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Kvalitetssäkring 
av gröna tak – Steg 3

I fem tidigare artiklar i Bygg & teknik berättade vi om ett Vinnovaprojekt 
inom utlysningen Utmaningsdriven innovation – Hållbara attraktiva 
städer. Den senaste artikeln (4/18) behandlade projektorganisation och 
upplägg för projektets så kallade följdinvesteringsdel, Gröna Täta Tak 
(GTT) Steg 3, som i maj 2018 beviljades av Vinnova. I denna artikel 
fokuserar vi på några utvalda delar som hitintills bedrivits inom Steg 3 
och som innefattar workshops och kursverksamhet.
Vinnovaprojektet som helhet startade 
2013 och handlar enkelt uttryckt om att 
kvalitetssäkra systemlösningar för gröna 
tak / gröna anläggningar på betongbjälklag 
med nolltolerans mot läckage. I Steg 3 
utnyttjas bland annat framtagna hand-
böcker och undersökningsresultat från 
Steg 2, för att på sikt kunna garantera att  
de gröna taken blir täta, säkra och 
attraktiva under hela sin livstid. Steg 3 
koordineras av RISE/SP, har ett tjugotal 
medverkande parter och löper fram till 
maj 2020.

Workshops
Precis som i tidigare delar av projektet 
är det av största vikt att samverka 
och diskutera problem och lösningar 
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kring gröna tak för att uppnå en hög 
totalkvalitet och minimera risken för 
läckage. Det handlar om att få in kunskap 
från olika discipliner, och vi har därför 
genomfört ett antal workshops under 
projektets inledande del. Tre av dessa 
beskrivs kortfattat nedan. Ytterligare en 
workshop genomförs 16 maj tillsammans 
med föreningen C/O City kring urbana 
ekosystemtjänster och kvalitetssäkring  
av gröna tak.

Drift och skötsel 
Drift och skötsel av gröna tak har av 
beställare och förvaltare lyfts fram som 
ett diffust område med många brister och 
ett stort behov av förbättringsinsatser. 
Området behandlas otillräckligt i 
Grönatakhandboken. En illustration till 
workshopen visas i figur 1. Workshopen 
genomfördes vid Grönatakinstitutet 
Augustenborg i Malmö 4 september  
2018. Här diskuterades följande frågor: 

• Vilka kriterier finns för en god drift av 
en grön anläggning på ett grönt tak?  
Workshopen fokuserade på arbets- 
skydd och arbetsmiljö, ekonomi, lo- 
gistik, skötselplan, teknisk installa- 
tion och utbildning. Det råder sam- 

stämmighet om att god säkerhet krävs 
för drift-, arbets- och skötselpersonal. 
Beträffande den ekonomiska sidan 
krävs budget för långsiktig drift 
och nyckeltal för skötsel. Tydliga 
instruktioner som är enkla att förstå 
behövs också för den som ska utföra 
skötseln. Uppföljning, checklistor och 
dokumentation togs upp som 
viktiga aspekter, liksom krav på bra 
skötselplaner för alla ingående system. 
Under teknisk installation behandla- 
des vikten av tätt underlag, bevattning 
och hållbar gödsling. Övergripande 
diskussioner fördes kring miljö-
aspekter och klimatförändringar, 
försäkringsbolagens inställning, be- 
hovet ett helhetstänk genom hela 
konstruktionen samt en god krav-
specifikation.

• Vilka hinder eller problem finns för 
att en god drift och skötsel ska bli 
av och kunna genomföras? För- 
utom arbetsskydd, arbetsmiljö och 
ekonomi togs här bristen på standarder, 
bristen på intresse och kunskap, 
liksom bristen på teknisk kvalitet  
upp. Den gröna anläggningen är 
komplicerad och standarder saknas 
i stor utsträckning. Mellanleden är 
många och vad som ofta saknas är 
dokumentation, kontinuitet och 
historik. Det brister även vad gäller 
tillgänglighet. Skötsel av gröna an-
läggningar utgör en liten nisch som 
tyvärr prioriteras lågt. Beträffande 
teknisk kvalitet oroar man sig som 
förvaltare bland annat för närings-
läckage, skador på tätskikten, komp-
licerade tekniska lösningar och 
otydlig kravställning i samband med 
upphandling.

• Vilka underlag saknas idag för drift 
och skötsel? Dokument, listor och 
kurser av olika slag lyftes fram som 
önskvärda underlag för att uppnå 
bra drift och skötsel. Det behövs 
bättre och tydligare beskrivningar 
av olika typer av gröna anläggningar 
samt underlag som tar upp helheten 
och allt som krävs för ett grönt tak. 
Det behövs mer information om hur  
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de olika systemen fungerar och hur 
de påverkar varandra. Önskemål om 
speciella mallar och checklistor 
angående drift och skötsel togs upp. 
Behovet av kurser och utbildningar 
för drift- och underhållspersonal 
betonades kraftigt. Kompetens saknas 
även hos beställare och granskare. 
Det är också oklart om vem som får 
ansvaret för att utföra skötseln efter 
garantitiden. Kostnader för skötsel 
budgeteras som regel inte tillräckligt 
tydligt.

• På vilket sätt kan projektet bäst bidra  
och vilka underlag bör och kan 
prioriteras? Projektet bidrar bäst ge- 
nom informationsspridning, kun- 
skapshöjande insatser, lobbyverk- 
samhet samt genom insatser som 
utvecklar och säkerställer teknisk 
kvalitet.

Brand, solceller och vegetation/
biodiversitet
Brandsäkerhet och solceller för gröna 
tak är komplicerade områden och 
behöver tas upp i större omfattning i 
Grönatakhandboken. En illustration till 
workshopen visas i figur 2.

Workshopen genomfördes vid RISE 
i Göteborg 2 oktober 2018. Inledande 
presentationer om brand hölls av Johan 
Anderson (RISE) och Axel Mossberg 
(Brandskyddslaget). Presentationer om 
solceller hölls av Olleper Hemlin (RISE) 
och Jonatan Malmberg (SGRI). Tobias 
Emilsson (SLU) berättade om växtval  
och biodiversitet.

Brand
Det finns en ökad efterfrågan från 
brandkonsulter på brandlösningar för 
gröna tak. En anledning till detta är 
att den testmetod som finns idag kan 
kännas begränsande eftersom testet 
inte alltid återspeglar verkligheten och 
för att den begränsar utvecklingen av 
system med höga biologiska värden 
eller hög dagvattenreduktion. Analytisk 
dimensionering eller särskild utredning 
är därför ofta nödvändigt. Man kan 
visserligen acceptera gröna tak som 

inte klarar brandklassen, men en analys 
behöver genomföras och här finns 
osäkerheter i utförande och acceptans.

För gröna tak finns två huvudrisker 
vad gäller brand, nämligen spridning i 
byggnad och spridning mellan byggnader. 
Enligt byggreglerna (BF2011:26) ska 
taktäckningen på en byggnad utformas så 
att antändning försvåras, brandspridning 
begränsas och taktäckningen endast 
kan ge ett begränsat bidrag till branden. 
Brännbar taktäckning ska vidare upp-
fylla Klass BROOF(t2). Det finns enligt 
Boverket emellertid stora friheter i att 
använda de funktionsbaserade reglerna 
för att göra en brandsäker design med 
de material/substrat som önskas. Extra 
säkerhetsåtgärder krävs och man tittar på 
den totala brandsäkerheten. Svårigheter 
är då att kunna visa att antändning 
försvåras, brandspridningen begränsas 
och att det endast kan bli ett begränsat 
bidrag till branden. 

Under workshopen konstaterades att 
BROOF(t2) inte är relevant och att vi 
bör lyfta fram varför, dvs vilka brister 
och fel som föreligger. En inriktning 
mot klassificering av olika typer av 
vegetationssystem anses bättre. Detta kan 
göras i samverkan med andra projekt och 
vi behöver identifiera vilka dessa är. 

För analytisk dimensionering av 
brandkrav (även i kombination med 
solceller) behövs mer data vilket kan 
fås genom provning. Storskaliga tester 
efterfrågas liksom antändningstester 
vid lägre infallande strålning (kon- 
kalorimeterprovning) och brandprovning 
av solceller, eventuellt även i kombination 
med vegetation. Certifierat utförande 

efterfrågas och kan eventuellt kopplas 
till försäkringspremier.

Solceller
Sveriges totala elförbrukning är cirka 
150 TWh, varav solenergin idag bidrar 
med cirka 0,2 procent. Men, när 
solcellsmarknaden nu slutligen tar fart 
också i Sverige är det mycket viktigt att 
det finns tydlig och bra information kring 
kombinationen av gröna tak och solceller 
så att inte till exempel ett beslut om  
den ena tekniken gör att den andra väljs 
bort. Det finns inget färdigt regelverk  
för hur solcellsanläggningar ska hante- 
ras ur brandsynpunkt, men Myndig- 
heten för Samhällsskydd och Beredskap 
(MSB) har tagit fram ett par dokument 
om risker och råd vid räddningsinsats i 
samband med brand i solcellsanläggning. 

Under workshopen diskuterades bland 
annat hur tätskiktet påverkas av in-
fästningslösningar kopplat till solceller 
samt hur ballasteringen kan påverka 
dränering och skapa vattenansamling. 
Vibrationsdämpande lösningar (såsom 
”bubbelplast”), som används för att 
minska inverkan av vind på paneler som 
leds ned mot tätskikt och underlag, 
diskuterades liksom garanti för in- 
fästningar. Dräneringslösningar med 
mineralullsmattor togs upp som en 
möjlighet under solcellspaneler för att 
kunna omfördela det vatten som rinner 
ner från panelerna. Ytterligare en möj-
lighet för att minska risken för skador 
på tätskiktet är att använda armerade 
sedummattor.

Infästningar behöver redas ut. Är 
ballasterade system bäst? Hur är det 
med punktlaster och eventuella problem 
på inverterade tak? Andra frågor rör 
lutning samt risker och fördelar med 
olika typer av solcellsinstallationer.  
Drift och underhåll är en mycket  
viktig aspekt i sammanhanget!

Vegetation/biodiversitet
De fysiska förutsättningarna för att olika 
typer av vegetation ska kunna fungera 
och överleva i takmiljö varierar kraftigt, 
och varje centimeter av substrat inom 

Figur 1: Illustration 
till workshop om Drift 
och underhåll.

Figur 2: Illustration till workshop om Brand, solceller och vegetation/biodiversitet
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det initiala spannet är avgörande för 
överlevnaden. De tunnaste skikten kan 
upprätthålla växter som är speciellt 
anpassade till torra förhållanden, men 
redan vid ytterligare ett par centimeter 
kommer man att få in flera arter som 
naturligt också återfinns på till exempel 
ängar eller torrmark. I denna typ av  
miljöer återfinns många hotade eller 
ovanliga växter och djur och det skulle 
alltså ur naturvårdssynvinkel vara värde-
fullt med denna typ av system på tak.  
Vid ökande substratdjup ökar möjlig-
heterna väldigt snabbt, men man öppnar 
också upp systemet för kolonisering 
av en rad arter som ofta ses som ogräs.  
Här behövs mer kunskap.

Den gröna takbranschen är mycket 
produktbaserad, vilket medför att växt- 
och artval för de tunnare systemen mest 
sker utifrån produktnamn från till- 
verkare. Användningen av egna art-
blandningar är mindre vanligt, jämfört 
med markbaserade system. Hur når man 
fram till mer spännande lösningar i flera 
lägen, mer ekonomiskt bra lösningar 
och hur får man landskapsarkitekter 
och arkitekter att röra sig mot verklig 
utformning och inte bara mot produktval? 

Under workshopen kopplades vege-
tation och biodiversitet till brand och 
solceller. Vid växtval och val av substrat  
är det viktigt att beakta både brand-
aspekter och påverkan på solceller 
och deras prestanda. Växt- och art-
val är kopplat till brandrisker. En 
rekommendation var att undvika ved-
artade växter vid kombination med sol- 
celler. Är biokol en brandfråga? Det 
finns olika typer av biokol och hur dessa 
produceras har stor inverkan på hur 
brandfarliga de är som material i substrat. 
Beroende på tillverkningstemperatur 
kan biokol antingen bli inert och 
därmed inte brandfarligt (tillverkning 
vid högre temperaturer på 700–800 °C) 
eller det kan bli av lägre kvalitet och 
liknas vid grillkol (tillverkning vid lägre 
temperaturer på 300-400 °C). Det går att 
undersöka både värmeeffektutveckling 
från biokol (med konkalorimeter) och 
spridningsegenskaper.

Dagvatten
Med dagvattenhantering vill man 
begränsa flöden, rena dagvattnet och 
avleda stora flöden. Gröna tak kan bidra 
till bättre dagvattenhantering i staden. 
En illustration till workshopen visas i 
figur 3. Workshopen genomfördes vid 
RISE i Stockholm 16 november 2018. Ett 
stort antal inledande presentationer hölls 
kring dagvattenhantering, med inriktning 
mot fördröjning och magasinering av 

dagvatten på tak och bjälklag. Dessa 
följdes av gruppdiskussioner. Följande 
togs bland annat upp:

• Avrinningskvalitet från gröna tak 
(Tobias Emilsson, SLU) 

 Kemiska ämnen kräver speciellt fokus 
och här ingår även kemiskt rotskydd 
som redan tagits upp speciellt i 
projektet. Att mäta vattenkvalitet är 
dyrt och tar lång tid eftersom många 
mätningar krävs, men det finns fler 
och fler rapporter om hur de gröna 
taken fungerar. Många tak har visat 
sig läcka fosfor över tid och halten 
i substrat bör därför hållas nere. 
Gödsling ska, speciellt på tunna tak, 
vara inkapslad. Om man blandar in 
kompost i substratet bör man vara 
noga med att analysera dess innehåll 
av fosfor som annars riskerar att läcka 
ut. Många arter och mycket vegetation 
minskar avrinningen av en del ämnen. 
Framförallt har det visat sig att tak 
kan ta upp och lagra kväve när de blir  
äldre. En kartläggning över skötsel-
frågor saknas och bör tas fram.

• Dagvatten och växtbäddar
 (Anna Pettersson Skog, Sweco) 

Vanliga krav på dagvattenhantering 
vid exploatering handlar om att 
föroreningskoncentrationen ska ligga  
under Riktvärdesgruppens rekom-
menderade riktvärden och att 
mängden förorenande ämnen ska 
minska jämfört med före exploatering. 
Utflödet från exploateringsområdet 
ska inte heller öka (beräknat enligt 
P110). I dagsläget finns emellertid 
inga nationellt fastslagna riktvärden 
för föroreningshalter i dagvatten 
utan bedömningar görs från fall till 
fall med hjälp av referensvärden 
och bedömningar av recipienters 
känslighet. Enligt nya krav från 
Stockholm stad ska man för ett 
kvarter kunna ta hand om de första 
20 mm av ett regn. Men för att 
kunna räkna på dessa krav krävs 
kunskap om dränerbar porositet och 
genomsläpplighet. Mer data för detta 
behöver tas fram.

• Systemlösningar och exempel på blå- 
gröna tak. (Jonatan Malmberg, SGRI)

 Exempel på blågröna tak som togs 
upp var ett mindre våtmarkstak som 
SGRI varit med om att utforma i 
Malmö, system med stående vatten 
på tätskikt (Poldertak), system Protan 
BlueProofGreen samt system med 
vatten stående i kassetter med distans 
till tätskikt (från Vegtech) och Blue 
roof dagvattenfördröjande tak (från 
Svenska naturtak). 

• Försäkring och tekniska utföranden 
 (Hans Månsson, BMI)
 Ansvar och garanti enligt konsument-

tjänstlagen, enligt AB04 och enligt 
ABT06 gicks igenom liksom Tät-
skiktsgarantiers Ansvarsutfästelse och 
Riktlinjer för exponerade och in-
byggda tätskikt.

• Sprutapplicerade tätskikt och isolering  
(Elisabet N Michelson, Elmico)

 Materialkunskap om flytapplicerade 
härdplastsystem förmedlades. För-
delar och begränsningar med denna 
typ av system gicks igenom. En av 
fördelarna med flytapplicerat system 
är att det är skarvlöst och därmed 
också lättare att täta runt detaljer 
som dräneringsbrunnar, kantbalkar 
och genomföringar, jämfört med 
till exempel tätskiktsmatta som idag  
mest används på gröna tak. Kombina-
tionen med polyuretanskum med 
slutna celler lyftes fram.

Kurser
Ett antal kurser har tagits fram och 
drivs inom projektet. I nuläget fokuseras 
kursverksamheten mot förvaltare och 
driftspersonal. Under hösten 2018 
genomfördes en kurs på SLU som 
fokuserade helt på gröna tak. En stor 
del av kursinnehållet baserades på det 
aktuella Vinnovaprojektet. Kursen går 
på distans och kommer att gå igen  
under hösten 2019. 

Läs mer:
Vinnova, www.vinnova.se
SGRI, www.greenroof.se

Figur 3: Illustration till workshop om Dagvatten.




