda ytor och ofta 

mycket hög andel koncentrerad trafik skapar problem. Jämförelsen mellan mjuka gräsytor 

och svarta hårdgjorda ytor skiljer sig temperaturmässigt under de varma    

sommarperioderna [1]. Idag finns det studier som visar att vi människor behöver 

grönområden för att må bättre och även för att vår omgivande natur ska må bättre. De gröna 

områdena förbättrar alltså inte bara värmen i städerna och klimatproblem utan även 

människors hälsa och livskvalitet [8]. 

I Umeå ser vi idag en allt större utveckling av stadskärnan och ett starkt ökande 

befolkningsantal. Den positiva utvecklingen av staden bidrar framförallt till en förtätning av 

centrala bostadsområden. En förtätning som precis som andra städer kräver noga planering 

och underhåll av bland annat dagvattensystem.   
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Den här undersökningen består av olika jämförelser där informationen sammanställs för att 

få en uppfattning av vad som avgör valet av tak idag. De jämförelser som är genomförda har 

baserats på byggnationen av det nya badhuset i Umeå centrum. I samband med 

projekteringen av badhuset valde beställaren att inte använda sig av gröna tak utan istället 

mer traditionell tätskiktsmatta (svart tak). Något som har lett till följande frågeställningar: 

 Vad avgör val av tak i planeringen av Umeå kommun och badhuset? 

 Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med gröna tak och svarta tak?  

 Är det kostnadseffektivt att bygga gröna tak idag? 

 

1.1 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att göra en jämförande dokumentation av gröna tak och traditionella 

svarta tak. Målet är att i framtiden underlätta för beställare vid val av tak, för en hållbar 

utveckling. 

1.2 Avgränsningar 

Undersökningarna kommer inte att omfatta lutande takkonstruktioner, intensiva gröna tak, 

semi – intensiva gröna tak, gummiduk, plåttak eller tegeltak. Jämförelserna kommer enbart 

avse det nordiska klimatet.  
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2. BAKGRUND 

2.1 Gröna tak 

När vi i detta arbete refererar till gröna tak, utgör det ett samlingsnamn för olika sorters tak 

med vegetation. Formationen av ett grönt tak kan varieras och så även växterna. Idag finns 

det egentligen tre kategorier av gröna tak. Det är det extensiva gröna taket, som är det 

tunnaste och mest lättskötta. Vegetationen på det extensiva taket består oftast av olika 

sedumväxter som till stor del är olika sorter fetbladsväxter. Extensiva gröna tak kan även 

bestå av olika sorter ört- och gräsväxter. Vidare finns det även semi - intensiva och intensiva 

gröna tak, som är mer avancerade och kräver mer arbete och omvårdnad för att växtligheten 

ska överleva och frodas. På semi-intensiva tak växer det mellanstora växter som buskar och 

längre gräs, medan det på intensiva gröna tak kan växa träd. I Sverige är det extensiva 

sedumtaket som läggs ut som färdiga mattor det vanligast förekommande av dessa tak.  

I Sverige har det under många år förekommit gröna tak på byggnader. Oftast i kombination 

med mindre stugor och fritidshus. Bortser man från själva takkonstruktionen i sig är det inga 

större skillnader mellan den gamla metoden att lägga gröna tak, jämfört med den man 

använder sig av idag. Förr var taken uppförda med näver som tätskikt och torv som ytskikt. 

Medan man idag använder sig av bitumenbaserade produkter eller gummiduk som tätskikt 

och med alla möjliga sorters växter som ytskikt, beroende på vilket sorts grönt tak som 

anläggs.  

 
Figur 2: Bilden visar ett gammalt torvtak. 

Den nya metoden att anlägga det gröna taket som vi även använder oss av idag, började för 

drygt tjugo år sedan [2]. Metoden kom från Tyskland och Holland, där den används i stor 

skala. Den enklaste och mest lättskötta metoden är det extensiva gröna taket. Den nya 

metoden bidrog till att det blev enklare att anlägga gröna tak och de började anläggas på allt 

större byggnader än tidigare. Taken levereras idag i olika uppföranden. Systemen varierar 

mellan plantering av växterna på plats eller att de monteras som färdigodlade mattor som 
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läggs ut på taket direkt. Förståelsen av gröna tak och de olika sorterna som finns kommer i 

stort sett från Tysklands ”FLL guideline” [3]. Det är ett dokument som förklarar och ger 

förståelse om hur de gröna taken och växtligheten ska fungera på taken. Något som allt fler 

länder väljer att ta del av i sin utveckling av gröna tak. 

Sverige har idag några mycket vackra och enastående byggnader med gröna tak. Ett av dem 

är shoppingcentret Emporia i Malmö som etablerades år 2000, se figur 3. Emporia var          

år 2012 världens åttonde största gröna takanläggning, med sina 27 000 m2 [10]. 

Takträdgården på Emporia är även en plats som är till för allmänheten, för att se och lära av 

det fantastiska taket.  

 
Figur 3: Del av takträdgården på Emporia. 

Ett annat intressant projekt som drog i gång i Malmö år 2000 är ekostaden och stadsdelen 

Augustenborg. Där finns idag olika sorters gröna tak och även där är allmänheten välkomna 

på besök för att lära sig mer om de gröna taken. I det här området pågår det även 

kontinuerliga undersökningar av det gröna taket och vegetationen för att se hur den övriga 

miljön runt omkring fungerar ihop med taket [14]. 

2.1.1 Extensiva gröna tak 

När det gäller de extensiva taken är det framför allt den lätta konstruktionen och lättsamma 

växtlighet som definierar taket. Det krävs minimal skötsel av den sortens tak och det klarar 

extrema förhållanden under förhållandevis långa perioder. Något annat som även utmärker 

ett extensivt sedumtak är att växterna i princip inte har några rötter. Vilket gör att det 

teoretiskt sett går att vara utan rotskyddet för det taket. Vad som är föreskrivet i reglerna 

kring vad det ska vara för rotskydd bestäms av tätskiktsgarantier som rekommenderar att det 

är leverantören av varan som ska bedöma läget för rotskydd [3].  

 

Ett extensivt sedumtak är uppbyggt av olika lager för att hitta en balans där taket ska fungera 

som konstruktion, samtidigt som växterna ska trivas. Takkonstruktionen för ett extensivt 

sedumtak är konstruerat precis som ett traditionellt tak är idag. Det innebär att taket isoleras 

på samma sätt som om det inte skulle vara vegetation ovanpå. Det gör att när hantverkaren 

har lagt det sista lagret på taket, oftast asfaltspapp eller någon form av duk, börjar 

byggnationen av sedumtaket. Här är det mycket viktigt att kontrollera så att ytan är fri från 

skräp och föremål samt att den inte har några skador. För att säkerställa så att läckage inte 

ska uppstå i framtiden. Att beträda det extensiva taket är fullt möjligt men att gå på taket 

kontinuerligt är inte bra för systemens kondition. 
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Extensiva sedumtak går att bygga på två olika sätt. Det som skiljer dessa metoder åt är om 

vegetationen planteras på plats eller om de kommer som färdiga mattor, se figur 4. Då 

behövs inget annat än att lägga mattorna direkt på den geotextil som ligger på 

dräneringslagret. Till skillnad från plantering av växterna på plats. När man på geotextilen 

strör över jord, som man sedan ska plantera lösa plantor i.  

Närmast tätskiktet ligger ett separationslager. Ett lager 

som är till för att inte utsätta tätskiktet för några 

påfrestningar. På separationslagret läggs sedan ett 

vattentätt och rothämmande membran, en sorts 

rotskyddsfolie. På det rotresistenta lagret läggs sedan en 

skyddande geotextil och på den kommer drän- och 

avvattningsreservoarplattan, som har en inbyggd 

fördröjningseffekt på vattnet. För att förhindra att de fina 

partiklarna från jordsubstratet når dräneringslagret läggs 

en extensiv filtergeotextil på dränplattan som även håller 

fuktigheten för det extensiva jordsubstratet taket. På den 

extensiva filtergeotextilen läggs sedan sedummattan [4]. 
Figur 4: Bilden visar uppbyggnaden  

av ett extensivt sedumtak från Diadem. 

2.1.2 Intensiva och Semi-intensiva gröna tak 

Med intensiva gröna tak är de möjligt att skapa en levande 

trädgård eller innegård på ett tak.  Det intensiva gröna 

taket är mer avancerade än ett extensivt grönt tak. 

Eftersom de intensiva taken är mer avancerade kräver de 

också mer skötsel och underhåll, där av namnet intensiva.  

De semi-intensiva gröna taken är en lättare version av de 

intensiva taken. Tjockleken av ett semi - intensivt tak ligger 

mellan extensiva och intensiva. Går det att odla upp till 

både buskar och mindre träd. Både intensiva och semi-

intensiva gröna tak går att beträda kontinuerligt.  

 

Uppbyggnaden av det intensiva gröna taket kan vara allt 

från ca 750mm till ca 1200mm tjockt. Det semi-intensiva 

taket är ca 350mm tjockt. De har betydligt tjockare 

jordsubstrat än extensiva tak och anläggs med en isolering i 

botten. Förutom isoleringen ser principen av 

uppbyggnaden för de olika taken till stor del likadan ut som 

den extensiva uppbyggnaden, se figur 5.  
Figur 5: Bilden visar uppbyggnaden  

av ett semi-intensivt grönt tak från Diadem. 
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2.1.3 U-värde för gröna tak 

Vid beräkning av U-värde för ett grönt tak görs det idag inga undantag jämfört med att 

projektera ett mer traditionellt tak. Eftersom vegetationen ligger ovanför tätskiktet kommer 

det till exempel att hålla fukt i taket när det regnar och frysa under vintern. Vilket gör att 

lambda-värdet kommer att variera under olika perioder på året. Det blir därför väldigt svårt 

att räkna med vegetationen vid en beräkning av U-värdet.  

2.1.4 Vinterklimat 

Underhåll av taket kan även behövas under vintertid. Med hårda vintrar och mycket snö 

kommer även underhåll av platta och låglutande tak. För att behålla en säker konstruktion 

krävs det ofta att taken skottas vid höga snönivåer. Det gäller även för gröna tak. Eftersom 

det extensiva sedumtaket är mycket lätt och ett tak som inte ska beträdas kontinuerligt krävs 

noga försiktighet. Det är dock fullt möjligt att beträda taket vid underhåll. Därför är det inga 

problem att skotta taket under vintertid. Det är viktigt att bevara några centimeter snö på 

vegetationen för att säkra vegetationens kondition.  

2.2 Svarta tak 

I Sverige är det traditionella taket av asfaltspapp, som benämns svarta tak i detta arbete. Det 

är ett av de vanligare materialen vid montering av tak. Asfaltspapp kan användas både som 

tätskikt under ett plåttak eller som ytskikt. Det är dock Ett känsligt material som kan kräva 

underhåll. Det svarta taket kan anläggas på alla sorters tak, men är allra vanligast på den 

låglutande konstruktionen, se figur 6. På tak med låg taklutning ställs det extra höga krav på 

taktäckningen. I Sverige används den här sorten av tak vid låglutande konstruktioner för att 

minska risken för läckage. Asfaltspappen är bland de billigare alternativen vid val av tak och 

en produkt som har utvecklats de senaste åren för att uppnå en längre hållbarhet än tidigare.  

 
Figur 6: Bilden visar ett låglutande tak med matta av svart tak. 
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Det finns idag olika sorter av tätskiktsmattor. Eftersom det är på dessa konstruktioner som 

vatten kan bli stillastående under perioder är det viktigt med ett tätt material. Asfaltspappen 

är på det viset ett bra alternativ för att minska läckageskadorna. Det är dock inte helt 

underhållsfritt och har inte heller lika lång livslängd som andra takmaterial. Något som beror 

på att asfaltspappen är gjort av bitumen och förslits framförallt av UV-strålningen. I dag 

finns det andra alternativ till de svarta taken för en låglutande takkonstruktion. Det kan vara 

produkter som till exempel takdukar uppbyggt av ett slags gummimembran EPDM eller  

PVC-dukar [13]. Båda alternativen är precis som asfaltspappen, allra vanligast vid låglutande 

tak. 

Fördelen med tätskiktsmattor är att det är ett lätt material som även är enkel att installera 

och hantera. Tätskiktsmattor har idag en uppskattad livslängd på ca 30år. Något som gör att 

de ställer sig något svaga jämfört med andra ytskikt som kan ha en livslängd på 50år och mer.  

2.2.1 U-värde för svarta tak 

Vid beräkning av U-värde för konstruktioner med svarta tak har ytskiktet ingen större 

inverkan på resultatet. Svarta tak är inget isoleringsmaterial och överför både värme och kyla 

till byggnaden mycket enkelt. Det svarta taket har mycket liten inverkan på det totala            

U-värdet för byggnaden. Resultatet av U-värdet för byggnationen på badhuset presenteras i 

kapitel 4.2.  

2.2.2 Vinterklimat 

Det svarta taket kräver samma underhåll som det gröna taket vid vinterklimat. Mycket 

nederbörd resulterar i mycket snö på taken. Då kan det i värsta fall behövas skottning av 

taket. Det är inga problem att beträda det svarta taket för skottning. Det krävs dock viss 

försiktighet. Det svarta taket kan gå sönder vid kontakt med vassare föremål. Det finns därför 

stor risk att det uppstår hål i ytskiktet vi skottning av taket.  
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3. METOD OCH MATERIAL 

Arbetet i projektet har till stor del handlat om att fördjupa sig i förståelsen av hur gröna tak 

och svarta tak fungerar. Sammanställningen baseras på information från olika webbsidor och 

att studera befintliga anläggningar. För att sätta detta i perspektiv har även intervjuer med 

tillverkare, förvaltare, beställare och montörer av de olika taken genomförts. Allt för att få en 

så bred bild som möjligt av hur taken fungerar från de att de tillverkas till att de är på plats 

och förvaltas. Förarbetet till intervjuerna bestod av att studera intervjumetodik för att skapa 

en förståelse av vikten i en bra dokumentation och önskat resultat [15]. 

Två personer på Umeå kommun [VI] [VII] har intervjuats för att skapa förståelse kring 

planering av kommunen och i centrum. Där det har varit viktigt att förstå hur kommunen 

tänker kring gröna tak, både som beställare och förvaltare men även vad som avgör besluten 

om anläggning av gröna tak på kommunens byggnader. Intervju med byggledning på INAB 

(Infrastruktur i Umeå AB) [VIII] är genomförd för att få en bild över hur valet av tak gick till 

vid byggnationen av det nya badhuset i Umeå. 

En intervju är även genomförd på Green roof Scandinavia [IIII] för deras skötsel av 

vegetationen på Augustenborg i Malmö. Där syftet var att få en bild över hur skötseln av 

vegetationen ser ut efter monteringen. 

Fyra tillverkare och förvaltare av gröna tak och två tillverkare av svarta tak har intervjuats för 

att skapa en bredare förståelse av hur det fungerar vid tillverkningen och uppförandet av 

taken. Byggros AB, Veg Tech AB, Svenska Naturtak, Icopal AB och Buildsmart är bland de 

största i Sverige när det gäller tillverkning och montering av gröna tak och svarta tak. De 

genomförda intervjuerna har skett genom möten, studiebesök, mejlkontakt och via telefon. 

Möte och studiebesök genomfördes med Byggros [I] på UMEVA för att studera deras 

montering av ett extensivt grönt tak på en av UMEVAs nya byggnader. Intervju per mejl har 

genomförts med Svenska naturtak [III] och Icopal [V]. Per telefon har intervjuer genomförts 

med Buildsmart [IV] och Vegtech[II]. Intervjumallar för samtliga intervjuer finns i Bilaga 1. 

Beräkningar av kostnadseffektiviteten är utförda med hjälp av Balticgruppen [X], genom 

metoden för nuvärdesberäkning [E]. Nuvärdet har tagits fram genom formel [J] och tar där 

hänsyn till år och ränta genom nusummefaktorn. Nusummefaktorn [F] är framtagen från 

tabell 3 i Bilaga 2 och genom formel [K]. 

   

[J]  𝑁 = − 𝐼 − 𝑈 ∗ 𝑁𝑆𝐹   

[K]  N𝑆𝐹 =
1−(1+𝑟)−𝑛

𝑟
   

  

N = Nuvärde 

NSF = Nusummefaktor 

I = Investering 

U = Underhållskostnad 

r = Ränta 

n = År 
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4. RESULTAT 

Idag bor 85,8 % av den svenska befolkningen i städer [7]. Den största tillväxten av människor 

sker i storstäder. Något som leder till att befolkningen på landsbygden och i mindre städer 

minskar. Detta gör att städerna växer i takt med att tillgång till grönområden minskar. 

Klimatet för människor i större städer blir alltså allt mer ohållbart [7]. Samtidigt finns det 

undersökningar som visar på att människors närhet till naturen minskar risken för stress 

samtidigt som det skapar ett allt större psykiskt välmående [8]. 

Resultatet är utformat med för- och nackdelar för de olika taken, kostnadseffektivitet samt 

hur de lämpar sig ekologiskt, ekonomiskt och socialt. I perspektiv med hur klimatet skiljer sig 

i stora städer och gröna områden. Resultatet undersöker även uppbyggnaden av taket på det 

nya badhuset i Umeå samt hur val av tak gå till i Umeå Kommun.  

4.1 Fördelar och nackdelar 

På grund av det svarta takets kraftiga förslitning och kortare livslängd än andra ytskikt har 

man både i Sverige och i världen sett ett allt större intresse för ett mer hållbart ytskikt. Ett 

ytskikt som gärna även är ekologisk hållbart. Att anlägga gröna tak har visat sig fungera bra, 

framför allt ur ekologisk och social hållbarhet. Gröna tak värnar först och främst om miljön 

och skapar bättre förutsättningar för urbaniseringen. Förutom att det gröna taket ser mer 

estetiskt tilltalande ut, så är det även ett mer hållbart och långsiktigt alternativ till ytskikt på 

taket. 

4.1.1 Luftkvalitet 

Ett grönt tak förbättrar luftkvaliteten i städer. Vegetationens förmåga att ta upp damm och 

andra partiklar är något som skiljer sig från de svarta taken. Ett grönt tak tar hand om 

koldioxid, damm och andra partiklar precis som vanligt vegetation. För att sätta 

luftförbättringen i perspektiv bör jämförelsen göras med annan känd enhet. Därför kan man 

göra en jämförelse med till exempel ett träd. Där 10 m2 extensivt grönt tak tar upp lika många 

partiklar som ett fullstort träd. Något som gör det möjligt för stadsområden att förbättra 

luftkvaliteten. 

4.1.2 Nederbördsbuffert 

Den största nyttan det gröna taket gör för samhället är att framkalla grönare städer med 

närhet till växter och ett levande centrum. Förutom att de gröna taken är betydligt mer 

estetiskt tilltalande än traditionella tak, är det även bevisat att de tar vara på ca 50 % av den 

genomsnittliga årliga nederbörden [6]. Vilket innebär att genom att använda sig av gröna tak 

kan man även minska påfrestningarna på dagvattensystemet. Det är då även möjligt att 

minimera riskerna för översvämningar i tätbebyggda områden. Ett problem som man idag 

ser i tätbebyggda städer och bostadsområden. Genom att minska påfrestningarna på 

dagvattensystemet skulle man även kunna spara pengar på minskat underhåll och skador i 

samband med översvämningar.  
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4.1.3 Värmebuffert 

Genom studier av jämförande mellan svarta tak och gröna tak är det bevisat att de gröna 

taken har en förmåga att motverka de urbana värmeöarna [19]. Genom vegetationen på taket 

uppnår den inte lika höga temperaturer som det svarta taket, se figur 7. Det är även bevisat 

att den uppvärmda temperaturen sänks med 2-6C° på taket, ibland uppåt så mycket som 

12C° [19]. 

 

Figur 7: En jämförelse av hur mycket mindre värme det gröna taket ger ifrån sig, jämför med traditionellt svart 

tak. 

4.1.4 Bullerdämpning 

Ett annat storstadsproblem är de höga bullernivåerna, något som dämpas med hjälp av gröna 

tak. Det gröna taket har en förmåga att ta upp ljudet istället för att det studsar på taket [11]. 

Inomhusmiljön i byggnader blir även mer behagliga, både med hjälp av den bullerdämpande 

effekten men även dess förmåga att hålla jämnare temperatur vid varma perioder. 

I en undersökning har studier bevisat att det gröna taket är mer bullerdämpande än ett svart 

tak [11]. I undersökningen, där mätningar är gjord i olika frekvenser visar det att det gröna 

taket kan absorbera ljudet mellan ca 5 dB – 20 dB bättre än det svarta taket, enligt figur 8. 

 
Figur 8: Visar hur det gröna taket är mer bullerdämpande än om man inte har ett grönt tak. 
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4.1.5 Livslängd 

Det moderna sättet att anlägga gröna tak i Sverige är än så länge inte beprövat under en 

längre tid än drygt 20 år [2]. Vilket innebär att det är svårt att säga hur systemen fungerar 

efter till exempel 50 år. Det är därför svårt att säga hur mycket tätskiktet under vegetationen 

skyddas under en längre tid. Tillverkare av dessa produkter menar att man med hjälp av 

gröna tak skulle kunna förlänga livslängden på tätskiktet under det gröna taket med minst 

den dubbla livslängden. Eftersom man med hjälp av vegetationen tar bort bland annat all 

UV-strålning och förslitning som annars uppstår på tätskiktet. Något som troligen innebär ett 

betydligt längre intervall mellan reparation och byte av taket. 

4.1.6 Underhåll 

Det är viktigt att byggnader med platta tak klarar av den vikt som kan tänkas uppstå vid 

bland annat snöfall och annat påfrestande klimat. Det är därför viktigt att taken underhålls i 

god tid för att undvika skador. Generellt rekommenderar branschen att förvaltaren 

undersöker sitt tak en gång om året. Underhållsarbetet för de olika taken skiljer sig något. 

För det gröna taket rekommenderar leverantörerna att förvaltaren gödslar taket ungefär var 

tredje år samt utför regelbunden tillsyn, enligt intervjuer med Byggros [1] och VegTech [2]. 

Medan leverantörerna av det svarta taket rekommenderar att förvaltaren ska underhålla 

taket med en sorts takmassa var 10-15 år för att förlänga livslängden [12]. Även för de svarta 

taken rekommenderas en regelbunden tillsyn för att förhindra att plötsliga skador ska 

uppstå. 

4.1.7 Riktlinjer 

En klar nackdel för gröna tak i byggbranschen är att det inte finns tillräckligt tydliga riktlinjer 

för hur det ska gå till vid installation. Det är ofta leverantörerna som kommer med råd för 

vad de tycker är bäst och som fungerat i tidigare projekt. Det är dock på god väg i Sverige att 

få in tydliga riktlinjer i AMA hus. 
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Sammanfattningsvis baserat på resultaten i denna rapport har både de gröna och de svarta 

taken fördelar och nackdelar som talar för och emot dem. Nedan listas några av dem: 

Gröna tak 

Fördelar     

 Bullerdämpande 

 Förbättrar luftkvaliteten 

 Värmebuffrande 

 Nederbördbuffrande 

 Tålig mot UV-strålning 

 Återanvändbart 

 Långsiktigt ekonomiskt hållbart 

 Billig underhållskostnad 

 Lång livslängd 

Nackdelar 

 Dyrare vid inköpstillfället. 

 Kräver ett visst underhåll. 

 Svårt att lokalisera skador i tätskiktet. 

Svarta tak 

Fördelar     

 Lätt att hantera vid anläggning 

 Billigare vid investeringstillfället 

 Lätt att lokalisera skador i ytskiktet 

Nackdelar  

 Kort livslängd. 

 Kräver ett visst underhåll 

 Blir mer kostsamt i längden 

 Förhållandevis dyr underhållskostnad 

 Mindre tålig mot UV-strålning 
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4.2 Badhuset 

I början av projekteringen av det nya badhuset i Umeå var det tänkt att taket skulle omfattas 

av 6131,2 m2 grönt tak. Ett så kallat extensivt sedumtak där vegetationen skulle bestå av en 

färdigodlad sedummatta av mossa, se figur 9. Det extensiva sedumtaket väger ca 35 kg/m2 

opåverkat och 50 kg/m2 vattenmättat. Det väger alltså inte mer än ett traditionellt tak med 

tegel- eller betongplattor. En vikt som alla byggnader klarar. Det extensiva sedumtaket är det 

lättaste taket på marknaden för gröna tak och ett av den vanligaste sortens gröna tak i 

Sverige. Mattan är ca 30 mm tjock och består av ca 7 st sedumväxter, som alla klarar det 

svenska klimatet. 

 
Figur 9: Illustration över hur taket på badhuset från början skulle ha sett ut. 

Enligt intervju med INAB [VIII] var anledningen till varför det inte blev det gröna taket, den 

något dyrare kostnaden vid inköpstillfället. Vid beräkningarna var ingen långsiktig 

fördjupning gjord, utan investeringen grundades på den direkta kostnaden. Något som inte 

är speciellt ovanligt i branschen idag. Det enda som spelar någon roll för beställaren idag är 

kostnaden av material och installation.  
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Den takkonstruktionen som slutligen valdes för det nya badhuset i Umeå består av en 

traditionell betongstomme. På betongen läggs det sedan ett lager av foamglas som fungerar 

som isolering och tätskikt. Ovanpå foamglaset läggs två lager av bitumentätskikt i form av 

tätskikstmattor, se figur 10. Taket ovanför bassängerna i badhuset kommer med de 

materialen att erhålla ett U-värde på 0,11 W/m2C, enligt [VIIII]. 

 
Figur 10: Bilden visar uppbyggnaden av en takkonstruktion med foamglas. 

1. Bjälklag av betong. 

2. Primerskikt. 

3. Foamglasblock eller 

4. Foamglasblock med fall. 

5. Två lag bitumentätskikt där det översta laget är UV-beständigt. 

De svarta taken har inte lika lång livslängd som andra ytskikt. Det är det billigare alternativet 

och skapar därför låga utgifter vid investeringstillfället. Det går även relativt lätt att anlägga 

ett svart tak och det är även ett material som är mycket lätt att hantera. De svarta taken 

skapar en allt högre temperatur i större städer och dämpar inte heller buller som kan anses 

som störande i större städer [11]. 

4.3 Planering av gröna tak i Umeå Kommun 

I Umeå kommun finns det idag ingen generell planering för gröna tak. Kommunen har inte 

heller någon speciell riktlinje över hur val av tak för nybyggnationer med gröna tak ska gå till. 

Det som styr hur val av tak går till idag beror i princip helt och hållet på situationen av 

nybyggnationen, vilka som är inblandade i projektet och framför allt vad beställaren och 

brukaren vill ha. 

4.4 Ekologisk- och social hållbarhet 

Ekologiskt sett är det gröna taket överlägset jämfört med det svarta taket. Där det gröna 

takets främsta egenskaper är att ta upp och rena luftföroreningar men även samla upp 

regnvatten. Gröna tak kan på så sätt förhindra problem med översvämningar i tätbebyggda 

områden och sparar kostsamma renoveringar för samhället.   

 

Generellt gäller en ISO-certifiering för de båda alternativen vid tillverkningen av 

takprodukterna. En annan miljöcertifiering som är vanlig vid båda alternativen är credle to 

credle. I övrigt finns det få utmärkande miljöcertifieringar för produkterna. Däremot finns 

det andra system som uppmanar att välja hållbara alternativ. Det kan till exempel vara att 
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man vill certifiera en byggnad för att uppnå en viss miljöbyggnad. Genom detta är då 

certifieringen baserad på ett poängsystem [17]. Det som avgör poängen beror på hur 

miljövänlig byggnaden är utifrån energi, inomhusmiljö och material. Genom poängsystemet 

har också byggmaterialen olika poäng där material som är bra för miljön får högre poäng än 

de som inte är lika miljövänliga. Till exempel kan det gröna takets bullerdämpande effekt ge 

en bättre inomhusmiljö och på så sätt generera högre poäng till byggnaden. För att bli 

klassad som en speciell miljöbyggnad är det då poänggränser där byggnaden ska ha ett visst 

antal poäng för att få bli klassad som den specifika miljöbyggnaden. I ett sådant system får 

ett grönt tak med vegetation ett antal högre poäng än traditionella svarta tak. Ur den 

synpunkten har ett grönt tak ett högre miljövärde och är därför ett mer hållbart alternativ för 

att värna om miljön. 

 

Ur den sociala aspekten ses det gröna taket som mer estetiskt tilltalande av de allra flesta. 

Den sociala aspekten är en otroligt svår faktor att ta hänsyn till när det handlar om hur vi 

människor uppfattar dem som tilltalande eller inte. Den gröna miljön och känslan av naturen 

skapar även ett välmående hos människor. Studier har visat att ju mer grönområden vi är 

omgivna av desto bättre mår vi även psykiskt [1]. 

4.5 Ekonomisk hållbarhet 

Kostnadsberäkningarna i det här avsnittet består endast av kostnader för det yttersta 

ytskiktet och inte hela takkonstruktionen.  

4.5.1 Kostnadseffektivitet 

Det finns olika metoder att utgå ifrån vid en kostnadsberäkning. Resultatet av beräkningen 

beror på vilken metod man väljer när man räknar och vad man är ute efter för kostnader. I 

den här rapporten är en nuvärdesberäkning gjord för de olika alternativen [16]. Vid 

beräkning av nuvärdet för de olika taken visar det sig att det finns vissa skillnader.  

Antaganden är gjorda för livslängderna. Där livslängden för det svarta taket uppskattas till  

30 år och gröna taket till 60 år. Uppskattningar som är baserade på att ett svart tak har enligt 

tillverkare en livslängd på 30 år, där tillverkarna menar att det gröna taket förmodligen har 

minst den dubbla livslängden. Beräkningarna är både jämförda med respektive livslängder 

och hur det skulle se ut över en period av 60 år.  

4.5.2 Investerings- och underhållskostnader 

Underhållskostnader för det svarta taket innebär en behandling av takmassa var 10-15 år. 

Kostnaderna för detta är 38,16 kr/m2. Underhåll för det gröna taket innebär gödsling var 

tredje år och kostar ca 2,74 kr/m2. Underhållskostnaderna visar att det är billigare att 

underhålla det gröna taket. Räknar man kostnaderna på 30 år kostar det 210 915 kr för det 

svarta taket och 168 000 kr för det gröna taket. Underhållskostnaderna över 60 år blir något 

annorlunda eftersom en nyläggning av det svarta taket har hunnit ske under den tiden och 

räknas därför in som en underhållskostnad. Det svarta taket kostar alltså 1 648 080 kr på    

60 år medan det gröna taket kostar 336 000 kr på 60 år. Vilket innebär att det lättskötta 

sedumtaket är billig att underhålla.  

  



 

 
 24  
 

De uppskattade kostnaderna för taket på badhuset är framräknat genom priser från 

respektive återförsäljare. I beräkningarna är kostnaderna för svarta tak är 200 kr/m2 och 

gröna tak 300 kr/m2. Takytan på badhuset är 6131,25 m2. Investeringskostnaderna för de 

olika alternativen är följande: 

Svarta tak: 200 kr/m2 * 6131,25 m2 = 1 226 250 kr. 

Gröna tak: 300 kr/m2 * 6131,25 m2 = 1 839 375 kr. 

Där ser man att skillnaderna i investeringen är relativt små. I beräkningarna av nuvärdet är 

även hänsyn tagen till underhållskostnader, livslängd och den årliga räntan.  

4.5.3 Nuvärdesberäkning 

Att jämföra nuvärdet vid respektive livslängd gav ett resultat där det svarta taket blir det 

billigare alternativet för den enskilda livslängden, se figur 11. Vilket visar att med en 

kortsiktig investering, är det ekonomiskt lönsamt att investera i ett svart tak. 

 
Figur 11: Nuvärdet av svart tak och gröna tak för respektive uppskattad livslängd. 
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Vid beräkning av nuvärdet över ett tidsintervall på 60 år visar det sig däremot att det gröna 

taket är mer ekonomiskt lönsamt än det svarta taket, se figur 12. Under ett tidsintervall på  

60 år har ett byte av det svarta taket skett, vilket gör att det hinner bli två investeringar under 

den tidsperioden.  

 
Figur 12: Nuvärdet av svart tak och grönt tak över 60år. 

Vad de båda resultaten visar är att på 60 år har det gröna taket en ekonomisk fördel. Trots att 

de två resultaten visar olika, har det gröna taket en fördel genom att den har mycket längre 

livslängd än svarta tak. Beräkningar av nuvärdet finns i bilaga 3. 
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5. DISKUSSION 

Att välja det svarta taket på det nya badhuset i Umeå tror jag inte är den mest hållbara 

lösningen för stadsmiljön och människorna som bor där. Kostnadsberäkningen för det gröna 

taket på badhuset visade sig vara lönsamt för en period av 60 år. Jämfört med det svarta 

taket har det gröna taket alltså en bättre ekonomisk hållbarhet med tanke på den långa 

livslängden. De ekologiska fördelarna finns i att det gröna taket kan hjälpa till att förbättra 

försämringen av luftkvaliteten som kan uppstå i centrum vid högre trafikandel. Något som 

kan kompensera den framtida trafiken till badhuset. Eftersom det nya badhuset i Umeå är 

placerat i centrum har det även en positiv hälsoeffekt för närboende i området. 

Det val av tak Umeå kommun gjorde vid det nya badhuset skiljer sig inte från övriga Sverige. 

Det är en svår faktor att investera i dessa förhållandevis nya konstruktioner. Kostnaderna är 

det som styr dagens samhälle och framför allt i byggbranschen. Umeå kommuns engagemang 

för kultur och miljö är något jag tycker också borde avspegla sig även i stadskärnan. 

Det första som slår oss när vi tänker på gröna tak är nog kostnaden. Utan att egentligen veta 

vad det är vi pratar om, kan man nästan höra på namnet att det ska bli en dyr investering. 

Det är nog så att kostnader är alltid kostnader och det beror oftast på hur man räknar för att 

man ska få fram det svar man vill ha. Allt handlar i stort sett om hur kostnadseffektiv en 

investering är och hur lång tid det tar att tjäna igen den. Det finns otroligt många för- och 

nackdelar med både gröna tak och svarta tak. Min personliga åsikt är att branschens generellt 

negativa syn på gröna tak kan bero på både okunskap och bristande intresse. En okunskap 

som gör det svårt till en förändring av material och metoder i branschen. Vi ser idag det 

svarta taket som en fungerande konstruktion, medan det är lätt att se till nackdelarna med ett 

grönt tak. Det gröna taket har till exempel en något dyrare investeringsutgift för köparen som 

per automatik då blir en svårförsvarad investering. Det krävs därför ett unikt intresse och 

engagemang för att du som privatperson ska vilja göra en sådan investering. Vad vi inte får 

höra eller tänker på är alla konsekvenser runt omkring. Att man med hjälp av gröna tak kan 

förhindra översvämningar i tätbebyggda områden, tycker jag borde vara en tillräcklig 

anledning till att välja det. Med en sådan egenskap har vi möjlighet att avbelasta det 

nuvarande dagvattensystemet. På så sätt kan vi undvika både översvämningar vid plötsliga 

skyfall men även den stora kostnaden som blir för att reparera de utsatta dagvattensystemen.  

När det blir lätt att stirra sig blind på investeringskostnaderna är det svårt att göra en 

aningen dyrare investering. Problemet med att beräkna den här sortens investering är att 

ingen hänsyn blir tagen till miljökonsekvenserna och konsekvenserna som samhället får 

betala. Beställare och brukare ser vad kostnaderna blir för dem, utan att lägga speciellt 

många tankar bakom vad som blir en utgift för samhället. Miljökonsekvenser är en mycket 

svår faktor att ta hänsyn till vid beräkningar, när det är svårt att förutspå hur den framtida 

utvecklingen kommer att se ut. Det finns därför inte heller något sätt att räkna på detta idag, 

vid en ekonomisk bedömning. Om man på något sätt skulle kunna beräkna 

miljökonsekvenser och sociala konsekvenser av en investering, är det rimligt om att det gröna 

taket blir det bästa alternativet. Inte bara för att det är växter och ger en positiv inverkan på 

klimatet, utan också för att människor mår bättre av det och får en bättre psykisk hälsa. 

Något som jag tror skulle generera en behagligare livsmiljö med tanke på det stressade 

samhället som vi lever i idag. 
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Att det uppstår problem och missförstånd i byggbranschen är inget nytt. Det är en bransch 

där allt tar lite längre tid för utveckling. Det är viktigt med tydliga riktlinjer. Idag finns det 

otroligt lite information i AMA hus beträffande hur montering skall göras med gröna tak. Det 

blir därför mycket osäkert för privata aktörer om det inte finns tillräckligt med tydliga 

riktlinjer och kunskap. 

 

6. SLUTSATS 

Slutsatsen för undersökningen är att både de gröna taken och de svarta taken har sina för- 

och nackdelar. Det gröna taket är enligt undersökningen mer fördelaktigt än det svarta taket. 

Framförallt är det gröna taket bättre ur det ekologiska - och sociala hållbarhetsperspektivet. 

Resultatet av kostnadseffektiviteten är räknat på ett längre perspektiv på 60 år och en kortare 

period på 30 år. Undersökningar visar att det gröna taket är mer ekonomiskt hållbart ur det 

längre perspektivet. Medan det svarta taket visar på lägre kostnader, räknat på en kortare 

tidsperiod. Vilket är den största anledningen till varför beställare idag oftast väljer det svarta 

taket före det gröna. 

Baserat på mina erfarenheter av undersökningen tror jag att områden där det råder 

tätbebyggda hus och smala gator, är områden för gröna tak. I centrala miljöer när byggnader 

är placerade tätt mot varandra och utgör mycket hårdgjorda ytor, har det gröna taket störst 

inverkan för förbättring. Framför allt får det gröna taket då utnyttja sina egenskaper om 

bullerdämpning, regnvattenhantering och förbättring av luftkvalitet. Även tätbebyggda 

områden som är drabbade av översvämningar vid plötsliga skyfall kan vara plats för gröna 

tak. Planeras det för gröna tak i villaområden med många huslängor kommer 

dagvattensystemen avbelastas och villaägare slippa vatten i källaren. Den ofta dåliga 

luftkvalitet som råder i större städer beror på trafikerade vägar. Det är då en relativt enkel 

metod att anlägga ett grönt tak i städerna för att ta hand om föroreningar. Eftersom 10 m2 av 

det gröna taket motsvarar ungefär ett träd, kan det göra stor påverkan på luftkvaliteten i 

trafikerade städer. 
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8. BILAGOR 

8.1 Bilaga 1 - Intervjumall 

8.1.1 Intervjumall 1 – Tillverkare av gröna tak 

Uppbyggnad & funktion 

1. Vad heter taket? 

2. Vad är det gjort av? 

3. Vilket är ert vanligaste tak? 

4. Hur många sedumväxter använder ni er av i det här klimatet? Varför? 

5. Hur klarar taket kallt klimat? Vid taksprång? 

6. Kan det börja växa andra (större) växter där vid t.ex. pollinering?  

7. Vad krävs det för tätskikt och rotskydd för att taket ska vara beständigt? 

8. Är det vanligt att taken förstörs, vid t.ex. storm eller att växterna dör av sig själva? 

9. Hur lagar man ett tätskikt som gått sönder? Går det att återanvända sedumtaket där? 

10. Är växterna känslig mot för mycket vatten? 

11. Vad krävs det för dräneringslager av taket?  

12. Hur sker avvattning en av taket?  

 

13. Är det vanligt att taket krymper? 

14. Hur klarar taket väderomslag och temperaturförändringar? 

 

Miljö 

15. Hur isolerar taket mot kyla/värme? Vad har taket för U-värde? 

16. Hur ser påverkan på miljön ut energimässigt, vid tillverkningen/uppförandet av 

taket? 

17.  Hur skyddar taket mot buller? 

18.  Har processen av taket någon miljöcertifiering? 

 

Ekonomi 

19.  Vad kostar taket? 

20.  Vad krävs det för underhåll? Hur mycket? Varför? 

21. Vad väger taket? 

22. Vad har vikten för påverkan på konstruktionen? 

23.  Kan man se några energibesparingar av byggnader pga. taket?  

 

Övrigt 

24.  Vad är det vanligaste felet att uppstå vid byggnation av taket? 

25.  Är konstruktionen brandklassad? 

26.  Finns det några gjorda studier av taket hos er? För t.ex. buller, isoleringsförmåga 

föroreningar? 

27.  Hur beständigt är taket? Vad har ni för garantier? 

28.  Hur fungerar produktionen och frakten? 

29.  Har ni sett någon ökad eller minskad efterfrågan under er tid som producenter? 

30. Hur lång tid tar installationen av taket räknat i antal tim/m2? 
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8.1.2 Intervjumall 2 - Tillverkare av svarta tak 

Uppbyggnad & funktion 

1. Vad heter taket? 

2. Vad är det gjort av? 

3. Hur känsligt är taket mot t.ex. storm? 

4. Är det lätt att laga om det gått sönder? 

5. Hur klarar taket väderomslag och temperaturförändringar, t.ex. stora mängder med 

snö? 

6. Hur slitstarkt är materialet mot UV-ljus? 

 

Miljö 

7. Hur ser påverkan på miljön ut energimässigt, vid tillverkningen/uppförandet av 

taket? 

8.  Har processen av taket någon miljöcertifiering? 

 

Ekonomi 

9.  Vad kostar taket? 

10.  Vad krävs det för underhåll? Hur mycket? Varför? 

 

Övrigt 

11.  Vad är det vanligaste felet att uppstå vid byggnation av taket? 

12.  Är konstruktionen brandklassad? 

13. Hur beständigt är taket, livslängd, studier för det? Vad har ni för garantier? 

14. Hur lång tid tar installationen av taket, tim/m2? 

15. Finns det några hälsofarliga ämnen i tillverkningsskedet? 

16.  Har ni sett någon ökad eller minskad efterfrågan under er tid som producenter? 

 

Intervjumall 3 - Kommunen 

Övrigt 

1. Vad är det som bestämmer val av tak på kommunens byggnader? 

2. Har kommunen några speciella riktlinjer som avgör valet av tak? 

3. Hur tänker kommunen kring gröna tak, är det något ni jobbar på att utveckla i 

framtiden? 

4. Vad bestämde val av tak på badhuset? 
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8.2 Bilaga 2 - Nusummefaktor 
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8.3 Bilaga 3 - Kostnadsberäkning 

 

Beräkningar över 60år: 

Svarta tak 

       Ränta      År        Investering (kr)  Underhåll (kr)  Nusummefaktor     Nuvärde 

5 % 
 

60 1226250 421830 18,929 10437320,07 

6 % 
 

60 1226250 421830 16,161 9 269 694,63 

8 % 
 

60 1226250 421830 12,377 7 673 489,91 

10 % 
 

60 1226250 421830 9,967 6 656 879,61 

             15 % 
 
 Grönatak 

60 1226250 421830 6,665 5 263 996,95 

5 % 
 

60 1839375 336000 18,929 8199519 

6 % 
 

60 1839375 336000 16,161 7269471 

8 % 
 

60 1839375 336000 12,377 5998047 

10 % 
 

60 1839375 336000 9,967 5188287 

15 % 60 1839375 336000 6,665 4078815 
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Beräkningar över 30 och 60år: 

Svarta tak 

        Ränta     År     Investering (kr) Underhåll (kr)   Nusummefaktor        Nuvärde 

5 % 30 
 

1226250 210915 15,372 4 468 435,38 

6 % 30 
 

1226250 210915 13,765 4129494,975 

8 % 30 
 

1226250 210915 11,258 3 600 731,07 

10 % 30 
 

1226250 210915 9,427 3214545,705 

15 %  
 

Gröna tak 

30 
 
 

1226250 210915 6,566 2 611 117,89 

5 % 60 
 

1839375 336000 18,929 8199519 

6 % 60 
 

1839375 336000 16,161 7269471 

8 % 60 
 

1839375 336000 12,377 5998047 

10 % 60 
 

1839375 336000 9,967 5188287 

15 % 60 1839375 336000 6,665 4078815 
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