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Abstract 

City densification in Sweden has decreased the amount of green areas in Swedish 

cities. This undermines the existing ecosystem services that could for instance 

provide climate change mitigation and adaption. Green roofs are considered to be 

a product that can strengthen or substitute the urban ecosystem services produced 

by natural vegetation. This paper investigates whether retrofitting green roofs on 

housing buildings is beneficial and financially viable from a societal point of 

view. The method used to determine this is a Cost Benefit Analysis (CBA) with 

guidelines from the Swedish Environmental Protection Agency.  

The analysis consists of describing and estimating the effects green roofs 

have on storm water management, mitigation of urban heat island, energy 

consumption in housing, noise pollution, air quality, biodiversity and amenity for 

people. Both extensive and intensive green roofs were analyzed. Retrofitting 

green roofs have positive effects on all the previously mentioned parameters but 

these effects must be weighed against the installation costs and maintenance of 

green roofs. The analysis concludes that the most significant benefits are sound 

insulation, energy saving due to cooling and improvement of storm water 

management. The amenity value is viewed to be a strong as well. The cost benefit 

analysis shows that green roofs are a good investment for society. 
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Inledning 

Den växande urbaniseringen är en global trend och idag bor åtminstone 54 

procent av världens befolkning i städer (Department of Economic and Social 

Affairs, 2014). År 2070 förväntas 70 procent av världens befolkning bo i städer 

och Sverige är idag det land med näst högst urbaniseringstakt (Keane, et al., 

2014). Precis som i flera andra länder används i Sverige förtätning som strategi 

för att bevara värdefull mark i tätorters utkanter och för att få en mer effektiv 

resursanvändning (Boverket, 2010). Utmaningen ligger i att förtäta och samtidigt 

bibehålla stadens ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster definieras som 

ekosystemens direkta och indirekta bidrag till människors välbefinnande 

(Naturvårdsverket, 2014). Under sommaren 2014 godkände riksdagen en 

proposition (2013/14:141) för en strategi för hur ekosystemtjänster och biologisk 

mångfald ska stärkas och bli en del av samhällsplanering och 

näringslivsutveckling.  

Naturvårdsverket (2014) använder sig av följande indelning av 

ekosystemtjänster:  

 Försörjande – ekosystemtjänster som ger produkter eller nyttigheter 

i form av bl.a. mat, träfiber och energi. 

 Reglerande – ekosystemtjänster styr eller påverkar ekosystemens 

processer där bl.a. pollinering, luftrening, vattenhållande förmåga 

ingår. 

 Stödjande – ekosystemtjänster som utgör förutsättningar för andra 

ekosystemtjänsters förmåga att fungera exempelvis fotosyntesen, 

jordmånsbildning och biogeokemiska kretslopp. 

 Kulturella – ekosystemtjänster som skapar upplevelsevärden så som 

rekreation och visuella upplevelser. 

Försörjande ekosystemtjänster är de ekosystemtjänster vilka det finns störst 

möjligheter att hitta marknadspriser på. Övriga ekosystemtjänster kräver någon 

form av värderingsmetod för att omvandla deras nyttor i monetära termer.  

Malmö stads översiktsplan har en vision om den täta gröna staden och 

nämner att ”ekosystemtjänster ska värderas, beaktas och stärkas i stadsplanering, 

underhåll och skötsel så att dess värden och funktioner inte försämras” (2014). 

Men i svenska städer har förtätning hittills skett på bekostnad av stadens grönytor. 

Av de 1 640 hektar där markanvändningen i tätorter förändrades mellan åren 1995 

och 2000, var 40 procent skogsmark och 9 procent åker- och betesmark 
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(Statistiska centralbyrån, 2003). Statistik finns tillgänglig fram till och med 2005 

och den visar att vegetationen fortsatte minska i Sveriges större städer genom att 

över hälften av förtätningen skedde på grönytor eller invid grönytor (Jansson, et 

al., 2013). Stadens förtätning har alltså under de senaste tjugo åren skett på 

grönytornas bekostnad med förlust av de ekosystemtjänster som dessa erhållit till 

följd.  

Gröna ytor i tätorter kan minska bidraget till den globala uppvärmningen, 

men det blir också allt tydligare att de blir allt mer viktiga för städers förmåga till 

klimatanpassning. Hur vår befintligt bebyggda miljö ska hanteras för att tackla 

klimatförändringarna är en stor utmaning som endast de senaste åren på allvar 

börjat behandlas. Åtgärder för att klimatanpassa befintlig bebyggelse kan inte 

genomföras enbart med hjälp av verktyg och planering enligt Plan- och 

Bygglagen utan måste ske genom privat-offentlig samverkan. Detta är något som 

understryks i bland annat Boverkets rapport Mångfunktionella ytor – 

Klimatanpassning av befintlig bebyggd miljö i städer och tätorter genom 

grönstruktur (2010).  

Vilket är då det framtida klimatet som såväl befintlig som ny bebyggelse 

måste anpassas till? Oberoende av vilket scenario man utgår från är en sak tydlig: 

medeltemperaturen kommer att stiga. För klimatet i staden innebär det färre 

mycket kalla vinterdagar och, av större betydelse är, att extremt varmt 

sommarväder blir vanligare. Fram till idag har värmeböljor inträffat ungefär vart 

tjugonde år men i slutet av seklet förväntas de inträffa så ofta som var tredje till 

vart femte år (Kjellström, et al., 2014, p. 34). Ökningen av förekomsten av 

värmeböljor i Skåne är den enskilda klimatförändring som utgör störst risk för 

människors liv och hälsa. Särskilt äldre personer och kroniskt sjuka är i riskzonen 

(Länsstyrelsen Skåne, 2011, p. 30). Nederbörden kommer också att öka och 

SMHI:s modeller visar på att den redan har ökat de senaste två decennierna i 

förhållande till referensåren 1961-1990 (Kjellström, et al., 2014, p. 29). Mer 

intensiva skyfall är också att förvänta vilket ställer krav på att tätorter ska kunna 

ta hand om stora mängder vatten på kort tid (SMHI, 2013b). 

Det är därför intressant att undersöka om etableringen av gröna tak på 

befintlig bebyggelse kan ses som en investering för att minska de kostnader som 

finns kopplade till klimatförändringens effekter. För att visa hur pass värdefulla 

urbana miljöers grönytor är i nuläget och även hur de kan bli viktigare i 

framtiden, är ett tillvägagångssätt att göra modeller som beräknar deras 

ekonomiska värden. Denna studie kommer att ha som utgångspunkt att studera 

gröna taks potentiella förmåga att utgöra ett verktyg för klimatanpassning av 

befintlig bebyggelse. För att åstadkomma detta beskrivs gröna taks nyttor i form 

av ekosystemtjänster. I samhället idag vägs ständigt insatser för sociala och 

miljömässiga värden gentemot ekonomiska. Det finns redan en mängd 

vetenskapliga studier som beskriver fördelar med gröna tak ur sociala och 

ekologiska perspektiv. Studien ämnar beskriva dessa fördelar med gröna tak i 
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ekonomiska termer genom att göra en samhällsekonomisk kostnadsnyttoanalys. 

Som fallstudie har studien utgått från området Törnrosen som ligger i Rosengård i 

Malmö. Området ägs och förvaltas av Malmös kommunala bostadsbolag MKB 

som uttryckt en önskan om att få utrett gröna taks värden ur ett ekonomiskt 

perspektiv. Fastigheterna är flerfamiljshus som är fyra till nio våningar höga med 

platta tak.  
 

Syfte och frågeställning: 

Syftet är att med utgångspunkt från en kvalitativ kostnadsnyttoanalys undersöka 

om gröna tak kan anses vara samhällsekonomiskt lönsamma. Analysen kommer 

att appliceras på området Törnrosen i Malmö. Frågeställningen att utgå från lyder: 

 

 Är anläggning av gröna tak i området Törnrosen samhällsekonomiskt 

lönsamt? 
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Metodik 

Den samhällsekonomiska kostnadsnyttoanalysen av gröna tak har genomförts 

med utgångspunkt från Naturvårdsverkets handledning Konsekvensanalys steg för 

steg (2003). Metoden i sig går under många namn, på engelska oftast under 

beteckningen cost-benefit analysis, och på svenska är samhällsekonomisk 

kostnadsintäktanalys, kostnadsnyttokalkyl, konsekvensanalys m.fl. beteckningar 

med samma innebörd (Matsson, 2006, p. 13). För att förstå innebörden av vad 

som är samhällsekonomiskt måste det redogöras för några nationalekonomiska 

begrepp och termer. Betalar en aktör för att konsumera en resurs måste aktören 

avstå från någon annan resurs eftersom inkomsten för aktören (vanligen) inte är 

obegränsad. På detta vis blir viljan att prioritera och uppoffra en resurs framför en 

annan ett mått på aktörens betalningsvilja (Bångman & ASEK, 2012). Hade det 

funnits en perfekt fungerande marknadsekonomi skulle samhällsekonomisk 

lönsamhet uppnås automatiskt, trots att aktörer agerar utifrån egenintresse. I 

verkligheten fungerar dock inte marknadsekonomin perfekt. Privatekonomiska 

kalkyler baseras endast på faktiska priser som oftast inte speglar det korrekta 

samhällsekonomiska värdet (Bångman & ASEK, 2012). De orsaker som gör att 

marknaden inte fungerar perfekt kallas av ekonomer för marknadsmisslyckanden 

(Matsson, 2006, p. 225f). Några exempel på så kallade marknadsmisslyckanden 

är att du kan njuta av utsikten över en grannes vackra trädgård trots att du 

personligen inte uppoffrat något för att ”konsumera” utsikten; det är grannen som 

lägger tid på att rensa ogräs och klippa häckar (Bångman & ASEK, 2012). Ett 

annat exempel är resurser som kan konsumeras utan att det blir mindre över av 

dem till någon annan. Luft är ett exempel på en sådan nyttighet som kan 

konsumeras gratis och som det ändå finns över av till grannen när du har 

konsumerat den. Dessa typer av gratis nyttigheter kan i en oreglerad marknad leda 

till att resursen överutnyttjas genom att t.ex. föroreningar släpps ut och smutsar 

ner luften. Överutnyttjandet av dessa typer av resurser kan kosta samhället stora 

summor genom skador på natur, miljö och människor (Bångman & ASEK, 2012).  

En kostnadsnyttoanalys är ett försök att redovisa både de positiva och 

negativa konsekvenser för samhället som en åtgärd medför (Matsson, 2006, p. 

25). Analysen ska presenteras på ett transparant sätt för att kunna användas som 

beslutsunderlag. Läsaren ska kunna förstå hur analysen genomförts och gärna 

själv kunna göra om samma beräkningar. De konsekvenser som beräknas i en 

kostnadsnyttoanalys omfattar endast de förändringar som en åtgärd medför 
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(Naturvårdsverket, 2003). I denna studies fall rör det sig om de konsekvenser som 

anläggning av gröna tak i området Törnrosen medför. Arbetsgången finns 

redovisad i Figur 2 Fel! Hittar inte referenskälla.på sidan 14Fel! Bokmärket är 

inte definierat.. De positiva konsekvenserna kallas inom kostnadsnyttoanalys för 

nyttor och de negativa konsekvenserna för kostnader. Överväger de 

samhällsekonomiska nyttorna de samhällsekonomiska kostnaderna kan en åtgärd 

anses vara lönsam (se Figur 1). I idealfallet kan kostnader och nyttor värderas i 

samma enhet, vanligen en monetär enhet, men som så ofta när det är miljöfrågor 

inblandade är det inte möjligt att utvärdera alla konsekvenser i monetära värden. 

På grund av detta är miljönyttor som ekosystemtjänster ofta förbisedda eller 

undervärderade i kostnadsnyttoanalyser (Matsson, 2006, pp. 72, 123-124). 

Eftersom de flesta av nyttorna med gröna tak består av ekosystemtjänster som inte 

är direkt mätbara i monetära värden måste andra värderingsmetoder användas för 

att redovisa deras värde. På synen om vad som anses vara samhällsekonomiskt 

lönsamt har Kaldor/Hicks-kriteriet tillämpats. För att Kaldor/Hicks-kriteriet ska 

uppfyllas måste de som tillgodogör sig fördelarna från en åtgärd kunna 

kompensera de som missgynnas av samma åtgärd och ändå fortsätta gynnas av 

åtgärden (Naturvårdsverket, 2003, p. 61).  

 

 

 

Figur 1 Samhällsekonomisk nytta 

Positiva konsekvenser 
Nyttor 

Negativa konsekvenser 
Kostnader 
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1. Analysera 
problemet 

2. Ange mål 

3. Beskriv 
referensalternativet 

4. Beskriv möjliga 
åtgärder 

5. Identifiera 
konsekvenserna 

6. Beskriv 
konsekvenserna 

De positiva konsekvenserna, nyttorna, väger mer än de negativa konsekvensena, kostnaderna. 

 

 

 

 

Figur 2 Anpassning av metod enligt Konsekvensanalys steg för steg (2003, p. 17). 

Figuren visar hur metoden i Naturvårdsverkets Konsekvensanalys steg för steg anpassats för detta 

arbete. Figuren beskriver tillvågagångssätttet i arbetet och för att ringa in problemet idag vilket 

presenteras i ”Hårdgjorda ytor och deras påverkan på befintlig bebyggelses sårbarhet”. Beskrivning 

av möjliga åtgärder samt steg 5 och 6 finns i ”Nyttor med gröna tak” och används för 

kostnadsnyttoanalysen för Törnrosen. 

  

Frågor att ställa sig 

 Varför är det ett problem? 

 Vad orsakar problemet? 

 Varför har problemet 
uppstått? 

 Vilken omfattning är 
problemet? 

Sambandet mellan 
identifierade åtgärder och 
problemet 

 Hur förväntas åtgärden 
lösa problemet? 

 Hur ser sambanden mellan 
åtgärden och målet ut? 



15 

Värderingsmetoder 

För att värdera konsekvenser av en åtgärd kan man använda sig av olika 

värderingsmetoder. För värdering av s.k. försörjande ekosystemtjänster kan 

marknadspriserna användas som ett mått, men för många ekosystemtjänster 

saknas marknadspriser och andra värderingsmetoder behövs därför för att kunna 

jämföra en åtgärds konsekvenser. Värderingsmetoder där marknader saknas 

brukar delas in i två kategorier: direkta och indirekta metoder. Direkta metoder 

innebär att man intervjuar individer om hur de värderar en åtgärd. Indirekta 

metoder innebär att man istället studerar individers beteende och utifrån detta drar 

slutsatser om individers betalningsvilja (Matsson, 2006). De värderingsmetoder 

Naturvårdsverket (2003) nämner i rapporten Konsekvensanalys steg för steg följer 

nedan. 

Hedoniska metoder 

Hedoniska priser är en indirekt värderingsmetod som utgår från att det i vissa fall 

finns ett samband mellan ett marknadspris, till exempel priset på ett hus, och en 

rad faktorer som antas vara de ”nyttobärande egenskaper” som tillsammans utgör 

själva marknadspriset. En studie utförd av Mats Wilhelmsson (1997) på hur 

trafikbuller påverkade huspriser i ett bostadsområde i Stockholm, ligger till grund 

för de bullervärden som Trafikverket använder sig av för att beräkna 

bullerkostnader för nya vägbyggen (Matsson, 2006, pp. 101-103). Ett annat 

exempel på denna metod som Naturvårdsverket (2003, p. 58) tar upp är filter för 

vattenrening. Kostnaden för att installera ett filter för att rena vatten från 

exempelvis nitrater skulle kunna användas i en värdering av värdet på rent vatten. 

Detta mått täcker inte nödvändigtvis hela värdet för det ”sanna värdet” av rent 

vatten utan andra kompletterande metoder kan behövas för att uppskatta värdet. 

Att göra värderingar med hedoniska priser kräver ofta tämligen stora 

datamängder. 

Återställandekostnaden 

En annan värderingsmetod är att försöka uppskatta vad det kostar att återställa en 

naturresurs om den blivit skadad (Naturvårdsverket, 2003, p. 59). Exempelvis 

skulle man kunna värdera pollinering av bin med vad det hade kostat i arbetskraft 

att pollinera växter för hand, eller titta på vad det kostar att sanera en förorenad 

vattentäkt för att uppskatta vattentäktens värde. 



16 

Resekostnadsmetoden 

Resekostnadsmetoden är en indirekt metod som baseras på att individen måste 

färdas från en plats till en annan för att kunna nyttja en vara eller en tjänst 

(Naturvårdsverket, 2003, p. 59). Nyttjandet kan på så sätt kopplas samman med 

varor och tjänster som finns på marknaden eftersom själva förflyttandet förbrukar 

varor och/eller tjänster. Resekostnadsmetoden används ofta för värdering av 

rekreationsområden (Naturvårdsverket, 2003, p. 59). Då undersöks hur mycket 

individer betalar för att ta sig till och från ett rekreationsområde genom att studera 

till exempel kostnader för bensin, slitage, övernattning med mera. Illustreras den 

sammanslagna kostnaden på en axel, och antal besök på en annan, kan man få 

fram en efterfrågekurva (Matsson, 2006, p. 103f). På så vis kan detta anses ge ett 

mått på hur mycket extra individer är beredda att betala för att få denna 

rekreationsupplevelse. Gäller det ett skogsområde kan individernas 

betalningsvilja i form av resekostnader exempelvis jämföras med vinsten av att 

hugga ner skogen och sälja timret. Nackdelen med resekostnadsmetoden är att 

den endast fångar upp nuvarande brukare av rekreationsområdet. Framtida 

brukare tas inte med och inte heller ”icke-användaren”. ”Icke-användaren” är 

individer som kan se ett värde i att ett rekreationsområde existerar, även om de 

aldrig själva kommer att bruka området (Naturvårdsverket, 2003, p. 59). 

Contingent valuation method (CVM)  

I de fall det inte är möjligt att få information från marknadspriser finns det 

möjlighet att arbeta med betingad betalningsvilja. Contingent valuation method 

(CVM) är en direkt värderingsmetod i vilken man använder sig av intervjuer av 

individer eller enkäter för att få ett mått på individers betalningsvilja (Matsson, 

2006, p. 105; Naturvårdsverket, 2003, p. 59). Denna metod har till skillnad från 

resekostnadsmetoden förmåga att fånga upp ”icke-användarens” värdesättning. 

Individers vilja att betala för en miljöförbättring eller för att en försämring ska 

utebli kan mätas i willingness to pay (WTP) alternativt willingness to accept 

(WTA). Den förstnämnda mäter individers vilja att betala medan den sistnämnda 

WTA mäter hur mycket individer vill ha i ersättning för att acceptera en viss 

försämring eller att en förbättring uteblir (Naturvårdsverket, 2003, p. 59).  

Värdering av oprissättningsbara konsekvenser 

För vissa parametrar finns det ibland inga värden att låna från andra studier eller 

möjlighet att beräkna värden på egen hand (Matsson, 2006, p. 123). Dessa 

situationer är inte diskuterade i Naturvårdsverkets handledning men Matsson 
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(2006, pp. 123-124) understryker vikten av att dessa oprissättningsbara 

konsekvenser redovisas och att det redogörs för anledningarna till att de inte kan 

värderas i monetära termer. Det är dock fortfarande möjligt att värdera om en 

konsekvens är en nytta eller kostnad samt uppskatta hur stor effekt en konsekvens 

har på en åtgärd. Ofta värderas dessa kvalitativa konsekvenser som en till tre 

plustecken respektive minustecken för nyttor respektive kostnader. Dessa 

redovisas på samma nivå som de monetärt värderade konsekvenserna för att 

uppfylla transparensen i beslutsunderlaget, som på så vis betraktas som en 

kvalitativ kostnadsnyttoanalys. 

Nuvärde 

Efter att konsekvenserna har värderats behöver man finna ett tillvägagångssätt för 

att ta hänsyn till att olika konsekvenser infaller vid olika tidpunkter 

(Naturvårdsverket, 2003, p. 60). Framtida konsekvenser måste räknas om så att de 

kan jämföras med varandra. Detta görs genom så kallad diskontering där man 

använder sig av en ränta för att göra konsekvenser jämförbara. En av metoderna 

för att diskontera kallas för nuvärdesmetoden (Naturvårdsverket, 2003, pp. 64, 

67-69). 

Nuvärdet blir mindre ju högre ränta man har och ju längre bort i tiden en 

konsekvens uppstår. Ofta uppstår kostnaderna nära i tiden och nyttorna länge 

fram i tiden, vilket också är fallet för installation av gröna tak. Val av ränta och 

tillvägagångssätt för denna typ av värdering är därför en känslig process som kan 

vara avgörande för om en åtgärd räknas som samhällsekonomiskt lönsam eller ej. 

Nettointäkterna (intäkt-kostnad) för varje period, i figuren nedan varje år, 

diskonteras till ett nuvärde och kan på så sätt jämföras med varandra. Det 

sammanlagda nettovärdet fås fram genom att summera samtliga diskonterade 

nettonuvärden över tidshorisonten som är satt för analysen (se Figur 3).  
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Figur 3 Illustration av nuvärdesmetoden Hur konsekvenser som inträffar vid olika tidpunkt 

räknas om till ett nuvärde. 

Diskonteringen av nettointäkterna sker med hjälp av multiplicering med en 

nuvärdesfaktor. Det är diskonteringsräntan och året eller åren som intäkten 

inträffar som fastställer nuvärdesfaktorn (Naturvårdsverket, 2003). Denna studie 

använder sig av den rekommenderade diskonteringsräntan och nuvärdesfaktorerna 

som nämns i rapporten av Naturvårdsverket Konsekvensanalys – steg för steg 

(2003). Nedan finns formeln för nettonuvärdet förklarat via samma källa.  

 

Nettonuvärde = A/(1+r/100)
t
 

d.v.s. 

A0 + A1 / (1 + r/100) + A2 / (1 + r/100)2 + … + At / (1 + 

r/100)
t
 

A0 = investeringen år 0 

A = nettointäkt (intäkt – kostnad) 

r = diskonteringsräntan1 (t.ex. 4 % som skrivs som 4) 

t = antal år från investeringen år 0 till utfallet år t 

                                                      
1 I dessa sammanhang används realränta. 
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Avgränsning 

Parametrar som undersökts i denna kostnadsnyttoanalys är anläggning, skötsel, 

dagvattenfördröjning, temperaturreglering, buller, biodiversitet, luftkvalitet och 

trivselaspekter. Studien inkluderar inte skapande av jobbmöjligheter eller 

matproduktion. Studien har inte heller tagit hänsyn till byggnadstekniska 

förutsättningar, som till exempel vilka typer av gröna tak fastigheternas 

konstruktion klarar av. Studien jämför extensiva och intensiva gröna tak. 

Värderingar av minskade luftföroreningar och buller baseras på Trafikverkets 

beräkningshandledning och kalkylvärden (2015) från ASEK (Arbetsgruppen för 

samhällsekonomiska kalkyl- och analysmetoder inom transportområdet).  

Ett flertal studier för olika typer av gröna tak har gjorts i området 

Augustenborg i Malmö genom Scandinavian Green Roof Institute. Dessa har bl.a. 

berört förmåga till uppsamling av dagvatten och hållbarhet för tätskikt. Det finns 

därmed möjligheter att i kostnadsnyttoanalysen utgå från material med lokal 

anknytning till gröna tak. Därutöver har Lunds universitets databas LUBSearch 

använts för att identifiera studier som kan vara av intresse för att dra slutsatser om 

konsekvenserna av gröna tak. Studierna som varit av intresse är främst studier 

som utförts i tempererade klimat och/eller i stadsmiljö. 
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Hårdgjorda ytor och deras påverkan 

på befintlig bebyggelses sårbarhet 

Dagens befintliga bebyggelse är sårbar för kommande och rådande 

klimatförändringar. På lokal nivå var det något Malmös befolkning fick erfara när 

staden sista helgen i augusti 2014 drabbades av det värsta skyfallet på 150 år. 

Skadorna till följd av översvämningarna har hittills beräknats uppgå till 

åtminstone 260 miljoner kronor enligt en uppskattning från fem försäkringsbolag2 

(Mikkelsen, 2014; Wennersten, 2014). Tätorter består till övervägande del av 

impermeabla, hårdgjorda ytor som saknar förmåga att infiltrera nederbörd. 

Hårdgjorda ytor leder istället bort vattnet via dagvattennät och avloppssystem. 

Dessa system har i Sverige succesivt byggts och byggts ut över en 100-årsperiod 

(Svenskt vatten, 2014). Överskrids ledningsnätens systemkapacitet ansamlas 

vatten istället i lågpunkter, vilket kan resultera i översvämningar (Svenskt vatten, 

2014). För att undvika överbelastning i avloppsystemen sker det vid kraftiga 

skyfall s.k. bräddning vilket är när obehandlat avloppsvatten släpps utan 

behandling direkt ut i en recipient. Detta innebär en risk för försämrad 

vattenkvalitet i recipienten eftersom det obehandlade vattnet för med sig 

föroreningar och näringsämnen som kan påverka recipientens ekosystem negativt 

(Länsstyrelsen Skåne, 2011). 

Hårdgjorda ytor utgör inte bara ett problem genom deras oförmåga att 

infiltrera nederbörd. De medför också en bristande kyleffekt vilket resulterar i att 

tätorter har högre luftfuktighet och temperatur än sin icke-urbana omgivning 

(Boverket, 2010, p. 12). Konventionella byggnadsmaterial är ofta mörka och 

kompakta vilket gör att de absorberar och lagrar solvärme (Grant, 2012, p. 128). 

När temperaturerna är höga och kalla nätter uteblir, utsöndrar stadens hårda ytor 

under natten värme likt ett element. På så vis sker nedkylningen långsammare än i 

miljöer som inte är tätbebyggda (Boverket, 2010, p. 12; Grant, 2012, p. 128). 

Invånare i tätorter får inte möjlighet till den återhämtning som boende på 

landsbygden får på natten. Speciellt utsatta är invånare som bor högst upp i 

flervåningshus (FOI, 2012). Det finns flera faktorer som påverkar uppkomsten av 

                                                      
2 Försäkringsbolagen är If, Länsförsäkringar Skåne, Trygg-Hansa, Folksam och Moderna 

Försäkringar 
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urbana värmeöar, men stadens hårda ytor är den huvudsakliga orsaken till 

fenomenet (Boverket, 2010, p. 12; Grant, 2012, p. 128). Utöver att värmen i sig 

utgör en hälsorisk för sjuka och svaga, försämrar också de högre temperaturerna 

luftväxlingen i tätorter. Detta leder till att höga halter av skadliga partiklar kan 

ansamlas i luften och utgöra en hälsorisk (Peck & Richie, 2009). Höga 

temperaturer är också ett problem för konventionella tak. Framför allt är tak med 

bitumen
3
 känsliga. Skador orsakas genom fluktuerande temperaturer samt solens 

UV-ljus ,vilket ökar takten på åldrandet av taket (Björk, 2004). 

Hårdgjorda ytor har en förmåga att reflektera ljud och kan på så sätt 

förstärka buller. Buller är ett ökande problem i tätorter och i Sverige är buller den 

miljöstörning som berör flest antal människor. Det uppskattas att 3 miljoner 

människor i landet är utsatta för buller till följd av trafik som överskrider 

riktvärden för buller (Miljömålen, 2013). Riktvärdena som gäller är 55 dB(A) 

ekvivalentnivå, vilket är en genomsnittsnivå över en viss tidsperiod, respektive 70 

dB(A) maximalnivå till vilket buller som består av ett kortvarigt högt ljud räknas 

(Gatukontoret, 2015). Om ljudnivån höjs respektive sänks med 8-10 dB(A) 

upplevs detta för det mänskliga örat som en fördubbling respektive halvering av 

ljudnivån (Gatukontoret, 2013). Generellt anses det att för att människan ska 

uppleva en förändring i ljudnivån över huvud taget måste ljudnivån förändras med 

2-3 dB(A) (Gatukontoret, 2013). Buller påverkar människors hälsa negativt 

genom då det leder till stressrelaterade symptom samt hjärt- och kärlsjukdomar 

(Naturvårdsverket, 2013a). Från miljöhälsoenkäten som gjordes 2007 framkom 

det att cirka 15 % av Skånes vuxna befolkning någon gång i veckan störs av 

trafikbuller, vilket är en tydlig ökning från när enkäten genomfördes 1999 

(Naturvårdsverket, 2013b). Med den samhällsutveckling som finns idag bedömer 

Naturvårdsverket att Sverige inte kommer att kunna nå hälsosamma nivåer av 

buller (Naturvårdsverket, 2013b). 

                                                      
3 Bitumen syftar i detta sammanhang på de kolväten som ibland också kallas asfalt och vars 

egenskaper som bindemedel och täthet utnyttjas som tätskikt på bl.a. tak. 
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Olika typer av gröna tak 

Gröna tak är en något missvisande benämning eftersom gröna tak ofta inte är 

gröna. Det gröna syftar på vegetationen på taket och det är just vegetationen som 

är gemensamt för olika typer av gröna tak. Intresseföreningen Scandinavian 

Green Roof Institute definierar gröna tak som ”en levande yta på toppen av ett 

tak som plantor kan växa på” (Scandinavian Green Roof Institute, 2015). 

Det finns många olika typer av gröna tak, men en slags indelning av dessa 

taktyper är extensiva, semi-intensiva och intensiva gröna tak. Tak i kategorin 

extensiva gröna tak är lätta tak med tunnare jordlager och torktåliga växtarter 

samt mossa vilka i regel klarar sig med det vatten som tillförs via nederbörd. 

Intensiva gröna tak är takträdgårdar eller parker och som namnet antyder kräver 

”intensiv” skötsel motsvarande den skötsel som en trädgård eller park kräver 

(Getter & Rowe, 2006; Scandinavian Green Roof Institute, 2015). På dessa kan 

alla möjliga växter finnas, till och med träd. Mellan dessa två ytterligheter av 

taktyper finns de så kallade semi-intensiva taken som varierar i både jorddjup och 

växtslag och därmed också i skötselbehov (Scandinavian Green Roof Institute, 

2015). De olika taktyperna och vad som kännetecknar dem finns redovisat i 

Tabell 1 på sidan 23. I Sverige består ofta extensiva gröna tak av sedum eftersom 

sedum är torktåligt och endast behöver ett tunt medium att växa i vilket gör att 

vikten på taket kan hållas nere (Villarreal, 2007). Substrat är det medium som 

plantorna växer i och som ovan benämnts jordlager. Vanlig trädgårds- eller 

matjord används vanligen inte på gröna tak eftersom dessa jordar både är för 

tunga och innehåller för hög halt organiskt material vilket kan utgöra en brandrisk 

(Grant, 2012, p. 130; Dunnett & Kingsbury, 2008, p. 110). Konstgjorda jordar kan 

användas och fungera bättre än naturliga jordar om de är anpassade efter den 

vegetation de ska husera. Nackdelen med dessa konstgjorda material är att de är 

energikrävande att producera (Dunnett & Kingsbury, 2008, p. 112). De 

miljömässigt mest hållbara materialen är de som har sitt ursprung i avfall eller 

återanvända material (Dunnett & Kingsbury, 2008, p. 113). Hädanefter i 

uppsatsen kommer substrat att användas som benämning på växtmedium.  

En klimatförändring som är förhållandevis unik för svenska förhållanden är 

att mängden grundvatten i Skåne förväntas minska trots att nederbörden ökar. 

Den ökade mängden nederbörd sker under vinterhalvåret på vattenmättad mark 

vilket inte kommer ge någon ökad vatteninfiltrering och därmed inte heller någon 

ökad mängd grundvatten (Persson, Ehrnstèn, & Ewald, 2012). Till detta 
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tillkommer att ökande temperaturer orsakade av klimatförändringar ger en ökad 

avdunstning under växtsäsongen. Detta orsakar i sin tur att vegetationen har ett 

större behov av grundvatten, vilket ytterligare sänker grundvattennivån (Persson, 

Ehrnstèn, & Ewald, 2012). Växtsäsongen i Skåne har redan förlängts och det är 

viktigt att i designaspekten av det gröna taket ha i åtanke hur taket förväntas klara 

sig på vatten under sin livstid (Klimatanpassningsportalen, 2014).  

 

Tabell 1 Skillnader mellan olika typer av gröna tak 

Vilka egenskaper som kännetecknar extensiva, semi-intensiva respektive intensiva gröna tak. Källa: 

(Scandinavian Green Roof Institute, 2015; Dunnett & Kingsbury, 2008). 

 EXTENSIVA SEMI-INTENSIVA INTENSIVA 

Landskapstyp Naturlandskap Naturlandskap/Träd-
gårdslandskap 

Trädgårds-/park-
landskap 

Vegetationtyp Sedum/örter/mossor Sedum/Gräs/Örter/Buskar Gräsmatta, 
Buskar/Träd 

Substratdjup 30-150 mm 120-250 mm 200-2000 mm 

Vikt 50-150 kg/m2 120-250 kg/m2 från 200 kg/m2 

Kostnadskala Låg Växlande Hög 

Skötselbehov Låg Växlande Hög 

 

De flesta gröna tak har liknande konstruktion, men val av konstruktionsmaterial 

kan ge olika grad av ekosystemtjänster. Den huvudsakliga begränsningen för 

installation av gröna tak är vilka viktbegränsningar byggnaden som taket 

installeras på har (Emilsson, 2006). 
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Gröna taks uppbyggd består vanligen, från botten och uppåt, av ett tätskikt, 

rotbarriär, dränering, erosionslager, substrat och vegetation (se Figur 4). För en 

del gröna tak behövs inte rotbarriärer eller erosionslager. För andra tak utgör 

själva dräneringslagret substratet som vegetationen växer i. Utöver substratsdjup 

som starkt påverkar det gröna takets egenskaper är också dräneringslagrets 

förmåga att bl.a. tillgängliggöra vatten för vegetationen något som starkt påverkar 

takets egenskaper (se Tabell 2).  

 

Figur 4 Uppbyggnad av gröna tak  

En genomskärning av hur gröna tak kan vara uppbyggda. Ej skalenlig. 

Tabell 2 Egenskaper för olika typer av dräneringsmaterial 

Nedan visar hur de olika dräneringsmaterialens egenskaper påverkar det gröna taket. Val av 

dräneringsmaterial påverkar t.ex. takets behov av näring och kan ge olika fördelar vilka kan vara 

användbara beroende på vilka designaspekter som ska tillgodoses. Värt att notera är också att alla 

dräneringsmaterial uppfyller krav för brandsäkerhet medan stenull gör det extra väl (Scandinavian 

Green Roof Institute, 2015; Dunnett & Kingsbury, 2008, pp. 94, 105-108,111). 

 Grus/sten Tegel/leca Stenull Skum-
material 

Dränerings-
matta 

PRIS billig billig medel billig-medel hög 

VIKT tung lätt lätt låg medel 

VATTENHÅLLNINGS
-FÖRMÅGA 

låg medel hög låg hög 

INNEHÅLLER 
NÄRINGSÄMNEN 

nej ja nej nej nej 

GÖDSLINGSBEHOV ja / ja ja ja 

BIODIVERSITETS-
GYNNANDE 

ja ja nej / / 

MILJÖPÅVERKAN 
PRODUKTION 

låg/5 låg/4 hög/1 medel/3 hög/2 

BRANDSÄKERHET   ja/5   

Vegetation 

    Substrat 

        Erosionslager 

            Dränering 

                Rotbarriär 

                    Tätskikt  



25 

Nyttor med gröna tak 

De flesta nyttorna med gröna tak kommer i form av en ekosystemtjänst. I kapitlet 

”Hårdgjorda ytor och deras påverkan på befintlig bebyggelses sårbarhet” nämndes 

en rad problem dagens bebyggda miljö antingen direkt orsakar eller förstärker. I 

detta kapitel redogörs för gröna taks förmåga att motverka dels den befintliga 

bebyggelsens problem men också andra nyttor med användningen av gröna tak i 

stadsmiljöer. 

Dagvattenhantering 

Redan med dagens nederbördsmängd är svenska städers avloppssystem ofta 

underdimensionerade. Avloppssystemen har byggts ut över en hundraårsperiod 

med varierande strategier och dimensionskrav (Svenskt vatten, 2014). Till dagens 

problembild tillkommer den ökande befolkningen till följd av urbaniseringen samt 

ökande nederbördsmängder på grund av klimatförändringarna. Avloppssystem 

och deras reningsförmåga fungerar bäst när flödet är jämnt och det toppflöde som 

ett regnfall ofta utgör magasineras i fördröjningsmagasin för att behålla flödet till 

reningsverken jämnt (Grant, 2012, p. 130). Att bygga om, ut och nytt 

avloppssystem är dyra och komplicerade åtgärder och därför eftersöks andra 

lösningar för att hantera problembilden. Det är också därför som gröna taks 

möjligheter att utgöra en lösning för hållbar dagvattenhantering är ett av de 

områden det forskats mest på när det gäller gröna taks nyttor (Emilsson, 2006, p. 

10). Gröna tak kan genom sin vattenhållande förmåga ta upp nederbörd, fördröja 

avrinningen till de konventionella avloppssystem och genom evapotranspiration 

återföra vatten till atmosfären. Eftersom takytor utgör uppemot 50 % av tätorters 

impermeabla ytor är storskalig anläggning av gröna tak en platseffektiv åtgärd för 

att omvandla en stads impermeabla ytor till permeabla ytor (Dunnett & 

Kingsbury, 2008, p. 55). Storskalig omvandling av dessa takytor kan åstadkomma 

en markant skillnad i hur mycket vatten som hamnar i det konventionella 

dagvattensystemet (Villarreal, 2007).  

Hur hög avrinningen är från ett grönt tak beror på flera olika faktorer (se 

generell vattenhållande förmåga i Tabell 3). Val av dräneringsmaterial, vegetation 

och framför allt substratdjup påverkar det gröna takets vattenhållande förmåga 
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(Mentens, et al., 2006). Studier på extensiva sedumtak i Augustenborg visade att 

taken hade förmåga att minska avrinningen med upp till 50 % per år och studier i 

andra delar av världen visar liknande resultat (Berndtsson, 2010). En studie av 

Mentens et al.  (2006) över Brysselregionen visade att enbart med en täckning av 

extensiva gröna tak på 10 % av stadstaken fick regionen en årlig minskning på 

avrinningen med 2,7 %. För varje enskild fastighet minskade avrinningen med 54 

% (Mentens, et al., 2006). Studier på intensiva gröna tak bekräftar att det framför 

allt är substratdjup som avgör det gröna takets vattenhållande förmåga (Speak, et 

al., 2013). För ett enskilt regnfall är det även avgörande hur pass fuktigt det gröna 

taket är sedan tidigare samt varaktighet och intensitet på regnfallet (Grant, 2012, 

p. 128ff; Scandinavian Green Roof Institute, 2015; Villarreal & Bengtsson, 2005). 

Avrinningen sker först när det gröna taket blir vattenmättat och eftersom det tar 

tid och regnvattnet måste passera genom substratet får man en fördröjningseffekt 

på regnvattnet vilket minskar trycket på avloppssystemen. Vid liten nederbörd 

kan alltså avrinning från taket till avloppsnätet helt utebli (Getter & Rowe, 2006). 

Studier på gröna tak i Lund har visat att hur det regnar i form av 

regnintensitet och längd på regnfallet påverkar hur pass mycket vatten som det 

gröna taket har förmåga att hålla (Villarreal, 2007). En närmre studie över 

vattenbalansen på extensiva gröna tak i Malmö visade att det krävs ett 10 mm 

regnfall för att generera någon avrinning från taket (Bengtsson, 2002).  
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Tabell 3 Substratdjup och vattenhållande förmåga 

Tabellen visar hur substratdjup påverkar gröna taks vattenhållande förmåga. Generellt gäller att ju 

djupare substratet är desto mer vatten kan hållas (Livingroofs, 2015) (Mentens, et al., 2006). 

TYP AV 
GRÖNA TAK 

SUBSTRATDJUP 
(mm) 

VEGETATION VATTENHÅLLNINGS-
FÖRMÅGA I % AV 
ÅRSNEDERBÖRD 

Extensiva 20-40 Sedum 40 

  40-60 Sedum 45 

  60-100 Sedum, ört 50 

  100-150 Sedum, ört, gräs 55 

Intensiva 150-200 ört, gräs 60 

  200-250 gräsmatta, buskar 60 

  250-500 gräsmatta, buskar 70 

  >500 gräsmatta, buskar, träd 90 < 

Föroreningsläckage 

En förutsättning för att gröna tak ska kunna fungera som en positiv komponent för 

dagvattenhantering är att näringsläckaget kontrolleras från subtratet. En studie på 

extensiva gröna tak i Malmö och Lund visade att gröna tak både kunde agera som 

”fälla och källa” för föroreningar. För kväve utgjorde de en fälla medan de 

agerade källa till kalium och fosfor (Berndtsson, et al., 2006). Kvävet binds 

förmodligen i vegetationen och substratet medan fosfor läcker till dagvattnet. 

Försökets äldsta tak läckte dock inte fosfor vilket ger grund till studiens slutsats 

att fosforläckaget huvudsakligen sker de 2-3 första åren efter anläggning av taken 

när de fortfarande gödslas mer intensivt. Studien visar därmed att gröna tak inte 

lämpar sig som en metod för att rena nederbördsvatten. Även om näringsläckaget 

från gödslingen av gröna tak i nuläget förmodligen kan anses försumbar i 

jämförelse med det totala näringsläckaget till en recipient så kan problem uppstå i 

takt med att anläggning av gröna tak ökar.  

Reducering av urbana värmeöar 

Både Boverket (2007b) och Energimyndigheten (2008) konstaterar i sina 

respektive sårbarhetsutredningar att behovet av nedkylning i bostäder sannolikt 
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kommer att öka till följd av klimatförändringarna. Några diskussioner om åtgärder 

görs dock inte särskilt ingående. Socialstyrelsen drar slutsatsen att kylsystem och 

luftkonditionering kommer att behövas och dessa kräver större investeringar. Hur 

landet ska hantera och planera för högre temperaturer på en strategisk nivå är ett 

arbete som Sverige bara nyligen har påbörjat (Boverket, 2007b; Länsstyrelsen 

Skåne, 2014). 

Det är sedan länge välkänt att det finns ett direkt samband mellan antalet 

dödsfall och höga temperaturer (Socialstyrelsen, 2011, p. 7). Höga temperaturer i 

tätorter ökar också i sig förekomsten av luftföroreningar (Emilsson, 2008; Peck & 

Richie, 2009). Sverige har hittills varit relativt förskonat från extremt höga 

temperaturer och behovet av att kartlägga vilken temperaturvariabel som har ett 

samband med ökad mortalitet har varit lågt. I Sverige och Norden har endast ett 

fåtal studier genomförts. Till följd av mildare vintrar kommer vi i Skandinavien 

att få färre dödsfall under vintern (Forsberg, 2009). Denna minskning kommer 

dock inte balansera den ökning av dödsfall som kommer ske under sommaren, 

utan antalet dödsfall kopplade till följd av temperatur kommer att öka (Rocklöv & 

Forsberg, 2008). Rocklöv och Forsberg (2008) konstaterar att i Skandinavien 

tycks tröskeln för när dödsfall börjar öka till följd av ökade temperaturer ligga vid 

22-23°C. Enligt SMHI (2013a) definieras värmeböljor som ”en sammanhängande 

period då dygnets högsta temperatur överstiger 25°C minst fem dagar i sträck”. 

Sker detta i kombination med så kallade tropiska nätter, när temperaturen inte 

understiger 20°C under natten, blir effekterna av värmeböljan värre (SMHI, 

2013a). På grund av urbana värmeöar intensifieras också effekterna av 

värmeböljor i tätorter. 

 Storleken på en tätort och antalet invånare har visat sig ha ett samband med 

hur pass intensiv den urbana värmeön är under natten (FOI, 2012). För 

nordeuropeiska städer, med bl.a. Malmö och Lund som några av 

observationsstäderna, har Oke (1973) konstaterat att sambandet kan beskrivas 

enligt formeln nedan. 

Grönområden och särskilt områden där träd förkommer har en lokal/regional 

reglerande effekt på klimatet och kan motverka uppkomsten och effekterna av 

urbana värmeöar (Boverket, 2010). Gröna tak har en effekt på det lokala klimatet 

i tätorter dels genom ökad reflektion av solljuset och dels genom ökad 

evapotranspiration (Emilsson, 2008). Genom den evapotranspiration som sker på 

det gröna taket reduceras temperaturen i omgivningen vilket ger en nedkylning 

kring byggnadens klimatskal. Detta gör i sin tur att mindre värme lagras i 

∆𝑇𝑢−𝑟 = 2,01 log 𝑃 − 4,06  

∆𝑇𝑢−𝑟 = 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑝å 𝑢𝑟𝑏𝑎𝑛𝑎 𝑣ä𝑟𝑚𝑒ö𝑛  

 𝑃 = 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 𝑖𝑛𝑣å𝑛𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝑠𝑡𝑎𝑑𝑒𝑛  
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byggnaden och därmed sker mindre värmeutstrålning från byggnaden (Peck & 

Richie, 2009). En studie visar att gröna tak har en förmåga att under dagtid hålla 

temperaturen kring 30°C på ett tak som annars skulle haft temperaturer kring 

60°C, vilket alltså gav en sänkning av mängden värme som avges från taken 

(Onmura, et al., 2001). I Toronto gjordes en simulering att en stad kunde sänka 

temperaturen med nästan 2 grader om gröna tak anlades på 50 % av takytorna 

(Jansson, et al., 2013) En liknande simulering för Baltimore-Washington-området 

fann att med hjälp av en implementering av gröna tak på 30 % av ytan kunde 

temperaturerna sänkas med 1 grad (Li, et al., 2014). För att sänka temperaturen på 

markplan har träd den bästa effekten (Ng, et al., 2012; Rosenlund, 2010). Peng 

och Jim gjorde dock en studie i Hong Kong som visade att gröna tak sänkte 

temperaturen i gaturummet med 0.4–0.7 °C eller 0.5–1.7 °C för extensiva 

respektive intensiva gröna tak (Peng & Jim, 2013).  

Reglering av inomhustemperatur 

Den effekt som gröna tak har genom att reducera uppvärmnings- och 

nedkylningsbehov är ett av de största incitamenten för den enskilde 

fastighetsägaren att installera gröna tak eftersom detta påverkar fastighetsägarens 

ekonomi. I Sverige är dock fastigheter ofta så pass väl isolerade att gröna tak gör 

marginell skillnad när det kommer till värmeisolerande förmåga. Enligt en studie 

gjord med simuleringar för väderförhållande gällande Malmö, har gröna tak och 

väggar inte någon betydande inverkan på energianvändningen i en modern, 

välisolerad byggnad byggd enligt de senast gällande byggreglerna från Boverket 

(Rosenlund, 2010). Däremot kan gröna tak göra en skillnad när det gäller en 

fastighets nedkylningsbehov under sommaren (Dunnett & Kingsbury, 2008, p. 

71ff). Nedkylningssystem i bostadshus är mycket ovanliga i Sverige (Nilsson, 

2001) och som tidigare nämnts medför installering av luftkonditionering och 

andra nedkylningssystem höga kostnader. Att installera gröna tak kan mycket väl 

vara en mer ekonomiskt lönsam investering på befintliga fastighetsbestånd vilket 

dessutom uppfyller behov för flera olika typer av klimatanpassningsåtgärder 

(Castletona, et al., 2010).  

Fördelarna med nedkylning från gröna tak under sommaren kommer delvis 

från skuggning från vegetation och delvis från evapotranspiration. Genom att 

värmeenergi tas från luften för att genomföra evaporation och transpiration sker 

en nedkylning av luften kring fastighetens klimatskal. Skuggeffekten kräver inte 

hög vegetation utan sker även med lågväxande vegetation som sedumväxter även 

om den blir högre med hjälp av träd och buskar. För att nedkylningseffekten ska 

fungera måste vegetationen på taket vara livskraftig och grönskande vilket gör att 

tillgång till vatten är nödvändig (Dunnett & Kingsbury, 2008, p. 75). 
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Nedkylningseffekten är högre på låga byggnader (Martens, et al., 2008) och 

studier visar också att minskningar i energibehov inte är jämt fördelat över 

byggnaden utan är störst på översta våningen, där också behovet av nedkylning är 

störst. I ett åttavåningshus var minskningen på översta våningen 25 % medan man 

under tredje våningen inte uppmätte någon energiminskning (Saiz, et al., 2006). 

Vilken typ av vegetation som används tycks också ha en påverkan. En studie av 

Kolb & Schwarz (1986) visar att gröna tak med en heterogen vegetation med 

större biodiversitet hade en större nedkylningseffekt än gröna tak med lägre 

biodiversitet.  

En studie av Akbari m.fl. (2001) visar att över tröskeln 15-20 °C ökar det 

dagliga energibehovet med 2-4 % för varje 1 °C temperaturökning. Detta kan 

jämföras med studier som visar att varje halv grads °C sänkning av 

inomhustemperaturen resulterar i en minskning av energianvändning för 

nedkylning med upp till 8 % (Dunnett & Kingsbury, 2008, p. 73). 

En studie av Zinzi & Agnoli (2012) jämförde hur olika slags tak påverkade 

energiförbrukningen och inomhustemperaturen i fastigheter i tre medelhavsstäder. 

De fann att gröna tak minskade nedkylningsbehovet med 10 % och i fastigheter 

som saknade isolering minskade det årliga energibehovet med 10-15 %. För ett 

tak på en fastighet utan nedkylningssystem som studerades under en 

sommarmånad, visade det sig att förekomsten av ett grönt tak halverade antalet 

timmar över 26 °C i fastigheten, jämfört med kontrollfastigheten med ett 

konventionellt tak (Zinzi & Agnoli, 2012). 

Bullerreducering 

Vegetation absorberar ljud mer effektivt än hårda ytor och kan på så sätt dämpa 

buller. Substratet på gröna tak har hög porositet vilket är en egenskap som är 

önskvärd för att ett material ska agera ljuddämpande (Renterghem & 

Botteldooren, 2011). En studie på ett 10 cm tjockt grönt tak vid Frankfurt 

flygplats visade sig reducera bullernivåerna med 5 dB (Dunnett & Kingsbury, 

2008, p. 67).  

Renterghem och Botteldooren (2008) konstaterar i sin studie över gröna taks 

förmåga att reducera trafikbuller att den maximala reduceringsförmågan beror på 

takets tjocklek. En maximal förmåga på 10 dB uppnås vid frekvensen 1000 Hz 

vilket åstadkoms vid en taktjocklek på 15-20 cm vilket också är nära den 

maximala tjockleken för extensiva gröna tak. De fann också att tak med högre 

tjocklek än 20 cm inte reducerade buller ytterligare. Detta innebär att intensiva 

gröna tak, vilka ofta är tjockare än 20 cm, inte kan reducera mer ljud än 

maximaltjocklek av ett extensivt grönt tak. Hänsyn har dock inte tagits till att ett 

intensivt grönt tak kan husera annan växlighet som i sig har möjlighet att reducera 
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buller. Samma författarpar finner i en annan studie att för ljudvågsfrekvenser 

mellan 400 Hz och 1250 Hz kunde ett grönt tak reducera buller med 10 dB 

(Renterghem & Botteldooren, 2011). Detta resultat är i linje med ett försök som 

gjordes i Malmö där ett extensivt grönt tak reducerade trafikbuller mellan 5-20 dB 

beroende på frekvens med en genomsnittsreduktion på 10 dB (Lagström, 2004).  

En annan aspekt, där intensiva gröna tak kan ha en fördel, är att de genom 

sitt tjockare substratlager har större möjlighet att hålla vatten. Substrattjocklek 

och val av dräneringslager påverkar takets vattenhållningsförmåga. Det har visat 

sig att det är skillnader på ett taks bullerreduktion beroende på om det är blött 

eller torrt. Ett torrt grönt tak reducerade ljudet med 41 dB och med ytterligare 10 

dB när det var blött (Grant, et al., 2003). Detta kan jämföras med ett 

konventionellt tak från samma fabrikör som reducerade buller med 33 dB (Grant, 

et al., 2003). Platta gröna tak skärmar bättre av ljud från bullerkällor än andra 

takformer (Renterghem & Botteldooren, 2009).  

 

Luftkvalitetsförbättrande 

De små partiklar som finns i luften till följd av bl.a. utsläpp från vägtrafik och 

industrier kan orsaka problem med hälsan. Luftföroreningar beräknas årligen 

orsaka 5 500 för tidiga dödsfall i Sverige vilket ger det en kostnad i hälsoförluster 

på 35 miljarder kronor per år (Naturvårdsverket, 2015). Ofta är problem med 

partiklar och luftföroreningar störst under vintern när trädkronorna saknar löv 

(Boverket, 2010). Vegetation har förmågan att ta upp luftföroreningar och filtrera 

luften. Små partiklar kommer med hjälp av nederbörden att sköljas bort och en 

del av de förorenade gaserna kan tas upp i plantvävnaden. Ytterst få studier är 

gjorda på gröna taks kapacitet att filtrera luftföroreningar från luften. En studie 

som det ofta hänvisas till angående gröna tak och luftföroreningar gjordes i 

Singapore av Yok Tan och Sia (2005). Den visade att efter installationen av ett 

grönt tak minskade förekomsten av svaveldioxid med 37 % och av salpetersyra 

med 21 % i luften ovanför taket (Yok Tan & Sia 2005 via (Getter & Rowe, 2006; 

Berardi, et al., 2014). När det gäller tempererade klimat är en studie av Yang m.fl. 

(2008) utförd i Chicago av intresse. Den visade att förmågan att ta upp 

luftföroreningar påverkades av väderförhållanden, vegetationstillväxt samt 

koncentration av luftföroreningar. Under året som studien genomfördes var de 

gröna takens förmåga att ta upp luftföroreningar som högst i maj månad när 

vegetationen stod i full blom och koncentrationen av luftföroreningar var hög. 

Sämst förmåga att ta upp luftföroreningar hade de gröna taken när de var 

snötäckta. Studien visade att de gröna taken tog upp 85 kg luftföroreningar per 
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hektar och år fördelat på ozon (52 %), PM10 (14 %), svaveldioxid (7 %) och 

kvävedioxid (27 %). 

Biodiversitetsgynnande 

I dagsläget finns det få möjligheter för gröna tak att främja bevarandet av 

skyddsvärda områden. Ett grönt tak kan helt enkelt inte ersätta ett 

naturskyddsområde som befinner sig på marknivå (Williams, et al., 2014). Gröna 

tak ersätter inte naturliga habitat men kan likväl öka den urbana biodiversiteten 

(Schrader, 2006). Oavsett vilka slags gröna tak som anläggs har gröna tak högre 

förekomst av djurliv än vad konventionella tak har. Att fundera över vid designen 

av ett grönt tak är vilken typ av flora och fauna som gynnas. I Malmö har man 

exempelvis problem med att måsar trivs bra på gröna tak med mossa eftersom 

mossan är perfekt för måsarna att använda när de bygger sina reden. Förekomsten 

av måsar på gröna tak är snarare ett tecken på biologisk enfald än biologisk 

mångfald. 

Designaspekten av det gröna taket är viktig för att gynna biodiversitet. Det 

har i studier visat sig att det inte är närheten eller förekomsten av andra gröna 

områden som är av störst betydelse för faunan, istället är det just designaspekten 

av det gröna taket som avgör dess förmåga att gynna biodiversiteten (Living 

roofs, 2015). Vid utformning av taket är det ur biodiversitetsynpunkt viktigast att 

hänsyn tas till vilken flora och fauna som avses förstärkas och att åtgärder tas för 

att uppfylla de krav som dessa har för att möjliggöra deras etablering på taket. 

Några generella tumregler har visat sig vara viktiga. Att använda lokalt 

förekommande material vid design av taket, i form av de olika lagren (se Figur 4 

sid 24) samt växtmix, ökar möjligheterna att efterlikna lokalt förekommande 

biotoper (Dunnett & Kingsbury, 2008, p. 46). Varierande djup på substratet ökar 

möjligheten för att olika invertebrater ska trivas (European Federation of Green 

Roof Associations, 2015; Madre, et al., 2014). 

En studie av MacIvor och Lundholm (2011) jämförde diversitet bland 

invertebrater på intensiva gröna tak och markplan och fann, som förväntat, att 

artrikedom och abundans var större på markplan. Dock fanns där även på det 

gröna taket en stor variation av insekter, inklusive en del sällsynta arter vilket 

bekräftar att gröna tak kan förstärka, men inte ersätta, naturliga habitat.  

När det kommer till biodiversitet bland växtarter har extensiva gröna tak låg 

diversitet och de tenderar att utvecklas till system som domineras av mossa 

(Emilsson, 2008b). Det har visat sig att tak med högre diversitet bland växterna på 

taket ger bättre fungerande ekosystemtjänster än tak med monokulturer 

(Lundholm, 2015). Artmixer presterar generellt bättre än monokulturer av arter 

anlagda för att förhöja en specifik ekosystemtjänst (Lundholm, 2015). Eftersom 
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intensiva tak har bättre förmåga att husera både fler växtarter och större variation 

av substratdjup, är biodiversiteten generellt större på dessa tak än på extensiva. 

Trivsel 

Inom miljöpsykologin är det sedan länge välkänt att möjligheten att vistas i 

grönområden fyller viktiga funktioner för människans återhämtning och 

välbefinnande. Oavsett kulturell bakgrund tycks människan också föredra vyer 

över naturlandskap framför stadsvyer (Parsons, 1991). Det verkar också generellt 

som att människan föredrar varierande men välskött natur (White & Gatersleben, 

2011). Ett flertal studier bekräftar också att enbart utsikten över naturmiljöer ökar 

känslan av välbefinnande och återhämtning (Kaplan, 2001; Grinde & Grindal 

Patil, 2009). Det finns studier som bevisat att åsynen av grönska har positiva 

hälsoeffekter som ger snabbare fysisk återhämtning (Park & Mattson, 2009; 

Ulrich, 1984). I studien av Ulrich (1984) visade sig patienter som hade utsikt över 

grönområden återhämta sig snabbare än de patienter som endast såg bebyggd 

miljö utanför fönstret. Trädbeväxta ytor är mer uppskattade om de är 

sammanhängande och individer är i större utsträckning nöjda med sitt kvarter om 

de gröna inslagen varierar i storlek och form (Lee, et al., 2008). Det har visat sig 

att 300 meter är ett gränsvärde för hur långt en individ är beredd att gå för att ofta 

använda sig av ett grönområde (Boverket, 2007, p. 14). När det i 

stadsbyggnadsplaner och grönyteplaner talas om ”bostadsnära natur” är det just 

de gröna områden som en individ har på 300 meters avstånd från bostaden. 

Begreppet natur syftar i dessa fall både på natur- och kulturlandskap vilket 

därmed inkluderar både skogar, stränder, parker, koloniområden, innergårdar 

m.m. (Boverket, 2007).  

Frågan är om samma mänskliga preferenser som gäller för grönområden och 

naturmiljöer kan anses vara gällande för gröna tak (White & Gatersleben, 2011; 

Loder, 2014). Om gröna tak av individer associeras som en del av naturmiljöer, 

snarare än som en del av den bebyggda miljön, är teorin att de positiva effekter på 

psyke och hälsa som grönområden i urbana miljöer har på människan också kan 

uppfyllas genom gröna tak. Endast ett fåtal studier har genomförts på människors 

preferenser och gröna tak. Precis som åsikterna när det kommer till vilken typ av 

grönytor och naturmiljöer som människan föredrar och varför, går åsikterna isär 

när det gäller gröna tak (White & Gatersleben, 2011; Lee, et al., 2014; Fernandez-

Cañero, et al., 2013). Klart är att alla typer av gröna tak föredras framför 

konventionella tak (White & Gatersleben, 2011; Lee, et al., 2014; Loder, 2014). 

Lee m.fl. (2014) konstaterar att åsynen av gröna tak räcker för att minska 

stressnivåer och öka känslan av välbefinnande.  
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Gemensamt för alla studierna är att variation av färg och storlek är viktigt för 

ett positivt intryck av det gröna taket. En annan avgörande designaspekt i alla 

studier är att ett välskött tak tycks föredras, men vad som definierar ett välskött 

tak skiljer sig. Några studier beskriver det som ett visst mått av prydlighet och 

mindre vild design av det gröna taket, medan andra definierar det som ett 

livskraftigt tak (Fernandez-Cañero, et al., 2013; Jungels, et al., 2013; Loder, 

2014). Flera studier understryker att om taken ser stökiga ut uppfattas de mindre 

positivt av betraktaren (White & Gatersleben, 2011; Loder, 2014; Jungels, et al., 

2013). Loder (2014) drar även slutsatsen att trots att naturlika och vilda tak kan ge 

ett mer stökigt intryck, och därmed vara mindre omtyckta, så tycks de 

”provocera” fram en fascination. Detta ger på så vis upphov till kreativt tänkande 

och en känsla av lugn och välbefinnande.  

I två av studierna föredrogs ängslandskap (White & Gatersleben, 2011; Lee, 

et al., 2014). White och Gatersleben (2011) visade att det verkar finnas två 

motsatta grupper som antingen uppfattade låg vegetation som prydlig eller tråkig 

respektive högre vegetation som stökig eller naturlig. I en studie understryks 

vikten av blomning och att gröna tak bör designas så att olika arter kan blomma 

vid olika tillfällen och på så sätt få en lång blomningssäsong (Lee, et al., 2014). 

Blomningen och grönt lövverk kan ses som ett uttryck för en produktiv och frisk 

grönyta och var det alternativ som föredrogs framför grå och röda bladytor. Det 

närmaste att finna om individers preferenser i Sverige är ett studentarbete från 

SLU i Alnarp. I detta arbete föredrogs främst tak med naturlika ängsmiljöer och 

följdes sedan av tak med liknande ruderatmark och sedan sedumtak (Eriksson, 

2011).  

De individer med starkare koppling till naturen värderade i en studie 

högväxande vegetation högre än andra individer, vilket enligt författarna beror på 

att det bland dessa individer finns en högre kunskap om naturen och att de med 

denna kunskap bedömer gröna tak med hög vegetation vara mer ekologiskt 

gynnsamma (Lee, et al., 2014). Detta går emot vad man fann i en studie på 

preferenser av gröna tak i Spanien där de individer som växte upp i skogsområden 

genomgående värderade gröna tak lägre än de som växt upp i urbana miljöer. 

Samma grupp värderade även referenstaket med singel lägst av alla grupper 

(Fernandez-Cañero, et al., 2013).  

I studien av Jungels m.fl (2013) visar författarna att ålder har ett inflytande 

över om individer ger stöd för användning av gröna tak. Studien visar att vuxna i 

åldrarna 25-64 gav högre stöd till gröna tak än vad den äldsta och yngsta 

åldersgruppen gjorde. Det fanns endast små skillnader i stödet för gröna tak 

mellan olika generationer inom åldersspannet 25-64 år. Däremot var stödet lägre 

bland unga vuxna mellan 18-24 år samt den äldsta åldersgruppen, 65 och över. 

Författarna resonerar kring om olika värderingar kopplade till högre 

miljömedvetenhet för vissa generationer ligger till grund för skillnaden mellan 

åldersgrupper. Jungels m.fl (2013) jämför sitt resultat med andra studier rörande 
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miljömässiga värderingar och ålder som har konstaterat samma mönster. I de 

jämförande studierna ökar miljömedvetenhet och värdet på natur bland de 

generationer som nått vuxen ålder efter slutet av 1960-talet (Guber, 2003; 

Klineberg, et al., 1998). De jämförande studierna styrker att det snarare rör sig om 

värderingar mellan olika generationer än att värderingarna förändras med ålder. 

De har dock inte med den generation unga vuxna som Jungels m.fl. (2013) har i 

sin studie. Jungels m.fl. (2013) menar att det låga stödet för gröna tak bland unga 

vuxna skulle kunna illustrera att det håller på att ske ett skifte av miljövärderingar 

inom den generation som är unga vuxna idag. Faktum är att ett liknande mönster 

kan ses i en av de andra studierna för gröna tak gjord av Fernandez-Cañero m.fl. 

(2013). I deras studie har man även med tonåringar som generellt värderar gröna 

tak lägre än vad vuxna gör. Fernandez-Cañero m.fl. (2013) redovisar dock inte 

om det finns någon skillnad i värderingarna mellan olika generationer vuxna. 

Tekniska fördelar 

En annan fördel med gröna tak som kan vara ett starkt incitament för 

fastighetsägaren att installera ett dem är att gröna tak förlänger livslängden på 

tätskiktet (Björk, 2004). Tak är den byggnadskomponent som utsätts för störst 

temperaturvariationer (Aravantinos & Eumorfopoulou, 1998). Genom att 

vegetation och substrat hindrar UV-ljus och värme från att nå takmembranet och 

minskar temperaturvariationerna, så minskar stressen på tätskiktet och dess 

livslängd förlängs. I en studie i Toronto av Baskaran och Liu (2003) visade de att 

takmembranet på ett konventionellt tak kunde vara 70°C på eftermiddagen medan 

temperaturen på ett grönt tak endast var 25°C. Under hela studiens 

observationstid på 660 dagar så observerades att 52 % av dagarna hade det 

konventionella taket en temperatur på över 30°C. På det gröna taket överstegs 

30°C endast under 3 % av dagarna. Under 33 % av dagarna hade det 

konventionella taket också temperaturer som översteg 50°C. En studie i Sverige 

med data från Augustenborg och Stockholm kom fram till att gröna tak kan 

förlänga livslängden på tätskiktet med 10-30 % (Björk, 2004). 

De senaste åren har det börjat göras studier på kombinationer med solpaneler 

och gröna tak. En del av dessa visar på att kombinationen kan ge en 6 % högre 

energiproduktionsprestanda om gröna tak finns anlagda under solpaneler (Köhler, 

et al., 2007). I ett medelhavsklimat med sedumtak ökade energiproduktions-

prestanda med drygt 3 % (Chemisana & Lamnatou, 2014). 

Liknande effekt är redan känd för luftkonditioneringssystem. De fungerar 

bättre med ett grönt tak installerat i anslutning till dem eftersom 

luftkonditioneringsanläggningar börjar bli mindre effektiva vid temperaturer kring 

35°C (Peck & Richie, 2009). 
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Kostnadsnyttoanalys av gröna tak i 

Törnrosen  

Kvarteret Törnrosen är en del av stadsdelen Rosengård i östra Malmö och 

byggdes 1963 och 1964 som en del av miljonprogrammet. Området utgörs av 

flerfamiljshus i fastigheter som är fyra till nio våningar höga och består av totalt 

1058 lägenheter. Den senaste stora upprustningen av området gjordes 1985-87. 

Fastigheterna har platta papptak och torde därmed vara lämpliga för 

takvegetation. Norr om området, synligt i Figur 5 nedan, i väst-östlig riktning 

sträcker sig Amiralsgatan, som är en av Malmös mest trafikerade vägar. I väster 

är området avgränsat av Kontinentalbanan vilket vid tidpunkten för denna rapport 

endast är trafikerad av godstrafik. I slutet av 2015 väntas dock spåret att öppnas 

för persontransporter vilket ökar trafiken och förmodligen därmed även buller 

förekomsten. I korsningen Bennets väg/Västra Kattarpsvägen, vilket är precis 

öster om Törnrosen, planeras just nu projektet Cuture Casbah med ett torn med 22 

våningar som kommer att ha utsikt över Törnrosens tak (Stadsbyggnadskontoret 

Malmö stad, 2014). 

Figur 5 Flygbild över Törnrosen 

Bilden visar området Törnrosen med de fastigheter som inkluderas 

i denna kostnadsnyttoanalys. Det är alltså husen norr om Hårds 

väg och söder om Cronmans väg som är inkluderade i analysen. 

Bildkälla: Google maps 
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Enligt nya redovisningsregler (K3) ska avskrivningen av en fastighet dela upp 

fastighetens olika komponenter så som tak, stomme, fasad, fönster o.s.v. 

(Bokföringsnämnden, 2012, pp. 17.14-17.22) Uppdelningen sker eftersom en 

fastighets komponenter byts ut med olika tidsintervall i takt med att de blir 

förbrukade. Från detta regelverk kan stommen förväntas ha en livslängd på 100 år 

medan ett tak förväntas ha en betydligt kortare livstid på 20-40 år (Boverket, 

2007b). Livslängd på gröna tak anses generellt ha ungefär dubbelt så lång 

livslängd som ett konventionellt tak (Dunnett & Kingsbury, 2008, p. 71). Utifrån 

K3-indelningen skulle stommen på fastigheterna i Törnrosen ha en 

avskrivningstakt på ytterligare 50 år och under denna tid kan det konventionella 

taket behöva bytas åtminstone en gång. Därför kommer fallstudien för 

kostnadsnyttokalkylen att sträcka sig över en livstid på 50 år. Diskonteringsräntan 

beräknas med 4 % och är baserad på Naturvårdsverkets rekommendationer.  

Värdering av nyttor från gröna tak i Törnrosen 

Värdering av dagvattenhantering 

Enligt ritningar över avloppsnätet i Törnrosen har större delen av området 

separerat avloppssystem med spillvatten från hushållen respektive dagvatten i 

separata ledningar. Från Annelundsstigen som går under järnvägen och söderut, 

längs med järnvägen, löper dock en kombinerad ledning. Avloppsnätet som finns 

i Törnrosen idag anlades på 1960-talet när fastigheterna byggdes (Ljungholm, 

2015). Spillvattenledningar anlagda före 1970-talet anlades ofta i betong eller lera 

i längder om en meter vilket innebär att där finns en fog per meter ledning. Även 

om fogarna tätades när de anlades är de idag förmodligen otäta vilket innebär att 

det ”läcker in” dagvatten i spillvattenledningar, något som försämrar 

spillvattenledningarnas kapacitet ytterligare (Svenskt vatten, 2014). Äldre 

kombinerade avloppsledningar är vanligen dimensionerade för regn med 2 

respektive 5 års återkomsttid (VA Syd, 2009). Årsmedelnederbörden i Malmö är 

cirka 604 mm baserat på månadsmedelvärden för referensperioden 1961-1990. 

Vid det extrema skyfall som skedde i Malmö i månadsskiftet augusti/september 

2014 föll under två dygn 107,4 mm vilket är ett regn som beräknas ha en statistisk 

återkomsttid på 100 år (SMHI, 2014). 

Ett sätt att värdera vilken nytta gröna tak kan ha på dagvattenhantering, 

skulle kunna vara att räkna ut hur många kubikmeter avloppsvatten per år som 

inte hamnar i avloppsreningsverket om gröna tak implementeras i Törnrosen. 

Avloppsreningsverken har en kostnad för hantering av avloppsvatten. I teorin 
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hade implementering av gröna tak och takens vattenhållande förmåga gett en 

motsvarande minskning av inflödet till ett avloppsreningsverk som behandlar 

områdets avloppsvatten. Men eftersom nederbörden i Törnrosen huvudsakligen 

avleds från området med hjälp av separata ledningar består avloppsvattnet från 

området till avloppsreningsverket huvudsakligen av spillvatten från hushållen och 

inte av nederbördsvatten. Å andra sidan är spillvattenledningarna gamla så 

läckaget av dagvatten och dräneringsvatten till spillvattenledningarna är 

förmodligen högt vid kraftig nederbörd. VA Syd (2009) uppger att av de 

vattenmängder som når Malmös reningsverk utgörs 10 % av dagvatten. Hur 

mycket av dessa 10 % som är från Törnrosen går dock inte att avgöra. 

För att undvika överbelastning i avloppsystem sker det vid kraftiga skyfall 

bräddning vilket är att obehandlat avloppsvatten släpps direkt ut i vattendrag. I 

Malmö sker detta främst under sommarmånaderna och det mesta släpps ut i 

kanalerna. Av de 400 000 m
3
 avloppsvatten som årligen bräddas i Malmö består 

cirka 95 % av dagvatten och resten av spillvatten (VA Syd, 2015). Törnrosen 

tillhör det avrinningsområde där vatten släpps i kanalerna i Malmö.  

Från 1998 till 2008 kopplade man bort 820 hektar kombinerat avloppsnät 

vilket bidrog till ett minskat flöde till avloppsreningsverken med 1,5 Mm
3
 per år. 

Baserat på uppgifter i Åtgärdsplan för Malmös avlopp om vattenmängder och 

avrinningsområde rinner det ut 2,12 Mm
3
 per år till kanalerna i Malmö från 1176 

hektar. Beräkningen är gjord med en avrinningskoefficient på 0,7. I snitt ger detta 

1803 m
3
 avrinning per hektar och år. Kvarteret Törnrosen, exklusive området i 

söder som är en förskola, har en yta som är ungefär 12,5 hektar. Med 

utgångspunkt från ovanstående vattenförhållande skulle det innebära att 

Törnrosen årligen genererar 22537,5 m
3
 avrinning till Malmös kanaler. 

VA Syd tar idag ut en dagvattentaxa av fastighetsägare i Malmö som ligger 

på 180 kr per lägenhet och år. Även om dessa 180 kr förmodligen inte täcker alla 

de kostnader som finns kopplade till dagvatten för staden så finns det alltså ett 

värde för dagvattenhantering att jämföra med. För Törnrosens fall innebär det en 

total dagvattenavgift på 190 440 kr allokerad till lägenheterna som befinner sig 

under 8000 m
2
 tak. Med dessa uppgifter blir kostnaden för dagvattenhantering per 

kvadratmeter tak 23,81 kr (se Tabell 4). I denna kostnadsnyttokalkyl antas 

extensiva gröna tak kunna minska avrinningen med 50 % per år vilket baseras på 

värden uppmätta i Augustenborg, se Tabell 3 på sidan 27 (Berndtsson, 2010). För 

intensiva gröna tak är medeltalet från samma tabell 75 %. Denna minskningens 

värde uppskattas årligen uppgå till 11,90 kr och 17,85 kr per kvadratmeter för 

extensiva respektive intensiva gröna tak och finns även redovisad i Tabell 5. 
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Tabell 4 Kostnader dagvatten i Törnrosen. 

Kostnader för dagvattenhantering i Törnrosen enligt den dagvattentaxa som debiteras av VA Syd. 

Dagvattenavgift 
per lägenhet 

180 

Kostnad alla 

lägenheter 
190 440 

Kostnad per m2 
konv. tak 

23,81 

Tabell 5 Värdering av dagvattenhantering.  

Nyttan av respektive taktyps minskning av dagvatten per kvadratmeter grönt tak. 

  

ÅRLIGT 
VÄRDE 

Extensiva tak  

50 % 
11,90 

Intensiva tak  

75 % 
17,85 

Värdering av reducering av urbana värmeöar 

Enligt formeln som Oke (1973) tog fram innebär det, med dagens invånarantal i 

Malmö, att staden kan drabbas av en värmeö som maximalt uppgår till 7 °C över 

omgivningens maxtemperatur. Tröskeln för när värmestress inträffar i Sverige 

uppskattas ligga kring 22-23 °C (Rocklöv & Forsberg, 2008). Detta innebär att 

redan utan temperaturökning till följd av klimatförändringar kan 

tröskeltemperaturen för en ökad mortalitet på grund av värmeöar passeras. 

Forskningsunderlaget är dock i nuläget tunt och en statistisk studie från 2010 

visade att värmeböljor i Stockholm sedan 1961, inte har varit en av de större 

faktorerna som påverkat mortaliteten (Socialstyrelsen, 2011). På grund av 

osäkerheten kring vad tröskelvärdet är i Sverige, är en monetär värdering av en 

mortalitetsökning inte möjlig att använda som nyttotransferering för att uppskatta 

gröna taks nytta. 

Ett enskilt tak medför inte någon skillnad i uppkomsten av urbana värmeöar. 

För att takvegetation ska kunna reducera den urbana temperaturen krävs det att 

stora ytor är belagda med gröna tak och att dessa takytor är sammanhängande (Li, 

et al., 2014). Var den ”kritiska gränsen” ligger för hur stor andel tak som behövs 

för att påverka det urbana klimatet är oklart. De 0,8 hektar som potentiellt skulle 

kunna anläggas i Törnrosen hade varit sammanhängande. Även om ytan inte ens 

utgör en promille av Malmös takyta kan det på grund av den sammanhängande 

strukturen ändå betraktas bidra med en högre nytta än vad installation av ett 
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enskilt tak hade gjort och betraktas bidra till en positiv effekt på det urbana 

klimatet. 

Det går från etablerad forskning på gröna tak inte heller att avgöra om 

extensiva respektive intensiva tak har olika förmåga att reducera urbana värmeöar 

(Li, et al., 2014; Jansson, et al., 2013; Peck & Richie, 2009). Oavsett vilken typ av 

grönt tak som installeras i Törnrosen hade taken varit sammanhängande. Detta 

gör att de åtminstone uppfyller ett kriterium av de som krävs för att reducera 

urbana värmeöar. I vårt exempel i Törnrosen antas därför förmågan för extensiva 

och intensiva gröna tak medföra samma nytta när det rör reducering av urbana 

värmeöar. Nyttan illustreras i form av ett plustecken för respektive taktyp i Tabell 

11 på sidan 50. 

Värdering av reglering av inomhustemperatur 

Det har konstaterats att gröna tak har ingen till marginell påverkan på 

värmeisoleringen av byggnader i Sverige (Rosenlund, 2010). Däremot kan de på 

grund av skuggningseffekten och evapotranspiration ha en nedkylande effekt. 

Speciellt på något äldre byggnader med sämre isolering likt de i Törnrosen 

(Onmura, et al., 2001). Kostnaden för att installera och ha igång t.ex. 

luftkonditionering eller fläktar för att skapa en bekväm och hälsosam temperatur 

inomhus ett visst antal dagar om året skulle kunna användas för att uppskatta 

nyttan av att istället installera gröna tak som bibehåller temperaturen eller minskar 

behovet av nedkylning i fastigheten. Inom ramen för denna kostnadsnyttoanalys 

har någon sådan jämförelse dock inte kunnat göras eftersom detta inneburit en för 

tidskrävande insamling av primärdata. 

Baserat på studien av Zinzi och Agnoli (2012) kan gröna tak minska den 

årliga energiförbrukningen med 10 %. Det är dock inte sannolikt att 

energiminskningen fördelar sig jämt i huset eftersom både behovet av 

temperaturreducering och potentialen för den har visat sig vara störst på översta 

våningen, och minskar ju närmre markplan man kommer (Saiz, et al., 2006).  

Genomsnittlig energiförbrukning i en lägenhet i Sverige är 12000 kWh per 

år varav uppvärmning, den enskilt största energiförbrukningskällan, utgör 6500 

kWh (Eon, 2014b). Vi antar att gröna tak även i Sverige har förmåga att påverka 

hela fastighetens energiförbrukning på samma sätt som studien av Zinzi och 

Agnoli (2012). Med detta resonemang kan gröna tak ge en minskning av 

energibehovet med 1200 kWh per år och lägenhet (10 % av 12000 kWh per år). 

Det finns en marknad för fjärrkyla i Sverige även om den är begränsad och 

särskilt när det gäller att försörja bostadsfastigheter. Det betyder dock att det är 

möjlighet att få ett mått för vad kostnaden för att åstadkomma samma nedkylning 

som det gröna taket bidrar med. Energimarknadsinspektionen fann att 

genomsnittspriset på fjärrkyla i Sverige ligger på 0,63 kr per kWh. Med de antal 
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bostäder (1058) och potentiell maxstorlek på gröna tak (8000) i området 

Törnrosen innebär det att nedkylningen genom det gröna taket har ett värde av 

99,98 kr m
2
 per år. Eftersom tillgången till fjärrkyla är begränsad kan priset vara 

ett imperfekt marknadspris vilket motiverar att även beräkna värdet av 

energibesparingen med hjälp av priset för fjärrvärme i Malmö. I Malmö ligger 

priset på fjärrvärme på 0,38 kr per kWh. Detta skulle innebära att nyttan värderas 

till 60,31 kr m
2
 per år. I sammanställningen av nyttor och kostnader redovisas 

båda priser var för sig i Tabell 11 på sidan 50 och Tabell 12 på sidan 51. I Tabell 

13 på sidan 52 är den lägsta lönsamheten med fjärrvärme och högsta lönsamheten 

berkäknad med fjärrkyla.  

Värdering av bullerreducering 

Från Malmö stads bullerkartläggning har det uppskattas att omkring 48 000 

Malmöbor utsätts för mer än 30 dB(A) ekvivalentnivå inomhus och ca 11 500 för 

mer än 35 dB(A) (Malmö stad, 2013). En del av Törnrosen, närmare bestämt östra 

och norra Törnrosen ingår i ett ”hotspot-område” som utgörs av en kombination 

av högt uppmätta ljudnivåer och att det finns ett stort antal invånare. Området är 

definierat som ett område där det finns en befolkningstäthet på 1000-7000 

inv/km
2
 som vid fasadväggen utsätts för bullernivåer över 55 dB(A). Törnrosen 

utsätts för buller både från vägtrafik och järnvägstrafik. I slutet av 2015 förväntas 

den järnvägssträcka som passerar Törnrosen att öppna för persontrafik vilket 

kommer att öka förekomsten av buller. 

Eftersom exakt antal individer inte är möjligt att uppskatta har antal 

individer uppskattats motsvara antalet lägenheter som finns i Törnrosen vilket är 

1058 stycken. Att olika fastigheter i Törnrosen har utsatts för olika bullernivåer 

har inte heller tagits hänsyn till. Värderingen av gröna taks bullerreducerande 

förmåga skiljer sig beroende på vilken bullernivå som finns i området och vilken 

förmåga taket har att reducera buller. Därför har i denna värdering två 

bullerscenarier tagits fram, ett lägre och ett högre. De två scenarierna är baserade 

på de bullerintervall som är beräknade för bebyggelsen i Törnrosen utifrån 

Malmös bullerkartläggning (vilken också är den som syns i Figur 6). 

Tabellvärdena för buller i ASEK 5.2 (2015, pp. 6-7; kap 10) är definierade per 

decibel men värdena för bullerkartläggningen i Malmö redovisar för intervall med 

5 decibel. Det låga bullerscenariot för både vägtrafik och tågtrafik ligger på 45-50 

dB(A) och det höga bullerscenariot för både vägtrafik och tågtrafik ligger på 60-

65 dB(A). I beräkningen har alla bullerutsatta i respektive scenario antagits vara 

utsatta för det högre intervallvärdet i respektive scenario. 

Eftersom tjocklek på det gröna taket är avgörande för takets 

bullerreduceringsförmåga värderas intensiva gröna taks bullerreducerings-

förmåga högre än extensiva gröna tak (Renterghem & Botteldooren, 2011). Ett 
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tjockare extensivt tak på 15 cm skulle kunna reducera buller i samma utsträckning 

som ett intensivt grönt tak. Eftersom extensiva gröna tak ofta är tunnare än så (se 

Tabell 1 sidan 23) antas de i denna fallstudie kunna reducera bullret med 5 dB(A) 

medan det intensiva antas reducera bullret med 10 dB(A). Olägenheten av buller 

minskar på grund av det gröna taket. Därmed utgör skillnaden på värderingen av 

olägenheten av buller med grönt tak och utan grönt tak det gröna takets värde. Det 

vill säga, skillnaden mellan ASEK:s (2015) tabellvärde för det högre 

intervallvärdet i respektive scenario, och det tabellvärde som bullernivån hamnar 

på vid installation av respektive grönt tak, motsvarar värdet av gröna taks 

bullerreduceringsförmåga. Installationen av ett extensivt grönt tak medför alltså 

vid det höga scenariot för vägtrafikbuller (utan grönt tak 65 dB(A)) en 

bullerminskning med 5 dB(A) (med extensivt grönt tak 60 dB(A)). Installationen 

av ett extensivt grönt tak gör att olägenheten av buller vid 65 dB(A) (värderas till 

12 182 kr i 2010-års penningvärde) minskar till olägenheten av buller vid 60 

dB(A) (värderas till 7 208 kr i 2010-års penningvärde) (ASEK, 2015, pp. 6-7; kap 

10). Skillnaden mellan de båda värderingarna av olägenheten av buller (12 182 - 

7 208 = 4974 kr) motsvarar värdet för bullerreducering av det extensiva gröna 

taket.  

  

Figur 6 Bullermätningar för vägbuller och tågbuller i Törnrosen 

Kartorna är gjorda efter de bullermätningar som gjordes 2012 och finns tillgängliga online (Malmö stad, 2012). 

Vägbullerkartan, till vänster, är här i skala 1:25600 och tågbullerkartan, till höger, är här i skala 1:40000. 

Rektanglarna på respektive karta visar Törnrosens lokalisering. Mätningarna är gjorda i dB(A) och vilka intervall 

respektive färg symboliserar syns i den vita rutan till höger. 
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För att få det totala värdet för respektive scenario i Törnrosen har värdet 

multiplicerats med antalet bosatta i området och sedan dividerats med antalet 

kvadratmeter gröna tak (Se Tabell 6). Värderingar för olägenheten av 

kombinationen väg- och tågbuller finns inte beräknande och därför redovisas 

kostnaderna var för sig.  

Tabell 6 Bullerkostnader beroende på bullerscenario 

Tabellen redovisar den samhällsekonomiska kostnaden för de olika bullerscenarierna i Törnrosen 

för vägtrafik och tågtrafik. Uppdelningen är gjort för decibelminskning både för extensiva gröna tak 

(ex GT) och intensiva gröna tak (int GT). Minskningen är beräknad i 2010-års penningvärde men 

redovisat i 2014- års penningvärde per kvadratmeter grönt tak (GT) på de två nedersta raderna. 

  

VÄG LÅG  

50 dB(A) 

VÄG HÖG  

65 dB(A) 

TÅG LÅG  

50 dB(A) 

TÅG HÖG  

65 dB(A)   

Kostnad utan GT 1 469 kr  12 182 kr  24 kr 9 684 kr  per person 

Kostnad med 5 dB(A) 
minskning 0 kr  7 208 kr  0 kr  3 838 kr  per person 

Värde för dB-minsk-
ning m h a  ex GT 1 469 kr  4 974 kr  24 kr  5 846 kr  per person 

Värde för 1058 pers 1 554 202 kr  5 262 492 kr  25 392 kr  6 185 068 kr    

Kostnad med 10 dB(A) 
minskning 

0 kr  3 694 kr 0 kr  1 009 kr  
per person 

Värde för dB-minsk-
ning m h a int GT 1 469 kr  8 488 kr 24 kr  8 675 kr per person 

Värde för 1058 pers 1 554 202 kr  8 980 304 kr 25 392 kr  9 178 150 kr   

Årligt värde per m2 ex 
GT  194,28 kr  657,81 kr  3,17 kr  773,13 kr  

2010 penning-
värde 

Årligt värde per m2 int 
GT  194,28 kr  1 122,54 kr   3,17 kr  1 147,27 kr 

2010 penning-
värde 

Årligt värde per m2 ex 
GT  200,68 kr  679,47 kr  3,27 kr  798,59 kr 

2014 penning-
värde  

Årligt värde per m2 int 
GT  200,68 kr  1 159,50 kr 3,27 kr  1 185,05 kr  

2014 penning-
värde  

Värdering av luftkvalitetsförbättring 

Miljökvalitetsmålet Frisk luft definierar att luften ska vara så ren att djur, natur, 

kulturvärden och människors hälsa inte skadas (Naturvårdsverket, 2015). Det är 

också i miljökvalitetsmålen som riktvärden och miljökvalitetsnormer för olika 

luftföroreningar finns definierade (Naturvårdsverket, 2015). Utöver detta finns ett 

EU-direktiv med normer för luftkvalitet, som vid överskridande föranleder böter.  

Vädret påverkar förekomsten av luftföroreningar. Vindriktning, vind-

hastigheten, temperatur och nederbörd är faktorer som påverkar luftföroreningars 

förekomst. Sydliga vindar bär med sig luftföroreningar från kontinenten och har 
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oftast luftföroreningshalter som är högre än när det blåser nordliga vindar. Blåser 

det inte alls blir luften stillastående vilket kan ge höga luftföroreningshalter vilket 

gör det olämpligt att t.ex. vara ute och motionera. Vid nederbörd ”tvättas” 

luftföroreningarna ur luften vilket gör att föroreningarna deponeras i form av 

våtdeposition (Miljöförvaltningen, 2015). Vart femte år mäter Malmö stad 

föroreningar i form av försurande ämnen och tungmetaller i regnvattnet (Malmö 

stad, 2015a).  

Trots att luftkvaliteten i Malmö har blivit bättre sedan mätningar började 

göras på 1960-talet så överskrids miljökvalitetsnormer i de centrala delarna av 

staden. De luftföroreningar som Malmö huvudsakligen har problem med idag är 

marknära ozon (O3), luftburna partiklar (PM10 och PM2,5) och kvävedioxid (NO2). 

Utsläppen sker huvudsakligen av trafiken i staden och de platser i Malmö där 

miljökvalitetsnormen för kvävedioxid överskreds under 2014 är starkt påverkade 

av trafik (Miljöförvaltningen, 2015). Det finns åtgärdsprogram för att minska 

utsläppen vilket resulterat i att trafiken i Malmö centrum har minskat med 16 % 

sedan 2006 (Malmö stad, 2015b). Eftersom kvävedioxid uppstår vid all 

förbränning och det i städer är biltrafiken som är största utsläppskällan fungerar 

också halten kvävedioxid som en indikator för andra luftföroreningar som uppstår 

till följd av trafiken (Naturvårdsverket, 2015). Åtgärder som vidtags för att 

minska halten kvävedioxid minskar också andra luftföroreningar som det inte 

nödvändigtvis finns några miljökvalitetsnormer för. 

Om vi utgår från resultatet i studien från Yang m.fl. (2008) kan gröna tak ta 

upp 85 kg av olika luftföroreningar per hektar årligen. Detta innebär att de om det 

installeras 8000 m
2
 gröna tak kommer de årligen ta upp 68 kg luftföroreningar. 

Fördelar sig upptaget av dessa luftföroreningar i Törnrosen procentuellt likt 

studien av Yang m.fl. innebär detta ett upptag av 18,36 kg kvävedioxid (27 %), 

9,52 kg PM10 (14 %), 4,76 kg svaveldioxid (7 %) och 35,36 kg ozon (52 %). Vad 

detta upptag värderas till för respektive luftföroreningstyp syns i Tabell 8. 

Luftföroreningars effekter kan delas in i globala, regionala och lokala 

effekter där de första åsyftar till effekterna på det globala klimatet. ASEK anser 

att den samhällsekonomiska kostnaden av luftföroreningar i en tätort är summan 

av kostnaden för de regionala och lokala luftföroreningarna (ASEK, 2015, p. 3 

kap. 11). Kostnaden för respektive luftförorening redovisas i Tabell 7. 

Tabell 7 Kostnader för luftföroreningar  

Kostnaderna är ASEK:s (2015) uppskattningar omräknade i 2014 års penningvärde. 

FÖRORENINGSTYP SEK per kg 

NOX  39,25 

PM2,5  12 588,29 

SO2  364,62 
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Monetära värden beräknade för Stockholms innerstad har använts för värdering 

av luftföroreningar i Törnrosen. För kvävedioxider ger detta möjligen något 

överskattade värden men för partiklar ger det förmodligen underskattade värden 

eftersom Malmö har högre partikelhalter i luften än Stockholm (WHO, 2014). För 

PM10 ingår alla partiklar som är mindre än 10 µm i diameter, alltså även PM2,5. 

Eftersom det inte finns någon information om hur fördelningen av partiklar under 

respektive över 2,5 µm i diameter förhåller sig från studierna i Chicago (Yang, et 

al., 2008) får samtliga partiklar likställas med värdet för PM2,5. 

Kostnadsuppskattningar för förekomsten av marknära ozon finns inte heller med 

bland ASEK:s kalkylvärden men har inte kvantifierats med hjälp av någon annan 

kostnad för luftföroreningar. 

Tabell 8 Värde av årligt luftföroreningsupptag i Törnrosen 

Det totala årliga värdet av 0,8 ha gröna tak luftföroreningsupptag i Törnrosen samt 

luftföroreningsupptag fördelat på respektive förorening. 

FÖRORENINGSTYP kg per år SEK per år SEK per år & 
m2 

O3 35,36 ingen uppgift ingen uppgift 

NO2 18,36 720,63 0,09 

PM10 9,52 119840,52 14,98 

SO2 4,76 1735,59 0,22 

Total Luftkvalitetsförbättring 68 2456,22 0,31 

Värdering av biodiversitetsgynnande effekter 

Som tidigare konstaterats kan ett grönt tak inte ersätta ett grönområde på 

markplan. Att hävda att gröna tak gynnar biodiversitet bör göras restriktivt 

eftersom taken, speciellt extensiva, huvudsakligen är habitat för generalister
4
. Den 

stora nyttan med ett grönt tak ur ett växt- och djurlivsperspektiv är simpelt 

uttryckt att det inte är ett konventionellt tak. Ett grönt tak bidrar till en högre 

förekomst av växter och djur än ett konventionellt tak och kan på så vis 

komplettera grönområden. Det finns gröna tak som gynnar biodiversitet som 

redan finns etablerad i området, men att anlägga en sedummatta och hävda att 

detta ökar biodiversiteteten är felaktigt. Det har konstaterats att semi-intensiva 

och intensiva tak med sitt kraftigare substratdjup har förmåga att husera en större 

mängd växt- och djurarter (Madre, et al., 2014; Dunnett & Kingsbury, 2008, p. 7). 

Därför kan man förmoda att ett intensivt grönt tak bidrar till biodiversitet i högre 

                                                      
4 Syftar här till biologins definition av generalist. 
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utsträckning och tillskrivs följaktligen ett högre värde (++) än ett extensivt tak (+) 

(Cantor, 2008, p. 29; Williams, et al., 2014). 

Värdering av ökad trivsel 

Trivselaspekten är, precis som biodiversitetsgynnande aspekter, en av de 

oprissättningsbara aspekterna varför den i Tabell 11 och Tabell 12 inte kan ges 

monetära värden. Trots att Malmö kallar sig parkernas stad har staden ont om 

grönområden. Malmö tillhör tillsammans med Stockholm de tätorter i landet som 

har minst andel grönytor per invånare och Malmö har även minst andel areal 

grönytor av landets största tätorter (Statisktiska centralbyrån, 2010; Malmö stad, 

2005). Anläggning av gröna tak som är tillgängliga för invånarna kan därmed öka 

andelen bostadsnära natur i Malmö (Boverket, 2007). 

De få studier som gjorts om individers värdering av gröna tak visar på att 

individer kan få samma nyttoeffekter av gröna tak ifråga om trivsel som de kan få 

av grönområden på markplan. Det finns alltså belägg för att gröna tak kan ersätta 

förlorade grönytor ifråga om trivselaspekter. Extra betydelsefullt kan det vara i 

fastigheter utan balkong eller uteplats. Där kan gröna tak utgöra en värdefull 

grönyta i form av bostadsnära natur, förutsatt att de boende har tillgång till taken. 

Etablering av gröna tak kan också ge möjligheter för boende att personliggöra 

utemiljön vilket kan öka trivseln ytterligare.  

Loders (2014) observation och resonemang om hur storskalig installation av 

sedummattor verkar ha påverkat allmänhetens inställning till sedummattor 

negativt, belyser en viktig trivselaspekt för områden som Törnrosen, där gröna tak 

skulle förekomma i stora sammanhängande ytor. Det har fastställts att variation i 

olika former är en av de viktigaste parametrarna för att människan ska uppfatta 

natur som estetiskt tilltalande, vilket också tycks stämma för gröna tak 

(Fernandez-Cañero, et al., 2013; Jungels, et al., 2013; Loder, 2014; White & 

Gatersleben, 2011). På en intensiv takträdgård finns möjlighet för variation i 

form, höjd och storlek i mycket större utsträckning än på ett extensivt. Utifrån 

detta tillskrivs i Törnrosen intensiva tak ett högre värde (++) än extensiva tak (+). 

Vid en verklig installation av gröna tak hade förmodligen en kombination av de 

båda taktyperna kunnat uppfylla behovet av estetisk variation. 

Värdering av tekniska nyttor  

Ett vanligt papptak anses ha en livslängd på 20-30 år. Från datasimuleringen av 

förlängd livslängd på tätskikt till följd av gröna tak drogs slutsatsen att tätskiktets 

livslängd förlängdes med 10-30 %. I verkliga studier har det visat sig att tätskikt 

under gröna tak håller betydligt längre än så. Det äldsta gröna taket som finns är 
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ett asfaltstak och det är idag 101 år gammalt (Cantor, 2008, p. 90). Nu går detta 

tak inte att likställa med de gröna tak som finns på marknaden idag, men även för 

dagens tak verkar det som de kan så mycket fördubbla livslängden på tätskikten 

(Dunnett & Kingsbury, 2008, p. 71). Utan ett grönt tak hade ett konventionellt tak 

behövt bytas åtminstone en gång under det tidsspann vi satt för denna 

kostnadsnyttokalkyl. Kostnaden för takpapp ligger på ungefär 150 kr per m
2
. Om 

vi antar att vi det 25:e året behövt byta ut takpappen skulle nuvärdet av denna 

kostnad bli 56 kr per m
2
 (med 4 % diskonteringsränta och nuvärdesfaktorn 

0,37512). 

Om det skulle bli aktuellt att producera solenergi i Törnrosen skulle gröna 

taks temperaturutjämnande förmåga uppskattas och jämföras med ett 

konventionellt tak. I detta exempel konstaterar vi endast att nyttan finns men inte 

vad den haft för värde om ett visst antal kvadratmeter solpanel installerats, 

eftersom detta också påverkat totalt antal kvadratmeter grönt tak. 
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Värdering av kostnader från gröna tak i Törnrosen 

Anläggningskostnad 

Anläggningskostnaden för gröna tak skiljer sig tämligen rejält beroende på vilka 

krav som ställs på taket. Att anlägga ett extensivt grönt tak i Törnrosen ligger 

mellan 320 kr/m
2
 och 533 kr/m

2
. Priserna är framtagna efter att ha gått ut med 

fiktiva offertförfrågningar till de producenter av gröna tak som finns på svenska 

marknaden. Dessa prisuppgifter är lågt räknade och täcker huvudsakligen material 

och är exklusive kostnader för arbetsmaskiner
5
 som kan behövas vid anläggning 

och installationskostnader för tätskikt. Det är något billigare att platsetablera
6
 

extensiva gröna tak vilket endast en del producenter kan genomföra. 

Platsetablering innebär dock att man inte får full nytta av taket förrän 2-3 år efter 

anläggningen (Emilsson, 2006). Bland semi-intensiva tak finns det ännu större 

skillnad mellan producenterna. Intensiva tak kostar åtminstone 3-4 gånger så 

mycket att anlägga som ett extensivt grönt tak.  

Tabell 9 Kostnader för anläggning av gröna tak i SEK per m2 

Medelkostnaden för anläggning av olika typer av gröna tak. Kostnaderna anges i 2014 års priser. 

  
EXTENSIVT PLATS-

ETABLERAT 
SEMI-
INTENSIVT 

INTENSIVT 

Anläggning 533 320 1184 1867 

Skötselkostnad 

Av producenter omnämns extensiva gröna tak ofta som ”underhållsfritt”.  Detta är 

visserligen en sanning med modifikation men skötselbehovet är lågt. 

Skötselbehovet för extensiva gröna tak består av gödsling av taken en till två 

gånger några år efter installation (Emilsson, et al., 2007). En inventering av 

MKB:s extensiva gröna tak som installerades i slutet av 1990-talet eller början av 

2000-talet bedömde att i princip alla taken hade behov av någon slags åtgärd. I 

samband med inventeringen gödslades taken och substrat tillfördes. Vid 

gödslingen påfördes 20 gram konstgödsel per m
2
. Kostnaden för detta får 

                                                      
5 Montering av gröna tak sker oftast i samband med att det anläggs nytt tätskikt eller tak. Maskiner 

finns alltså ofta redan på plats. Eftersom behovet av arbetsmaskiner är en byggnadsteknisk 
aspekt som skiljer sig från tak till tak har inga försök att allokera kostnader för arbetsmaskiner 
vid anläggning av gröna tak. 

6 Att så vegetation på plats där taket ska vara istället för att rulla ut mattor som är förodlade på 
annan plats. 
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representera den årliga skötselkostnaden för extensiva gröna tak. Priset på 

konstgödsel ligger på 10 kr/kg vilket innebär att skötselkostnaden för extensiva 

gröna tak skulle bli 0,20 kr per m
2
 (redovisat i Tabell 10). 

Skötseln av intensiva gröna tak har likställts med skötselbehov av andra 

anlagda grönytor så som parker och trädgårdar. Svenska kommunförbundet 

(2002) sammanställde under några år statistik över vad svenska kommuner lade 

på väg- och parkskötsel. En rapport från 2001 visade att kommuner i genomsnitt 

lade 4,69 kr per m
2
 och år på parkskötsel. I 2014 års priser motsvarar detta 5,50 kr 

per m
2
 och år. 

Tabell 10 Skötselkostnader beroende på taktyp 

Tabellen visar den årliga skötselkostnaden för  

extensiva respektive intensiva gröna tak. 

SKÖTSEL ÅRLIG 
KOSTNAD per 
m2 

Extensiv 0,20 kr 

Intensiv 5,50 kr 

 

 
 



 

 

 

Sammanställning av nyttor och kostnader i Törnrosen 

 

Tabell 11 Värden för nyttor och kostnader 

Tabellen visar värden för de olika konsekvenser som respektive tak har i 2014-års penningvärde. Det är dessa värden som multipliceras med 

nuvärdesfaktorn. 

  Extensivt tak   Intensivt tak       

Värdering i 2014-penningvärde Värde (SEK/m2)   Värde (SEK/m2)   Typ Tidsaspekt 

 Platssådd Matta  Semi Intensiv    

Installationskostnad 320 533   1184 1887   Kostnad 1 gång 

Skötsel 0,2 0,2   5,5 5,5   Kostnad Årligen 

Dagvattenreglerande 11,90 11,90   17,85 17,85   Nytta Årligen 

Reducering av värmeö + +   + +   Nytta Årligen 

Reglering av inomhustemp fjärrvärme 60,31 60,31   60,31 60,31   Nytta Årligen 

 fjärrkyla 99,98 99,98   99,98 99,98   Nytta Årligen 

Bullerreducering väg lågt scenario 200,68 200,68   200,68 200,68   Nytta Årligen 

 högt scenario 679,47 679,47   1 159,50 1 159,50   Nytta Årligen 

Bullerreducering tåg lågt scenario 3,27 3,27   3,27 3,27   Nytta Årligen 

 högt scenario 798,59 798,59   1185,06 1185,06   Nytta Årligen 

Luftkvalitetförbättring 0,31 0,31   0,31 0,31   Nytta Årligen 

Trivsel + +   ++ ++   Nytta Årligen 

Biodiversitetsgynnande + +   ++ ++   Nytta Årligen 

Förlängning tätskiktslivslängd 150 150   150 150   Nytta 1 gång 
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Tabell 12 Kostnadsnyttokalkyl över gröna tak i Törnrosen 

Tabellen visar nuvärdet av kostnader och nyttor med 4 % diskonteringsränta under 50 år. Två installationskostnader redovisas för respektive tak. Den 

lägre kostnaden för extensivt tak står för det platsetablerade och den lägre kostnaden för ett intensivt tak är det semi-intensiva taket. 

  Extensivt tak   Intensivt tak        

Ränta 4 % tidsspann 50 år Värde (SEK/m2)   Värde (SEK/m2)   Typ Tidsaspekt N-faktor 

 Platssådd Matta  Semi Intensiv     

Installationskostnad 320 533   1184 1887   Kostnad 1 gång   

Skötsel 4,30 4,30   118,15 118,15   Kostnad Årligen 21,48218 

Dagvattenreglerande 255,64 255,64   383,46 383,46   Nytta Årligen 21,48218 

Reducering av värmeö + +   + +   Nytta Årligen   

Reglering av inomhustemp fjärrvärme 1295,59 1295,59   1295,59 1295,59   Nytta Årligen 21,48218 

 
fjärrkyla 2147,79 2147,79   2147,79 2147,79   Nytta Årligen 21,48218 

Bullerreducering väg lågt scenario 4311,04 4311,04   4311,04 4311,04   Nytta Årligen 21,48218 

 
högt scenario 14596,50 14596,50   24908,59 24908,59   Nytta Årligen 21,48218 

Bullerreducering tåg lågt scenario 70,25 70,25   70,25 70,25   Nytta Årligen 21,48218 

 
högt scenario 17155,45 17155,45   25457,67 25457,67   Nytta Årligen 21,48218 

Luftkvalitetförbättring 6,60 6,60   6,60 6,60   Nytta Årligen 21,48218 

Trivsel + +   ++ ++   Nytta Årligen   

Biodiversitetsgynnande + +   ++ ++   Nytta Årligen   

Förlängning tätskiktslivslängd 56 56   56 56   Nytta 1 gång 0,37512 
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Tabell 13 Samhällsekonomisk lönsamhet 

Här är de monetärt uppskattade nyttorna subtraherade från de angivna kostnaderna.  

Nyttorna är större än kostnaderna. Den lägsta nyttan har endast räknat nyttor från låga  

bullerscenarion samt fjärrvärme medan den högsta nyttan endast räknat med höga buller- 

scenarion och fjärrkyla. 

 
Extensivt tak   Intensivt tak 

 
Värde (SEK/m2)   Värde (SEK/m2) 

 Platssådd Matta   Semi Intensivt 

Kostnader 324,30 537,30   1302,15 2005,15 

Lägsta nyttan  5995,38 5995,38   6123,20 6123,20 

Högsta nyttan 34218,24 34218,24   52960,15 52960,37 

Lönsamt m lägsta nyttan? -5671,09 -5458,09   -4821,05 -4118,05 

Lönsamt m högsta nyttan? -33893,94 -33680,94   -51658,00 -50955,22 
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Diskussion 

Denna kostnadsnyttokalkyl visar på att gröna tak är samhällsekonomiskt 

lönsamma. Värderingarna är dock baserade på relativt få studier, i fallet för 

luftkvalitetsförbättring finns exempelvis endast en studie att tillgå. Det är också 

felaktigt att jämföra gröna taks förmåga att reducera inomhustemperaturen i 

Sverige med studier gjorda på fastigheter med ett nedkylningssystem. Studien 

som är använd för värdering i min kostnadsnyttokalkyl har i och för sig endast 

jämfört fastigheter utan nedkylningssystem, men är baserad på Barcelonas klimat. 

Vad gäller nederbörd är det viktigt att understryka att gröna tak borde vara en del 

av en integrerad lösning för att hantera nederbördsvolymer. Taken kan inte stå 

som en ensam lösning eftersom gröna tak huvudsakligen inte hanterar toppflöden. 

De samhällsekonomiska värdena för buller och luftkvalitet är också lånade men 

ASEK:s värderingar har ett gediget material kring studier av bland annat 

hedoniska priser som gäller nationella förhållanden. De monetärt kvantifierade 

nyttorna som redovisas i denna kostnadsnyttokalkyl överstiger med råge 

kostnaderna. Även beräknat med den lägsta nyttan av gröna tak och högsta 

kostnaden. Detta gäller även för en högre diskonteringsränta (7 % se bilaga) samt 

en kortare tidsperiod (40 år se bilaga). Värt att understryka är att även om 

konsekvenserna redovisas per kvadratmeter (se Tabell 11, Tabell 12) kan inte en 

enskild kvadratmeter grönt tak tillskrivas de nyttorna för endast en kvadratmeter. 

Värdet för nyttan per kvadratmeter får endast betydelse om denna kvadratmeter är 

en del av ett större sammanhängande område gröna tak. Ser man inte till delen av 

det hela riskerar man att underminera värdet av alla små åtgärder för ett mer 

hållbart samhälle. Liknande resonemang kring ”många bäckar små” gäller 

generellt effekter för åtgärder som ska minska utsläppen av växthusgaser. 

Resonerar alla att det inte spelar någon roll om jag väljer bilen framför cykeln ger 

detta en negativ effekt på klimatet. Det kan också jämföras med hur man gör 

samhällsekonomiska kalkyler inom transportområdet. I dessa kan resultatet av en 

enskild åtgärd innebära besparingar på några sekunder. Slår man ihop dessa 

sekunder blir ändå summan av dessa tidsbesparingar märkbara i det stora 

perspektivet. 

Ser man däremot till de privatekonomiska nyttorna och kostnaderna så 

överstiger kostnaderna nyttorna vilket förklarar den relativt låga 

implementeringen av gröna tak i svenska städer. Nyttorna som skulle kunna 

komma fastighetsägaren till gagn rör sig främst om energibesparingar och 
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förlängning av livslängd på tätskikt. Med avseende av att gröna tak är 

samhällsekonomiskt lönsamt men i nuläget inte privatekonomiskt lönsamt skulle 

förmodligen vidare incitament för att anlägga gröna tak behövas. 

Styrmedel, värderingar och generationer 

I sydvästra Skåne existerar Miljöbyggprogram Syd, ett slags poängsystem som 

ställer krav på byggherrar. Där ges idag poäng för gröna tak men samma poäng 

ges oavsett vilken typ av grönt tak som anläggs. Poängssystemet är ett sätt för 

kommunala förvaltningar att stimulera byggherrar att göra miljömässiga 

investeringar, men fungerar missvisande med tanke på vilken stor skillnad det är 

på ekosystemtjänster mellan olika typer av tak. Styrmedel för att uppmuntra ett 

mer hållbart och grönt byggande stöter också på motsättningar på statlig nivå. 

Nyligen förändrades möjligheterna för kommunerna att ställa lokala krav på 

byggherrar som verkar i kommunen. Numera kan krav på att följa exempelvis 

Miljöbyggprogram Syd endast ställas på de byggherrar som köper mark av 

kommunen. Denna förändring har bland annat sin grund i att de lokala kraven 

från statligt håll anses utgöra hinder för nybyggnation. Det illustrerar den 

intressekonflikt som finns mellan lösningar för att röja den stora bostadsbrist som 

råder i många städer och att bygga mer hållbara bostäder. 

Under tiden av arbetet med detta examensarbete har Frankrike godkänt en 

rad lagar som gör det obligatoriskt för alla nybyggda hus i kommersiellt bruk att 

antingen ha vegetation eller solfångare på taket. Frankrike har under de senaste 

åren drabbats av extrema värmeböljor och just gröna taks potential att minska 

urbana värmeöar har tagits fram som argument för implementering av lagen. Vid 

framtagning av styrmedel för att stimulera anläggandet av gröna tak finns det 

dock anledning att vara aktsam för allmänhetens uppfattning av gröna tak. Hur 

styrmedlet är utformat kan visa sig vara avgörande för allmänhetens uppfattning. 

Åtminstone om man ska tro de slutsatser som finns i Loders studie (2014) över 

Chicago och Toronto, vilka är två av de nordamerikanska städer som har kommit 

längst i användningen av gröna tak. En intressant reflektion som Lorder (2014) 

gör i sin studie är att skillnad på lagkrav i städerna har gett en effekt på individers 

inställning till gröna tak. I Chicago hade individer mer negativ inställning till 

sedummattor, d.v.s. extensiva tak, än vad individer i Toronto hade. Författaren 

resonerar kring om det kan bero på att extensiva sedummattor har installerats i 

stor utsträckning i Chicago, till följd av att lokal lagstiftning kräver gröna tak. 

Extensiva sedummattor är en typ av minimikrav och för fastighetsägare den 

billigaste lösningen för att uppfylla lagkravet i Chicago. I Toronto var individers 

inställning till extensiva sedummattor mer positiv eftersom de associerades med 

frivilliga initiativ kopplade till miljöåtgärder. Inför ett eventuellt nationellt 
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framtagande av styrmedel för att stimulera användandet av gröna tak bör vidare 

studier göras på individers uppfattning av gröna tak. Det finns förmodligen 

omständigheter där gröna tak snarare uppfattas som en del av den bebyggda 

miljön än naturmiljön varvid en del av nyttorna med gröna tak kan minska. 

En vidare reflektion över uppfattningen av gröna tak är att det tycks vara ett 

”generationsskifte” på gång i inställningen till naturmiljöer vilken kan påverka 

uppfattningen och utvecklingen av gröna tak. Studierna av Jungels m.fl (2013) 

och Fernandez-Cañero m.fl. (2013) visade båda på att där finns en skillnad av 

uppskattning av gröna tak hos den yngre generationen och de övriga. Jag vill 

mena på att detta kan ha ett samband med den ökade urbaniseringen och att unga 

idag i större utsträckning växer upp i städer och därmed har en mindre stark 

koppling till naturen. Det nostalgiska ”barndomsvärdet” för naturmiljöer som 

avspeglats på olika sätt för övriga generationer försvinner. Dagens unga är kanske 

mer nostalgiska kring ”betongdjungeln” än naturmiljöer. 

Energibalans och potential i miljonprogrammet 

De svenska studier som har gjorts på gröna taks förmåga att påverka en fastighets 

energibalans har i regel genomförts på nybyggda fastigheter och därmed haft liten 

inverkan på husets totala energiförbrukning. Jag ser däremot en stor potential på 

att anlägga gröna tak på många av de fastigheter som ingår i miljonprogrammet. I 

de fastigheter som byggdes under miljonprogrammet finns idag ett stort 

renoveringsbehov och står i gränslandet för om de ska rivas eller renoveras. En av 

anledningarna är att de ofta saknar ordentlig isolering. Här kan gröna tak absolut 

ha en inverkan på fastighetens energibalans och är en insats som kan ge fler 

fördelar än bara i isoleringssyfte. Allmännyttiga bostadsbolag likt MKB äger en 

majoritet av de fastigheter som ingår i miljonprogrammet. För dessa bolag är den 

samhällsekonomiska nyttan sannolikt av större värde än för ett kommersiellt 

bostadsbolag.  

Kommersiella byggnader, alltså byggnader människor verkar men inte bor i, 

har en annan energibalans än bostäder och förbrukar en stor mängd energi för 

nedkylning. Även på Sveriges breddgrader behövs det under större delen av året 

energi till att kyla ner kommersiella fastigheter. Gröna tak kan fungera som ett 

nedkylningssystem i Skandinavien bättre än kalla tak
7
. Implementering av kalla 

tak i Sverige hade lett till att fastigheter läckt för mycket värme och de är därför 

mer lämpliga söder om Medelhavet (Zinzi & Agnoli, 2012). I Skandinavien och 

                                                      
7 Kalla tak är tak med material som har hög förmåga att reflektera solljus och hög emittans, vanligen 

vita tak (Zinzi & Agnoli, 2012). 
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även delar av södra Europa utgör gröna tak den ”gyllene medelvägen” som kan 

kyla ner när det är varmt och inte läcker värme när det är kallt. 

Nedkylningseffekten från gröna tak har alltså sannolikt större effekt i 

kommersiella fastigheter. Eftersom effekten på inomhustemperatur är en av de 

nyttor som fastighetsägaren kan ha ekonomisk nytta av är förmodligen 

kostnaderna ur ett samhällsekonomiskt perspektiv mindre för anläggning av gröna 

tak på kommersiella fastigheter än på bostäder.  
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Slutsats 

Avslutningsvis dras följande slutsatser om gröna taks samhällsekonomiska 

lönsamhet. Syftet med detta arbete är att undersöka om gröna tak är 

samhällsekonomiskt lönsamma och detta speciellt med avseende på ett 

bostadsområde i Malmö. Arbetet visar att gröna tak kan anses vara 

samhällsekonomiskt lönsamma, även om det råder en stor osäkerhet kring 

storleken på en del av parametrarna. Tyvärr är gröna tak i dagsläget inte 

privatekonomiskt lönsamma. Det innebär att det behövs styrmedel för att 

uppmuntra implementeringen av gröna tak som en del av tätorters 

klimatanpassning. Dessa styrmedel måste vara noggrant utformade för att uppnå 

önskad effekt samt föregås av studier kring uppfattningen av gröna tak i Sverige. 

Det finns förmodligen stora nyttor med att anlägga gröna tak på fastigheter som är 

en del av miljonprogrammet. 
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BILAGA 1. Här redovisas den sammanställda CBA för gröna tak i Törnrosen med diskonteringsränta 4 % under tidshoristonten 50 år

N-faktor

4 % 50 år Typ Tidsaspekt 4% 50 år

Installationskostnad 320 533 1184 1887 Kostnad 1 gång

Skötsel 4,30 4,30 118,15 118,15 Kostnad Årligen 21,48218

Dagvattenreglerande 255,64 255,64 383,46 383,46 Nytta Årligen 21,48218

Reducering av värmeö* + + + + Nytta Årligen

Reglering av inomhustemp 1295,59 1295,59 1295,59 1295,59 Nytta Årligen 21,48218

2147,79 2147,79 2147,79 2147,79 Nytta Årligen 21,48218

Bullerreducering väg låg 4311,04 4311,04 4311,04 4311,04 Nytta Årligen 21,48218

hög 14596,50 14596,50 24908,59 24908,59 Nytta Årligen 21,48218

Bullerreducering tåg låg 70,25 70,25 70,25 70,25 Nytta Årligen 21,48218

hög 17155,45 17155,45 25457,67 25457,67 Nytta Årligen 21,48218

Luftkvalitetförbättring 6,60 6,60 6,60 6,60 Nytta Årligen 21,48218

Trivsel + + ++ ++ Nytta Årligen

Biodiversitetsgynnande + + ++ ++ Nytta Årligen

Förlängning tätskiktslivslängd 56 56 56 56 Nytta 1 gång 0,37512

Kostnader 324,30 537,30 1302,15 2005,15

Lägsta nyttan 5995,38 5995,38 6123,20 6123,20

Högsta nyttan 34218,24 34218,24 52960,15 52960,37

Lönsamt m lägsta nyttan? -5671,09 -5458,09 -4821,05 -4118,05

Lönsamt m högsta nyttan? -33893,94 -33680,94 -51658,00 -50955,22

Lägsta nyttan utan tåg 5925,14

Lägsta nyttan utan högsta värde 1684,34

Värde (SEK/m
2
) Värde (SEK/m

2
)

Extensivt tak Intensivt tak

Värde (SEK/m
2
)Värde (SEK/m

2
)

Extensivt tak Intensivt tak



BILAGA 2. Här redovisas den sammanställda CBA för gröna tak i Törnrosen med diskonteringsränta 7 % under tidshoristonten 50 år

Typ Tidsaspekt N-faktor

7 % 50 år 7 % 50 år

Installationskostnad 320 533 1184 1887 Kostnad 1 gång

Skötsel 2,76 2,76 75,90 75,90 Kostnad Årligen 13,80075

Dagvattenreglerande 164,23 164,23 246,34 246,34 Nytta Årligen 13,80075

Reducering av värmeö* + + + + Nytta Årligen

Reglering av inomhustemp 832,32 832,32 832,32 832,32 Nytta Årligen 13,80075

1379,80 1379,80 1379,80 1379,80 Nytta Årligen 13,80075

Bullerreducering väg låg 2769,53 2769,53 2769,53 2769,53 Nytta Årligen 13,80075

hög 9377,20 9377,20 16001,97 16001,97 Nytta Årligen 13,80075

Bullerreducering tåg låg 45,13 45,13 45,13 45,13 Nytta Årligen 13,80075

hög 11021,14094 11021,14 16354,57879 16354,7168 Nytta Årligen 13,80075

Luftkvalitetförbättring 4,24 4,24 4,24 4,24 Nytta Årligen 13,80075

Trivsel + + ++ ++ Nytta Årligen

Biodiversitetsgynnande + + ++ ++ Nytta Årligen

Förlängning tätskiktslivslängd 28 28 28 28 Nytta 1 gång 0,18425

Kostnader 322,76 535,76 1259,90 1962,90

Nyttor låg 3843,09 3843,09 3925,20 3925,20 Lägsta nyttan utan tåg 3797,96

Nyttor hög 21974,24 21974,24 34014,57 34014,70 Lägsta nyttan utan högsta värde 1073,56

Lönsamt låga nyttor? -3520,33 -3307,33 -2665,30 -1962,30

Lönsamt höga nyttor? -21651,48 -21438,48 -32754,66 -32051,80

Extensivt tak Intensivt tak

Värde (SEK/m
2
) Värde (SEK/m

2
)



BILAGA 3. Här redovisas den sammanställda CBA för gröna tak i Törnrosen med diskonteringsränta 4 % under tidshoristonten 40 år

Typ Tidsaspekt N-faktor N-faktor

4 % 40 år 4% 50 år 4 % 40 år

Installationskostnad 320 533 1184 1887 Kostnad 1 gång

Skötsel 3,96 3,96 3,96 3,96 Kostnad Årligen 21,48218 19,79277

Dagvattenreglerande 255,64 235,53 235,53 235,53 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

Reducering av värmeö* + + + + Nytta Årligen

Reglering av inomhustemp 1193,70 1193,70 1193,70 1193,70 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

1978,88 1978,88 1978,88 1978,88 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

Bullerreducering väg låg 3972,01 3972,01 3972,01 3972,01 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

hög 13448,59 13448,59 22949,72 22949,72 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

Bullerreducering tåg låg 64,72 64,72 64,72 64,72 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

hög 798,59 15806,31 23455,42 1185,06 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

Luftkvalitetförbättring 6,08 6,08 6,08 6,08 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

Trivsel + + ++ ++ Nytta Årligen

Biodiversitetsgynnande + + ++ ++ Nytta Årligen

Förlängning tätskiktslivslängd 56 56 56 56 Nytta 1 gång 0,37512 0,37512

Kostnader 323,96 536,96 1187,96 1890,96 Lägsta nyttan utan högsta värde 1576,41

Nyttor låg 5548,42 5528,05 5528,05 5528,05

Nyttor hög 16544,05 31531,39 48681,63 26411,27

Lönsamt låga nyttor? -5224,46 -4991,09 -4340,09 -3637,09

Lönsamt höga nyttor? -16220,09 -30994,44 -47493,67 -24520,31

Extensivt tak Intensivt tak

Värde (SEK/m
2
) Värde (SEK/m

2
)



N-faktor N-faktor N-faktor N-faktor N-faktor

Värdering i 2014-penningvärde Typ Tidsaspekt 4% 50 år 4 % 40 år 4 % 30 år 7 % 50 år 1 % 50 år

Installationskostnad 320 533 1184 1887 Kostnad 1 gång

Skötsel 0,2 0,2 5,5 5,5 Kostnad Årligen 21,48218 19,79277 17,29203 13,80075 39,19612

Dagvattenreglerande 11,90 11,90 17,85 17,85 Nytta Årligen 21,48218 19,79277 17,29203 13,80075 39,19612

Reducering av värmeö* + + + + Nytta Årligen

Reglering av inomhustemp 60,31 60,31 60,31 60,31 Nytta Årligen 21,48218 19,79277 17,29203 13,80075 39,19612

99,98 99,98 99,98 99,98 Nytta Årligen 21,48218 19,79277 17,29203 13,80075 39,19612

Bullerreducering väg låg 200,68 200,68 200,68 200,68 Nytta Årligen 21,48218 19,79277 17,29203 13,80075 39,19612

hög 679,47 679,47 1 159,50 1 159,50 Nytta Årligen 21,48218 19,79277 17,29203 13,80075 39,19612

Bullerreducering tåg låg 3,27 3,27 3,27 3,27 Nytta Årligen 21,48218 19,79277 17,29203 13,80075 39,19612

hög 798,59 798,59 1185,06 1185,06 Nytta Årligen 21,48218 19,79277 17,29203 13,80075 39,19612

Luftkvalitetförbättring 0,31 0,31 0,31 0,31 Nytta Årligen 21,48218 19,79277 17,29203 13,80075 39,19612

Trivsel + + ++ ++ Nytta Årligen

Biodiversitetsgynnande + + ++ ++ Nytta Årligen

Förlängning tätskiktslivslängd 150 150 150 150 Nytta 1 gång 0,37512 0,37512 0,37512 0,18425 0,77977

BILAGA 4. Översta tabellen redovisar värderingarna av nyttor och kostnader för gröna tak i Törnrosen samt nuvärdesfaktor för resp. 

diskonteringsränta och tidshorisont.

Extensivt tak Intensivt tak

Värde (SEK/m
2
) Värde (SEK/m

2
)



Typ Tidsaspekt N-faktor Nuvärde

Nuvärde 4 % 50 år Värde (SEK/m2) Värde (SEK/m2)

Installationskostnad 320 533 1184 1887 Kostnad 1 gång

Skötsel 4,30 4,30 118,15 118,15 Kostnad Årligen

Dagvattenreglerande 255,64 255,64 383,46 383,46 Nytta Årligen

Reducering av värmeö* + + + + Nytta Årligen

Reglering av inomhustemp 1295,59 1295,59 1295,59 1295,59 Nytta Årligen

2147,79 2147,79 2147,79 2147,79 Nytta Årligen

Bullerreducering väg låg 4311,04 4311,04 4311,04 4311,04 Nytta Årligen

hög 14596,50 14596,50 24908,59 24908,59 Nytta Årligen

Bullerreducering tåg låg 70,25 70,25 70,25 70,25 Nytta Årligen

hög 17155,45413 17155,45 25457,67 25457,67 Nytta Årligen

Luftkvalitetförbättring 6,60 6,60 6,60 6,60 Nytta Årligen

Trivsel + + ++ ++ Nytta Årligen

Biodiversitetsgynnande + + ++ ++ Nytta Årligen

Förlängning tätskiktslivslängd 56 56 56 56 Nytta 1 gång

Kostnader 324,30 537,30 1302,15 2005,15 Lägsta nyttan utan tåg 5925,14

Lägsta nyttan 5995,38 5995,38 6123,20 6123,20 Lägsta nyttan utan högsta värde 1684,34

Högsta nyttan 34218,24 34218,24 52960,37 52960,37

Lönsamt -5671,09 -5458,09 -4821,05 -4118,05

Lönsamt -33893,94 -33680,94 -51658,22 -50955,22

Extensivt tak Intensivt tak



Typ Tidsaspekt N-faktor Nuvärde

Nuvärde 7 % 50 år Värde (SEK/m2) FunktionVärde (SEK/m2) Funktion

Installationskostnad 320 533 1184 1887 Kostnad 1 gång

Skötsel 2,76 2,76 75,90 75,90 Kostnad Årligen

Dagvattenreglerande 164,23 164,23 246,34 246,34 Nytta Årligen

Reducering av värmeö* + + + + Nytta Årligen

Reglering av inomhustemp 832,32 832,32 832,32 832,32 Nytta Årligen

1379,80 1379,80 1379,80 1379,80 Nytta Årligen

Bullerreducering väg låg 2769,53 2769,53 2769,53 2769,53 Nytta Årligen

hög 9377,20 9377,20 16001,97 16001,97 Nytta Årligen

Bullerreducering tåg låg 45,13 45,13 45,13 45,13 Nytta Årligen

hög 11021,14094 11021,14 16354,7168 16354,7168 Nytta Årligen

Luftkvalitetförbättring 4,24 4,24 4,24 4,24 Nytta Årligen

Trivsel + + ++ ++ Nytta Årligen

Biodiversitetsgynnande + + ++ ++ Nytta Årligen

Förlängning tätskiktslivslängd 28 28 28 28 Nytta 1 gång

Kostnader 322,76 535,76 1259,90 1962,90

Nyttor låg 3843,09 3843,09 3925,20 3925,20 Lägsta nyttan utan tåg 3797,96

Nyttor hög 21974,24 21974,24 34014,70 34014,70 Lägsta nyttan utan högsta värde 1073,56

Lönsamt låga nyttor? -3520,33 -3307,33 -2665,30 -1962,30

Lönsamt höga nyttor? -21651,48 -21438,48 -32754,80 -32051,80

Extensivt tak Intensivt tak



Typ Tidsaspekt N-faktor N-faktor

Nuvärde 4 % 40 år Värde (SEK/m2) FunktionVärde (SEK/m2) Funktion 4% 50 år 4 % 40 år

Installationskostnad 320 533 1184 1887 Kostnad 1 gång

Skötsel 3,96 3,96 3,96 3,96 Kostnad Årligen 21,48218 19,79277

Dagvattenreglerande 255,64 235,53 235,53 235,53 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

Reducering av värmeö* + + + + Nytta Årligen

Reglering av inomhustemp 1193,70 1193,70 1193,70 1193,70 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

1978,88 1978,88 1978,88 1978,88 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

Bullerreducering väg låg 3972,01 3972,01 3972,01 3972,01 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

hög 13448,59 13448,59 22949,72 22949,72 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

Bullerreducering tåg låg 64,72 64,72 64,72 64,72 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

hög 798,59 15806,31 23455,42 1185,06 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

Luftkvalitetförbättring 6,08 6,08 6,08 6,08 Nytta Årligen 21,48218 19,79277

Trivsel + + ++ ++ Nytta Årligen

Biodiversitetsgynnande + + ++ ++ Nytta Årligen

Förlängning tätskiktslivslängd 56 56 56 56 Nytta 1 gång 0,37512 0,37512

Kostnader 323,96 536,96 1187,96 1890,96 Lägsta nyttan utan högsta värde 1576,41

Nyttor låg 5548,42 5528,32 5528,32 5528,32

Nyttor hög 16544,05 31531,66 48681,90 26411,54

Lönsamt låga nyttor? -5224,46 -4991,36 -4340,36 -3637,36

Lönsamt höga nyttor? -16220,09 -30994,70 -47493,94 -24520,58

Extensivt tak Intensivt tak


