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Sammanfattning 

 
Det råder idag en stor brist på information angående utvecklingen för gröna tak i Stockholms stad. 
Eftersom gröna tak har en stor potential att stödja stadens dagvattensystem, bidra till en ökad 
biologisk mångfald, minska buller samt förbättra luftkvalitet innebär att gröna tak stark kan kopplas 
till två av Sveriges miljömål nämligen god bebyggd miljö och ett rikt växt- och djurliv. På grund av 
denna potential vore det ofördelaktigt om gröna tak inte används fullt ut. 
 
En inventering av gröna tak med hjälp av flygfoton har gjorts på en del av södra Stockholms stad för 
att avgöra hur mycket gröna tak som byggts de senaste nio åren jämfört med tidigare år. Området 
valdes på grund av stor åldersvariation i bebyggelsen för att kunna representera Stockholms stad som 
helhet bättre. Det har också genomförts 3 intervjuer, dels med representanter för Stockholms stad och 
dels från byggsektorn. Syftet med intervjuerna var att undersöka om det skett en ökning i byggandet 
samt orsaker till detta. 
 
Resultaten av inventeringen visar att det byggts lika många gröna tak de senaste nio åren som de 
byggts alla tidigare år i området. Intervjuerna visar på att det har skett en ökning av mängden byggda 
tak och att en av orsakerna till denna ökning har varit introduktionen av grönytefaktorn. Detta kan 
dock inte styrkas med någon befintligdata då sådan saknas för Stockholms stad som helhet. 
 
Utvecklingen för gröna tak utifrån denna studie framgår vara positiv dock för att helt kunna säkerställa 
gröna taks utveckling i Stockholm rekommenderas det att en mer utförlig inventering av hela 
Stockholms stads bestånd av gröna tak görs. 
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Abstract 

 
There is currently a great lack of information regarding the development of green roofs in Stockholm. 
Since green roofs have big potential to support the city's storm water system, contribute to increased 
biodiversity, reduce noise and improve air quality, green roofs can be strongly linked to two of 
Sweden's environmental goals, namely a good built environment and a rich plant and animal life. 
Because of this potential, it would be disadvantageous if green roofs were not fully used. 

An inventory of green roofs using aerial photos have been taken on a part of southern Stockholm to 
determine how much green roofs have been built over the past nine years compared to previous years. 
The area was chosen because of the large age variation in the buildings in order to better represent the 
city of Stockholm as a whole. There have also been 3 interviews conducted with representatives of the 
City of Stockholm and representatives from the construction sector. The purpose of the interviews was 
to investigate whether there has been an increase in construction and reasons for this. 

The results of the inventory show that as many green roofs have been built in the last nine years as has 
been built in the area all the previous years. The interviews show that there has been an increase in the 
amount of built roofs and that one of the reasons for this increase has been the introduction of the 
green area factor. However, this cannot be substantiated by any existing data, as such is missing for 
the City of Stockholm as a whole. 

The development for green roofs based on this study appears to be positive, however, in order to fully 
ensure the development of green roofs in Stockholm, it is recommended that a more detailed inventory 
of the entire Stockholm city stock of green roofs be made. 
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Förkortningar 

 
GYF = Grönytefaktor 
RCP= Representative Concentration Pathway 
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1. Inledning 
 
Gröna tak är en typ av tak som möjliggör stora gröna ytor i en tätt bebyggd stad. Fördelen med denna 
typ av tak är att de minskar belastning på dagvattensystem, förbättrar luftkvalitén och minskar 
buller(Getter och Rowe 2006). Intensiva gröna tak kan även användas som en gemensam vistelseplats 
för de boende vilket är viktigt när staden förtätas(Friedman, 2012). Dessa kvaliteter gör gröna tak 
relevanta för att bidra till att särskilt två av de Svenska miljömålen, god bebyggd miljö och frisk luft, 
kan nås. Konstruktion av gröna tak är dock mer krävande än konstruktion av ett vanligt tak eftersom 
det finns exempelvis större risk för vattenläckage än ett vanligt tak och konstruktionen kräver expertis 
i flera discipliner jämfört med ett vanligt tak (Capener m.fl., 2017). Detta gör att gröna tak blir 
krångligare att anlägga för bygg företagen. För att motverka detta använder sig Stockholms stad av 
GYF i sin planering för att förmå byggföretag att anlägga grönytor i ett nybyggnadsområde 
(Stockholms stad, 2015b). I nuläget bedrivs den största mängden forskning kring gröna tak i USA och 
EU (Blank m.fl., 2013). I EU är Tyskland ledande i implementering då 14 % av landets platta tak 
bestod av gröna tak redan 2005 (Getter och Rowe 2006). År 2013 gjordes en studie för att avgöra 
utvecklingen för gröna tak genom att undersöka mängden forskningsartiklar som publicerats varje år. 
Studien visade en stor och tydlig ökning av mängden forskningsartiklar sedan millennieskiftet (Blank 
m.fl., 2013). Det är dock inte alltid som trender i forskning kan översättas till trender i praktiken. 
Därför är det nödvändigt att göra en undersökning av utvecklingen för gröna tak i praktiken. Syftet 
med denna undersökning är att kvantifiera beståndet av gröna tak i en begränsad del av Stockholms 
stad samt att undersöka om och hur anläggandet av gröna tak har förändrats de senaste nio åren och 
vad orsaker till detta kan vara samt hur stor inverkan GYF har haft på utvecklingen. 
 
Frågeställningar 
 
– Hur mycket gröna tak finns i en avgränsad del av Stockholm idag? 
 
– Vilka typer av byggnader har flest gröna tak i området? 
 
– Hur har mängden anläggda gröna tak förändrats de senaste nio åren? 
 
– Vad är orsaken till eventuell förändring? 
 
– Vilken betydelse har GYF haft i anläggandet av gröna tak i Stockholms stad? 
 
2. Metod 
 
De metoder som valts för denna studie är en inledande litteraturstudie för att få förståelse för ämnet. 
En inventering av beståndet av gröna tak i ett område med hjälp av flygfoton. Intervjuer med personer 
kunniga i relevanta ämnen. Inventeringen var nödvändig i arbetet eftersom information kring 
mängden byggda gröna tak inte fanns. Intervjuer ansågs som en effektiv metod att samla in 
information då det fanns stora informations brister i ämnet som inte enbart kunde täckas med 
litteraturstudier.    
 
2.1 Litteraturstudie 
 
En litteraturstudie kring ämnet gröna tak och GYF har gjorts för att få en förståelse för ämnet, vilket 
har varit nödvändigt för att kunna tolka resultaten från frågeställningen samt för att kunna formulera 
relevanta frågor till intervjuer. Litteraturstudiens utsträckning påverkade främst av behovet av att 
förstå gröna tak. När tillräcklig förståelse för arbetet var nådd så avslutades litteraturstudien. En rad 
olika källor har använts i litteraturstudien men allra främst har information från Stockholms stad 
angående Stockholms förhållanden använts, samt flera forskningsartiklar som söktes fram genom 
KTHs biblioteks databaser för att få en mer teknisk inblick i gröna tak. Sökningar gjordes med 
sökorden gröna tak, green roofs och grönytefaktor. Litteraturstudien har också gjorts med syftet att 
lyfta fram de potentiella fördelarna med gröna tak. 
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2.2 Inventering 
 
En inventering av gröna tak har gjorts av ett område som visas i figur 1. Området begränsas till väster 
av Götgatan till söder av Hammarbyvägen till öster av Lugnets allé och norrut av Mälaren. Området 
har valts eftersom den bebyggelse som området innefattar har stor åldersvariation och utgör därför en 
bra representation för hela Stockholms stad jämfört med om det valts ett område med exempelvis bara 
ny bebyggelse. Vid inventeringen har byggnaderna klassats antingen som bostadshus, handel/kontor 
eller som övrigt. Klassningen utfördes genom en optisk inspektion av bilder på byggnaderna. Vid 
blandad användning av en byggnad som t.ex. affärer i bottenvåning och bostäder i resten av 
byggnaden valdes den typ som ansågs ta upp mest plats. Genom en systematisk genomgång av 
Lantmäteriets ortofoton från 2017 har alla gröna tak i området klassats. Sedan gjordes en genomgång 
av äldre flygfoton från 2009 för att få en uppfattning av hur mycket gröna tak som har byggts i 
tidsintervallet. Gröna tak som byggts mellan 2009 och 2017 markerades med rött och gröna tak som 
byggts innan 2009 markerades med grönt på en karta. I de fall där det var omöjligt att avgöra 
huruvida de byggts innan 2009 eller inte markerades taket med lila(Figur 3). I några fall användes 
flygfoton från 2017 för att jämföra med flygfotona från 2007 då upplösningen på flygfotona liknade 
varandra mer vilket underlättade jämförelsen. För att underlätta inventeringen delades området upp i 
nio approximativt lika stora delområden för att kunna få en hanterbar mängd att inventera i taget. 
 

 
Figur 1: Flygfoto som illustrerar det begränsade området i Stockholms stad som har inventerats (Lantmäteriet, 2017). 

 
2.3 Intervjuer 
 
Det är svårt att fånga in all kunskap om ett ämne genom att enbart användas sig av litteratur eftersom 
litteratur oftast inte fångar upp dagsaktuell information. För att komplettera litteraturen är det också 
viktigt att rådfråga de som arbetar inom ett ämne för att få en nutidsinblick. Flera olika personer med 
olika yrkesbakgrund kontaktades med syftet att genomföra intervjuer. Tre olika representanter söktes 
där de tre olika representanterna representerade olika stadier för ett grönt tak, planering, konstruktion 
och underhåll. För planeringsstadiet söktes främst människor som arbetat med GFY på något sätt. För 
konstruktionsstadiet söktes människor som arbetat på ett konstruktionsföretag med implementering 
av gröna tak. Kontakt med personer som arbetat med underhållsstadiet gav ingen respons inom 
projektets tidsram. Intervjufrågor förberedes till intervjuerna där frågorna anpassades till den 
intervjuades expertis. Intervjuerna utfördes i en semi-strukturerad form där det fanns ett 
frågeformulär med öppna frågor och den intervjuade tilläts prata fritt om ämnet. Med den 
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intervjuades tillstånd spelades ljud in från alla intervjuer. Intervjuerna gjordes med syftet att besvara 
frågeställning 3-5. Frågeformulär bifogas som bilaga 1. 
 
3. Resultat 
 
3.1 Vad är gröna tak 
 
3.1.1 Historia 
Gröna tak kan spåras flera tusen år tillbaka i tiden då ett tidigt väldokumenterat exempel på gröna tak 
är Babylons hängande trädgårdar som uppfördes kring 500 före Kristus. Gröna tak var också vanliga i 
Skandinavien under Vikingatiden då tak och väggar kläddes med grästorv för att skydda mot vädret. 
Under industriella revolutionen i Tyskland på 1880-talet användes tjära som ett billigt alternativ för 
taktäckning. Tjäran var dock lättantändlig och för att förhindra bränder adderades det sand och grus 
till taken. På grund av detta tillägg började frön att gro på taken. Cirka femtio av dessa tak lyckades 
överleva till 1980-talet. Det moderna gröna taket började utvecklas i Tyskland och Schweiz under 60- 
och 70-talet och den forskning som utfördes då blev grunden för FLL (Forschungsgesellschaft 
Landschaftsentwicklung Landschaftsbau). FLL var de första riktlinjerna för gröna tak och gavs ut på 
tyska 1982 och engelska 2002 (Magil m.fl., 2011).  
 
3.1.2 Extensiva tak 
Extensiva tak är den vanligaste förekommande formen av gröna tak då de har minst substratdjup och 
minst krav på underhåll. Extensiva tak kan variera i substratdjup men är aldrig djupare än 15 cm och 
består oftast av inhemska växter som är mycket tåliga (Friedman, 2012). Extensiva tak är lätta att 
etablera och kräver väldigt lite underhåll eftersom de inte har något behov av bevattning(GRO, 2011). 
Avsaknaden av bevattning gör att de växter som väljs till taket måste kunna hantera längre perioder 
utan vatten. Detta gör fetbladsväxter såsom Sedum, Sempervivum och Delosperma bra val för 
extensiva tak. En av fördelarna med extensiva tak är att de oftast inte är tillgängliga för allmänheten 
detta gör att mikroorganismer insekter och fåglar får ett ostört habitat att vistas i (Getter och Rowe, 
2006). Eftersom extensiva tak oftast inte är tänkta att ha några besökare då de saknar estetisk värde 
och inte är dimensionerade för människor, är det möjligt att ha en lutning på taket för att ge en 
förbättrad dränering som då minskar vikten av taket vid nederbörd (Friedman,2012). 
 
3.1.3 Intensiva tak 
Intensiva gröna tak är tak vars substrat djup överstiger 15 cm. Eftersom substratdjupet är betydligt 
större och intensiva tak ofta har bevattningssystem finns det stor valfrihet i vilka växter som planteras 
och det är inte ovanligt att finna planterade träd och buskar. (Getter och Rowe, 2006). Ett intensivt tak 
kräver betydligt mycket mer underhåll eftersom det ofta är designat att fungera som en allmän plats 
för de boende eftersom taket har ett högre estetisk värde jämfört med extensiva tak. Detta innebär att 
det krävs belysning och säkerhetsanordningar som möjliggör vistelse på taket (Friedman, 2012). Det 
innebär också att stort fokus läggs på estetiken på taket och det behöver därför läggas tid på att rensa 
ogräs och hålla taket städat för besökare (Getter och Rowe, 2006). Eftersom intensiva gröna ofta är 
designade med besökare i åtanke är det inte möjligt att ha någon sorts lutning på taket som resulterar i 
att nederbörd inte rinner av lätt vilket ökar vikten av  
taket (Friedman, 2012).  
 
3.1.4 Semi-intensiva tak 
Semi intensiva gröna tak är tak som vars underhåll inte är lika krävande som intensiva tak men är 
heller inte lika lättskötta som extensiva tak. Ordet intensiv syftar här på hur mycket underhåll taket 
kräver. Substrat djupet på dessa tak varierar mellan 10 och 20 cm och vilka sorters växter som 
planteras är till stor del beroende av om det finns ett bevattningssystem eller ej. Även utan 
bevattningssystem stödjer dessa tak flera arter än extensiva tak (GRO, 2011). 
 
3.1.5 Biotoptak 
Biotoptak är en typ av grönt tak där syftet är att efterlikna en specifik biotop genom val av växter och 
utseende. Biotopen som efterliknas är oftast det kringliggande naturområdets biotop (Peterson, m.fl., 
2017). Exempel på olika biotoper som är viktiga i Stockholm är ek och ädellövskog, barrskog, 
våtmarker och naturstränder, kultur och odlingslandskap samt sand och gräsmarker(Stockholms stad, 
2015b). Biotoptak är vanlig där kraven på biologisk mångfald och ekosystemtjänster är höga. Ett 
biotoptak kan vara både extensivt och intensivt då det som avgör huruvida ett tak är ett biotoptak inte 
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är beroende av substratdjup eller underhållsnivå. En utmaning med biotoptak är att det krävs skötsel 
för att inte en art ska dominera taket. Detta eftersom det skulle kunna innebära att andra arter trängs 
bort.(Peterson, m.fl., 2017). 
 
3.2 Fördelar med gröna tak 
 
3.2.1 Dagvatten 
Stockholms stad definierar i sin dagvattenstrategi dagvatten som följande “Ytavrinnande regn- och 
smältvatten från exploaterade områden som når recipient eller reningsverk via hårdgjorda ytor, 
genomsläpplig mark, diken och/eller VA-anläggning” (Stockholms stad, 2015a). Mark med vegetation 
skiljer sig mycket från hårdlagda ytor vanliga i urbana områden i hur de hanterar nederbörd. Mark 
med vegetation kan till stor del hantera nederbörd dels genom absorption av växter och dels genom 
transpiration. På hårdlagda ytor kan inte nederbörden tas upp på något sätt och rinner därför av 
(Friedman, 2012). 
 
Hårdlagda ytor samlar på sig en rad olika föroreningar som exempelvis tungmetaller, salter och 
pesticider. Dessa föroreningar riskerar att rinna med nederbörden ut i närliggande vatten. Det finns 
också risk för övergödning då kväve och fosfor riskerar att rinna ut i närliggande vattendrag (Getter 
och Rowe, 2006). Ett ytterligare problem är att stor mängd avrinning leder till en ökad risk för 
översvämning då det avrinnande vattnet överstiger den mängd som dagvattensystemet är 
dimensionerat för att hantera. Den resulterande översvämningen kan då orsaka stor skada på 
infrastruktur samtidigt som den också kan utgöra fara för människor. (Getter och Rowe, 2006).  
Gröna tak innehar en rad olika egenskaper för att minska risken för översvämning. Av dessa är den 
mest framträdande egenskapen att minska den totala avrinningen genom evapotranspiration (Getter 
och Rowe, 2006). Ytterligare egenskaper inkluderar substratets förmåga att infiltrera och behålla 
nederbörd samt dräneringlagrets förmåga att hålla kvar vatten (Stovin m.fl., 2012). Mängden 
avrinning som ett grönt tak kan förhindra är därför beroende av substratets djup, vilka växter som har 
planterats samt varaktigheten och intensiteten av nederbörden. Dessa förmågor kan också bidra till att 
avrinningen från gröna tak sker betydligt långsammare än det från vanliga urbana tak till en början, 
men ökar sedan i takt med att substratet blir mättat. Denna försenade avrinning förhindrar att allt 
dagvatten kommer samtidigt och överbelastar dagvattensystemet. Det hjälper också till med att 
minska erosion i floder, vilket kan uppstå när stora mängder dagvatten rinner till floden (Getter och 
Rowe, 2006).  
 
Två av de största hoten till vattenkvaliteten i Stockholms stad är övergödning och miljöfarliga ämnen, 
där dagvatten anses vara en av de största transportörerna av de ämnen som orsakar dessa problem. 
Stockholms stad vill i första hand där möjligt förhindra förorening av dagvatten vid källan. Gröna tak 
nämns som en av flera potentiella lösningar i hantering av dagvatten och dess föroreningar 
(Stockholms stad, 2015a). 
 
3.2.2 Luftkvalitet 
Växter på gröna tak har förmågan att filtrera skadliga partiklar och agera som en kolsänka. Detta sker 
genom att föroreningarna tas upp av växterna eller att föroreningarna rinner med nederbörden genom 
substratet och fastnar (Getter och Rowe, 2006). I en rapport från Stockholms stad angående luften i 
staden framgår det att Stockholm klarar nästan alla miljökvalitetsnormer. De miljökvalitetsnormer 
som överskridits är främst förekomsten av marknära ozon men även halten kolmonoxid och 
kvävedioxid överskrids på specifika platser i Stockholm. Sot och ultrafina partiklar omfattas inte av 
miljökvalitetsnormerna men har exempelvis på Hornsgatan minskat med 80 % sedan år 2007 
(Miljöförvaltningen, 2018). 
 
3.2.3 Buller 
Hårdlagda ytor i städer har stor förmåga att reflektera ljudvågor och förvärra ljudmiljön inomhus. 
Gröna tak har den fördel att substratet och växternas egenskaper gör att taket blir mer absorbent av 
ljudvågor vilket kan förbättra ljudmiljön inomhus. Vid Frankfurts flygplats kunde det uppmätas en 
reduktion på 5 dB efter anläggning av ett grönt tak med ett djup på 10 cm. Andra studier visar på att 
ljudnivån kan minskas med upp till 40 dB av 12 cm djupa gröna tak (Getter och Rowe, 2006). I en 
studie av Lagerström (2004) kunde det visas ett tydligt samband mellan frekvens och ljudreduktion då 
lågfrekventa ljud på 750 hz kunde reduceras med upp till 20 dB och högfrekventa ljud på 1400 Hz bara 
reducerades med 5 dB. I studien användes ett grönt tak med ett djup på 7 cm (Lagerström, 2004). 
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3.2.4 Biologisk mångfald 
Med biologisk mångfald menas en variation inom arter, variation av arter och variation av ekosystem. 
Naturvårdsverket listar fyra huvudsakliga hot till den biologiska mångfalden: Förstörelse av 
livsmiljöer, föroreningar, ohållbar jakt/fiske och invasiva arter (Naturvårdsverket, 2018). Av dessa hot 
är habitatförstöring något som kan mildrasmed gröna tak då extensiva gröna tak kan ge ett ostört 
habitat för fåglar och insekter (Getter och Rowe, 2006). 
 
I en undersökning av 17 gröna tak i Schweiz upptäcktes 78 olika spindelarter samt 258 olika arter av 
skalbaggar där 18% av spindlarna och 11% av skalbaggarna var rödlistade. I en ytterligare studie på ett 
två år gammalt grönt tak hittades 29 olika insektsarter, sju arter av spindlar och två fågelarter (Getter 
och Rowe, 2006).  
 

 
Figur 2. Visar den uppnådda GYF i varje etapp av Norra Djurgårdsstaden (Används med tillåtelse från Christina 
Wikberger från Värmdö kommun). 

 
3.2.5Klimat 
Oavsett syftet för anläggningen av gröna tak kommer utformningen av taket alltid vara en produkt av 
det klimat taket uppförs i. Detta eftersom årsmedeltemperatur, extrem temperatur, vindhastighet och 
nederbörd alla avgör vad för typer av växter som kan överleva (Getter och Rowe, 2006). 
Stockholms framtida klimat är starkt kopplat till mängden växthusgaser som släpps ut. För att kunna 
beräkna hur klimatet påverkas av utsläppet av växthusgaser har det tagits fram olika scenarion av 
Intergovernmental Panel on Climate Change(IPCC) som uppskattar klimatpåverkan av växthusgaser 
till år 2100. Scenarierna varierar i hur mycket växthusgaser som förväntas släppas ut exempelvis i 
scenariot RCP4.5 förväntas toppen av växthusgasutsläppen vara år 2040 medan i RCP8.5 förväntas 
inte toppen vara nådd innan år 2100 (SMHI, 2018). RCP8.5 är det scenario som mest liknar de värden 
på utsläpp uppmätta idag och märks som hög på SMHI:s hemsida (SMHI, 2015). Enligt detta scenario 
förväntas årsmedeltemperaturen som i nuläget ligger på 6 grader i Stockholms län att stiga med 5 
grader till slutet av seklet. Årsmedelnederbörden kommer öka med 30% där den största ökningen 
kommer vara under vintern och våren med 40%. Den maximala dygnsnederbörden samt en timmes 
nederbörd ökar med 30% också. Ökad nederbörd innebär mer dagvatten vilket kommer ställa större 
krav på förbättrade dagvattensystem. Som nämnts tidigare i texten är gröna tak en bra dellösning på 
detta behov av dagvattensystem med större kapacitet. 
 
Eftersom det finns ett tydligt samband mellan koldioxidutsläpp och mängden förväntad nederbörd är 
det viktigt att undersöka hur gröna tak kan påverka mängden koldioxid i luften. I en undersökning av 
tolv extensiva gröna taks förmåga att ta upp koldioxid framgick det att på två år tar taken upp i snitt 
168 g kol/m2. Takens främsta växtlighet var sedumväxter och substratdjupet varierade mellan 2.5 och 
12.7 cm. En ytterligare studie gjordes där olika arter av sedumväxter jämfördes med varandra. 



 

11 
 

Resultatet visade att mängden kol som de olika arterna kan förvara varierade mellan 64 g kol/m2 för 
(S. acre) till 239 g kol/m2 för (S. album) (Getter m.fl., 2009). 
 
3.3 Nackdelar med gröna tak 
 
I Grönatakhandboken (Capener m.fl., 2017) anges läckage som en av de största utmaningarna i 
anläggning av gröna tak. Läckage uppstår när det underliggande tätskiktet blir punkterat eller slits ut. 
Läckage genom tätskiktet medför stor risk för betydlig skada på resten av byggnaden vilken kan 
medföra stora reparationskostnader. Även om fel på tätskiktet upptäcks innan någon skada har gjorts 
krävs det mycket arbete för att byta ut det eftersom allting ovanför skiktet måste tas bort vilket är den 
största delen av det gröna taket. Utöver problemet med läckage är ett ständigt problem med 
anläggning av gröna tak kommunikation. Eftersom anläggning av gröna tak kräver kunskap i många 
olika discipliner finns en ständig risk för misstag i kommunikationen som kan leda till allvarliga 
konsekvenser (Capener m.fl., 2017).   
 
Från byggaktörernas sida ses gröna tak som ett mer vanligt inslag i projekteringen. Detta attribueras 
av Jenny Winblad från Bonava till att det ser bra ut i gestaltningsprogram. Hon påpekar också att det 
Bonava har som standard att alla komplementbyggnader ska ha gröna tak. Anledningen till att det inte 
byggs fler gröna tak kopplas av Jenny Winblad till en avsaknad av ett systematiskt tillvägagångssätt. 
Det behövs säkring av tekniska lösningar samt bra kontakt med leverantörer av gröna tak. Det är också 
en fråga om drift av själva taken och kontakt med företag som vill ta på sig denna drift. Det är dock 
generellt inte kostnad av gröna tak vid projektering som avgör (Winblad, 2019). Då det vid 
budgetnedskärningar är exempelvis solceller som får avstås från, men budgeten kan avgöra huruvida 
det blir ett tak med en enkel sedummatta eller ett biotoptak (Winblad, 2019). Det har generellt funnits 
en viss rädsla i byggsektorn för att det är svårt med gröna tak med avseende på läckage och 
brandsäkerhet men det gäller främst biotoptak då det gjorts stora framsteg med vanliga 
sedumtak(Nilsson, 2019). 
 
3.4 Fallstudie Stockholms stad 
 
3.4.1 Grönytefaktorn (GYF) 
GYF är ett verktyg som stadsplanerare i Stockholms stad använder sig av för att styra omfattningen av 
ekosystemtjänster som exempelvis gröna tak vid planering av ny bebyggelse (Boverket, 2018). 
GYF hanterar fem olika ekosystemtjänster: livskraftig ekologisk infrastruktur, dagvattenreglering och 
rening, lokalklimat/temperaturreglering, ljudkvalitet samt sociala och rekreativa värden. GYF tar 
dessa ekosystemtjänster i beaktning genom att mäta kvoten mellan ekoeffektiv yta och kvarters yta. 
Ekoeffektiv yta innefattar all grön och blåmark som har en positiv effekt på ekosystemet. Blåmark 
innebär mark som på något sätt har med öppen dagvattenhantering att göra, exempel på detta kan 
vara dammar och regnträdgårdar. Framtagandet av ekoeffektiv yta görs med hjälp av olika tabeller där 
olika typer av mark viktas beroende på hur hjälpsamt det är för ekosystemet. Alla olika typer av ytor 
anges i kvadratmeter och punktobjekt som exempelvis träd får en schablonyta på 25 kvadratmeter. 
Gröna tak har en faktor varierade mellan 0.05 till 0.3 beroende på substrat djup, jämförelsevis har 
bevarad naturmark en faktor på 1.5. Faktorn multipliceras med arean på ytan och ger den ekoeffektiva 
ytan. För att få godkänt måste ett förbestämt värde på ekoeffektiv yta uppnås vilket oftast är 0.6. 
Utöver detta måste en viss mängd aspekter i olika kategorier uppfyllas för att få godkänt. Aspekterna 
är uppdelade i biologisk mångfald, sociala värden, klimatanpassning och ljudkvalitet. För att få 
godkänt måste minst 60 % av aspekterna inom varje kategori uppfyllas exempel på aspekter är ytor för 
social aktivitet, diversitet i fältskiktet och gröna tak. Anledningen för denna 60 % spärr är för att det 
inte ska gå att enbart lägga all fokus på en kategori för att uppnå GYF. (Stockholms stad, 2015b). 
 
Värdet för GYF i Norra Djurgårdsstaden togs fram internt och skedde utan dialog med byggherrar. 
Faktorn räknades fram till 0.6 och det ansågs rimligt för byggherrar att kunna uppnå det. I figur 2 
visas det att i de första konstruktionsetapperna i Norra Djurgårdsstaden uppnåddes enbart ett värde 
på strax under 0.4, men dessa etapper hade redan börjat projekteras innan kraven på GYF 
implementerades (Wikberger, 2019). Enligt Christina Wikberger som tidigare varit involverad i Norra 
Djurgårdsstadsprojektet hade dessa tidiga etapper stora gårdar och bra möjlighet att få väldigt höga 
poäng. Jenny Winblad från Bonava som var med och byggde i de första två etapperna, informerar om 
att de inte byggde några gröna tak. 
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Det är enligt Emmelie Nilsson på WSP svårt att säga generellt att GYF har haft en påverkan på 
mängden gröna tak som byggts eftersom gröna tak inte är något som påtvingas i GYF. Det har dock i 
t.ex. Norra Djurgårdsstaden varit nödvändigt att bygga gröna tak då det varit svårt att få tillräckligt 
höga poäng med andra metoder på grund av tätheten av byggnaderna som ger mindre gårdar 
(Wikberger, 2019) och att gårdarna i Norra Djurgårdstaden har varit underbyggda (Nilsson, 2019). 
Användningen av underbyggda gårdar innebär att garage eller andra lokaler anläggs under gården 
vilket innebär att de växtbäddar som anläggs på gården kommer behöva anläggas som gröna tak 
eftersom de måste vara vattentäta. Det är generellt mindre plats på en underbyggd gård vilket 
försvårar att uppnå GYF (Borg, 2018). 
 
3.4.2 Inventering 

 
Figur 3: En del av området som inventerats. Färgade prickar representerar ett grönt tak. Numrerade färgade prickar 
representerar centrum för ett flygfoto. Tak byggda innan 2009 är markerade med grönt, tak byggda 2009-2017 är 
markerade med rött och oidentifierade tak markeras med lila (lantmäteriet, 2017). 

 
Byggår av tak Antal 
<2009 13 
2009-2017 13 
Oidentifierat* 3 
Totalt 29 

Tabell 1 
 
Tabell 1 visar att det byggts lika mycket gröna tak i perioden 2009-2017 som alla tidigare år, dock har 
hänsyn inte tagits till byggnader med gröna tak som hunnit rivas innan 2009. 
 
*Kunde ej identifieras på grund av skuggning av större byggnader. 
 

Byggnadstyp Antal 
Bostäder 17 
Handel/kontor 9 
Övrigt* 3 
Totalt 29 

Tabell 2 
 
Tabell 2 visar att den dominerande byggnadstypen med gröna tak i det undersökta området var 
bostäder. 
 
*Övriga byggnader innefattade en kyrka, sporthall och komplementbyggnad. 
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4. Diskussion 
 
Resultaten från inventeringen visar att majoriteten av byggnader med gröna tak i det undersökta 
området var bostäder. Detta skulle dock kunna vara orsakat av faktumet att det undersökta områdets 
totala mängd byggnader domineras av bostäder. Resultaten visar inte tydligt på en minskning/ökning i 
mängden gröna tak som byggs eftersom inventeringen visade att lika många tak byggts innan år 2009 
som efter. Ytterligare svårigheter med tolkning av resultatet ges av att det inte är känt exakt vilket årtal 
innan år 2009 som taken är byggda vilket innebär att antalet tak inte kan ställas direkt mot varandrai 
jämförelsen. Det kan anses att eftersom perioden innan 2009 innefattar all tidigare bebyggelse och 
därför sträcker sig längre än perioden 2009-2017  visar faktumet att de två innefattar samma mängd 
byggda gröna tak på att det skett en ökning i den senare perioden. Om det istället görs en jämförelse 
med mängden forskningsartiklar per år bör perioden 2009-2017 ha fler byggda gröna tak än den 
tidigare perioden. Detta eftersom mängden artiklar per år efter år 2009 har generellt varit fler än 
mängden artiklar per år innan 2009. Detta förutsätter dock att mängden forskningsartiklar inom 
gröna tak kan användas som en indikator på hur mycket gröna tak som byggs. 
 
I intervjuerna är det ingen som ger ett helt säkert svar angående minskning/ökning detta verkar var på 
grund av avsaknad av data för mängden gröna tak som byggts. Alla intervjuade indikerar dock mot att 
det skett en ökning. Något som stödjer ett ökande är att Bonava har satt som standard att alla 
komplementbyggnader ska ha gröna tak vilket visar att företaget är medvetna om lösningen och hur 
den används. 
 
GYF har enligt den insamlade informationen från intervjuerna med största sannolikhet haft en positiv 
roll i mängden gröna tak som byggs. Den största anledningen till detta ställningstagande är den 
utveckling som har setts i Norra Djurgårdsstadens etapper före och efter introduceringen av GYF och 
att de intervjuade hävdade nödvändigheten av gröna tak för att uppnå GYF i det projektet. Detta gäller 
dock endast för Norra Djurgårdsstaden och områden med annorlunda förutsättningar behöver inte 
nödvändigtvis vara lika beroende av gröna tak för att nå upp till GYF. 
 
Ett stort problem med att dra en slutsats utifrån de presenterade resultaten är att det undersökta 
området är endast en liten del av Stockholm och kan därför inte realistisk representera hela 
Stockholms stad eftersom typen av bebyggelse i Stockholms stad kan varierar kraftigt från stadsdel till 
stadsdel. Faktumet att det inte kunde göras en inventering av den totala mängden byggnader i 
området gör att det inte går att göra en jämförelse för att se hur stor mängd byggnader med gröna tak 
utgör av totalen byggnader. Hade total mängden byggnader kunnat avgöras hade det varit möjligt att 
jämföra två olika delar av staden. Det hade också varit möjligt att göra en bättre bedömning angående 
vilken typ av byggnad som det byggs flest gröna tak på. Upplösningen på flygfotona begränsade 
träffsäkerheten i identifiering av gröna tak och det finns en risk för att ett antal av taken blivit felaktigt 
identifierade. Metoden för inventeringen medförde en stor brist i och med att det inte gick att 
bestämma till exakt vilka år taken byggdes. Denna brist av tidsbestämning försvårade möjligheten att 
få ett tydligt svar på frågeställningen då det inte gick att göra en direkt jämförelse år till år. 
 
Resultaten från intervjuer med byggsektorn blev bristande eftersom det bara genomförts en intervju 
per aktörstyp. Faktumet att endast en aktör från byggsektor intervjuades gör att den information som 
insamlats kan potentiellt vara vilseledande och inte alls representera byggsektorn som helhet. För att 
få mer pålitlig data hade fler intervjuer med olika aktörer i byggsektorn behövt genomföras. Faktumet 
att en intervju med en aktör som arbetar med underhåll och drift av gröna tak inte kunde genomföras, 
gör att en del av anledningarna till att inte fler gröna tak byggs inte kommer med i arbetet. Eftersom 
en av de intervjuade från byggsektorn pekade ut just drift som ett av problemen blir det ännu mer 
problematiskt att just dessa aktörer inte lyckades nås. 
 
Vikten av den studie som genomförts är att den belyser bristen av data i området. Det råder i nuläget 
en stor brist på information kring hur mycket gröna tak som byggs i Stockholm vilket gör det omöjligt 
att helt säkert avgöra utvecklingen för byggandet av gröna tak i Stockholm. Att det byggs fler gröna tak 
kommer som visat i litteraturstudien vara viktigt för Stockholms framtida dagvattenhantering, 
biologiskt mångfald samt luftkvalitet.  För att helt säkert avgöra utvecklingen av gröna tak i Stockholm 
skulle en inventering av tak i hela Stockholm stad behöva göras vilket skulle kräva en betydligt större 
tids investering än vad som kunnat göras i detta arbete. Inventeringen skulle också kunna dra fördel av 



 

14 
 

att använda de byggnadsritningar som finns tillgängliga för byggnader i Stockholms stad istället för att 
bara använda flygfoton och på sådant sätt kunna få reda på när ett tak byggdes. 
 

5. Slutsats 
 
Trots att en positiv utveckling för forskningen för gröna tak är klar och tydligen kan inte samma sak 
sägas om utvecklingen för byggandet av gröna tak i Stockholm. Resultaten som insamlats visar delvis 
på en positiv utveckling i byggandet och att det skett en ökning i byggandet men resultaten har också 
varit svårtolkade och det finns mycket utrymme för osäkerheter i studien. Intervjuerna som har varit 
den del som tydligast pekat på en ökning lider av att antalet deltagare varit för lågt. Inventeringen har 
varit svår att dra någon direkt slutsats och skulle kunna indikera både en ökning och en stagnering. 
För att få en tydlig bild på utveckling av gröna tak i Stockholm skulle en mer noggrann och systematisk 
utredning behöva göras som inkluderar hela Stockholms stad. De orsaker till ökning som 
identifierades var dels GYF samt att företag valt att använda gröna tak som en standardlösning till 
komplementbyggnader. Orsaker som identifierades som negativa för en ökning i byggande var dels en 
avsaknad på aktörer som kan sköta leverans och underhåll av gröna tak samt en rädsla för 
brandsäkerhet och vattenläckage i mer intensiva gröna tak. Även här skulle en mer omfattande och 
systematisk utredning behöva göras för att identifiera vad företag i byggsektorn behöver stöd med. 
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Figurer 
 
Figur 1 
Lantmäteriet, (2017). Flygfoto från geolex Id: 17018024ss97_11~2017-07-06_093640_676 
https://geolex.etjanster.lantmateriet.se/sercxi-metadata/preview.html?id=17018024ss97_11~2017-
07-06_093640_676&url=https://services.lantmateriet.se/distribution/produkter/tumnagel/v1/ 
Hämtad: 2019-04-10 
 
Figur 2 
Stockholms stad, (2017). Norra Djurgårdstaden hållbarhetsredovisning. 
 
Figur 3 
Lantmäteriet, (2017). Segment av ortofoto från geolex. 
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Bilagor 
 
Intervjufrågor 
 

Till personer med expertis kring GYF. 

- Vad jobbar ni med just nu? 
- Vad för tidigare erfarenhet har ni haft med GYF? 
- Hur mycket jobbar ni med gröna tak? 
- I vilket utsträckning tror ni GYF har påverkat mängden gröna tak som byggs? 
- Har någon konflikt uppstått med byggherrar angående GYF? 

 

Till personer från konstruktions företag. 

- Vad jobbar ni med just nu? 
- Har ni haft någon tidigare erfarenhet med gröna tak? 
- I hur stor utsträckning bygger ni med gröna tak? 
- I vilket utsträckning har GYF påverkat mängden gröna tak som ni bygger? 
- Har ni varit delaktiga i utformningen av GYF? 
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