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Sammanfattning 

Jordens befolkning ökar successivt vilket ställer krav på att fler bostäder upprättas, följden av 

detta blir att naturliga grönytor i städer ersätts med hårda ytor och den gröna infrastrukturen 

behöver återinföras. Urbaniserade områden bidrar därför till miljöproblem och 

klimatförändringar med katastrofala följder som extrema väder, ökat vattenstånd samt 

översvämningar. De höga halterna växthusgaser, som resultat från människans handlingar 

genom utsläpp av koldioxid, gör att växtligheten inte hinner ta upp halterna och luftkvaliteten 

försämras. Miljöproblemen resulterar också i att arter och livsmiljöer minskar eller förloras, 

vilket rubbar det naturliga ekosystemet som är grundläggande för människans välbefinnande 

och överlevnad.  

 

Arbetet omfattar en studie över hur gröna tak kan förebygga översvämningsriskerna och bidra 

till en mer hållbar dagvattenhantering i centrala Karlstad, samt vilka andra mervärden gröna 

tak kan bidra till ekonomiskt, ekologiskt och socialt.  

 

En litteraturstudie gjordes för att identifiera nyttorna av gröna tak i Karlstad, där sedan 

beräkningar utfördes för dagvattenhanteringen, Tingvallastadens förmåga att buffra mot 

översvämningar, ekonomiska lönsamheten samt den potentiella förmågan för gröna tak att 

absorbera luftföroreningar. De identifierade nyttorna från det gröna taket var reduktion av 

buller, minskade underhållskostnader, förbättring av den fysiska och psykiska hälsan, sänker 

temperaturer och fungerar som ett isolerande skikt. Från beräkningarna framgick det att gröna 

tak kan bidra till en reducerad översvämningsrisk och upptagning av partiklar.  

 

Slutsatsen av projektet och den redovisade litteraturen är att det gröna taket har goda 

möjligheter för Karlstad kommun ur ett socialt- samt miljömässigt perspektiv.  Nyttorna, i 

form av främjande av ekosystem och biologisk mångfald, dagvattenhantering, 

bullerreducering och främjande av välmående, har inte varit möjliga att värdera eller 

kvantifiera på samma sätt som ur ett ekonomiskt perspektiv. Detta gör att den ekonomiska 

lönsamheten egentligen kan anses större än vad som redovisats för Karlstad kommun. 

 

Gröna tak har en potential att reducera översvämningsrisken för samtliga återkomsttider. Om 

hänsyn ska tas till kulturarvet i Karlstad kommun är det enbart möjligt att helt reducera risken 

för översvämningar orsakade av ett 10-årsregn. Av den anledningen är det svårt att motivera 

en investering av gröna tak ur översvämningssynpunkt om det inte kombineras med andra 

åtgärder som bidrar till en hållbar dagvattenhantering. 
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Abstract 

The world population is gradually increasing which requires that more habitations are built 

and natural green spaces are being replaced and needs to be restored. Urbanizations in cities 

contribute to environmental problems and climate changes with fatal changes like extreme 

weathers, higher water-standing and flooding. The high value of greenhouse gas, from the 

human’s impact by using carbon dioxide, results in such high values of gas that the vegetation 

can’t absorb and the air quality deteriorates. The environmental problems also result in loss of 

species and habitats which consumes the natural ecosystem that is the foundation of the 

human well-being and survival.   

 

The study comprises in how green roofs can preclude the risks of flooding and contribute to a 

more sustainable usage of surface water in the central areas of Karlstad and which other 

surplus values green roofs can add to the economical-, ecological- and social development. 

 

The study was aimed to investigate the benefits of green roofs in Karlstad, where the 

calculations was performed on the surface water use, Tingvallastadens ability to buffer 

against flooding, the profit investment and the potential capacity for greens roofs to absorb air 

pollution. The defined benefits of green roofs were reduction of noise, decreasing cost of 

maintenance, improved health both mentally and physically, lower temperatures and where 

the roofs also can be used as isolation. From the calculations it appeared that green roofs can 

conduce to a lowered flooding risk and also help to absorb insanitary particles in the air. 

 

The conclusion of the project and the presented literature is that green roofs can provide good 

possibilities to Karlstad in a social- and ecological matter. The benefits, that is promoting the 

ecosystem and biodiversity, the surface water use, noise reduction and improving the 

wellbeing, have not been able to evaluate like the economical investment, which result in that 

the economical profitable investment may have a bigger impact than the results indicates for 

Karlstad. 

 

Green roofs have a potential to reduce the risks of flooding for all the recurrence intervals. If 

consideration to the cultural heritage is taken to Karlstad it’s only possible to reduce the 

flooding caused by a rainfall for 10 years.  On that ground it’s hard to motivate an investment 

in green roofs from a flooding perspective if it is not combined with other arrangements that 

contributes to a sustainable surface water use.
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Under de senaste 40 åren har kunskapen kring hållbar utveckling och klimatförändringar ökat. 

Hållbar utveckling introducerades av den amerikanske miljövetaren och författaren Lester 

Brown 1981. Begreppet fick dock sin internationella spridning 1987 då det introducerades av 

Världskommissionen för miljö och utveckling - Brundtlandkommissionen - i rapporten “Vår 

gemensamma framtid” som då leddes av Norges statsminister Gro Harlem Brundtland. 

Kommissionen gjorde följande definition:  

 

”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN 2016, s.1). 

  

Rapporten belyser att hållbar social utveckling och ekonomisk tillväxt inte är möjlig att uppnå 

om naturresurserna överexploateras och miljön ödeläggs. Ekologisk-, social- och ekonomisk 

hållbarhet är tre dimensioner som samspelar och stödjer varandra för att uppnå en hållbar 

utveckling (FN 2016).  

 

I takt med att jordens befolkning ökar, ökar också påfrestningarna på jorden. Allt människan 

gör har på något sätt en inverkan på miljön. Idag lever människan som om vi hade 1,6 

planeter för att ta fram alla resurser och absorbera alla utsläpp, och skulle alla leva som vi gör 

i Sverige skulle det behövas ungefär 4,2 planeter (WWF 2018a). Klimathotet har med åren 

blivit värre och det är nästintill omöjligt att överskatta det. Utsläppen av växthusgaser årligen 

ligger på höga nivåer och jordens medeltemperatur höjs successivt mer och mer. Den globala 

uppvärmningen har en mängd med katastrofala följder, som avsmältning av glaciärer, höjda 

havsnivåer, översvämningar och extrema väder. Växthuseffekten är ett naturligt fenomen som 

med åren blivit mer och mer aktuellt i samband med utsläpp av koldioxid från människans 

handlingar och anses vara en av de största bovarna för miljön. Förbränning av fossila bränslen 

(kol, olja och naturgas) och jordbruk leder till stora halter växthusgaser. De höga halterna 

leder till att växtligheten inte hinner ta upp detta, utan hamnar istället utanför det naturliga 

kretsloppet (WWF 2018b). En annan effekt av miljöproblemen är förlust av ekosystem och 

biologisk mångfald. Ekosystemens tjänster är livsviktiga för människan då de levererar mat, 

bränsle, vatten, luftrening samt naturupplevelse och rekreation. I takt med att arter och 

livsmiljöer minskar eller utrotas, rubbas de naturliga ekosystemen som är grundläggande för 

vårt välbefinnande och långsiktiga överlevnad (Naturskyddsföreningen 2018).  
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Växtlighetens betydelse för kretsloppet har alltid haft en stor inverkan, men i och med att 

skog huggs ner för att elda ved med, för att få mer odlingsmark eller för bebyggelse så 

minskar jordens areal av växtlighet som har en förmåga att upprätthålla balansen i atmosfären, 

påverka klimatet, rena luften vi andas, medverka i vattnets kretslopp och skapa habitat för 

djur. Ungefär 90 % av livet på land ryms i våra skogar, men idag har uppskattningsvis hälften 

av jordens skogar försvunnit sedan 50 år tillbaka (WWF 2017).  

 

Urbaniseringen får en större global trend och idag bor cirka 50 % av jordens invånare i städer, 

som antas öka till 70 % om några årtionden. Städer står idag för 70 % av jordens globala 

koldioxidutsläpp och miljöbelastningen fortsätter att växa (WWF 2018c). I Sverige finns 

dessutom en ekonomiskt expanderande och stegrande befolkning där den snabbaste 

utvecklingen sker i städerna. Trenden att bo nära vattenområden har också ökat med åren, 

vilket ställer krav på utformningen av bostäder som tar hänsyn till väderomväxlingar och 

förändring av det klimatet som städer står inför i framtiden. En av dessa städer är Karlstad 

som ligger beläget i de centrala delarna av Värmland. ”Karlstad pekas ut som landets 

värstingkommun med dubbla översvämningsrisker, från höga vattenstånd i Vänern och ökade 

flöden i Klarälven.”, det säger Maria Rosén och Niklas Brunell i deras rapport Större risk för 

översvämning i Karlstad (2016), publicerad på SVT. I rapporten nämner reportrarna dessutom 

hur forskare tror att nederbördsmängderna kommer öka i Karlstad, med ökade risker för höga 

vattenstånd och att ett klimatanpassningsarbete ska stödja arbetet för att lösa problemet för 

kommunen. Under sommaren år 2014 bidrog översvämningar på flera håll i Sverige till en 

totalkostnad över en miljard kronor, sex gånger mer än året innan, och med 

klimatförändringarna tros kostnaderna fortsätta öka (SVT 2015).  Karlstad kommun har en 

nyckelroll för att minska klimatpåverkan.  

 

Historien om gröna tak sträcker sig många tusen år tillbaka i tiden till både Mesopotamien 

och Babylon. Ett av de första exemplen var Babylons hängande trädgårdar från cirka 500 f. 

Kr som hade byggnader vars grönska hängde som dekorationer för att göra dem mer lockande 

och attraktiva. Detta var designat av kung Nebuchadnezzar II till äran av sin fru Amytis som 

önskade sig ängar av blommor och grönska för att efterlikna hennes hemland Media i 

nordvästra Iran. Trädgårdarna växte över stenkolonner, stentak och ziggurat som blev 

vattentäta av bladvass och tjära (renewableenergyhub u.å). Mellan 371-287 f.Kr. hittade den 

romerska botanisten Theophrastus taklökar, Sempervivum, på väggar och takpannor som Karl 
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Den Store senare ville plantera på alla tak då de ansågs skydda byggnaden mot bränder och 

blixtnedslag. Senare, i mer modern tid, började gräs- och torvlager användas på taken för att 

isolera byggnaden från kylan under de kalla månaderna och var en populär metod för 

vikingarna att använda under medeltiden (Magill et al. 2011).  

 

Tyskland ses som startskottet för dagens moderna teknik för gröna tak. Tekniken tog fart efter 

landets industrialisering och urbanisering i slutet på 1800-talet. Lättantändlig tjära började 

användas på taket för att minska kostnaderna för byggnaden tills en takläggare vid namn H. K 

reducerade risk för brand genom att lägga lager av sand och grus på taket, som sedan gräs och 

andra växter kunde börja växa på (Magill et al. 2011). Under början av 1900-talet började 

Tyskland bygga platta, gröna tak i urbana områden och fortsatte att göra så under århundradet. 

När oljekrisen nådde sin peak under 1970-talet var Tyskland en av de första länderna att 

investera gröna tak för att spara och lagra energi, och hade i början av 2000-talet en estimerad 

grön takarea på 13 miljoner kvadratmeter (renewableenergyhub u.å).  

 

Gröna tak i Norden har sedan slutet på 1900-talet blivit mer populära och ses nu som en 

metod för att bygga mer hållbart och klimatanpassat i stadsbebyggelse (greenroof 2018). I 

nuläget utgör gröna tak en liten del av takytan i Sverige, men det finns kommuner som börjar 

ställa ökade krav på sedumtak i bygglovsprocessen (Miljönytta 2009). Vid stadsplaneringen 

idag är ofta valet av gröna tak baserat på estetiska värden då de refereras som eko-tak. För 

uppvisningen av Bo-01 i Malmö var många byggnader försedda med gröna tak, likaså 

biblioteket i Linköping och Vancouver. Ekostaden Augustenborg, ett bostadsområde i de 

centrala delarna av Malmö stad, är ett känt projekt där många hårda tak omvandlats till 

extensiva gröna tak. Idag är det beräknat att ungefär 9500 m2 extensiva tak har installerats i 

bostadsområdet. Projektet har gått från att vara ett problemutsatt område mellan 1950-1998 

till att vara en framtidsvision för städer som strävar efter ekonomisk-, ekologisk- och social 

hållbarhet (Bengtsson 2005).  

 

1.2. Syfte och mål 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur gröna tak kan förebygga 

översvämningsriskerna i centrala Karlstad och hur dagvattenhanteringen ser ut för dessa. 

Arbetet kommer också analysera potentialen för gröna tak och vilka andra värden detta skulle 

medföra till kommunen.  
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Mål: Undersöka om gröna tak kan vara en framtida lösning för att hjälpa till att få bukt på 

Karlstad kommuns problem och mål kring klimat, luft, vattenhantering av skyfall, natur, 

ekosystemtjänster, biologisk mångfald och vilka sociala- och ekonomiska effekter detta kan 

få. 

 

1.3. Frågeställningar 

- Hur kan gröna tak hjälpa till att förebygga risken för lokala översvämningar i 

Karlstad orsakade av skyfall? 

- Hur ser dagvattenhanteringen ut för gröna tak? Vilken potential har gröna tak ur 

byggnadsteknisk- och samhällsekonomisk synpunkt?  

- Vilken potential gröna tak har för klimat, luft, natur, ekosystemtjänster och 

biologisk mångfald i Karlstad?  

 

1.4. Avgränsningar 

Projektet är geografiskt avgränsat till att enbart omfatta Tingvallastaden i Karlstad. Hänsyn 

till taklutningarna har tagits genom val av ett grönt tak som är anpassat för brantare tak. Det 

har inte utförts analyser för taklutningarna på varje specifik byggnad då detta hade varit 

tidskrävande samtidigt som det hade varit svårt att applicera på grund av den begränsade data 

som anges av leverantörerna. Beräkningarna för dagvattenflöden är utförda med hänsyn till 

sammanlagt avrinningsflöde och magasinering.  

 

1.5. Sammanfattande metod  

Frågeställningarna i projektet har besvarats med både litteraturstudie och tillämpning av 

formler. Litteraturstudie har använts för att besvara de frågeställningar som är svårare att 

mäta, som t.ex. luftkvaliteten, sociala effekter och buller. För en tydligare förklaring över hur 

litteraturstudien utförts hänvisas till kapitel 5.1.1. Mätbara värden som är kopplade till 

översvämningsrisken och luftföroreningar har beräknats genom att tillämpa relevanta formler, 

indata till formlerna består av sammanställningar från webbplatser och myndigheter. 

Beräkningarna för översvämningsrisken och luftföroreningar redovisas i två separata kapitel. 

För vidare läsning om metoder för beräkningar av översvämningsrisken hänvisas till kapitel 

4.1 och för metoder för beräkningar av luftföroreningar hänvisas till kapitel 5.2. 
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2. Teori 

2.1. Teori om takens uppbyggnad och skötselkategorier 

Gröna tak eller sedumtak består av vegetation, ett lager substrat som hjälper till att bibehålla 

vatten och förankra växtligheten, ett dränerande lager som avleder vatten från konstruktionen 

och ett vattentätt membran (Western University Canada u.å). Substratet är en viktig 

komponent för det gröna taket och resterande konstruktion då det måste upprätthålla en del av 

vattnet på taket för att växterna inte ska torka ut, samtidigt som en del av vattnet måste ledas 

bort för att takets tyngd inte ska bilda deformationer i den underliggande konstruktionen 

(Magill et al. 2011).  

 

Etablering av gröna tak kan delas upp i tre skötselkategorier - extensiva-, intensiva- och semi-

intensiva tak. De olika kategorierna beskriver hur det är tänkt att taket ska skötas, vilka växter 

som ska användas och om det ska vistas människor eller inte (greenroof 2018).  

 

Extensiva tak har en vegetation som varierar mellan olika typer av sedumväxter, mossor, 

lökväxter, suckulenter och tåliga vilda blommor som torrängsväxter. Substratdjupet, djupet av 

växtbädden, växlar beroende på systemlösning, artmångfald och vegetationstyp, men ligger i 

detta fall mellan 30-150 mm. Semi-intensiva tak har mer omfattande planteringar som 

innefattar ett lite bredare urval av växter, till exempel prydnadsgräs, marktäckare, vedartade 

örter och vissa buskar. Substratdjupet för dessa planteringar kan variera mellan 120-350 mm 

och kan anläggas intill- eller runt om en vistelseyta på taket som inte har vegetation och kan 

appliceras på tak där bärkraften på taket är begränsat. De intensiva taken har ett större 

varierande växtbäddsdjup och ger möjlighet till en större vegetation på bjälklaget. Här talas 

det om takytor som är tänkta att vistas på för rekreation och lek, som i regel kräver en hög 

skötselnivå och blir intensiva oavsett växtval. Perennplanteringar och gräsmattor kan ha en 

växtbädd på 300 mm eller mindre, där växtbäddar på 600 mm möjliggör planteringar av större 

buskage och mindre träd. För etablering av parkmiljöer med större växtlighet och träd blir 

substratdjupet vanligtvis över 1000 mm (greenroof 2018).  

 

Sedumväxter är en blandning av arter som fetknopp och fetblad och kan hittas på torr, öppen 

och stenig mark samt klippor. Mossor är en växt som är mycket tålig och kan överleva i 

utsatta miljöer med minimal vattentillgång och små jorddjup. De har förmågan att återhämta 
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sig efter perioder med torka och växer även under de kallare perioderna under året (Björnberg 

& Krystek 2011).  

 

Vid etablering av intensiva tak kan lasten av vegetationen variera, allt från hundratals kilo till 

flera ton. Hur taket ska användas och skötas om är därför viktiga faktorer att ta hänsyn till 

innan byggnation. Intensiva tak har en högre belastning på byggnaden än vad extensiva- och 

semi-intensiva tak har då dessa, i första taget, inte är gjorda att vistas på (greenroof 2018). 

Jordlagret på ett extensivt tak kan i vissa fall vara några få centimeter djupt och kan därför 

enbart upprätthålla låga, varaktiga och hållbara växter som suckulenter. När jordlagret är 

väldigt tunt kan gröna tak placeras på existerande byggnad och tak utan förstärkning eller stöd 

(Bengtsson 2005). 

 

2.2. Hydrologi och dagvattenhantering 

2.2.1. Avrinning 

Ett alternativ för att öka infiltrationen och fördröjningskapacitet är att nyttja takytorna som 

enligt Stovin (2010) utgör 40–50% av stadens ogenomträngliga ytor och belägga dessa med 

växter. Gröna tak har en förmåga att absorbera en andel av nederbörden vilket hjälper till att 

motverka problemen med den kraftiga avrinningen från traditionella tak (Carter & Rasmussen 

2006). Den förhöjda upptagningsförmågan hos gröna tak kan förklaras av dess hydrologiska 

egenskaper som är beroende av takets uppbyggnad, växterna fångar upp regnet som sedan 

infiltreras och absorberas i växtbädden och dräneringslagret (Stovin 2010). Enligt Stovin 

(2010) kommer nederbörden sedan avlägsnas från taket via antingen dränering eller 

avdunstning. 

 

Klimatförändringarna väntas medföra ökade nederbördsmängder med intensiva regn och 

ökade översvämningsrisker. Städernas hårda ytor, i form av bebyggelse och asfalterade 

markyta, leder till att regnet inte kan sippra ner i marken och rinner istället ovanpå och samlas 

upp av avlopp och system för dagvattenhantering.  De större regnmängderna bidrar till att 

systemen fylls på snabbare och ökar därför risken för översvämningar och att orenat 

avloppsvatten släpps ut i vattendragen. Stadens träd och växtlighet kan, genom sin förmåga 

att lagra vatten samt göra marken mer porös och mottaglig för vatten, hjälpa till att förhindra 

dessa problem. På grönytor med träd är dagvattenavrinningen 60 % mindre än för rena 

asfaltsytor vid normala sommarregn (Naturvårdsverket u.å). 
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Ett avrinningsområde kan definieras som det område där vattnet från nederbörd rinner fram 

till en viss plats (NE u.å). Inom avrinningsområdet kan vattnet magasineras tillfälligt innan 

det avdunstar eller rinner av, avdunstning av vatten kan ske från våta ytor och från bar 

markyta. Avrinningen är en process som kan pågå i dagar efter nederbörd som varit varaktig i 

enbart några timmar (Grip & Rodhe 2016). 

 

För att skapa en hållbar dagvattenhantering bör dagvattnet omhändertas i direkt anslutning till 

källan, alternativt i nära anslutning. Fördröjning och infiltration är två viktiga pusselbitar när 

det kommer till att bibehålla vattenbalansen (Alm & Pirard u.å). Infiltration sker till stor del 

på grönytor vilket betyder att en ökning av gröna ytor i urban miljö har en positiv effekt på 

dagvattenhanteringen. Men det finns en problematik med att öka arean grönytor som enligt 

Mentens et al (2006) beror på höga markkostnader i kombination med ogenomträngliga ytor i 

stadsmiljön vilket bidrar till höga kostnader vid anläggning av grönytor.   

 

Mentens et al (2006) har utfört en studie på vilken effekt gröna tak har för avrinningen i 

Tyskland. Studien var en jämförelse mellan tre stycken olika taktyper, ett konventionellt tak, 

ett tak med grusbeläggning och två stycken gröna tak. Resultaten visade att avrinningen 

varierade från 15% till 91% beroende på takbeläggning, där det gröna intensiva taket hade 

lägst avrinning. Studien redovisade också skillnaden i avrinning på årsbasis mellan de två 

gröna taken. Det intensiva taket med ett substratdjup mellan 150 – 350 mm hade en avrinning 

på 25% av den årliga nederbörden medan det extensiva taket med ett djup 30 – 140 mm på 

växtbädden som hade en genomsnittlig avrinning på 50%. Den årliga avrinningen för ett grönt 

tak kan därför kopplas till nederbörd på årsbasis, takbeläggningen, antal lager och substratets 

djup, för ett konventionellt tak blir den årliga nederbörden styrande för avrinningen (Mentens 

et al 2006). 

 

En liknande studie utförd i delstaten Georgia, USA, av Carter och Rasmussen (2006) visar på 

det gröna takets ökade förmåga att magasinera vatten vilket resulterar i minskade flödestoppar 

och därmed minskad avrinning. Enligt Carter och Rasmussen (2006) varierar förmågan för 

gröna tak att absorbera nederbörd beroende på nederbördens intensitet och varaktighet, i deras 

studie visade det sig att den största skillnaden mellan det gröna- och svarta taket förekommer 

vid nederbördens inledande fas. Det gröna taket har en förmåga att uppta nederbörd till det 

når sin mättnadspunkt, vid den punkten sker en utjämning av skillnaden i avrinning mellan 

gröna och svarta tak (Carter & Rasmussen 2006). Det förekommer också en 
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avrinningsfördröjning mellan olika taktyper vilket Nicholaus et.al (2005) redovisar i en studie 

där ett grustak, ett grönt tak med växter och ett med enbart växtbädden studerats under en 14 

månaders period. I studien delades nederbörden upp i tre stycken kategorier, lätt-, mellan- och 

kraftigt regn. Det framgick att det vid lätt regn förekom en fördröjning i avrinningen på 55min 

på det gröna taket från att det startade regna, detta var 15 min långsammare jämfört med 

grustaket. Fördröjningen minskade sedan när liknande mätningar utfördes vid kraftigare 

nederbörd (Nicholaus et al 2005). Samma studie visade också att det förekommer en 

fördröjning vid själva avrinningen då det hela processen pågick under 2.5h för grustaket och 

3h för växtbädden och det gröna taket. 

 

Berndtsson (2010) pekar ut klimat, årstider och takets karaktär med avseende på 

vegetationstyp och substratets djup som en del av faktorerna som styr avrinningen och 

magasineringskapaciteten hos ett grönt tak. Mentens et al (2006) pekade även i sin studie ut 

den betydande rollen årstiden har på absorptionsförmågan, då det avdunstar mer vatten från 

taket under de varmare årstiderna vilket resulterar i att taket inte kräver lika lång tid för att 

återfå sin vattenupptagningsförmåga.  

 

2.2.2. Magasinering 

Att det finns ett samband mellan takets magasineringskapacitet och regnets intensitet är 

tydligt enligt Carter och Rasmussen (2006), deras studie visar på att den största förmågan att 

absorbera nederbörd, uttryckt i procent förekom vid mildare regnfall. I deras studie 

redovisades en fasthållande förmåga på 88% vid regn under 25 mm, vid regn mellan 25 – 76 

mm var magasineringsförmågan över 54% och vid nederbörd över 76 mm blev den 

absorberande förmågan nästan 48%. Liknande samband kan även återfinnas i andra studier. 

Nicholaus et al (2005) kunde i sin jämförelse mellan ett grustak och två typer av gröna tak 

visa att det gröna taket hade en högre magasineringskapacitet i procent jämfört med grustaket, 

vid nederbörd mellan 2 – 6 mm magasinerades nästan 83% i det gröna taket medan grustaket 

enbart kunde uppta ca. 34%. Denna trend blev återkommande även vid kraftigare regnfall >6 

mm. 

Lutningen på taket har också en inverkan när det kommer till magasineringskapaciteten. 

Sambandet som följer där är att en ökad taklutning minskar den magasinerade volymen, om 

taket lutar kan det förekomma skillnader på 23% mellan ett tak som lutar 2˚ respektive 14˚. 



9 

 

Även här har också regnets intensitet en negativ påverkan på magasineringskapaciteten 

(Villarreal & Bengtsson 2005). 

 

2.2.3. Dagvattenkvalité 

I vattendirektivet har EU tagit ett helhetsgrepp för arbetet mot en förbättrad kvalitet och 

förhållanden för sjöar, grundvatten och vattendrag. Målet är att alla ytvattenförekomster ska 

nå en god och hög ekologisk och god kemisk status, samt att grundvattnet ska nå god 

kvantitativ och kemisk status (Karlstad kommun 2013). Karlstad kommun belyser också att 

54 ytvattenförekomster, 23 sjöar och 31 vattendrag, är klassade av vattenmyndigheten. Av 

detta bedöms 61 % av sjöarna och 74 % av vattendragen inte uppnå den goda ekologiska 

status som målet pekar mot.   

 

Gröna tak har generellt sett inte så stor påverkan på koncentrationen av tungmetaller i 

avrinningsvattnet, men den totala mängden tungmetaller som lämnar taket är mindre än ett 

konventionellt tak då ett sedumtak minskar vattenavrinningen från taket (Gregorie & Clausen 

2011 refererad i Falk 2016).  

 

2.2.4. Nederbörd 

Nederbörd utgör tillsammans med smält- och dräneringsvatten det som kallas dagvatten, det 

finns olika metoder för att hantera dagvattnet både på naturlig väg och genom 

dagvattenledningar. På naturlig väg infiltreras vattnet eller färdas via diken ut till större 

vattendrag samtidigt som vattnet renas på vägen. Där naturen inte har möjlighet att hantera 

dagvattnet finns dagvattenledningar som antingen kan vara separata eller kombinerade med 

avloppsledningarna. I de kombinerade ledningarna leds dagvattnet till ett reningsverk innan 

det släpps ut i åar och hav. Om ledningarna istället är separata transporteras vattnet till 

närmaste vattendrag där vattnet magasineras innan det färdas vidare till åar och hav, på vägen 

renas vattnet på naturlig väg av växter (NSVA u.å). Det förändrade klimatet och ökad andel 

hårda ytor i städerna kommer leda till att avrinningen ökar, vilket ställer högre krav på 

dagvattenhanteringen där det kommer behövas helhetslösningar för att möta framtidens klimat 

(Dahl u.å). 

Historiskt sett har nederbörden både ökat och minskat genom åren samtidigt som den varierat 

mellan årstiderna och beroende på geografiskt läge (Wern 2012), för Sverige har nederbörden 

generellt ökat under både vintern- och sommarmånaderna. Om fördelningen över landet 
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analyseras visar det på en minskning i söder samtidigt som det ökat i norr. Trots den 

reducerade nederbörden i söder redovisar Bengt Dahlström (2006) i sin rapport Regnintensitet 

i Sverige att extrema nederbördsförhållanden förekommer alltmer i denna del av landet. I takt 

med att vi får ett varmare klimat kan vi förväntas ökad nederbörd då atmosfären blir mer 

benägen att hålla vattenånga (Dahlström 2006), detta kan också vara en bidragande faktor till 

att extrem regnintensitet kommer bli vanligare enligt Hernebring och Mårtensson (2013). 

Inom hydrologin används ofta begreppet återkomsttid för att beskriva frekvensen av ett 

specifikt väder, det är därför användbart vid uppskattning av extrema väder. Återkomsttiden 

kan användas för att benämna frekvensen hos ett flertal parametrar som t.ex. vattennivå, 

regnmängd och vattenflöde men även scenarion kopplade till temperatur, vindhastighet och 

snödjup. Om återkomsttiden ansätts till 10 år för ett scenario kan det sannolikt inträffa en 

gång vart 10:e år (Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut [SMHI] 2018b).  

Enligt SMHI (2018b) beräknas återkomsttider på befintliga mätdata, vilket innebär att det 

måste finnas mätdata att studera. Detta gör att det uppstår en osäkerhet med begreppet 

återkomsttid då det inte tar hänsyn till eventuella förändringar i framtiden. Bengt Dahlström 

(2006) pekar på samma problem med klimatförändringar vid framtagande av 

dimensionerande regnintensiteter, statistik över regnhändelser för en ort i nuläget behöver inte 

vara representativ i framtiden.  

När det faller stora mängder regn som avviker från normala förhållanden kan det klassas som 

extrem nederbörd, vilket förenklat kan benämnas som skyfall. För att det ska klassas som 

skyfall ska nederbördsmängden uppgå till 40 mm på ett dygn (SMHI 2015). SMHI (2018b) 

har tagit fram varningar för höga flöden och dess återkomsttider. Varningarna förekommer i 

klass 1 - 3. Klass 1 varningen innebär högt flöde och har en återkomsttid på 2 - 10 år och 

utgör risk för översvämning på utsatta ställen.  

Hernebring (2006) skriver i sin rapport att Karlstad har en regnvaraktighet per år på 6,29% 

vilket är topp fem av de 15 kommuner som behandlas i rapporten, regnvaraktigheten är hur 

stor del av året det totalt sett regnar. Enligt samma rapport har Karlstad, i genomsnitt bland de 

högre volymerna per regntillfälle med sina 7,9 mm, detta om de två nordligaste kommunerna 

(Sundsvall och Skellefteå) räknas bort i projektet då dessa kan uppträda som missvisande 

eftersom det inte förekommer något regn under vinterhalvåret (Hernebring 2006). 
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2.2.5. Dagvattenledningar 

Statistik och mätningar över extrema regn utförs enligt Hernebring och Mårtensson (2013) på 

dygnsnederbörd, vilket innefattar allt regn som faller inom några minuter upp till 24h, detta 

eftersom det oftast är korttidsnederbörd som resulterar i uppkomsten av problem för 

dagvattensystemet. Vid bedömning av kapaciteten hos dagvattensystemet måste både 

nederbördens varaktighet och volym beaktas, eftersom en större volym regn som sprids ut 

över ett helt dygn nödvändigtvis inte behöver få katastrofala följder jämfört med om samma 

volym faller inom loppet av några minuter (Hernebring & Mårtensson 2013) 

 

Samhällets VA-system är dimensionerat för att avleda vattenmassor vid normala nederbörds 

förhållanden, men vid extrem nederbörd blir påfrestningarna på ledningarna för stora 

(Hernebring & Mårtensson 2013), problemen kan spåras tillbaka till miljonprogrammet där 

utvecklingen av städer ökade i en högre takt än utbyggnaden av dagvattensystemen (Dahl 

u.å). När det lokala dagvattensystemet överbelastas kan det resultera i översvämningar 

eftersom vattnet tar sig upp bakåt i systemet via avloppsledningarna vilket leder till 

översvämningar i fastigheter, det kan också leda till att viadukter svämmas över och inte går 

att trafikera då vattnet inte har någonstans att ta vägen.  

 

I Sverige är ca 13% av dagens avloppsystem kombinerade. Det separata avloppssystemet är 

utformat för att inte rena vatten i onödan och därmed minska belastningen på reningsverken. 

Det separata systemet har kompletterats över tid för hantera nya problem, på 1980-talet när 

dräneringsvatten avlägsnades från fastigheten genom självfall, detta kunde orsaka problem 

med källaröversvämningar då vattnet kunde tryckas tillbaka i ledningarna. Problemet 

hanterades på 90-talet genom att installera pumpar som skulle motverka risken att vattnet tar 

sig upp mot grundmuren (Svenskt vatten 2016). 

 

Befintliga avloppssystem har konstruerats över en väldigt lång tidsperiod och har därför 

varierande kapacitet eftersom principerna för dimensionering förändrats över tid. Detta 

medför att det befintliga dagvattensystemet inte är dimensionerat för att klara dagens rådande 

klimat, vilket medför att risken för översvämningar ökar (Svenskt vatten 2016).  

 

2.2.6. Hållbar dagvattenhantering  

Hållbar dagvattenhantering innebär att dagvattnet hanteras på ett effektivt sätt som inte 

hämmar samhällsutvecklingen för framtida generationer. Principen om hållbar 



12 

 

dagvattenhantering bygger på att avlasta dagvattenledningarna och reningsverken, för att 

uppnå detta kan flertalet åtgärder tillämpas som fördröjer och transporterar dagvattnet, 

exempel på åtgärder är ränndalar i anslutning till stuprör, infiltrationsytor, genomsläppliga 

beläggningar och växtbäddar (Alm & Pirard u.å).  

Ränndalar har i huvuduppgift att transportera vatten till förslagsvis en infiltrationsyta eller 

annan uppsamlingsplats. Detta sker ytligt och därav minskar behovet av dagvattenledningar.  

Ränndalar kan med fördel kombineras med stuprörskastare för att leda bort vattnet från en 

fastighet. Infiltration innebär att vattnet kan tränga ner genom marken för att sedan upptas av 

grundvattnet eller av ett dräneringssystem, dessa egenskaper påverkas av markens geologiska 

förhållanden. När vattnet infiltreras kan det också bidra till att vattnet renas genom att större 

partiklar inte lyckas tränga igenom marken. Genomsläppliga beläggningar och växtbäddar två 

tillämpningar av infiltration, där genomsläppliga beläggningar används för att göra vanligtvis 

ogenomträngliga ytor öppna för infiltration. Detta kan tillämpas t.ex. genom att lämna hålrum 

som sedan fylls med grus eller gräs som tillåter infiltration. Växtbäddar förekommer i två 

varianter, med tät och genomsläpplig botten. Växtbäddar med tät botten tillåter inte att det 

infiltrerade vattnet blandas med grundvattnet, vilket kan vara fördelaktig vid 

markföroreningar (Alm & Pirard u.å).  

Augustenborg är ett exempel på en stadsdel i Sverige som arbetat mycket med att skapa en 

hållbar dagvattenhantering, detta genom att övergå till en mer öppen dagvattenhantering där 

kanaler och dammar implementerats. Vattnet i Augustenborg transporteras i kanaler där 

fördröjning sker via kringliggande vegetation eller fysiska hinder. Dagvattnet samlas sedan 

upp i dammar som är utformade på ett sådant sätt att även de till viss grad ska kunna 

översvämmas utan orsaka skador på fastigheter. Från de lokala dammarna transporteras 

vattnet sedan bort ifrån stadsdelen. En av utmaningarna med projektet var att hitta plats för 

kanaler och dammar samtidigt som byggnader och infrastrukturen inte utsätts för skador, 

lösningen på detta var att integrera dammar med befintliga grönytor och kanalerna anlades 

ovanför nedgrävda ledningar. Den öppna dagvattenhanteringen i Augustenborg utformades 

för att komplettera det befintliga systemet som var underdimensionerat, den nya lösningen var 

planerad att klara ett regn med återkomsttiden 15 år, men kapaciteten visade sig vara högre då 

stadsdelen 2007 drabbades av ett 50 års regn utan några skador som följd (SMHI 2018c).  
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2.3. Övriga nyttor kopplade till gröna tak, socialt ekologiskt och tekniskt 

2.3.1. Gröna tak som isolering  

Sedumtak når sällan en temperatur högre än lufttemperaturen i varmt klimat då lagret av 

substrat och växter motverkar detta. Det beror på att sedumtaket avger värme genom 

evaporation av vatten och skyddar mot solens strålning. Som det nämndes i kapitel 1.1 har 

gröna tak en isolerande förmåga på byggnaderna, speciellt under de kallare månaderna, vilket 

minskar värmeförlusterna genom taket (He & Jim, 2010). Detta beror på att växtsubtratet 

tillför en termisk massa och skapar en barriär som förhindrar den varma luften att ta sig ut 

genom taket, samtidigt som luftfickorna i jordskiktet och rötterna bidrar till extra isolering. 

Hur effektiv isoleringen är på taket beror av fukthalten i jorden, ju högre fukthalt desto högre 

blir värmeledningsförmågan för jorden vilket medför sämre isolering (Mardan 2015). Gröna 

tak ger alltså en kylande effekt under årets varma perioder och minskar uppvärmningsbehovet 

under vinterhalvåret (He & Jim, 2010). Det gröna taket kan ha en stor betydelse för 

byggnader som saknar isolering eller har bristfällig isolering hos det underliggande taket då 

det fungerar som ett isolerande material som också kan sänka byggnadens energiförbrukning 

(Falk 2016). 

 

2.3.2. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald 

I dagens moderna samhälle används olika naturresurser som sedan industrialiseringen har 

ökat så kraftigt att naturen inte hinner återvinna allt som förbrukas (Wirtén 2016). Alla 

naturresurser är dock inte ekosystemtjänster, utan särskiljer sig genom att vara beroende av 

levande organismer. Termen ekosystemtjänster formades i början av 2000-talet av studien 

Millenium Ecosystem Assessment (MEA) som klargör läget hos världens ekosystem med 

beaktning till ekosystemtjänster och deras inverkan på ekonomi och samhälle 

(Naturvårdsverket 2018). Ett ekosystem är en avgränsad vatten- och markyta där 

mikroorganismer, djur, växter och insekter är beroende av varandra i ett kretslopp. Det tillför 

multifunktionalitet, vilket menar att det bidrar till flera tjänster på samma gång. Tjänsterna 

delas vanligtvis in i fyra grupper: 

 

• Försörjande: till exempel spannmål, dricksvatten, trävirke, bioenergi 

• Reglerande: till exempel luftrening, pollinering, klimatreglering 

• Kulturella: till exempel friluftsliv, hälsa, naturarv och turism 
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• Stödjande: för att övriga tjänster ska fungera, till exempel fotosyntes och bildning av 

jordmån (Naturvårdsverket 2018).  

 

Tätorternas grönområden rivaliserar med det ökade behovet av bostäder och infrastruktur. 

Grönytor i olika former främjar olika livsmiljöer för djur och växter, den biologiska 

mångfalden och i sin tur ekosystemtjänster (Falk 2016). Den gröna infrastrukturen, i form av 

träd, trädgårdar, parker och grönområden, är viktig för att arter ska kunna röra sig mellan 

olika livsmiljöer och föröka sig (Naturvårdsverket 2018). Myndigheten belyser också att 

ungefär 10 % av svampar, växter och djur idag är hotade (Naturvårdsverket 2017a) samtidigt 

som smådjuren har en avgörande roll för ekosystemet då cirka 70 % av jordens viktigaste 

jordbruksgrödor pollineras av insekter (Naturvårdsverket 2017b). Skogsbruket har haft en 

negativ inverkan på växt- och djurliv då efterfrågan på virke ökat avverkningen under de 

senaste åren, något som har varit en nackdel för skogarnas biologiska mångfald. Sedan mitten 

på 1800-talet har 200 arter förlorats (Naturvårdsverket 2017c), där cirka 25 %  av alla 

däggdjursarter idag är utrotningshotade (Persson & Persson 2015). Gröna tak fungerar som 

korridorer och kan föra samman olika habitat (Kim 2004 refererad i Falk 2016) samt att det 

genom inventeringar i centrala London år 2002 visade sig att det fanns 48 olika arter på tre år 

gamla sedumtak (Grant 2006 refererad i Falk 2016).  

 

Gröna tak kan därför vara ett sätt att arbeta mot att bevara mångfalden av alla arter i Karlstad 

då Karlstad kommun belyser i sin rapport Naturvårds- och Friluftsplan (2016) att ungefär 403 

arter är rödlistade. De arter som Karlstad kommun valt att utse som rödlistade arter är en del 

av det nationella arbetet mot att uppnå miljökvalitetsmålen och för att skapa levande skogar, 

ett rikt odlingslandskap, levande sjöar och vattendrag, myllrande våtmarker och en plats där 

Karlstadsborna har tillgång till värdefulla områden för fritidsliv och förutsättningar för olika 

friluftsaktiviteter i kommunen. I dagsläget pågår skydd av flera naturområden i Karlstad 

kommun, men andelen skyddad natur har under de senaste åren varit densamma. Den 

viktigaste orsaken till detta är främst tydliga målkonflikter inom bostadsförsörjning. Även 

tillgången till grönområden har inte förändrats under de senaste åren (Karlstad kommun 

2017). Enligt Karlstad kommuns vision, Livskvalitet Karlstad 100 000 (2018), är utmaningen 

att värna om den biologiska mångfalden och naturens värde samtidigt som den växer. De 

förklarar vikten av biologisk mångfald i rapporten Strategisk plan - en del av styrmodellen: 
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”Sveriges mångfald av växter och djur lever i en mosaik av olika miljöer, från odlad mark, 

skogar och fjäll till våtmarker, vattendrag, sjöar och hav. Många arter och naturtyper utvecklas 

negativt och riskerar att försvinna på sikt. Att lyckas behålla en biologisk mångfald är 

avgörande för att ekosystem ska fungera. Utan många olika arter med skilda funktioner är 

risken stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar 

ekosystemen” (Karlstad kommun 2018, s.17). 

 

2.3.3. Klimat och luftkvalité 

I Sverige är luftföroreningar ett stort problem, såväl i andra delar av världen, och beräknas 

döda flera människor i förtid samtidigt som det påverkar miljön. Luftföroreningarna ger också 

negativa effekter i form av stora extrakostnader för samhället (SMHI 2014). Luftföroreningar 

bidrar till växtskador, nedsmutsning, försurning, övergödning, korrosion och 

klimatförändringar och kan ställa till med många problem lokalt. Föroreningarna kan till stor 

del förekomma som gaser eller partiklar i luften där de vanligaste består av kväve- och 

svaveldioxid, marknära ozon samt svävande partiklar av olika sammansättning, ålder och 

storlek. Andra viktiga luftföroreningar som påverkar miljön vi lever i är kolväten som bensen 

och polycykliska aromatiska kolväten (PAH) samt kolmonoxid och tungmetaller. 

Föroreningar kan till exempel bidra till att luftvägarna hos barn och vuxna blir infekterade 

samt att lungkapaciteten försvagas (Naturvårdsverket, 2018).  

  

Grönytor på tak kan ha en positiv inverkan på den lokala luftkvaliteten då växterna hjälper till 

att ta upp mindre partiklar och föroreningar genom att luften transporteras genom växtens 

klyvöppning där partiklarna reagerar eller tas upp av den (Baldocchi et al. 1987 refererad i 

Falk 2016). Sofie Engel och Saga Jernberg (2012) skriver i sin rapport att ett grönt tak kan ta 

upp så mycket som 0,2 kg partiklar per år och kvadratmeter.  Upptaget av luftföroreningar är, 

i enlighet med Naturvårdsverket (2017b), reglerande ekosystemtjänst som hjälper till att skapa 

en bättre miljö och öka människors välbefinnande. Enligt en studie gjord på 170 gröna tak i 

Chicago, USA, visade det sig att sedumtak har en förmåga att ta upp 85 kg luftföroreningar 

per hektar gröna tak och år. Föroreningarna bestod av 52 % O3, 27% NO2, 14 % PM10 samt 7 

% SO2. Gröna taks förmåga att ta upp föroreningar beror dock av koncentrationen av 

luftföroreningar, väder- och klimatförhållanden (Yang et al. 2008 refererad i Falk 2016). 

 

Att arbeta helhetsorienterat med en grönare struktur är viktigt för att kunna tillgodose städers 

och tätorters behov av att hantera balansen vid ökad nederbörd. I nuläget består stadsmiljön 

av mycket hårdgjorda ytor, vilket ibland kan innebära svårigheter för att behålla en behaglig 
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temperatur under till exempel varma sommardagar. En stad har, i förhållande till dess omland, 

en högre temperatur och luftfuktighet. Detta gör att städerna är extra sårbara vid 

temperaturförändringar, vindförhållanden och nederbörd. Byggnadsmaterial fungerar på 

natten som element och gör att städer kyls långsamt. I takt med att temperaturen ökar uteblir 

de svala nätterna, vilket bidrar till att de svaga grupperna inte kan återhämta sig och bereda 

sig för nästa dags värmebölja. Temperaturskillnaden mellan stad och landsbygd kan vara upp 

till 12 grader celsius (Boverket 2010).   

 

De platser som har goda, naturliga förutsättningar att hantera klimatförändringens effekter för 

områden kallas riskreduceringstjänster. En av dessa är den bostadsnära naturen som genom 

sina grönytor och träd hjälper till att dämpa dagvattenavrinningen, binda partiklar, absorbera 

ljud och ger skugga. Grönska är effektiva som klimatreglerare och en del vegetation har 

fördelen att de reglerar skugga och ljusgenomsläpp. Större grönområden kan sänka 

lufttemperaturen även för omkringliggande bebyggelse, därför är den större vegetationen - 

som höga buskar eller träd - viktiga för stadens mikroklimat. Grönskan kan dessutom bidra 

till samhällets energieffektivisering genom att den kan ge skugga åt byggnader (Boverket 

2010). 

 

I dagens samhälle påverkar stadsluften hälsan negativt genom alla små partiklar från till 

exempel industrier och bilar. Genom att plantera mer grönska i städerna kan mängden 

partiklar minskas med upp till 25 %. Ett stort träd kan ha en bladyta som motsvarar så mycket 

som två fotbollsplaner. Förutom att binda partiklar och giftiga ämnen bidrar träden med att ta 

upp koldioxid, ge skugga, producera syre och avdunstning av vatten med flera 

ekosystemtjänster. I städer med utsatta gatumiljöer kan träd även bidra till att mängden 

partiklar i luften kommer under gränsvärdena i inandningsluften. Trädplantering är dessutom 

ett kostnadseffektivt sätt att hantera dagvatten samtidigt som det skapar andra mervärden 

(Boverket 2010). 10 m2 extensivt tak kan dessutom ta upp lika mycket partiklar som ett 

fullstort träd (Näslund 2015). 

 

Cirka 25 % av Karlstads klimatutsläpp beräknas komma från transporter. År 2010 visade 

mätningar av luftföroreningar att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid överskridits och att 

Karlstad har svårt att nå de nationella målen för slitagepartiklar (PM10) och ozon. De mest 

belastade gatorna uppnår inte delmålen för PM10 eller bensen. Under 2008 släpptes det ut 

totalt 730122 ton koldioxidekvivalenter, vilket innebär cirka 8,7 ton per Karlstadsbo (Karlstad 
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kommun 2013). Enligt Karlstads vision ska dock luften och klimatet vara så rent att människa 

och miljö inte skadas samt att invånarna inte exponeras eller påverkas negativt av skadliga 

ämnen. Kommunen vill att luftföroreningarna ska minska då detta fortfarande  har stor 

negativ påverkan på både människa och miljö (Karlstad kommun 2018). Karlstad (2016) 

belyser också att de vill minska utsläpp av klimatgaser med 20 % till 2015 och 30 % till och 

med 2020, jämfört med 2009.  

 

2.3.4. Sociala förutsättningar 

Sammanhängande grönytor med växtlighet på till exempel tak är viktiga på både kvarters-, 

stadsdels- och kommunnivå för att skapa samband med omgivande landskap. Människors 

upplevelse förstärks av grönska om det finns möjlighet att röra sig längre sträckor med 

sammanhängande grönstruktur. Hustak med grönska, till exempel intensiva gröna tak med 

möjlighet till större vegetation som Falk (2016) refererar till Getter & Rowe (2006), kan ge 

närodlad och egenproducerad mat samtidigt som det kan öka reaktion, hälsa, lärande och ökad 

social gemenskap (Boverket 2017). 

 

Naturens och grönskans betydelse som rekreationskälla för människan har under senare tid 

haft större och större innebörd och fokus i dagens samhälle. Att natur och grönska kan hjälpa 

till vid stresshantering, smärtlindring, krisbearbetning och mental återhämtning har funnits 

som kunskap i flera tusen år och har dessutom fått stöd av vetenskaplig fakta. Under 1970- 

och 1980-talet gjordes studier i ett vildmarksprojekt med två amerikanska miljöpsykologer - 

Rachel och Stephen Kaplan – som kom fram till slutsatsen att naturen har restorativa effekter, 

något som har bekräftats av både svensk- och internationell forskning på senare tid. Med de 

restorativa effekterna menas att människan hanterar sinnesintrycken i hjärnan på två sätt – i 

vardagen dominerar den riktade uppmärksamheten medan vilsamma sinnesintryck, som 

hanteras av spontan uppmärksamhet, domineras i naturen. Den riktade uppmärksamheten 

kräver mycket energi och kan leda till utmattning medan spontan uppmärksamhet leder till 

vila och återhämtning för den riktade uppmärksamheten (Naturvårdsverket 2006). I rapporten 

nämner även Naturvårdsverket följande kring vikten av natur och grönska i samhället: 

 

”Det handlar om den stora vinsten med att grundlägga en relation till naturen redan som barn 

för att senare i livet lättare kunna mobilisera naturen som kraftkälla. Det handlar om behovet 

av tätortsnära vardagsnatur, men också behovet av natur som ger känslor av mäktighet och 

orördhet.” (Naturvårdsverket 2006 s. 8) 
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2.3.5. Buller och ljud 

Buller är ett samhällsproblem som innebär kostnader för samhället. En inventering som 

gjordes i Karlstad år 2003 visade att ungefär 900 lägenheter hade ljudnivåer i fasaden som 

översteg 65 dBA, vilket är gränsvärdet för en godtagbar bullernivå (Karlstad kommun 2013). 

Bullerexponering orsakar inga direkta miljöskador men kan ge störningar för individen 

(sömn, samtal och rekreation), försämrad hälsa och produktionsbortfall. Samhällskostnaderna 

till följd av bullerexponering kan, enligt rapporten Bullervärden för samhällsekonomisk 

analys – Beräkningar för väg- och järnvägsbuller, delas in i tre grupper: 

 

”1. Resurskostnader i form av läkar- och sjukvård. Inkluderar både kostnader som finansieras 

via skatter och direkta betalningar av individen själv.  

2. Alternativkostnader i form av produktionsbortfall. Omfattar även “ickemarknadstjänster” 

utförda i hemmet samt förlorad fritid.  

3. Välfärdsförluster i form av övrig negativ påverkan till följd av bullerexponeringen. 

Störningar i olika former och ökad oro för följdeffekter som ett resultat av exponeringen är två 

exempel på möjliga välfärdsförluster.” (Andersson et al. 2009, s. 9).  

 

Enligt rapporten Värdet av gröna tak beskriver Anders Falk (2016) att hårda ytor i form av 

konventionella tak reflekterar ljud och bidrar till en ökad bullernivå i tätbebyggda områden 

och miljöer. Vegetation på tak kan istället ha en ljuddämpande effekt på omgivningen då 

växtligheten dämpar ljud genom absorption och diffusion av de ljudvågorna som färdas över 

byggnader och bostäder. Växtlighet på en byggnad kan hjälpa till att sänka bullret från 

trafiken från 3-4 dBA. Gaturum som kläs av vegetation kan hjälpa till att mjukgöra de hårda 

ytorna mellan vägar och bostäder. Buskar och träd kan även dölja bullerkällan så att bullret 

upplevs som mindre besvärande (Boverket 2010). 

 

Enligt Van Renterghem och Botteldooren (2008) kan gröna tak hjälpa till att sänka 

bullernivån i specifika frekvenser. De menar att extensiva tak med tjockleken 5 cm kan sänka 

bullernivån med 4 dB i frekvensen 1000 Hz samt att extensiva tak med tjockleken 10 cm kan 

sänka bullernivån med 10 dB och 4 dB i frekvensen 500 Hz. Dock menar Van Renterghem 

och Botteldooren att grön tak inte hade en lika stor effekt på bullerreducering i frekvenserna 

125, 250 och 500 Hz för extensiva tak med tjockleken 5 cm.  
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2.3.6. Ekonomiska förutsättningar 

I rapporten Gröna tak för hållbar utveckling (Näslund 2015) jämförs kostnaderna för gröna 

tak och svarta tak i två olika tidsintervall med en totalarea på 6131, 25 m2 – 30 år och 60 år. 

30 år motsvarar livslängden för det svarta taket medan 60 år motsvarar livslängden för det 

gröna taket. Näslund redovisar investerings- och underhållskostnaderna i sin rapport: 

 

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

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

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

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

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

eftersom en nyläggning av det svarta taket har hunnit ske under den tiden och räknas därför in 

som en underhållskostnad. Det svarta taket kostar alltså 1 648 080 kr på 60 år medan det gröna 

taket kostar 336 000 kr på 60 år. Vilket innebär att det lättskötta sedumtaket är billig att 

underhålla” (Näslund 2015 s. 23). 

 

Beräkningarna som Näslund gjort i sin rapport utgår från nuvärdesberäkning för de två 

alternativen. I rapporten framgår det att svarta tak var det billigare alternativet för den 

enskilda livslängden, vilket visar att det med en kortsiktig investering är mer ekonomiskt 

lönsamt att investera i ett svart tak medan det under ett längre tidsintervall är mer ekonomiskt 

lönsamt att investera i ett grönt tak (Näslund 2015). Bengt Kriström (Kriström, B 2014; 

Bergman, M 2014) skriver dock i rapporten Samhällsekonomiska analyser av miljöprojekt – 

en vägledning, att användning av samhällets resurser kan belysas med hjälp av 

samhällsekonomisk lönsamhetskalkyl, som också kan kallas samhällsekonomisk 

lönsamhetsbedömning. Denna typ av metod är en utvidgad form av privat lönsamhetskalkyl 

och har sina rötter i ekonomiska analyser av offentlig verksamhet i 1800-talets Frankrike och 

England. Kalkylen bygger på att det finns en viss skillnad mellan vad som är lönsamt ur ett 

privatekonomiskt- och samhällsekonomiskt perspektiv. Ett företag kan redovisa föreslagna 

investeringar som nödvändigtvis inte behöver betyda att det är samhällsekonomiskt motiverat. 

Investeringar som visar sig vara privatekonomiskt icke lönsamma kan ur ett 

samhällsperspektiv vara lönsamma. 
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3. Lokala förutsättningar 

Karlstad ligger på Klarälvens delta vid Vänerns norra strand, mitt emellan Stockholm och 

Oslo, och har cirka 91 000 invånare samt 140 000 invånare i Karlstadsregionen (Karlstad 

kommun 2018). Staden ligger i landskapet Värmland och är mest känd för sin vackra natur 

och sjöar. I nuläget står Karlstad inför den största stadsomvandlingen i modern tid, där miljön 

ska vara levande, utvecklande samt med god framkomlighet. Flera nya bostadsområden och 

stadsdelar växer fram genom byggnation av 10 000 nya bostäder tillsammans med utveckling 

av tätorterna, allt för att staden ska växa (Karlstad kommun, u.å).  

 

”Visionen Livskvalitet Karlstad 100 000 är en riktningsvisare för kommunens 

utvecklingsarbete. Till visionen finns ledstjärnan Den goda gröna staden som handlar om att 

Karlstad ska stå för en miljömässigt hållbar tillväxt. Vi ska ligga steget före och vara 

innovativa för att stimulera en hållbar utveckling” (Karlstad Kommun u.å, s.2).  

 

Karlstad kommun strävar också efter att minska mängden utsläpp till luft och vatten, och vill 

fram till år 2020 minska växthusgaserna med 25 %  (Karlstad kommun u.å). Enligt Karlstads 

hemsida har luftkvaliteten under de senaste årtionden blivit allt bättre, men de belyser  ändå 

att luftföroreningarna måste fortsätta minska för att reducera risker för att vattenområden och 

luft inte blir mer förorenat än vad de redan är (Karlstad kommun 2017). 

 

Studien kommer att fokusera på de mest centrala delarna av Karlstad, närmare bestämt 

Tingvallastaden, avgränsningen går att se i figur 1. Utvärdering av potentialen för gröna tak 

har i första hand utförts med hänsyn till kulturarvet i Tingvallastaden, vilket innebär att k-

märkta byggnader uteslutits. Den potentiella andelen gröna tak ansattes till resterande 

byggnader som inte var k-märkta, för att avgöra vilka byggnader som var k-märkta har en 

webbkarta över Karlstads kulturmiljö studerats, kartan går att finna på kommunens webbplats 

(Karlstads kommun 2018). Takytor för byggnader inom Tingvallastaden har tagits fram 

genom mätningar från webbkartan över Karlstads kulturmiljö och arean för hela det studerade 

området hämtades från google maps och verktyget Daft logic som är ett beräkningsverktyg 

för areor (Daft logic 2017).  
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Tabell 1: Area för relevanta ytor inom avgränsat område.     

Rubrik Area [ha] 

Tingvallastaden  48,445 

Hårdgjorda markytor 40,445 

Area för byggnader i Tingvallastaden 8,0 

K-märkta byggnader  5,54 

Icke k-märkta byggnader 2,46 

 

 

 

 

Figur 1: Området inom den gröna markeringen har studerats. Bilden är hämtad från google maps. 

 

Kapaciteten hos dagvattenledningarna i Tingvallastaden kan vara problematisk att framta då 

systemen utvecklats i takt med stadsutvecklingen. Ett rimligt värde att utgå ifrån är att 

dagvattensystemet inte ska svämmas över mer än en gång vart 10:e år, det ska med andra ord 

klara ett regn med återkomsttiden 10 år.   

 

Avrinningskoefficienter 

Avrinningskoefficienten uttrycker hur stor del av nederbörden som avrinner från en yta efter 

magasinering, infiltration och avdunstning. Det finns ett samband mellan storleken på 

avrinningskoefficienten och ytans hårdhet där en hårdare yta ger en högre avrinning 

(Tegelberg & Svensson 2013). Tegelberg och Svensson (2013) redovisar i sin rapport 
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avrinningskoefficienter för olika ytor, en sammanställning av avrinningskoefficienter visas i 

tabell 3.  

 

Tabell 2: Avrinningskoefficienter för olika ytor hämtade från Tegelberg och Svensson (2013).  

Typ av yta Avrinningskoefficient 

Tak 0,9 

Väg 0,8 

Hårdgjort 0,8 

Permeabelt 0,2 

Grönyta 0,1 

 

Återkomsttider  

Länsstyrelsen Värmland (2014) har tagit fram en klimatanalys över extrema 

nederbördshändelser från mätningar utförda mellan 1995 - 2011, men även en framtida 

projektion där värden för åren 2071 - 2100 uppskattats för Karlstad. Varaktigheten för de 

regnfall som behandlades under kategorin extrem nederbörd var på 30 min och 60 min 

(Länsstyrelsen Värmland 2014), dessa varaktigheter har varit en utgångspunkt i studien. 
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4. Hydrologi och dagvattenhantering          

Denna del av rapporten kommer behandla frågor kopplade till de hydrologiska förhållandena i 

Karlstad och vad gröna tak har för påverkan på vattenupptagningsförmågan och avrinningen i 

Tingvallastaden. Indata för de båda taken kommer att presenteras under delen ”Tak”, följt av 

en beskrivning av de olika testfall som använts. För att förstå beräkningarna presenteras 

samtliga formler som använts för att komma fram till resultatet. I resultat har en 

sammanställning utförts för att plocka ut de mest kritiska värdena för avrinningen, dessa 

värden uttrycks som procent (%) i resultatet. Resterande värden som inte redovisas i resultatet 

går att återfinna i bilagorna 1 – 12 tillsammans med flöden uttryckt i l/s samt magasineringen 

uttryckt i volym (m3) och procent (%).  

 

4.1. Metod  

För att beräkna hur gröna tak kan reducera översvämningsrisken i centrala Karlstad har två 

typer av gröna tak ställts mot de svarta taken i sex stycken testfall, tre stycken på varje tak. De 

olika testfallen består av att den potentiella arean gröna tak i Tingvallastaden ändras.  

 

Tak 

Enligt Bengtsson (2005) kan gröna tak som har ett tunt substratdjup appliceras på befintligt 

tak utan att den befintliga konstruktionen förstärks, därför är det första taket ett extensivt 

sedumtak. Byggnaderna i Tingvallastaden har till stor del branta taklutningar, därför måste det 

gröna taket även anpassas efter detta krav. Svenska naturtak (u. å) presenterar på sin hemsida 

ett grönt tak anpassat för större taklutningar mellan 21 - 45 grader, information om taket 

redovisas i tabell 4. Det andra taket är ett intensivt trädgårdstak som kräver en rekonstruktion 

av den befintliga byggnaden då taket är anpassat för lägre taklutningar och har högre vikt, 

information om taket redovisas i tabell 5.   
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Tabell 3: Indata för det extensiva sedumtaket, hämtat från Svenska naturtak (u. å).  

Indata extensivt sedumtak 

Vegetationstyp  Mossa-Sedum-Örter 

Substratdjup 80 – 100 mm 

Takets lutning 21 – 45 grader 

Avrinningskoefficient  0,4 

Magasinering  40 l / m² 

 

Tabell 4: Indata för det intensiva trädgårdstaket. hämtat från Svenska naturtak (2012).  

Indata intensivt trädgårdstak 

Vegetationstyp  Buskar-vedartade växter-gräs 

Substratdjup 260 – 600 mm 

Takets lutning 0 – 5 grader 

Avrinningskoefficient  0,2 

Magasinering  130 l / m² 

 

Att de båda gröna taken har olika egenskaper motiverades genom att studien undersökte 

skillnader mellan ett tak som kan appliceras i dagsläget och ett tak som visar ett framtida 

scenario. Det framtida scenariot används också för att se en generell potential som 

nödvändigtvis inte behöver vara anpassad för Karlstad och Tingvallastaden.   

 

Testfall 

De olika testfallen som använts utgår ifrån att arean gröna tak modifieras, vilket innebär att 

olika areor gröna tak implementeras på byggnaderna i Tingvallastaden. Arean i testfall 1 är 

vad som skulle vara genomförbart sett till andelen k-märkta byggnader i Tingvallastaden. 

Testfall 2 är en uppskattning av arean gröna tak utifrån vad som skulle vara genomförbart om  

k-märkta byggnader inte beaktas. Testfall 3 är om alla byggnader i Tingvallastaden skulle 

implementeras med gröna tak. Genom att räkna på flera olika areor skapas en bredd i 

beräkningarna, detta för att visa ett bredare perspektiv över vilken potential gröna tak kan ha 
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för dagvattenhanteringen och reducerade avrinningsflöden. Testfallen 1 – 3 har utförts två 

gånger, en gång på sedumtaket och en gång på trädgårdstaket. Varje testfall har beräknats för 

samtliga återkomsttider och regnvaraktigheter. I samtliga testfall har avrinningen och 

magasineringskapaciteten undersökts. Modifiering av areorna uttryckt i hektar [ha] redovisas i 

tabell 5.  

Tabell 5: Modifiering av gröna takets area samt hur stor procent det utgör av den totala takarean och arena på hela området.  

Testfall Area gröna tak [ha] Area gröna tak sett till 

totala takarean [%] 

Area gröna tak sett till 

områdets area [%] 

Testfall 1 2,46 30,7 5,1 

Testfall 2 4,0 50,0 8,3 

Testfall 3 8,0 100,0 16,5 

 

Flöden/Avrinning/Magasinering 

För att undersöka den potentiella reduceringen av risk för översvämning har det 

dimensionerande flödet för dagvattenledningarna framtagits för nederbörd med olika 

återkomsttid och varaktighet. De nederbördsfall som studerats har haft återkomsttiden 10, 20, 

50, 100 och 200 år, varaktigheterna för respektive återkomsttid har varit 10, 30, 60 min 

eftersom det är korttidsnederbörden som i de flesta fall är kritiska för dagvattensystemet 

(Hernebring & Mårtensson 2013). Beräkning av regnintensitet för olika återkomsttider och 

varaktigheter har utförts med hjälp av en formel framtagen av Dahlström (Svenskt vatten 

2011b refererad i Andersson 2015).  

𝑖Å = 190 ∗ √Å
3

∗  
ln(𝑇𝑅)

𝑇𝑅
0,98 +  2    (1) 

 

där 

iÅ= regnintensitet [l/s ha] 

TR = regnets varaktighet [minuter] 

Å = återkomsttid [månader]  
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Utifrån regnintensitet har en total nederbördsvolym över hela området tagits fram genom 

ekvation 2. 

𝑉𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑 =  𝑖Å ∗  𝑡𝑟 ∗ 𝐴     (2) 

Vnederbörd = nederbördsvolym [l] 

iÅ = regnintensitet [l/s ha] 

tr = regnets varaktighet [sekunder] 

A = area [ha] 

Regnintensiteten kan betraktas som ett flöde som är jämnt fördelat över det avgränsade 

området. Vnederbörd har därför använts för att beräkna ett flöde efter att de gröna takens 

magasineringsförmåga nyttjats, det reducerade flödet har tagits fram med ekvation 3.  

𝐹𝑟𝑒𝑑 =
(𝑉𝑛𝑒𝑑𝑒𝑟𝑏ö𝑟𝑑 −𝑉𝑚𝑎𝑔𝑎𝑠𝑖𝑛𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔)

𝑡𝑟∗𝐴
    (3) 

Fred = reducerat flöde [l/s ha] 

Vnederbörd = nederbördsvolym [l] 

Vmagasinering = upptagen volym av gröna tak [l] 

tr = regnets varaktighet [sekunder] 

A = avgränsade områdets area [ha] 

Magasineringskapaciteten (Vmagasinering) hos de gröna taken beräknades genom att multiplicera 

deras magasinering ur tabell 3 och 4 med areorna från de tre testfallen, då har en volym i liter 

erhållits för hur mycket vatten som kan förvaras i taken. Om Vmagasinering överstiger den totala 

volymen nederbörd som faller över taken ersätts Vmagasinering i ekvation 3 med den totala 

volymen som faller över taken, detta för att inte erhålla negativa flöden. Nederbörden som 

faller över taken erhålls genom att tillämpa ekvation 2.  

Beräkning av dimensionerande flöden har utförts för att fastställa hur mycket av nederbörden 

som behöver hanteras av dagvattenledningarna.  

 

𝑞𝑑𝑖𝑚 =  ∑ 𝐴𝑟𝑒𝑑 ∗ 𝑖(𝑡𝑟)     (4) 

𝐴𝑟𝑒𝑑 = 𝐴 ∗  𝜑     (5) 



27 

 

qdim = dimensionerande flöde [l/s] 

A = avrinningsområdets area [ha] 

φ = avrinningskoefficient [-] 

i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s ha] 

tr = regnets varaktighet 

Avrinningskoefficienterna som används i ekvation 5 är hämtade ur tabell 2, 3 och 4. 

Avrinningsområdets area är hämtad från tabell 1 som kompletterats med areor för respektive 

testfall från tabell 5. Det reducerade avrinningsområdet (Ared) beräknades för respektive ytor 

som har skiftande avrinningskoefficienter enligt ekvation 5. I denna studie har tre stycken 

olika delavrinningsområden förekommit, ett för svarta tak, ett för gröna tak och ett för 

resterande hårda ytor. Beräkning av dimensionerande flöde enligt ekvation 4 har utförts både 

före och efter applicering av gröna tak för att erhålla ett värde att jämföra skillnaderna i 

dimensionerande flöde. Vid beräkning av dimensionerande flöde efter att gröna takens 

vattenupptagningsförmåga nyttjats ersätter Fred den dimensionerande nederbördsintensiteten 

i(tr). 

 

4.2. Resultat   

Tabell 6 visar en sammanställning av hur mycket avrinningsflöden behöver reduceras för att 

inte överskrida kapaciteten hos dagvattenledningarna, reduceringen är framtagen från 

avrinningsflöden innan gröna tak implementerats. Avrinningsflöden utan gröna tak kan 

återfinnas uttryckt i l/s i bilaga 1 - 6. 

 

Tabell 6. Erforderlig reducering av dagvattenflöde för att klara flöden motsvarande ett 10-års regn   

 Varaktighet min [min] 

Återkomsttid [år] 10 30 60 

10 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

20 20,49 % 20,35 % 20,17 % 

50 41,31 % 41,10 % 40,83 % 

100 53,36 % 53,15 % 52,88 % 

200 62,95 % 62,75 % 62,50 % 
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Resultat från beräkningarna av avrinningsflöden visade att gröna tak i samtliga fall kan 

reducera avrinningen. Avrinningens reducering påverkas av följande faktorer: 

- Typ av grönt tak 

- Area gröna tak 

- Nederbördens varaktighet 

- Nederbördens återkomsttid 

Tabell 7: Visar reduceringen i procent vid implementering av 2,46ha sedumtak.   

Taktyp 
Area 

[ha] 

Återkomsttid 

nederbörd [år] 

Varaktighet 

nederbörd [min] 
Reducering [%] 

Sedumtak 2,46 10 10 17,49 

Sedumtak 2,46 10 30 12,55 

Sedumtak 2,46 10 60 10,76 

 

Tabell 8: Visar reduceringen i procent vid implementering av 2,46ha trädgårdstak.  

Taktyp 
Area 

[ha] 

Återkomsttid 

nederbörd [år] 

Varaktighet 

nederbörd [min] 
Reducering [%] 

Trädgårdstak 2,46 20 10 20,15 

Trädgårdstak 2,46 20 30 20,15 

Trädgårdstak 2,46 20 60 20,15 

 

Tabell 7 och 8 visar hur avrinningsflödet i Tingvallastaden skulle kunna reduceras om 2,46 ha 

av byggnaderna utrustas med gröna tak. För sedumtaket i tabell 7 är reduceringen inte 

tillräckligt stor för att klara kraftigare regn än vad dagvattenledningarna är dimensionerade för 

i dagsläget. För trädgårdstaket är det precis på gränsen att det klarar av att reducera flödet 

tillräckligt för att klara ett regn med återkomsttiden 20 år.  

Tabell 9: Den högsta respektive lägsta reduceringen i avrinningsflödet för sedumtaket.  

Taktyp 
Area 

[ha] 

Återkomsttid 

nederbörd [år] 

Varaktighet 

nederbörd [min] 
Reducering [%] 

Sedumtak 2,46 200 60 5,98 

Sedumtak 8,0 20 10 24,96 



29 

 

 

Tabell 10: Den högsta respektive lägsta reduceringen i avrinningsflödet för trädgårdstaket.  

Taktyp 
Area 

[ha] 

Återkomsttid 

nederbörd [år] 

Varaktighet 

nederbörd [min] 
Reducering [%] 

Trädgårdstak 2,46 200 60 13,56 

Trädgårdstak 8,0 10  10 28,33 

 

Tabell 11: Visar effekten av 4,0 ha gröna tak i Tingvallastaden.   

Taktyp 
Area 

[ha] 

Återkomsttid 

nederbörd [år] 

Varaktighet 

nederbörd [min] 
Reducering [%] 

Sedumtak 4,0 20 10 20,73 

Trädgårdstak 4,0 20 10 22,42 

 

Enligt tabell 9 går det att avläsa den högsta procentuella reduceringen i avrinningsflöden för 

sedumtaken. Reduceringen uppgick till 24,96 % vilket är tillräckligt mycket för att 

ledningarna inte ska svämmas över vid ett regn med återkomsttiden 20 år. Det högsta 

reducerade avrinningsflödet i studien uppgick till 28,33% och går att avläsa i tabell 10. Detta 

flöde är också tillräckligt stort för att motverka en eventuell översvämning vid ett regn med 

återkomsttiden 20 år. Reduceringen på 24,96% respektive 28,33% är inte tillräcklig för 

ledningarna ska klara flöden som uppkommer vid regn med återkomsttiden 50 år eller högre. 

Enligt tabell 11 redovisas effekten som 4,0 ha gröna tak har för avrinningen i Tingvallastaden. 

Sett till översvämningsrisken är resultaten detsamma som presenterades utifrån tabell 9 och 

10. För ytterligare data över avrinning hänvisas till bilaga 1 – 6. Resultat för 

magasineringskapacitet hänvisas till bilaga 7 - 12.  

Gröna tak kan reducera avrinningsflöden och därmed minska översvämningsrisken oavsett 

regnets storlek. För Tingvallastaden kan översvämningsrisken helt reduceras för regn med 

återkomsttiden 20 år, om 4.0ha gröna tak implementeras, detta gäller för båda taktyperna som 

testats.  
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5. Övriga nyttor kopplade till gröna tak  

Den första delen av detta kapitel (5.1) kommer behandla teorifrågorna i rapporten, där fokus 

ligger på byggnadsteknik, klimat, natur och luft samt den psykiska och fysiska hälsan. 

Litteraturstudiens utförande beskrivs i metoden följt av en kort sammanställning för 

respektive del. Den andra delen av kapitlet (5.2) kommer beskriva tillvägagångssättet vid 

beräkningarna av luftföroreningar. I metoden redovisas relevanta formler och indata som 

använts för att komma fram till resultatet som redovisas i del 5.2.2.  

 

5.1. Övriga nyttor gröna tak, socialt ekologiskt och tekniskt 

5.1.1. Metod 

Arbetet i projektet har i stor utsträckning handlat om att fördjupa sig i förståelse om hur gröna 

tak fungerar, ser ut och dess fördelar för samhälle och individ. Sammanställningen grundar 

sig på information från olika webbaserade källor som myndigheter, rapporter kring området 

samt olika institutioner. För att sätta allt i perspektiv har även miljöförvaltningen hos Karlstad 

kommun varit en viktig källa för kompletterande information. 

 

5.1.2. Resultat 

5.1.2.1. Byggnadsteknik 

Gröna tak eller sedumtak består av vegetation och kan delas upp i tre skötselkategorier, 

extensiva-, intensiva- och semi-intensiva tak, beroende av hur taket ska skötas, vilka växter 

som ska användas och om det ska vistas människor eller inte på taket.  

 

Lagret av substrat och växter i sedumtaket bidrar till att det sällan når en högre temperatur än 

lufttemperaturen i varma klimat. Det beror på att sedumtaket avger värme genom avdunstning 

av vatten och skyddar mot solens strålning. Sedumtaken har dessutom en isolerande förmåga 

under vinterhalvåret då växtsubtratet tillför en termisk massa och skapar en skiljemur som 

motverkar den varma luften att ta sig ut genom taket samt att luftfickorna i jordskiktet och 

rötterna tillför extra isolering. Energiförbrukningen kan därför minska. Effektiviteten av 

sedumtaket beror av fukthalten i jorden då högre fukthalt ökar värmeledningsförmågan och 

försämrar isoleringen.  
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Sedumtak är också ett bra alternativ för byggnader som saknar isolering eller är defekt hos det 

underliggande taket då vegetationen fungerar som ett isolerande material. 

 

5.1.2.2. Klimat, natur och luft 

Ett sedumtak hjälper till att förbättra luftkvaliteten i städer och har förmågan att ta upp 

partiklar som kan skada miljö, natur och individ samt kan förebygga negativa trender kring 

väder- och klimatförhållanden i form av till exempel temperaturökningar, vindförhållanden 

och nederbörd. Detta har ett viktigt värde för Karlstad då kommunen vill, i jämförelse från år 

2009, minska utsläppen med 30 % fram till år 2020 och då staden överskrider 

miljökvalitetsmålen för några av de farliga partiklarna som Karlstad exponeras för.  

 

5.1.2.3. Ekosystemtjänster och biologisk mångfald 

Tätorternas grönområden rivaliserar med det ökade behovet av bostäder och infrastruktur. 

Grönytor främjar olika livsmiljöer för djur och växter, den biologiska mångfalden och i sin tur 

ekosystemtjänster. Den gröna infrastrukturen är viktig för att arter ska kunna röra sig mellan 

olika livsmiljöer, för att kunna föröka sig och för att inte dö ut och försvinna helt då många av 

dem har en stor inverkan för den mänskliga individens välbefinnande och välmående. 

 

Implementering av gröna tak ger också fördelar för ekologin i staden då ungefär 403 arter är 

rödlistade. Karlstad belyser också i sin vision, Livskvalitet 100 000, att alla behöver värna om 

den biologiska mångfalden samt naturens värde när staden växer för att nå en hållbar 

utveckling. 

 

5.1.2.4. Sociala effekter 

Sammanhängande grönytor är viktiga på både kvarters-, stadsdels- och kommunnivå för att 

skapa samband med omgivande landskap samt för den mänskliga upplevelsen. Vegetationen 

är en viktig del för rekreationen hos människan och kan hjälpa till med stresshantering, 

smärtlindring, krisbearbetning och mental återhämtning.   

 

5.1.2.5. Buller 

Buller orsakar inga miljöskador men kan ge störningar för individen, försämrad hälsa och 

produktionsfall. Konventionella tak reflekterar ljud och ökar bullerexponering i tätbebyggda 

områden och miljöer medan sedumtak istället har en ljuddämpande effekt då vegetationen 
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dämpar ljud genom absorption och diffusion av ljudvågorna som färdas mellan byggnader. 

Byggnader som kläs av vegetation hjälper också till att mjukgöra de hårda ytorna mellan 

vägar och bostäder samt att växtligheten kan dölja bullerkällan så att det upplevs som mindre 

besvärande. Undersökningar har visat att vissa byggnader i Karlstad hade ljudnivåer i fasaden 

som överskred gränsvärdet för en godtagbar bullernivå. 

 

5.1.2.6. Ekonomi 

Investeringskostnaderna för gröna tak är större än för konventionella tak, som till exempel ett 

svart tak. Det svarta taket var dessutom det billigare alternativet för den enskilda livslängden, 

vilket visar att det är mer ekonomiskt lönsamt att investera i ett svart tak kortsiktigt medan det 

under ett längre tidsintervall är mer lönsamt med ett grönt tak. Lönsamheten kan också 

argumenteras utifrån två olika perspektiv - privatekonomiskt och samhällsekonomiskt. 

Investeringar som inte anses lönsamma ur ett privatekonomiskt perspektiv kan istället vara det 

ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

 

5.2. Luftföroreningar  

5.2.1. Metod  

Arbetet har handlat om att fördjupa sig i förståelse om gröna tak skulle vara en bidragande 

faktor till att minska partiklar i Tingvallastaden. Sammanställningen grundar sig på 

information från olika webbaserade källor som myndigheter, rapporter kring området samt 

olika institutioner. För att sätta allt i perspektiv har även miljöförvaltningen hos Karlstad 

kommun varit en viktig källa för kompletterande information för indata kring mätvärden av 

luftföroreningar samt byggnadernas karaktär. 

 

Hamngatan har varit området som tagits hänsyn till vid beräkningar av koncentrationen av 

utsläppen samt hur mycket gröna tak som, utifrån dessa värden, krävs för att eliminera de 

hälsofarliga partiklarna. Hamngatan beräknades som ett rätblock för att ungefärligt få ut en 

volym (V) i m3. Gatan uppskattades vara 1100 meter lång (b), 20 meter bred (d) samt 15 

meter hög (h).  

 

𝑉 = 𝑏 ∗ 𝑑 ∗ ℎ      (6) 
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Tabell 12. Mätdata Karlstad som visar årsmedelvärden från 2015–2016 enligt SMHI (2018a) och Ivl (2018). Rött avser miljökvalitetsmålen. 

 

Mätdata Karlstad 2015-2016 
   

Mätstation Kvävedioxid 

ug.m-3 

Ozon 

ug.m-3 

PM10 

ug.m-3 

Bensen 

ug.m-3 

Rådhuset 13 (20) 45,58 - 0,52 (1) 

Hamngatan 16 23, 79 (20) - - - 

Hamngatan - 

Järnvägsstationen 

- - 11,24 (15) 18,5 (15) 

*Rött avser miljökvalitetsmålen 
   

Mätdata över Karlstads centrala delar tog hänsyn till kvävedioxid, ozon, PM10 samt bensen. 

Då mätdata togs från Rådhuset, Hamngatan 16 och Hamngatan - Järnvägsstationen så 

summerades dessa samman för att beräkna den totala koncentrationen per kubikmeter samt 

koncentrationen av de hälsofarliga partiklarna med hänsyn till volymen (V). 

𝐶 = 𝑉 ∗ 𝑘𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ⁄ 𝑚3      (7) 

Det antogs sedan en vindhastighet (v) på 2 m/s för att beräkna tiden det tar för vinden att 

passera Hamngatan (t) i minuter enligt formeln 

𝑡 =
𝑏

𝑣
      (8) 

Utifrån tiden (t) det tar för vinden att passera Hamngatan beräknades luftens omsättning under 

tidsintervallet en timme enligt 

𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 =  
60 𝑚𝑖𝑛

𝑡 (min)
     (9) 

Den beräknade omsättningen kunde sedan användas för att beräkna nyproduktionen av 

partiklarna på Hamngatan enligt 

𝑁𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝑜𝑚𝑠ä𝑡𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑝𝑒𝑟 𝑡𝑖𝑚𝑚𝑒 ∗ 𝐶   (10) 

Med detta beräknas massan av partiklar per år genom att utgå från antal timmar per år 
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Massan av partiklarna per år beräknades med utgångpunkt från antal timmar per år och med 

hänsyn till tabell 12. 

𝑚 = 8760 ∗ 𝑁𝑦𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛    (11) 

Utifrån avsnittet Klimat & luftkvalitet var absorptionsförmågan för gröna tak 0,2 kg/m2 och 

år, vilket användes för att undersöka den totala arean som behövdes för att eliminera de 

hälsofarliga partiklarna i Karlstad enligt 

𝐴 =  
𝑚

0,2 𝑘𝑔 𝑚3 å𝑟⁄
      (12) 

 

5.2.2. Resultat  

Utifrån tabell 12 från metoden över föroreningarna i Karlstad 2015-2016 blev den totala 

koncentrationen cirka 113 ug/m3 med en massa av hälsofarliga partiklar på 37 167 900 ug. 

Upptaget av partiklarna m = 1953 kg/år med en total area på 9768 m2 för att eliminera de 

farliga partiklarna i de mest centrala delarna i Karlstad.  
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6. Diskussion 

6.1. Övriga nyttor kopplade till gröna tak, socialt, ekologiskt och tekniskt  

Implementering av gröna tak i Tingvallastaden i Karlstad har en mängd med fördelar och är 

ett steg i rätt riktning för att uppnå målet hållbar utveckling. Grön infrastruktur ger dessutom 

andra viktiga mervärden vid implementering. Grönskan ger en dämpande effekt för buller och 

ljud som är en viktig faktor när staden expanderar och blir större då detta kan orsaka 

störningar hos individen i form av sömn, samtal och rekreation, försämrad hälsa och 

produktionsbortfall. Med andra ord kan gröna tak hjälpa till att förbättra välbefinnandet för 

invånarna i Karlstad då grönskan ger positiva effekter och hjälper till med stresshantering, 

smärtlindring, krisbearbetning, mental återhämtning och ger ett positivt uttryck för 

omgivningen samt skapar en samlingsplats för umgänge. Gröna tak främjar också hållbar 

utveckling genom möjligheten till närodlad och egenproducerad mat som således hjälper till 

med ett förbättrat klimat. Möjligheten till de olika skötselkategorier som nämnts tidigare 

utökar också möjligheten att välja hur taken ska brukas och vilket uttryck det ska ha för 

omgivningen, liten vegetation eller stor. Utöver detta ger grönstrukturen habitat för djur och 

insekter i Karlstad, vilket är en viktig faktor då cirka 403 arter är rödlistade, som nämnts 

enligt tidigare avsnitt i rapporten. Expandering av städer gör att grönskan komprimeras, men 

med gröna tak ges möjligheten att urbanekologin får återhämta sig så att den biologiska 

mångfalden kan frodas tillsammans med den ekologiska vinsten som det ger.  

 

Gröna tak har också några tekniska fördelar vid implementering som också kan ge vinster för 

privatpersonen, långsiktigt och kortsiktigt. Takets isolerande förmåga minskar 

värmeförlusterna och i sin tur energiförbrukningen för bostaden. Precis som med 

luftföroreningar är energiförbrukningen också en bov för miljön, därför kan dess isolerande 

förmåga hjälpa till mot ett mer hållbart levnadssätt.  Vegetationen ger också sociala effekter 

utifrån detta då det ger en kylande effekt under årets varma perioder, vilket förbättrar 

förutsättningarna kring global uppvärmning samtidigt som det ökar välbefinnandet för 

individen i fråga.  

 

6.1.1. Luftföroreningar och ekonomi 

Att införa sedumtak i Tingvallastaden kan argumenteras ur olika perspektiv utifrån ekonomi. I 

takt med att bebodd area och exploatering av skog ökar så minskar mängden grönska, vilket 

också ställer krav på att det återinförs för att framtida generationer ska få samma möjligheter 
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att leva som vi gör idag. Sedumtak, som kan hjälpa till i detta avseende, har dock en större 

investeringskostnad än konventionella tak för en privatperson. Det kan således gynna den 

samhällsekonomiska lönsamheten då gröna tak tillför flera värden som är svåra att mäta 

ekonomiskt, som till exempel främjande av ekosystem. Den ekonomiska frågan kan dock 

anses som en viktig faktor vid val av taktyper då det redan från början kräver stora 

investeringar. I dagens samhälle krävs dock drastiska åtgärder för att uppnå den hållbara 

utveckling som eftersträvas. Kanske handlar det om att försöka se gröna tak ur ett större 

perspektiv där privatpersoner måste våga investera i taktypen för att förbättra 

levnadsförutsättningar utifrån miljö, natur, klimat och individ även om det inte betyder att det 

gynnar privatpersonen ur ett kort tidsintervall.  

 

Ökning av befolkning bidrar till expandering av städer som Karlstad och ger upphov till 

ökade utsläpp i form av luftföroreningar som försämrar klimat, natur och miljö samt är en 

bidragande faktor till ohälsa i staden. Utifrån mätdata överskrider även Karlstad 

miljökvalitetsmålen som förhindrar staden att nå sina mål kring frisk luft samt de nationella 

målen. Gröna tak kan istället vara ett sätt att uppnå detta där riskerna för hälsofarliga 

sjukdomar på grund av att luftföroreningar minimeras. 

 

Utifrån beräkningarna kring luftföroreningar krävdes det cirka 9768 kvadratmeter gröna tak 

för att ta upp alla hälsofarliga partiklar. I Tingvallastaden kunde gröna tak appliceras på 2,46 

ha utifrån kulturmärkta byggnader, vilket gör att gröna tak kan ta upp 2,5 gånger mer partiklar 

än vad som produceras. Beräkningarna är inte helt realistiska då alla partikelutsläpp inte tas 

med samt att k-märkta byggnader inte behöver betyda att sedumtak inte kan appliceras alls, 

men det påvisar istället att taktypen kan vara en potentiell lösning för problemet luftkvalitet. 

Beräkningssättet är dessutom en mycket förenklad modell som inte tar hänsyn till alla 

aspekter kring nyproduktion av partiklar. Hamngatan är en av de mest trafikerade gatorna i 

Karlstad vilket också betyder att trafikeringen kan variera. I detta projekt antas 

nyproduktionen som konstant. Partikelmätningarna tar heller inte hänsyn till alla utsläpp i 

Karlstad samt väder och vind som till exempel kan påverka spridningen av partiklar. Utöver 

beräkningarna är gröna taks upptag av partiklar ett schablonvärde på 0,2 kg/m2 ,som inte tar 

hänsyn till Karlstads klimat och förutsättningar samt att växternas förmåga av partikelupptag 

antas konstant.  
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Resultatet ger inte en helt realistisk bild, men tyder ändå på att det har stora möjligheter att 

hjälpa Karlstad till att nå deras mål som stad samt att hälsa och klimat för karlstadsborna 

förbättras med en minskad mängd exponering av farliga partiklar. Lönsamheten kring 

implementering av gröna tak i Karlstad ter sig på samma grunder som kapitlet kring ekonomi 

då gröna tak blir en investeringsförlust i ett kortsiktigt perspektiv i jämförelse med 

konventionella tak utifrån respektive livslängd. Ett grönt tak blir en dyrare investering och val 

av taktyp grundar sig ofta på hur kostnadseffektiv en investering är samt hur lång tid det tar 

att tjäna igen den. Det kan upplevas som att byggbranschens bristande användning av gröna 

tak beror av lågt intresse samt okunskap och där det är lätt att väga gröna taks nackdelar som 

tyngst. Då det gröna taket ger något dyrare investeringskostnad krävs det intresse och 

engagemang för att en privatperson ska våga investera i denna taktypen. Problematiken i att 

titta på investeringskostnaderna på detta sätt är att det inte tar hänsyn till konsekvenserna för 

miljö samt kostnaderna som samhället får betala. En beställare kanske enbart ser lönsamheten 

ur ett investeringsperspektiv under en kort tidsperiod utan att lägga någon vikt på hur 

samhället i det stora hela kan få för nytta av det. Då det är svårt att beräkna 

miljökonsekvenserna så blir det svårare för beställaren att se vilken utveckling detta kan ha 

över tid konkret. Skulle dock konsekvenserna utifrån ett socialt och ekologiskt perspektiv tas 

hänsyn till vid beräkningarna hade antagligen valet av tak pekat på att gröna tak är det bästa. 

 

Nackdelen med dessa beräkningar är att livsspannet 30- och 60 år inte behöver vara exakta. 

Här spelar slitage i form av väder, vind, nedbrytning och användning stor roll. Vid byte av det 

konventionella taket kan det krävas diverse reparationer på grund av detta och som också ökar 

kostnaden. Underhållskostnader och kvadratmeterpris är också estimerade värden som kan 

variera. Den stora skillnaden mellan dessa tak är att vegetationen på det gröna taket hjälper till 

att skydda takets membran från exponering av partiklar samt från nedbrytning.  

 

6.2. Hydrologi och dagvattenhantering 

Beräkningar av flödet till dagvattenledningarna efter att gröna tak implementerats varierade 

utifrån regnets varaktighet, återkomsttid och den volym som de gröna taken kunde ta upp med 

en maxgräns motsvarande den totala volym som faller över taken. Detta gjorde att de 

intensiva trädgårdstaken som hade god förmåga att förvara vatten inte kunde nyttja sin fulla 

potential då det begränsades av den sammanlagda volym som föll över taken. När den 

volymen som potentiellt kunde magasineras blev större än den volym nederbörd som spreds 
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ut över taken gick det utifrån beräkningarna att se en utjämning av den procentuell reducering 

i avrinningen.  

 

Trots den höga arealen gröna tak hade taken bara möjlighet att reducera flödet till 

dagvattenledningen tillräckligt mycket för att motverka översvämningsrisken för regn med 

återkomsttiden 20 år, detta gällde för samtliga varaktigheter. Vid resterande återkomsttider 

var reduceringen inte tillräckligt stor för att komma ner i dimensionerna för 

dagvattenledningarna. Att applicera gröna tak ur översvämningssynpunkt kan därför bli svårt 

att försvara då det krävs stora arealer sedumtak alternativt att byggnader rekonstrueras för att 

klara tyngden samt anpassas till den lägre lutningen som trädgårdstaket kräver.  

 

Gröna tak har i teorin positiv påverkan på Tingvallastaden sett till översvämningsrisken då det 

kan minska risken för översvämningar orsakade av regn upp till 20 år. Det skulle dock krävas 

att en stor del av befintliga tak konverteras till gröna tak. För att uppnå tillräcklig 

reduceringen för att klara ett 20-årsregn överstiger den erforderliga arean gröna tak vad som 

är genomförbart sett till k-märkta byggnader i Tingvallastaden. Det är därför enbart möjligt att 

helt reducera risken för översvämningar orsakade av 10-årsregn, vilket systemet idag ska vara 

dimensionerat för. Det betyder således att gröna tak har en väldigt liten påverkan gällande 

översvämningsrisken i Tingvallastaden. Resultaten från studien är också enbart teoretiskt och 

utfallet kan avskilja något i praktiken beroende på hur de gröna taken utformas samt hur de 

hur de sprids ut över staden. 

 

Att gröna tak i sig har en förmåga att reducera avrinningsflöden och magasinera regn är 

tydlig, speciellt för takträdgårdar, det som begränsar potentialen är att tak utgör en relativt 

liten del sett till helheten i ett område. Det är också viktigt att vikten för gröna tak beaktas, då 

tjockare trädgårdstak kommer kräva att konstruktionen förstärks, av den anledningen är det 

kanske mer intressant att utvärdera potentialen gröna tak vid nybyggnation istället för 

applicering på redan befintliga byggnader.  

 

Resultatet från studien bör läsas med försiktighet då beräkningarna bara är teoretiska och 

utfallet i praktiken kan bli annorlunda. Vid beräkning av avrinning för taket har ett urval av 

avrinningskoefficienter tagits fram utifrån ett spann, dessa avrinningskoefficienter påverkas 

av takets substratdjup och lutning. Det gör att valda indata nödvändigtvis inte behöver spegla 

de praktiska förhållande efter implementering av det gröna taket eftersom substratdjupet och 
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taklutningen kan komma att variera från Tingvallastadens olika byggnader. Vegetationen på 

de gröna taken är också en faktor som påverkar resultatet men som inte kunnat beaktas fullt ut 

i beräkningarna då det är svårt att fastställa exakt vilka substratdjup som byggnaderna klarar 

av i dagsläget. I studien har det antagits att extensiva tak kan implementeras, men det finns 

ingen djupare analys över vilka tak som klarar av substratdjup motsvarande semi-intensiva 

och intensiva tak. Det är också svårt att avgöra i vilken utsträckning plan och bygglagen 

skyddar byggnaderna i Tingvallastaden, byggnader och miljöer som anses särskilt värdefulla 

inte får förvanskas.  

 

6.3. Helhetsperspektiv gröna tak 

För att göra en stad mindre benägen att drabbas av översvämningar är det viktigare att 

fokusera på helhetslösningar, där flera olika lösningar kombineras. I ett sådant scenario skulle 

gröna tak kunna vara en del av lösningen som sedan kombineras med andra metoder för lokalt 

omhändertagande av dagvatten likvärdigt som i Augustenborg. På detta sätt kommer det ske 

en fördröjning på flertalet ställen som kombinerat avlastar avloppsledningarna. Genom att 

implementera liknande lösning i Tingvallastaden skulle översvämningsrisken kanske kunna 

elimineras även för regn med återkomsttider upp till 50 år. En problematik med att införa en 

sådan helhetslösning är att vattnet helst ska transporteras bort från Tingvallastaden, vilket gör 

att vattenståndet i Klarälven och Vänern riskerar att höjas. Ett förhöjt vattenstånd i Vänern 

och Klarälven kan i sin tur bidra till en förhöjd översvämningsrisk i centrala delar av Karlstad.  

 

Gröna tak har en rad positiva fördelar inom olika områden som skulle bidra till ett mer 

hållbart samhälle, det kan reducera buller, minska andelen hälsofarliga partiklar i luften, 

främja den ekologiska mångfalden mm.. Gröna tak är inte lösningen på alla problem som 

dagens städer idag ställs inför, men det kan vara ett steg i rätt riktningen. Eftersom gröna tak 

har en högre investeringskostnad jämfört med konventionella tak kan det vara svårt att ur ett 

ekonomiskt perspektiv motivera investeringen sett till respektive nytta enskilt. Detta blev 

väldigt tydligt vid undersökning av hur gröna tak kan påverka översvämningsrisken, där 

kunde en väldigt stor area gröna tak implementeras utan att resultatet blev alltför 

häpnadsväckande. Det är därför inte värt att investera i gröna tak enbart utifrån 

översvämningssynpunkt, men om övriga nyttor vägs in i ekvationen och helhetsperspektivet 

beaktas blir det antagligen lättare att motivera implementeringen av gröna tak utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv.  
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6.4. Koppling till hållbar utveckling 

Som det nämndes i den inledande delen i rapporten (1.1), är det viktigt att hushålla med 

resurser och leva på ett sådant sätt som gör det möjligt för kommande generationer att leva 

som vi gör idag där målet är att uppnå hållbarhet ekonomiskt, ekologiskt och socialt. I den 

bebyggda miljön är det extra viktigt att ta hänsyn till detta då städer växer och grön 

infrastruktur skövlas för produktion av bostäder. Byggnader behöver utformas på ett mer 

hållbart sätt som hjälper samhället att jobba mot en bättre hushållning av resurser där miljön 

och klimatet inte påverkas negativt av människans sätt att leva. Anläggning av gröna tak 

hjälper arbetet mot att jobba för detta då det utvecklar naturvärden i den bebyggda miljön 

samtidigt som byggnadens yta används på ett mer effektivt sätt då taket annars kan anses som 

en outnyttjad yta. I projektet redovisas de nyttor som gröna tak medför i de tre olika 

dimensionerna som till exempel minskad avrinning, upptag av luftföroreningar, främjande 

och bevarande av ekosystem och biologisk mångfald, ökat välmående för människan samt 

hållbarheten ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 
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7. Slutsats 

Slutsatsen av projektet och den redovisade litteraturen är att det gröna taket har goda 

möjligheter för Karlstad kommun ur ett socialt samt miljömässigt perspektiv.  Nyttorna, i 

form av främjande av ekosystem och biologisk mångfald, dagvattenhantering, 

bullerreducering och främjande av välmående, har inte varit möjliga att värdera eller beräkna 

på samma sätt som kostnaderna vid implementering av gröna tak. Detta gör att den 

ekonomiska lönsamheten egentligen kan anses större än vad som redovisats för Karlstad 

kommun.  

 

Gröna tak har en potential att reducera översvämningsrisken för samtliga återkomsttider i 

studien. Om hänsyn ska tas till kulturarvet i Karlstad kommun är det enbart möjligt att helt 

reducera risken för översvämningar orsakade av ett 10-årsregn. Av den anledningen är det 

svårt att motivera en investering av gröna tak ur översvämningssynpunkt om det inte 

kombineras med andra åtgärder som bidrar till en hållbar dagvattenhantering.  

 

För att implementeringen av gröna tak ska vara försvarbar utifrån ett ekonomiskt perspektiv 

krävs det att samtliga effekter som kan erhållas beaktas för att sedan väga dessa mot vilka 

positiva följder det kan få för en stad.  
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9. Bilagor 

Bilaga 1: avrinningsflöden - 2,46 ha sedumtak 

Sedumtak 2,46 ha. 

Återkomstid [År] Varaktighet [min] 
Avrinning utan 

gröna tak [l/s] 

Avrinning med 

gröna tak [l/s] 

Förändring 

avrinning [%] 

10 10 9017 7440 17,49 

10 30 4578 4003 12,55 

10 60 2825 2521 10,76 

20 10 11340 9691 14,55 

20 30 5747 5136 10,63 

20 60 3538 3212 9,22 

50 10 15363 13588 11,55 

50 30 7772 7098 8,67 

50 60 4774 4409 7,64 

100 10 19335 17437 9,82 

100 30 9771 9035 7,53 

100 60 5994 5592 6,72 

200 10 24341 22287 8,44 

200 30 12290 11476 6,63 

200 60 7532 7081 5,98 

 

  



ii 

Bilaga 2: avrinningsflöden - 4,0 ha sedumtak 

Sedumtak 4,0 ha. 

Återkomstid [År] Varaktighet [min] 
Avrinning utan 

gröna tak [l/s] 

Avrinning med 

gröna tak [l/s] 

Förändring 

avrinning 

[%] 

10 10 9017 7147 20,73 

10 30 4578 3657 20,11 

10 60 2825 2337 17,25 

20 10 11340 8989 20,73 

20 30 5747 4767 17,05 

20 60 3538 3015 14,79 

50 10 15363 12519 18,51 

50 30 7772 6690 13,92 

50 60 4774 4188 12,27 

100 10 19335 16291 15,75 

100 30 9771 8588 12,11 

100 60 5994 5346 10,80 

200 10 24341 21043 13,55 

200 30 12290 10980 10,66 

200 60 7532 6806 9,63 

 

 

  



iii 

Bilaga 3 avrinningsflöden - 8,0 ha sedumtak 

Sedumtak 8,0 ha. 

Återkomstid [År] Varaktighet [min] 
Avrinning utan 

gröna tak [l/s] 

Avrinning med 

gröna tak [l/s] 

Förändring 

avrinning [%] 

10 10 9017 6767 24,96 

10 30 4578 3435 24,96 

10 60 2825 2120 24,96 

20 10 11340 8510 24,96 

20 30 5747 4313 24,96 

20 60 3538 2655 24,96 

50 10 15363 11529 24,96 

50 30 7772 5832 24,96 

50 60 4774 3639 23,78 

100 10 19335 14510 24,96 

100 30 9771 7478 23,47 

100 60 5994 4736 21,00 

200 10 24341 18266 24,96 

200 30 12290 9743 20,73 

200 60 7532 6118 18,77 

 

  



iv 

Bilaga 4: avrinningsflöden - 2,46 ha trädgårdstak 

Trädgårdstak 2,46 ha. 

Återkomstid [År] Varaktighet [min] 
Avrinning utan 

gröna tak [l/s] 

Avrinning med 

gröna tak [l/s] 

Förändring 

avrinning [%] 

10 10 9017 7200 20,15 

10 30 4578 3655 20,15 

10 60 2825 2256 20,15 

20 10 11340 9056 20,15 

20 30 5747 4589 20,15 

20 60 3538 2825 20,15 

50 10 15363 12268 20,15 

50 30 7772 6206 20,15 

50 60 4774 3872 18,88 

100 10 19335 15440 20,15 

100 30 9771 7959 18,55 

100 60 5994 5040 15,92 

200 10 24341 19437 20,15 

200 30 12290 10368 15,64 

200 60 7532 6510 13,56 

 

  



v 

Bilaga 5: avrinningsflöden - 4,0 ha trädgårdstak 

Trädgårdstak 4,0 ha. 

Återkomstid [År] Varaktighet [min] 
Avrinning utan 

gröna tak [l/s] 

Avrinning med 

gröna tak [l/s] 

Förändring 

avrinning 

[%] 

10 10 9017 6995 22,42 

10 30 4578 3551 22,42 

10 60 2825 2191 22,42 

20 10 11340 8797 22,42 

20 30 5747 4458 22,42 

20 60 3538 2745 22,42 

50 10 15363 11918 22,42 

50 30 7772 6029 22,42 

50 60 4774 3703 22,42 

100 10 19335 15000 22,42 

100 30 9771 7580 22,42 

100 60 5994 4650 22,42 

200 10 24341 18883 22,42 

200 30 12290 9534 22,42 

200 60 7532 5902 21,63 

 

  



vi 

Bilaga 6: avrinningsflöden - 8,0 ha trädgårdstak 

Trädgårdstak 8,0 ha. 

Återkomstid [År] Varaktighet [min] 
Avrinning utan 

gröna tak [l/s] 

Avrinning med 

gröna tak [l/s] 

Förändring 

avrinning 

[%] 

10 10 9017 6462 28,33 

10 30 4578 3281 28,33 

10 60 2825 2024 28,33 

20 10 11340 8127 28,33 

20 30 5747 4119 28,33 

20 60 3538 2536 28,33 

50 10 15363 11010 28,33 

50 30 7772 5570 28,33 

50 60 4774 3421 28,33 

100 10 19335 13857 28,33 

100 30 9771 7003 28,33 

100 60 5994 4296 28,33 

200 10 24341 17444 28,33 

200 30 12290 8808 28,33 

200 60 7532 5398 28,33 
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Bilaga 7: magasinering - 2,46 ha sedumtak 

Sedumtak 2,46 ha. Nederbörd & magasinering 

Återkomstid [År] Varaktighet [min] 
Total volym 

området [m³] 

Total volym 

 tak [m³] 
Magasinering 

gröna tak [m³] 

10 10 6626 1094 984 

10 30 10092 1666 984 

10 60 12454 2057 984 

20 10 8333 1376 984 

20 30 12669 2092 984 

20 60 15600 2576 984 

50 10 11289 1864 984 

50 30 17132 2829 984 

50 60 21048 3476 984 

100 10 14208 2346 984 

100 30 21540 3557 984 

100 60 26428 4364 984 

200 10 17886 2954 984 

200 30 27094 4474 984 

200 60 33206 5484 984 
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Bilaga 8: magasinering – 4,0 ha sedumtak 

Sedumtak 4,0 ha. Nederbörd & magasinering 

Återkomstid [År] Varaktighet [min] 
Total volym 

området [m³] 

Total volym 

 tak [m³] 
Magasinering 

gröna tak [m³] 

10 10 6626 1094 1600 

10 30 10092 1666 1600 

10 60 12454 2057 1600 

20 10 8333 1376 1600 

20 30 12669 2092 1600 

20 60 15600 2576 1600 

50 10 11289 1864 1600 

50 30 17132 2829 1600 

50 60 21048 3476 1600 

100 10 14208 2346 1600 

100 30 21540 3557 1600 

100 60 26428 4364 1600 

200 10 17886 2954 1600 

200 30 27094 4474 1600 

200 60 33206 5484 1600 
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Bilaga 9: magasinering – 8,0 ha sedumtak 

Sedumtak 8,0 ha. Nederbörd & magasinering 

Återkomstid [År] Varaktighet [min] 
Total volym 

området [m³] 

Total volym 

 tak [m³] 
Magasinering 

gröna tak [m³] 

10 10 6626 1094 3200 

10 30 10092 1666 3200 

10 60 12454 2057 3200 

20 10 8333 1376 3200 

20 30 12669 2092 3200 

20 60 15600 2576 3200 

50 10 11289 1864 3200 

50 30 17132 2829 3200 

50 60 21048 3476 3200 

100 10 14208 2346 3200 

100 30 21540 3557 3200 

100 60 26428 4364 3200 

200 10 17886 2954 3200 

200 30 27094 4474 3200 

200 60 33206 5484 3200 
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Bilaga 10: magasinering – 2,46 ha trädgårdstak 

Trädgårdstak 2,46 ha. Nederbörd & magasinering 

Återkomstid [År] Varaktighet [min] 
Total volym 

området [m³] 

Total volym 

 tak [m³] 
Magasinering 

gröna tak [m³] 

10 10 6626 1094 3197 

10 30 10092 1666 3197 

10 60 12454 2057 3197 

20 10 8333 1376 3197 

20 30 12669 2092 3197 

20 60 15600 2576 3197 

50 10 11289 1864 3197 

50 30 17132 2829 3197 

50 60 21048 3476 3197 

100 10 14208 2346 3197 

100 30 21540 3557 3197 

100 60 26428 4364 3197 

200 10 17886 2954 3197 

200 30 27094 4474 3197 

200 60 33206 5484 3197 
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Bilaga 11: magasinering – 4,0 ha trädgårdstak 

Trädgårdstak 4,0 ha. Nederbörd & magasinering 

Återkomstid [År] Varaktighet [min] 
Total volym 

området [m³] 

Total volym 

 tak [m³] 
Magasinering 

gröna tak [m³] 

10 10 6626 1094 5200 

10 30 10092 1666 5200 

10 60 12454 2057 5200 

20 10 8333 1376 5200 

20 30 12669 2092 5200 

20 60 15600 2576 5200 

50 10 11289 1864 5200 

50 30 17132 2829 5200 

50 60 21048 3476 5200 

100 10 14208 2346 5200 

100 30 21540 3557 5200 

100 60 26428 4364 5200 

200 10 17886 2954 5200 

200 30 27094 4474 5200 

200 60 33206 5484 5200 
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Bilaga 12: magasinering – 8,0 ha trädgårdstak 

Trädgårdstak 8,0 ha. Nederbörd & magasinering 

Återkomstid [År] Varaktighet [min] 
Total volym 

området [m³] 

Total volym 

 tak [m³] 
Magasinering 

gröna tak [m³] 

10 10 6626 1094 10400 

10 30 10092 1666 10400 

10 60 12454 2057 10400 

20 10 8333 1376 10400 

20 30 12669 2092 10400 

20 60 15600 2576 10400 

50 10 11289 1864 10400 

50 30 17132 2829 10400 

50 60 21048 3476 10400 

100 10 14208 2346 10400 

100 30 21540 3557 10400 

100 60 26428 4364 10400 

200 10 17886 2954 10400 

200 30 27094 4474 10400 

200 60 33206 5484 10400 
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Bilaga 13: mätdata ozon för 2016 

Mätdata ozon för 2016 RÅDHUSET 

#Stationsnamn Nationell stationskod Klassificering Longitud Latitud 

#Karlstad Rådhuset 12097 Urban Background 13.501424 59.380585 

          

#Ämne Ämnesbeskrivning Enhet Mäthöjd Inlet-id 

#O3 Ozone ug.m-3 5 1213 

          

Start Slut O3 (1213)     

2016-01-07 12:00 2016-02-01 12:00 33     

2016-02-01 12:00 2016-02-29 12:00 41     

2016-02-29 12:00 2016-04-01 12:00 43,6     

2016-04-01 12:00 2016-05-03 12:00 63,5     

2016-05-03 12:00 2016-05-31 12:00 65,1     

2016-05-31 12:00 2016-07-04 12:00 58,7     

2016-07-04 12:00 2016-08-15 12:00 48,9     

2016-08-15 12:00 2016-09-01 12:00 43,4     

2016-09-01 12:00 2016-10-03 12:00 37,2     

2016-10-03 12:00 2016-11-01 16:00 39,6     

2016-11-01 16:00 2016-11-29 11:00 37     

2016-11-29 11:00 2017-01-03 12:00 36     

          

  Medelvärde: 45,6 ug.m-3   

    9,12 ug.m-2   
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Bilaga 14: mätdata kvävedioxid för 2016 

2016 Mätdata Kvävedoixid 

#Stationsnamn Nationell stationskod Klassificering Longitud Latitud 

#Karlstad Hamngatan 16 1285 Urban Traffic 13.502191 59.378357 

#         

#Ämne Ämnesbeskrivning Enhet Mäthöjd Inlet-id 

#NO2 Nitrogen dioxide ug.m-3 3 711 

#         

Start Slut NO2 (711)     

2016-01-07 12:00 2016-02-01 12:00 40     

2016-02-01 12:00 2016-02-29 12:00 33,6     

2016-02-29 12:00 2016-04-01 11:00 25,5     

2016-04-01 11:00 2016-05-03 12:00 19,7     

2016-05-03 12:00 2016-05-31 12:00 17,1     

2016-05-31 12:00 2016-07-04 11:00 13,7     

2016-07-04 11:00 2016-08-15 12:00 10,1     

2016-08-15 12:00 2016-09-01 12:00 18,6     

2016-09-01 12:00 2016-10-03 12:00 20,2     

2016-10-03 12:00 2016-11-01 15:00 25     

2016-11-01 15:00 2016-11-29 14:00 26     

2016-11-29 14:00 2017-01-03 12:00 36     

          

  Medelvärde:  23,8 ug.m-3   

    7,93 ug.m-2   
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Bilaga 15: mätdata slitagepartiklar för 2016 

Mätdata 2016 Slitagepartiklar 

#Stationsnamn Nationell stationskod Klassificering Longitud Latitud 

#Karlstad Hamngatan - Järnvägsstationen 135020 Urban Traffic 13.498062 59.378185 

#      

#Ämne Ämnesbeskrivning Enhet Mäthöjd Inlet-id 

#PM10 Particulate matter < 10 µm ug.m-3 4 2039 

#      

Start Slut PM10 (2039)    

2016-07-22 2016-07-23 13,1    

2016-07-23 2016-07-24 16    

2016-07-24 2016-07-25 15,9    

2016-07-25 2016-07-26 19,5    

2016-07-26 2016-07-27     

2016-07-27 2016-07-28 22,1    

2016-07-28 2016-07-29 8,3    

2016-07-29 2016-07-30 13    

2016-07-30 2016-07-31 5    

2016-07-31 2016-08-01 7,2    

2016-08-01 2016-08-02 6,4    

2016-08-02 2016-08-03 7,2    

2016-08-03 2016-08-04 12,1    

2016-08-04 2016-08-05 5,7    

2016-08-05 2016-08-06 13,1    

2016-08-06 2016-08-07     

2016-08-07 2016-08-08 8,2    

2016-08-08 2016-08-09 14,9    

2016-08-09 2016-08-10 4,2    

2016-08-10 2016-08-11 0    

2016-08-11 2016-08-12 4,9    

2016-08-12 2016-08-13 10,9    

2016-08-13 2016-08-14 6,3    

2016-08-14 2016-08-15 3,2    

2016-08-15 2016-08-16 5,2    

2016-08-16 2016-08-17 5,9    

2016-08-17 2016-08-18 7,1    

2016-08-18 2016-08-19 10,2    

2016-08-19 2016-08-20 8,6    

2016-08-20 2016-08-21 11,7    

2016-08-21 2016-08-22 12,9    

2016-08-22 2016-08-23 12    

2016-08-23 2016-08-24 11    

2016-08-24 2016-08-25 11,6    

2016-08-25 2016-08-26 12,5    

2016-08-26 2016-08-27 16,1    

2016-08-27 2016-08-28 8,1    

2016-08-28 2016-08-29 9,9    

Start Slut PM10 (2039)    
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2016-08-29 2016-08-30 1,8    

2016-08-30 2016-08-31 4,9    

2016-08-31 2016-09-01 16,2    

2016-09-01 2016-09-02 11,4    

2016-09-02 2016-09-03 11    

2016-09-03 2016-09-04 7,5    

2016-09-04 2016-09-05 0    

2016-09-05 2016-09-06 5,4    

2016-09-06 2016-09-07 9,4    

2016-09-07 2016-09-08 10,6    

2016-09-08 2016-09-09 11,5    

2016-09-09 2016-09-10 12,8    

2016-09-10 2016-09-11 13,6    

2016-09-11 2016-09-12 9,9    

2016-09-12 2016-09-13 17,5    

2016-09-13 2016-09-14 17,6    

2016-09-14 2016-09-15 18,3    

2016-09-15 2016-09-16 21,5    

2016-09-16 2016-09-17 6,3    

2016-09-17 2016-09-18 7,1    

2016-09-18 2016-09-19 9,2    

2016-09-19 2016-09-20 18,6    

2016-09-20 2016-09-21 14    

2016-09-21 2016-09-22 14,2    

2016-09-22 2016-09-23 18,8    

2016-09-23 2016-09-24 12    

2016-09-24 2016-09-25 6,7    

2016-09-25 2016-09-26 16,4    

2016-09-26 2016-09-27 30,6    

2016-09-27 2016-09-28 30    

2016-09-28 2016-09-29     

2016-09-29 2016-09-30     

2016-09-30 2016-10-01     

2016-10-01 2016-10-02 2,4    

2016-10-02 2016-10-03 0    

2016-10-03 2016-10-04 6,5    

2016-10-04 2016-10-05 7,2    

2016-10-05 2016-10-06 8    

2016-10-06 2016-10-07 6,7    

2016-10-07 2016-10-08 7,6    

2016-10-08 2016-10-09 8,1    

2016-10-09 2016-10-10 7,1    

2016-10-10 2016-10-11 2,6    

2016-10-11 2016-10-12 4,7    

2016-10-12 2016-10-13 7,7    

2016-10-13 2016-10-14 13,1    

2016-10-14 2016-10-15 10,7    

2016-10-15 2016-10-16 4,3    

Start Slut PM10 (2039)    

2016-10-16 2016-10-17 7,9    
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2016-10-17 2016-10-18 12    

2016-10-18 2016-10-19 15,9    

2016-10-19 2016-10-20 9,7    

2016-10-20 2016-10-21 12,8    

2016-10-21 2016-10-22 26,5    

2016-10-22 2016-10-23 14,8    

2016-10-23 2016-10-24 6,1    

2016-10-24 2016-10-25 8,3    

2016-10-25 2016-10-26 8,3    

2016-10-26 2016-10-27 10,4    

2016-10-27 2016-10-28 12,5    

2016-10-28 2016-10-29 2,8    

2016-10-29 2016-10-30 5,3    

2016-10-30 2016-10-31 9,6    

2016-10-31 2016-11-01 7,2    

2016-11-01 2016-11-02     

2016-11-02 2016-11-03 6,7    

2016-11-03 2016-11-04 14,5    

2016-11-04 2016-11-05 8,5    

2016-11-05 2016-11-06 4,6    

2016-11-06 2016-11-07 14    

2016-11-07 2016-11-08 30,1    

2016-11-08 2016-11-09 7,7    

2016-11-09 2016-11-10 4,5    

2016-11-10 2016-11-11 6,1    

2016-11-11 2016-11-12 3,6    

2016-11-12 2016-11-13 8,5    

2016-11-13 2016-11-14 12,7    

2016-11-14 2016-11-15 20    

2016-11-15 2016-11-16 1,4    

2016-11-16 2016-11-17 10,1    

2016-11-17 2016-11-18 12,3    

2016-11-18 2016-11-19 9,6    

2016-11-19 2016-11-20 1,2    

2016-11-20 2016-11-21 14    

2016-11-21 2016-11-22     

2016-11-22 2016-11-23 18,8    

2016-11-23 2016-11-24 17    

2016-11-24 2016-11-25 21,6    

2016-11-25 2016-11-26 10,9    

2016-11-26 2016-11-27 16,2    

2016-11-27 2016-11-28 19,8    

2016-11-28 2016-11-29 51,5    

2016-11-29 2016-11-30 52,9    

2016-11-30 2016-12-01 38    

2016-12-01 2016-12-02 24,1    

2016-12-02 2016-12-03 7,1    

Start Slut PM10 (2039)    

2016-12-03 2016-12-04 6,3    

2016-12-04 2016-12-05 15,7    
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2016-12-05 2016-12-06 9,4    

2016-12-06 2016-12-07 14    

2016-12-07 2016-12-08 10,9    

2016-12-08 2016-12-09 6,4    

2016-12-09 2016-12-10 25,4    

2016-12-10 2016-12-11 5,7    

2016-12-11 2016-12-12 0,8    

2016-12-12 2016-12-13 8,1    

2016-12-13 2016-12-14 7,5    

2016-12-14 2016-12-15 6,1    

2016-12-15 2016-12-16 10,3    

2016-12-16 2016-12-17 8,5    

2016-12-17 2016-12-18 8,3    

2016-12-18 2016-12-19 3,3    

2016-12-19 2016-12-20 1,6    

2016-12-20 2016-12-21 10,2    

2016-12-21 2016-12-22 14,4    

2016-12-22 2016-12-23 12,8    

2016-12-23 2016-12-24 11,8    

2016-12-24 2016-12-25 7,7    

2016-12-25 2016-12-26 13,6    

2016-12-26 2016-12-27 10,9    

2016-12-27 2016-12-28 22,6    

2016-12-28 2016-12-29 40,8    

2016-12-29 2016-12-30 20,3    

2016-12-30 2016-12-31 9,5    

2016-12-31 2017-01-01 19    

       

  Medelvärde:  11,2 ug.m-3   

    2,81 ug.m-2   

 


