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Abstract

Green roofs or PV systems?

Cornelia Stenholm

This master thesis is a comparison between green roofs (vegetation 
placed on roof tops) and roof mounted photovoltaic (PV) systems, 
which is done with the method life cycle assessment (LCA). The aim 
is to compare the different installations from a sustainability 
perspective and to present how each installation contribute to a 
more sustainable community. For this purpose three different green 
roofs are investigated (one extensive, one semi-intensive and one 
intensive) and also three different PV systems (5,2 kW with a 43° 
slope, 8 kW with a 20° slope and 13 kW with zero slope). Beyond 
these six scenarios a seventh installation is designed and this is a 
PV green roof, which is an extensive green roof placed under an 8 kW 
PV system. The LCAs are done through an inventory of production data 
for each installation and by developing performance indicators for a 
number of parameters in the use phase of each roof, such as 
electricity production, storm water delay and carbon accumulation. 
In the result these numbers are presented and compared to each 
other, which shows that the production of PV systems have a greater 
climate impact than the production of green roofs. On the other hand 
the PV systems can have a greater climate impact compared with green 
roofs. With the PV green roofs the benefits of both installations 
are combined which is shown to be a preferred alternative. One of 
the main conclusions of the project is that each installation would 
have a greater positive impact on the environment if the materials 
were produced with renewable energy instead of fossil fuels. Another 
conclusion is that if considering installing a PV system the cost of 
adding a green roof underneath is small but the benefits increase, 
which again indicates that a combined roof is a preferable 
alternative.          
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Populärvetenskaplig1sammanfattning1
Idag lever en allt större del av världens befolkning i städer vilket gör att städernas 
klimatpåverkan ökar snabbt och redan 2012 stod städerna för ungefär 75 % av världens 
energianvändning. Att så många människor bor i städer leder till unika möjligheter att 
minska energi- och transportbehoven men också till unika problem för till exempel 
luftkvalitén i städer, när kvarteren blir allt tätare. En viktig planeringsaspekt när en stad 
byggs eller förtätas är att se till att det finns tillräckligt med grönytor, eftersom dessa 
bidrar med viktiga ekosystemtjänster såsom luftrening, dagvattenfördröjning samt skapar 
habitat för djur och växter som annars tvingas bort från området. När det byggs allt tätare 
dyker nya lösningar upp och i det här fallet är det att istället placera grönytorna på taken, 
så kallade gröna tak. En annan viktig planeringsaspekt är att dagens elproduktion främst 
sker utanför städerna, vilket skapar onödiga förluster när elektriciteten transporteras långa 
sträckor till där den ska användas. Att planera in lokal elproduktion i städerna blir därför 
allt viktigare när städernas behov av elektricitet ökar. Det vanligaste sättet att producera 
elektricitet i tätbyggda områden är genom att installera solceller på lediga ytor, så som på 
taken. Här uppstår en konflikt mellan gröna tak och solcellsinstallationer: hur ska takytor 
bäst användas för att bidra till ett hållbart samhälle? 

I det här arbetet jämförs sju olika takanläggningar och dessa är tre typer av gröna tak (ett 
extensivt, ett semi-intensivt och ett intensivt), tre solcellsinstallationer av olika storlek 
samt en kombinationsanläggning där en solcellsinstallation placeras ovanpå ett av de 
gröna taken. Målet är att jämföra dessa ur tre hållbarhetsperspektiv (ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt) för att på så sätt ta reda på hur respektive installation bidrar till 
ett mer hållbart samhälle. Arbetets resultat diskuteras mot mål uppsatta av Uppsala 
kommun men går också att tillämpa på valfritt område med klimat som liknar Uppsalas.   

Den första jämförelsen som görs är hur produktionen av komponenterna till 
installationerna sker och vilken klimatpåverkan denna har för respektive installation. 
Resultatet visar att den största solcellsinstallationen har störst klimatpåverkan och att det 
extensiva gröna taket har lägst klimatpåverkan. Känslighetsanalysen visar att 
installationernas klimatpåverkan kan minska genom att flytta produktionen till platser där 
förnybar energi används, korta ner transporterna till havs samt använda återvunna 
material istället för nyproducerade.  

Den andra jämförelsen är takens användningsfas och således vilka nyttor installationerna 
bidrar med. En solcellsinstallation producerar elektricitet och klimatnyttan från 
installationen blir därför den undvikna klimatpåverkan från den elektricitet som annars 
skulle ha använts, vilken är stor om jämförelsen görs mot fossila bränslen men liten om 
den görs mot förnybara. Ju fler kilowattimmar solcellsinstallationen kan producera, desto 
större kan nyttan från anläggningen bli. Ett grönt tak bidrar med dagvattenfördröjning, 
upptag av luftföroreningar samt bindning av koldioxid. Ett intensivare tak bidrar med mer 
av samtliga av dessa nyttor, medan ett extensivt tak bidrar mindre. Genom att kombinera 
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installationer och skapa en kombinationsanläggning fås samtliga nyttor och denna nytta 
skulle bli större om solcellerna istället placerades ovanpå ett av de mer intensiva taken.   

Ur det ekologiska hållbarhetsperspektivet är solcellsinstallationer som ersätter fossil 
energi de installationer som bidrar med störst positiv klimatnytta globalt sett, även om de 
gröna takens produktion har en mindre klimatpåverkan jämfört med solcellernas 
produktion. Viktigt att tänka på är att produktion och nytta sker på olika geografiska 
platser, vilket innebär att produktionsplatsen drabbas av den negativa klimatpåverkan 
medan platsen för den alternativa elproduktionen eller för det gröna taket får de positiva 
effekterna av installationen.  

Ekonomiskt sett är solcellsinstallationer dyrare än gröna tak men de betalar också av sig 
eftersom fastigheten slipper köpa elektricitet från elnätet. Återbetalningstiden är drygt 
hälften av den tekniska livslängden, vilket innebär att i slutet av installationens tekniska 
livslängd producerar anläggningen elektricitet helt gratis. Kombinationsanläggningen 
som undersöks blir också återbetald om än på något längre tid än de rena 
solcellsinstallationerna, men för de gröna taken är den ekonomiska värderingen av 
nyttorna så låg att taken inte kan betala tillbaka investeringskostnaden.  

Den sociala hållbarheten är den aspekt som är svårast att mäta och också att diskutera 
kring, eftersom den ofta ses ur ett mer omfattande perspektiv än bara en enskild fastighet. 
Det viktigaste att lyfta från den här diskussionen är att med intensiva gröna tak skapas en 
social yta där boende i fastigheten kan vistas, till skillnad från övriga installationer. Detta 
bidrar till att skapa trygghet i grannskapet eftersom det blir en möjlighet att mötas och 
umgås. Samtliga installationer bidrar med medvetenhet och möjlighet till ökad förståelse 
om antingen energiproduktion eller vegetation, vilket också kan räknas in som gynnsamt 
för den sociala hållbarheten.  

Vid exploatering av nya områden i Uppsala kommun ställs ofta krav på en viss 
grönytefaktor och för att uppnå denna kan byggherren exempelvis planera för gröna tak 
och intensivare gröna tak har ett större bidrag till grönytefaktorn än vad extensiva har. 
Uppsala kommun har också ett mål om att till år 2020 ha installerat 30 MW solenergi och 
för att nå det krävs att också flerbostadshus installerar solceller. För att båda dessa 
intressen ska tillgodoses kan kombinationsanläggningar nyttjas, som antingen kan se ut 
som den i det här arbetet eller med andra utformningar.    
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Exekutiv1sammanfattning1
För att ta beslut om hur en takyta ska användas är det många aspekter som måste tas 
hänsyn till utöver vilken som är mest hållbar, framförallt hur fastighetsägaren vill att 
takytan ska nyttjas. Att installera extensiva eller semi-intensiva gröna tak eller 
solcellsinstallationer innebär att takytans funktion som gård tas bort, eftersom dessa 
installationer inte möjliggör vistelser på taket. Ett intensivt grönt tak däremot gör att 
gården flyttas upp till taket och skapar en samlingsplats som också bidrar med många 
ekosystemtjänster. Detsamma kan uppnås om en takterrass kompletteras med de andra 
taktyperna, till exempel genom att installera solceller eller extensiva gröna tak runtom 
terrassen.  

Samtliga gröna tak bidrar med potential att fördröja dagvatten, möjlighet till ökad 
biologisk mångfald, ökad grönytefaktor samt renare luft. Ju intensivare tak som väljs och 
ju tjockare substratlager som installeras – desto mer nytta kan taket bidra med. Det 
innebär dock också större last för bjälklaget och mer skötsel, vilket måste tas hänsyn till 
när fastigheten utformas samt när underhållet planeras. En solcellsinstallation bidrar 
istället med egenproducerad el till fastigheten, vilket sänker de återkommande 
kostnaderna och på sikt betalar installationen av investeringskostnaden. För att minska 
klimatpåverkan från produktionen bör komponenter producerade med förnybar 
elektricitet väljas framför komponenter producerade med fossil kraft, samt produkter med 
korta transportsträckor. 

För att använda tak mest platseffektivt rekommenderas en kombination av ett grönt tak 
och solceller, eftersom båda installationernas fördelar då kan nyttjas. Detta kan göras på 
ett flertal olika sätt och det som undersökts i arbetet är att placera solceller ovanpå ett 
extensivt tak, men det rekommenderas att placera solcellerna på ett semi-intensivt tak för 
att verkligen maximera det gröna takets bidrag. Att addera ett grönt tak till en 
solcellsinstallation ger en minimal ekonomisk påverkan och om solceller istället adderas 
till ett grönt tak gör detta att också investeringskostnaden för det gröna taket betalas 
tillbaka under den tekniska livslängden.  
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Förord1
Det här examensarbetet är det avslutande momentet för min utbildning på 
civilingenjörsprogrammet i energisystem vid Uppsala universitet och Sveriges 
lantbruksuniversitet. Arbetet har utförts på WSP Systems i Uppsala och jag vill rikta ett 
stort tack till alla på avdelningen och kontoret för den här våren! Framförallt vill jag tacka 
min handledare Marcus Krell för stöttning, bollning och peppning. Jag vill också passa 
på att tacka Christina Borg och Lovisa Larsson för diskussion kring problemet när 
projektet tog form. Jag vill också tacka min opponent Emma Wennberg för värdefull 
dialog under hela arbetets gång samt för hjälp med att höja rapportens kvalité. Ett stort 
tack till min ämnesgranskare Joakim Munkhammar på Uppsala universitet för 
vägledning, uppmuntran och korrekturläsning. Ett stort tack till Johan Stein (VegTech), 
Lars Risberg (Byggros), Katja Börjesson (Hasselfors Garden) och Tobias Emilsson 
(Sveriges lantbruksuniversitet) för all hjälp gällande information och utformningen av 
gröna tak.   

När jag nu har chansen vill jag passa på att tacka familj och vänner för stöd och 
uppmuntran, nu under våren men främst längs hela vägen som lett hit. Jag vill också tacka 
alla klasskompisar, kårengagerade och andra som jag stött på under mina studieår: ni har 
gjort den här tiden oförglömlig! Avslutningsvis vill jag tacka min högstadielärare som 
2007 slängde ur sig att ”du borde bli civilingenjör Cornelia”, för här står jag nu tio år 
senare och ska äntligen börja ta reda på vad en civilingenjör egentligen gör.  

Cornelia Stenholm 
Uppsala, juni 2017 1
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1.1Inledning1
Under 2000-talets första decennium hände något som aldrig tidigare hänt, fler människor 
bodde i världens städer och tätorter än på landsbygden. Med en växande befolkning 
fortsätter också storleken på världens städer att öka (Moström, 2013) och i samband med 
det ökar också miljöbelastningen från städerna (WWF, 2012). Enligt WWF (2012) stod 
städerna för tre fjärdedelar av världens energiförbrukning och mer än 70 procent av 
koldioxidutsläppen redan 2012 och dessa andelar kan komma att öka i och med 
urbaniseringen. Både WWF (2012) och Moström (2013) menar att städer innebär både 
utmaningar och möjligheter för det lokala och globala klimatet. Utmaningar eftersom 
utvecklingen sker snabbt och på små ytor, vilket kan leda till problem i form av 
luftföroreningar och bristande sanitära förhållanden, främst i fattigare delar av världen 
(Moström, 2013). Möjligheter eftersom en mer tätboende befolkning gör det enklare att 
minska energi- och transportbehoven samt att implementera smarta lösningar för att öka 
människors levnadsstandard (WWF, 2012).  

För att arbeta med de utmaningar som finns i städer är det viktigt att ekosystemtjänster 
bevaras när en stad byggs eller utvidgas (WWF, 2016). Grönytor i städer bidrar med 
många ekosystemtjänster, allt från fördröjning av dagvatten och förbättrad stadsluft till 
bevarad biologisk mångfald. Ett av Uppsala kommuns verktyg för att få byggherrar av 
nya kvarter att tillgodose detta behov är att ställa krav på grönytefaktorn, som är ett mått 
på hur stor del av kvarteret som är ekoeffektiv yta (Uppsala kommun, 2016). Detta 
används till exempel vid exploateringen av Rosendal, som är en del av området Södra 
staden i Uppsala (Uppsala kommun, 2012). För att få en så hög grönytefaktor som 
kommunen önskar designas många fastigheter med så kallade gröna tak (tak med 
vegetation) vilket leder till att gårdar kan förflyttas upp till taken vilket i sin tur möjliggör 
mer tätbyggda kvarter. 

Att fler människor flyttar från landsbygden in till städerna betyder också att färre personer 
bor där majoriteten av elektriciteten produceras, vilket är i stora kraftverk som vanligtvis 
ligger utanför städer och tätorter. Att elektricitet inte produceras och konsumeras på 
samma plats leder till förluster på grund av de långa transportsträckorna. Detta gör det 
allt viktigare att skapa möjlighet till elproduktion också i städerna och denna ska främst 
vara förnybar. Det vanligast förekommande sättet är solkraft från solceller, som sätts på 
tak och producerar elektricitet som kan användas i samma fastighet. I Uppsala kommuns 
miljö- och klimatprogram presenteras ett mål om 30 MW installerad soleffekt till år 2020 
och motsvarande 100 MW till år 2030 (Uppsala kommun, 2014), jämfört med dagens 
installerade nivå på 1 MW (Svensk solenergi, 2016). 

Vid exploatering av nya områden, så som Rosendal i Uppsala, står de två ovan nämnda 
installationerna i konflikt eftersom båda nyttjar takens utrymme. Kommunen ställer krav 
på att en viss grönytefaktor ska uppnås men för att nå de uppsatta solenergimålen krävs 
också att en viss mängd solcellseffekt installeras per hushåll i nybyggda flerbostadshus 
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(Larsson, 2016). Det här examensarbetet kommer att undersöka vilken potentiell nytta de 
båda taken medför och jämföra hur installationerna bidrar till en hållbar stadsutveckling.  

1.11 Syfte1och1mål1

Arbetets syfte är att ur tre hållbarhetsperspektiv göra en jämförelse av olika sätt att 
använda takytor. De takinstallationer som ska jämföras är tre varianter av gröna tak, tre 
storlekar av solcellsinstallationer samt en kombination av ett grönt tak och en 
solcellsinstallation. De aspekter av hållbarhet som kommer att studeras är ekologisk, 
ekonomisk och social och definitioner av dessa presenteras i avsnitt 2.3. Målet med 
projektet är att presentera respektive installations påverkan ur ett ekologiskt, ekonomiskt 
och socialt perspektiv för att kunna jämföra hur hållbara installationerna är. Tanken är att 
resultatet ska kunna nyttjas vid beslut om hur takytor i nybyggda områden ska användas.  

Arbetet utgår från en fiktiv byggnad placerad i området Rosendal i Uppsala kommun. 
Detta innebär att de antaganden som görs anpassas för just det geografiska läget och de 
förutsättningar som finns där. Resultatet ger dock också en mer övergripande bild av 
jämförelsen vilket gör att den bör vara tillämplig på betydligt fler platser än enbart i 
Rosendal. 

1.21 Frågeställning1

I listan nedan presenteras de sex frågeställningar som kommer att besvaras i rapporten 
och var respektive frågeställning besvaras förtydligas i dispositionsavsnittet i kapitel 1.4.  

1.1 Vilken ekologisk påverkan har ett grönt tak, en solcellsanläggning respektive 
en kombinationsanläggning? 

2.1 Vilka ekosystemtjänster bidrar ett grönt tak med och kan dessa kvantifieras? 
3.1 Vilka ekonomiska aspekter finns att ta hänsyn till vid installation av gröna tak, 

solceller och kombinationsanläggningar? 
4.1 Hur påverkar de olika installationerna den sociala hållbarheten för dem 

boende i området? 
5.1 Vilka delar av installationerna har störst klimatpåverkan och hur kan dessa 

påverkas för att installationen ska ha så låg total klimatpåverkan som möjligt? 
6.1 Hur kan hållbarhetsdimensionerna tas hänsyn till vid exploatering av nya 

områden? 

1.31 Känslighetsanalys1

För att kontrollera arbetets resultat och för att besvara den femte frågeställningen (Vilka 
delar av installationerna har störst påverkan och hur kan dessa påverkas för att den 
totala installationen ska ha så låg klimatpåverkan som möjligt?) genomförs ett antal 
känslighetsanalyser. Syftet med analyserna är att undersöka resultatets trovärdighet samt 
att se hur förändring av olika parametrar påverkar resultatet. Två känslighetsanalyser 
genomförs och presenteras i resultatet och i dessa undersöks vilken elektricitet solcellerna 
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ersätter (svensk eller europeisk) samt storleken på de gröna takens kolupptag. Utöver 
dessa två undersöks hur produkterna kan förändras för att minska respektive produkts 
klimatpåverkan, till exempel genom att använda återvunnet material eller genom att 
minska produkternas transportsträcka. Dessa känslighetsanalyser presenteras i 
diskussionsavsnittet 8.2.  

1.41 Disposition1

Rapporten är uppdelad i följande avsnitt: Inledning, Teori, Metod, Resultat, Diskussion 
och Slutsats. Resultatet i sin tur består av fyra kapitel: Gröna tak, Solcellsanläggning, 
Kombinationsanläggning och sedan en sammanställning av dessa tre i kapitlet 
Sammanställning. I teoriavsnittet presenteras fakta och tidigare genomförd forskning, 
som krävs för att sätta den här rapporten i ett sammanhang samt för att förstå valet av 
metod samt de resultat som presenteras. I metodavsnittet förklaras de metoder som 
använts för att besvara frågeställningarna och för att uppnå arbetets mål. I resultatkapitlen 
besvaras de tre första frågeställningarna och underlag presenteras för att besvara 
frågeställning fem och sex. Diskussionen inleds med en känslighetsanalys där den femte 
frågeställningen besvaras och sedan diskuteras samtliga hållbarhetsaspekter, vilket leder 
till att frågeställning fyra besvaras. I slutsatsen presenteras svaret på den sjätte 
frågeställningen, tänkt att kunna användas som riktlinje vid beslutsfattning kring 
exploatering.  I Appendix 3 presenteras en grafisk bild av resultatet, vilket ytterligare kan 
tydliggöra vilken takinstallation som bidrar med vilka tjänster.  

! 1
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2.1Teori1
I det här avsnittet presenteras teori som förklarar installationernas utformning, val av 
metod samt underlättar förståelsen av de resultat som erhålls i arbetet. Om läsaren känner 
sig insatt på områdena behöver teoriavsnittet inte läsas i sin helhet, utan kan snarare 
användas som stöd om något i resultat- eller diskussionsdel behöver förklaras eller 
förtydligas. Teoriavsnittet är uppdelat i tre delar och dessa är gröna tak, 
solcellsinstallationer samt hållbarhetsdimensionerna.  

2.11 Gröna1tak1

Begreppet gröna tak används för att beskriva takkonstruktioner med anlagd vegetation, 
allt från tunna lager av gräs eller mossa till trädgårdsliknande anläggningar. Gröna tak 
kan delas in i tre underkategorier (extensiva, semi-intensiva och intensiva) och 
indelningen görs oftast baserat på den skötselnivå taken kräver (Scandinavian Green Roof 
Institute, u.d.). Extensiva gröna tak kräver minimalt med underhåll men är därför 
begränsade till växter som mossa och suckulenter. Semi-intensiva tak kräver mer 
underhåll och öppnar således upp för ett bredare spektrum av växter som perenner och 
mindre buskar. Intensiva tak möjliggör för växter som träd och buskar, vilket också gör 
att underhållsnivån ökar (Vijayaraghavan, 2016). Också syftet med taken skiljer sig åt, 
varken extensiva eller semi-intensiva tak konstrueras för att beträdas, utan enbart för att 
ta växtligheten till bebyggelsen. Intensiva tak konstrueras för att klara av mänsklig 
vistelse och kan liknas vid en markbelagd trädgård, både i hur de används och i hur de 
sköts (Scandinavian Green Roof Institute, u.d.). I Figur 1 ses hur substratdjupet skiljer sig 
åt för olika växter möjliga att använda vid konstruktion av gröna tak, inspirerad av 
illustration av Pettersson Skog med flera (2017). Klassificeringen är gjord efter den 
beskrivning av substratdjup som Scandinavian Green Roof Institute (u.d.) beskriver för 
respektive typ av tak. 
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Figur 1. En presentation av olika gröna tak inklusive växtsorter och substratdjup. Bilden är 
gjord med inspiration från illustration av Pettersson Skog med flera (2017). 

 
Anledningarna att anlägga ett grönt tak är många men främst att gröna tak bidrar med 
många klimatmässiga fördelar, skriver EPA (u.d.). Några av fördelarna som nämns är att 
byggnadens energibehov minskar tack vare att det gröna taket bidrar med en isolerande 
effekt, att växterna skyddar det underliggande taket och förlänger dess livslängd samt att 
effekten av urbana värmeöar minskar när grönområden anläggs i städerna. Det skapas 
också områden där fåglar, fjärilar och insekter kan leva (EPA, u.d.) vilket är bra för den 
biologiska mångfalden (Nordlöf, 2014). Nordlöf (2014) beskriver också fördelar som 
renare luft i området, bullerreduktion tack vare mjukare ytor samt fördröjd 
dagvattenavrinning vilket avlastar avloppssystemet. Brudermann och Sangkakool (2017) 
skriver att det inte har forskats lika mycket på nackdelarna med gröna tak som på 
fördelarna, men ger två exempel: att takens tyngd ställer höga krav på byggnaden och att 
både investerings- och underhållskostnader är störra än för konventionella tak.  

2.1.1/ Lageruppbyggnad/

I Grönatakhandboken beskriver (Pettersson Skog et al., 2017) ett grönt tak som en 
överbyggnad för vegetation på bjälklag. Överbyggnaden innefattar alla installationer och 
lager som ligger ovanpå tätskiktet och dessa lager ska tillsammans fylla de behov som 
finns hos vegetationen och växtbädden, vilket varierar från tak till tak. Hur de gröna taken 
sedan konstrueras är olika för olika tillverkare men systemen har liknande uppbyggnad. 
Lagren från det konventionella taket och utåt är: rotbarriär, dränerande lager, 
vattenhållande skikt, odlingssubstrat och till sist vegetation (Bianchini och Hewage, 
2012). För extensiva tak ser det annorlunda ut eftersom de har ett grundare rotsystem 
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(Nordlöf, 2014). När det kommer till vilka krav som ställs på det underliggande taket 
skriver Stein (2017a) att ett grönt tak kan anläggas bara tätskiktet är godkänt och 
byggnaden klarar installationens vikt. 

Rotbarriären, även kallat rotskyddet, ska skydda tätskiktet från vegetationens rötter, 
eftersom det annars finns en risk för att tätskiktet punkteras på grund av att rötterna 
tränger igenom. Rotbarriären består ofta av någon typ av plast (exempelvis polyeten) och 
anläggs ovanpå tätskiktet (Pettersson Skog et al., 2017). Mellan rotskyddet och substratet 
placeras vanligen ett dräneringslager, som ska föra bort överflödigt vatten från taket, 
eftersom vatten medför extra vikt och dessutom minskar mängden syre i växtbädden. Hur 
dräneringslagret ser ut varierar mellan installationer men det vanligaste är att använda en 
dräneringsmatta som är gjord av plast och ser ut ungefär som en äggkartong (ibid.) 

Avvattning är en funktion hos det gröna taket som är viktig främst vid kraftiga regn. Detta 
görs genom att planera och dimensionera avvattningsvägar och lågpunkter på ett korrekt 
sätt, så att vattensamlingar undviks där de kan göra stor skada. Eftersom gröna tak ofta 
används för att minska avrinningen från bjälklag och för att fördröja dagvatten måste 
taken ha en viss vattenhållande förmåga. Den vattenhållande förmågan kan fås på ett 
flertal sätt, till exempel genom substratval, stenullsmattor och vegetation, men det är 
viktigt att avväga balansen mellan att hålla kvar vatten, vegetationens behov och hur 
mycket vikt bjälklaget klarar av att bära (Pettersson Skog et al., 2017).  

I odlingssubstratet växer vegetationen och det är viktigt att lagret bidrar med både fukt 
och näring samt med stabilitet för att förankra växterna. Substratet måste innehålla luft 
och får inte bli för tungt, eftersom det är det lager som påverkar tyngden på bjälklaget 
mest. Vanlig växtjord kan sällan användas eftersom den är alltför vattenhållande och 
riskerar att bli för tung för installationer på bjälklag. Istället tillsätts olika tillsatsmaterial 
till jorden vilket påverkar substratets egenskaper och dess vikt. Ett substrat består 
vanligen av tillsatsmaterial (tegelkross, pimpsten eller leca), jord (grus, sand eller lera) 
och organiska material (kompost eller torv) (Pettersson Skog et al., 2017). Varje 
producent av odlingssubstrat har sin egen komponering av beståndsdelar och detta klassas 
som en affärshemlighet, men ett exempel på komposition är 40 % pimpsten, 20 % torv 
och 40 % mineralmaterial (till exempel sand och lera) (Börjesson, 2017a).     

För ett extensivt tak med sedum anläggs vegetationen på ett sätt som skiljer sig från de 
mer intensiva taken, nämligen med en vegetationsmatta. En vegetationsmatta är en 
sammansättning av substrat, vegetation och bärande struktur (till exempel textilfiber eller 
konstfiber) som anläggs ovanpå ett dränerande eller vattenhållande lager (Pettersson Skog 
et al., 2017).  

2.1.2/ Avfallshantering/

Det finns i dagsläget inga system för nedmontering av gröna tak, främst eftersom deras 
livslängd är så lång att behovet av ett avvecklingssystem inte har uppkommit än (Risberg, 
2017a). Risberg (2017b) menar att det finns tak som varit intakta i uppemot hundra år, 
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men många rapporter antar en livslängd på mellan 40-50 år (Pettersson Skog et al., 2017). 
När tidigare livscykelanalyser gjorts har avfallshanteringen anpassats efter respektive fall, 
vilket gör att hanteringen av svenskt bygg- och rivningsavfall blir aktuell. I Sverige 
används de största mängderna avfall från byggsektorn till konstruktionsmaterial, 
återfyllnad och sluttäckning av deponier (SMED, 2014). SMED (2014) skriver även att 
de vanligaste materialen som hamnar på deponi är bland annat jordmassor och sten medan 
Uppsala vatten (2016) menar att jord används som täckmaterial vid till exempel 
vägbyggen. Till år 2020 finns ett kommunalt mål om att minst 70 procent av allt icke-
farligt material från bygg- och rivningsarbeten ska återanvändas eller materialåtervinnas, 
där både plast och substrat går in under kategorin icke-farligt material (Uppsala vatten 
och Uppsala kommun, 2014). Palm med flera (2015) skriver att samtlig källsorterad plast 
från bygg- och rivningsarbeten år 2014 användes för materialåtervinning och samma 
rapport bekräftar även att majoriteten av mineralavfallet från sektorn användes för 
konstruktion eller deponitäckning.  

2.1.3/ Ekonomi/

I en rapport för Göteborgs Stad har Dahlin (2014) undersökt förutsättningar för 
installation av gröna tak och i rapporten presenteras ett prisexempel från ett grönt 
taksystem som finns på marknaden. Priserna i punktlistan nedan är från Dahlins rapport 
(2014). 

•1 Sedumtak på låglutande tak, inklusive dräneringslager: 460 SEK/m2 
•1 Rotskydd, dräneringslager och vattenhållande skikt: 290 SEK/m2 
•1 Bjälklagsjord: 1200-1500 SEK/m3 
•1 Växter: exkluderat 

Underhåll för ett extensivt grönt tak ligger på 5-10 SEK per kvadratmeter och år enligt 
Falk (2016). Mahdiyar med flera (2016) skriver att underhåll för intensiva gröna tak kan 
vara upp till tjugo gånger dyrare än för ett extensivt tak och att den största delen av 
kostnaden är lönekostnader, eftersom intensiva tak kräver mer skötseltid. 

För att sätta en ekonomisk nytta på att gröna tak deponerar partiklar och således renar 
luften används priserna i Tabell 1 som en undviken kostnad för de gröna takens 
partikelupptag. Siffrorna i Tabell 1 är kostnadsuppskattningar per kilogram av respektive 
utsläpp och dessa uppskattningar baseras på utsläppens påverkan på hälsa, ekosystem och 
byggnader (Falk, 2016).   
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Tabell 1. Ekonomisk värdering av utsläpp av olika partiklar. 

Emission Pris Källa 

Koldioxid, CO2 2,92 SEK/kg Falk (2016) 

Kväveoxider, NOx 96 SEK/kg Falk (2016) 

Svaveldioxid, SO2 92 SEK/kg Falk (2016) 

Ozon, O3 Ej prissatt Falk (2016), Nurmi et al. (2013) 
 

2.21 Solceller1

En nätansluten solcellsanläggning har två huvudkomponenter i form av solcellsmoduler 
och växelriktare samt mindre komponenter såsom kopplingslåda, DC-brytare, AC-
brytare, elmätare och elcentral (Solelprogrammet, u.d.). Komponenterna i systemet som 
inte är solcellsmoduler benämns på engelska som balance of systems och innefattar de 
delar som behövs för bygga ett komplett system utöver solcellsmodulerna (Mertens, 
2014). I det här teoriavsnittet presenteras de två huvudkomponenterna mer ingående och 
övriga delar beskrivs mer kortfattat. I avsnitt 2.2.4 beskrivs viktiga parametrar att tänka 
på när en anläggning dimensioneras och optimeras. I Figur 2 presenteras en översiktsbild 
av hur de olika komponenterna i systemet är sammankopplade, pilarna visar 
elektricitetens flöde från där den produceras till där den konsumeras.  
 

 

Figur 2. Skiss över de olika komponenterna i solcellsinstallationen. Pilarna visar elektricitetens 
flöde, från där den produceras (solcellsmodul eller elnät) till där den konsumeras (fastighet 

eller elnät). 

2.2.1/ Solcellsmoduler/

Världsmarknaden för solceller består idag främst av två tekniker: kristallina kiselsolceller 
och tunnfilmssolceller (Svensk Solenergi, u.d.), där den förstnämnda har den större 
marknadsandelen på 93 procent (Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems, ISE, 
2016). Den typiska solcellseffektiviteten för kiselsolceller är idag 16 procent och 
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motsvarande för tunnfilmssolceller är ungefär 14 procent och livslängden för båda 
sorterna är ungefär 30 år (ibid.). Gemensamt för de två sorterna är deras elektriska 
egenskaper: låg spänning och en ström som beror av cellens area, vilket betyder att stora 
celler medför stora strömmar och därför också stora förluster (i enighet med Ohms lag). 
I en modul seriekopplas därför cellerna i strängar, se illustration av detta i Figur 3. Detta 
ökar spänningen men håller strömmen på samma nivå som för en enskild cell (Mertens, 
2014). Anledningen till att en högre spänning än i den ursprungliga cellen önskas är att 
den enskilda cellens spänning är för låg för att vara användbar i en fastighet, men med 
hjälp av seriekopplingen kan modulen komma upp i exempelvis 230 V som önskas i en 
fastighet (Svensk Solenergi, u.d.).  

 

Figur 3. Sju seriekopplade celler (C) bildar en sträng (S). Två strängar kopplas samman i 
kopplingslådan (K), som beskrivs mer i avsnitt 2.2.3. 

2.2.2/ Växelriktare/

En växelriktare består vanligen av transformatorer, elektroniska komponenter, kapsling 
samt kontakter och har en livslängd på femton år (Tschümperlin et al., 2016). 
Växelriktarens uppgift är att omvandla likström som produceras av solcellerna till 
växelström som kan matas ut på elnätet eller användas internt i fastigheten, samt att 
synkronisera växelspänningen mot elnätet (Elsäkerhetsverket, 2015). Växelriktaren ska 
också belasta solcellsmodulerna optimalt för att maximera den uttagna effekten trots 
varierande solinstrålning. Det är viktigt att växelriktarens installerade effekt stämmer 
överens med solcellsmodulernas, eftersom komponenten med lägre effekt annars 
begränsar den med högre effekt. Generellt är växelriktarnas verkningsgrad hög, upp till 
dryga 95 procent (Energimyndigheten, 2015).    

2.2.3/ Övriga/komponenter/

I kopplingslådan kopplas flera strängar av seriekopplade solceller samman, om systemet 
består av mer än en sträng. Detta sker innan strömmen leds vidare till växelriktaren och 
lådan innehåller olika skydd för strängarna, bland annat överspänningsskydd, spärrdioder 
och säkringar (Elsäkerhetsverket, 2015).  

AC- och DC-brytarnas uppgift är att koppla bort delar av systemet när service eller 
underhåll behöver göras på till exempel växelriktaren. DC-brytaren kopplar bort 
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likströmmen från solcellerna och AC-brytaren kopplar bort växelströmmen från elnätet 
(Elsäkerhetsverket, 2015).  

Elmätaren mäter in- och utmatningen av el till fastigheten, vilket det är krav på enligt lag. 
Elcentralen fungerar som fastighetens inmatningspunkt och via den kommer elektricitet 
in från både solcellsanläggningen och elnätet, samt går vidare ut till fastigheten 
(Elsäkerhetsverket, 2015).  

2.2.4/ Dimensionering/och/optimering/av/anläggningen/

Det finns ett flertal parametrar att ta hänsyn till när en anläggning planeras och 
dimensioneras för att optimera elproduktionen. Mertens (2014) nämner de tre 
parametrarna i punktlistan som de viktigaste att tänka på vid planering av en anläggning.  

•1 Solinstrålningen på den tänka platsen. 
•1 Orientering (azimuthvinkel) och lutning på taket där anläggningen ska placeras. 
•1 Skuggning (både från omkringliggande föremål och internt från andra solceller i 

installationen). 

I Uppsala nås högst elproduktionen från solceller vid en vinkel av 43° med riktning rakt 
åt söder, enligt simuleringar av Larsson (2016). Denna vinkel innebär en mer komplicerad 
installation än för mindre vinklar, vilket också innebär att installationen blir dyrare. 
Eftersom det är viktigt att inte bara optimera elproduktionen utan också att ha ett robust 
och lättskött system lutas modulerna ofta 10°-20° vid installation på ett platt tak 
(Malmsten, 2015). Enligt Stridh (2015) ger en vinkling på 20° högst sju procent förluster 
jämfört med ett optimalt lutat system, om systemet är riktat rakt mot söder. Vinklingen 
av modulerna sker vanligen, om installationen är på ett platt tak, med hjälp av stativ 
tillverkade av till exempel aluminium. 

Solceller kan enligt Pettersson Skog med flera (2017) lämpa sig för kombination med 
gröna tak på lågt lutade tak men bara om solcellerna höjs upp från vegetationen. Det gröna 
taket kan placeras både under solcellerna eller mellan dem, förutsatt att solcellerna inte 
skuggas av vegetationen. Detta kan undvikas genom att välja lågväxande växter eller 
genom att anlägga grusgångar där solcellsmodulen är placerad som lägst. Växternas 
evapotranspiration, albedo och avdunstning skapar ett svalare klimat runt solcellerna 
vilket påverkar deras verkningsgrad positivt, eftersom den annars sjunker med stigande 
temperatur (Pettersson Skog et al., 2017). En sammanställning av Clermont (2016) visar 
att studier kommit fram till att elproduktionen kan öka med 1-8 procent, om solcellerna 
placeras ovanpå ett grönt tak.  

2.2.5/ Avfallshantering/

Det finns idag få solcellsinstallationer som nått slutet av sin tekniska livslängd, vilket har 
lett till att metoderna för återvinning inte utvecklats till fullo. Idag separeras de större 
komponenterna i solcellsmodulen mekaniskt och sedan återvinns respektive del i 
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återvinningsverk för just det materialet. Detta gör att de material som finns i mindre 
mängder ofta inte återvinns, även om majoriteten av modulernas vikt går till 
materialåtervinning. I takt med att antalet solcellsmoduler som ska återvinnas ökar finns 
också en växande marknad för att utveckla återvinningsstationer specialiserade på 
solceller, vilket ger möjlighet att utveckla tekniker för att kunna utvinna också de minsta 
beståndsdelarna (IRENA och IEA-PVPS, 2016). För växelriktare finns en mer utarbetad 
industri där kretskort och metaller återvinns medan övrigt material bränns i 
förbränningspannor (Tschümperlin et al., 2016). När det gäller aluminium som stativen 
är gjorda av är det redan ekonomiskt lönsamt att materialåtervinna, speciellt när det gäller 
större mängder och rena aluminiumprodukter (Stockholmsregionens avfallsråd, 2007). 

2.2.6/ Ekonomi/

Stridh (2016) presenterar en sammanställning av prisinformation från olika försäljare av 
solceller som visar att priset varierar mellan 17 000-26 000 SEK per installerad kWp 

(modulernas märkeffekt). Variationen beror dels på vilket företag som undersöks men 
också på hur stor installationen är eftersom en större installation ger ett billigare pris per 
kWp.  Dessa siffror bekräftas av Svensk solenergi (2015) som skriver att en anläggning 
kostar mellan 12 000-20 000 SEK per kWp, exklusive moms, vilket innebär att kostnaden 
enligt de båda källorna är ungefär densamma. 

Underhåll av solceller innefattar vanligen rengöring ett par gånger per år och enligt 
Johansson och Karlsson (2015) varierar den årliga kostnaden för detta mellan 0,5-1,5 
procent av den totala investeringskostnaden. Denna kostnad innefattar enligt författarna 
också eventuella reparationer av mindre komponenter samt ett byte av växelriktaren. 

Ett av de problem som ofta tas upp när det handlar om solceller är att elen inte produceras 
när den ska användas och att det inte är ekonomiskt lönsamt att mata ut elen på elnätet. 
För bostadsrättsföreningar med solcellsinstallationer finns ett flertal olika regler och dessa 
har förbättrats kraftigt den senaste tiden skriver Solelkommissionen (2017). Några av 
dessa är att bostadsrättsföreningen kan använda den egenproducerade elen utan att betala 
energiskatt (om anläggningen är mindre än 255 kW), att överskottselen kan säljas till ett 
elbolag, en skattereduktion för överskottet (om säkringen är mindre än 100 A) samt att 
föreningen kan ansöka om investeringsstöd (Energimyndigheten, 2016b).  

! 1
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2.31 Hållbarhetsdimensionerna1

Hållbar utveckling är ett begrepp som är vanligt förekommande men som kan vara svårt 
att konkretisera och därför har olika definitioner för begreppet uppkommit. En definition 
är att se hållbarhet utifrån tre hållbarhetsdimensioner: ekologisk, ekonomisk och social. 
Dessa kan antingen ses som att alla tre är lika viktiga och att hållbar utveckling är när alla 
tre överlappar eller som en hierarki där ekonomisk hållbarhet kräver social hållbarhet som 
i sin tur kräver ekologisk hållbarhet (Kungliga Tekniska Högskolan, 2017).  

Ekologisk hållbarhet innefattar funktionsdugligheten hos jordens bio-geo-kemiska 
system och innefattar till exempel luft- och vattenkvalitet, biodiversitet och 
ekosystemtjänster. Ibland inkluderas också människors hälsa i den ekologiska 
dimensionen, om det är aspekter som direkt påverkas av den yttre miljön. För att ge en 
fingervisning om vad ekologisk hållbarhet innefattar kan miljömålssystemet användas, 
som bland annat består av sexton miljökvalitetsmål (Kungliga Tekniska Högskolan, 
2015a).  

För ekonomisk hållbarhet finns två vitt skilda definitioner: att ekonomisk hållbarhet 
innebär ekonomisk tillväxt och att ekonomisk hållbarhet är en ekonomisk utveckling som 
inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten 
(Kungliga Tekniska Högskolan, 2015b).  

Social hållbarhet handlar framförallt om välbefinnande, rättvisa, rättigheter och 
individens behov, där vissa aspekter går att kvantifiera medan övriga är mer kvalitativa. 
Det finns ett flertal olika indikatorsystem som syftar till att mäta social hållbarhet, 
problemet är att att aspekter som inte kan mätas istället blir helt exkluderade, vilket leder 
till vilseledande resultat (Kungliga Tekniska Högskolan, 2016). År 2015 sattes sjutton 
globala mål för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling upp vilka ska 
hjälpa världens ledare och medborgare att avskaffa extrem fattigdom, att minska 
ojämlikheter och orättvisor samt att lösa klimatkrisen (UNDP, 2015).  

! 1
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3.1Metod1
I det här arbetet har ett flertal metoder kombinerats för att besvara frågeställningarna och 
dessa metoder presenteras i det här avsnittet. Också de avgränsningar och antaganden 
som gjorts presenteras här, i avsnitt 3.6. Metoddelen kompletteras med Appendix 1, där 
mer utförlig information om vissa avsnitt återfinns.   

3.11 Utformning1av1anläggningarna1

Projektet utgår från en fiktiv fastighet med takytan 100 m2, belägen i Rosendal i Uppsala. 
Detta objekt kan ses i Figur 4, där det också framgår att långsidan är riktad i nord-sydlig 
riktning och kortsidan i öst-västlig riktning. Takytan antas vara fri från skuggning.  

 

 

Figur 4. Ritning av takytan, inklusive mått och väderstreck. 

3.1.1/ Utformning/av/gröna/tak/

Utformningen av de gröna taken görs med information från Grönatakhandboken skriven 
av Pettersson Skog et al. (2017) men specificeras till att bestå av specifika material för att 
möjliggöra arbetets genomförande. Specificeringen av lagren görs med hjälp av Lars 
Risberg och Johan Stein som är verksamma på två företag inom branschen, Byggros 
respektive VegTech, samt med produktinformation från VegTechs hemsida (VegTech 
u.d.a; VegTech u.d.b). Lagren antas bestå av enbart ett material vardera, förutom 
substratet som antas bestå av den sammansättning som presenteras i avsnitt 2.1.1. 
Livslängden för taken antas vara 45 år, vilket är ett medelvärde av vad som antagits i 
tidigare forskning (Pettersson Skog et al., 2017). Utformningen av de gröna taken 
presenteras i avsnitt 4.1. 

3.1.2/ Utformning/av/solcellsinstallationer/

För dimensionering av solcellsanläggning används solcellstypen från en livscykelanalys 
av Fu, Liu och Yuan (2015). Modulstorleken är 1 482 x 992 x 35 mm och modulen har 
en maxeffekt på 200 Wp. Utifrån takets tidigare nämnda form beräknas hur många 
solcellsmoduler som ryms utifrån de tre förutsättningarna nedan. 

!  
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i)1 Solcellsmodulerna installeras liggande rakt på det platta taket 
ii)1 Solcellsmodulerna installeras på stativ och vinklas till 20°. 
iii)1Solcellsmodulerna installeras på stativ och vinklas till 43°  

För att beräkna hur stort avstånd som krävs mellan raderna av solceller för att undvika 
intern skuggning utan att förlora alltför stor yta vid en installation där modulerna ska vara 
vinklade (förutsättning ii och iii) används en tumregel från van Noord och Paradis 
Ärlebäck (2011). Tumregeln säger att vinkeln på linjen mellan den nedre delen av den 
bakre solcellen och den övre delen av den främre solcellen ska vara 12° (van Noord och 
Paradis Ärlebäck, 2011). Detta motsvarar vinkeln benämnd b i Figur 5 nedan, om sträckan 
A är den främre solcellsraden och sträckan C den bakre solcellsraden. Utifrån detta 
beräknas hur många rader med solcellsmoduler som ryms på taket beroende på 
installationens vinkel (vinkel a i Figur 5), vilket presenteras i avsnitt 5.1.  

 

!

Figur 5. Geometrisk förklaring av avståndsberäkningen mellan raderna av solcellsmoduler i de 
lutade installationerna. Sträckan A är den främre solcellsraden och sträckan C är den bakre 

solcellsraden. Vinkeln b ska vara 12° för att undvika intern skuggning, enligt tumregel från van 
Noord och Paradis Ärlebäck (2011). Vinkeln a är lutningen på den främre solcellsraden. Det 

sökta avståndet är sträckan B som ger hur många rader med solceller som ryms på taket.  

 

Till varje solcellsinstallation dimensioneras ett antal växelriktare, efter riktlinjer från 
Svesol (2015) som menar att effekten på växelriktarna kan vara 10 procent lägre än 
modulernas installerade effekt. Växelriktare med effekterna 2,5 kW, 5 kW och 10 kW 
kombineras för att möta respektive installations behov och vilka växelriktare som väljs 
till respektive kombination presenteras i avsnitt 5.1. Vid kombination av 
växelriktareffekter har olika alternativ jämförts och sedan har det alternativ med minst 
klimatpåverkan valts, vilket är anledningen till att en av installationerna får en 
växelriktare med större effekt än vad den behöver. Eftersom växelriktarens livslängd (15 
år) är halva solcellsinstallationens livslängd (30 år) antas två växelriktare behövas för 
respektive solcellsinstallation. 

 

! 1
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3.21 Livscykelanalys1

Metoden livscykelanalys (LCA) används för att bedöma olika produkters miljöpåverkan 
och för att kartlägga vilka resursflöden som finns och var det finns potential för 
förbättring (Sveriges lantbruksuniversitet, 2017). En LCA kan göras på många olika sätt, 
varför en ISO-standard har tagits fram. Idag används standarden ISO 14040:2006 och den 
har gällt sedan 2006, då den ersatte de tidigare varianterna (International Organization for 
Standardization, u.d.). LCA-processen består av fyra delar som inte nödvändigtvis följer 
varandra utan är snarare iterativa. De fyra delarna är formulering av mål och omfattning 
av studien, inventering av flöden och nettosystemflöden, kvantifiering av dess 
miljöpåverkan samt tolkning av resultaten (Sveriges lantbruksuniversitet, 2017). Nedan 
listas några grundläggande begrepp, samtlig information i punktlistan är från Sveriges 
lantbruksuniversitet (2017). 

•1 Bokförings-LCA är en LCA som undersöker hur stor miljöpåverkan en befintlig 
produkt har. En annan variant är förändrings-LCA som istället undersöker vad 
som händer om en produkt ersätts med en annan. 

•1 Funktionell enhet är en enhet som ska definiera vilken funktion produkten som 
undersöks har. För dryck kan det till exempel vara en liter vätska och för 
transporter en ton-km. 

•1 Systemgräns är det som definierar studiens avgränsning, både geografiskt, 
tidsmässigt och hur djupgående studien görs. 

•1 Allokering innebär att resursförbrukning och utsläpp delas upp mellan olika 
produkter som produceras på samma ställe. Till exempel i ett kraftvärmeverk 
allokeras utsläppen på den producerade elen och den producerade värmen. Detta 
kan göras på olika sätt och de olika sätten kan ge märkbar skillnad i produkternas 
klimatpåverkan.  

•1 Karakteriseringsfaktorer används för att bedöma hur stor miljöpåverkan olika 
emissioner har och dessa är oftast generella och framtagna av till exempel FN:s 
klimatpanel eller andra internationella auktoriteter. De faktorer som använts i det 
här arbetet presenteras i Appendix 1.  

 
 
I Tabell 2 på nästa sida presenteras de egenskaper för livscykelanalysen som använts i det 
här arbetet. 
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Tabell 2. Sammanfattning av livscykelanalysens egenskaper.  
Typ av LCA Bokförings-LCA 

Funktionell enhet En installation på platt tak med ytan 100 
kvadratmeter. 

Systemgräns Inkluderat i studien är produktion av 
huvudkomponenterna, transport från 
produktionsplats till Uppsala samt 

användningsfasen. Tomma transporter på 
tillbakavägen har inte tagits hänsyn till. 
Också skötsel av taken har exkluderats 
från livscykelanalysen men finns med i 

de ekonomiska beräkningarna. I de 
ekonomiska beräkningarna har inga 

ekonomiska incitament tagits in i 
kalkylen. 

Allokering Om en produkt återvinns allokeras 
klimatnyttan av återvinningen på 
produkten som produceras av det 

återvunna materialet och således inte på 
produkten som skickas till 

materialåtervinning (Roos et al., 2016). 

 

Miljöpåverkanskategorier 

Global uppvärmningspotential (GWP), 
försurningspotential (AP), 

övergödningspotential (EP) och potential 
att bilda fotokemiskt ozon (POCP). Dessa 

har valts då det är de vanligast 
förekommande kategorierna och således 

de som varit jämförbara mellan olika 
rapporter. Utöver dessa har även 

energiåtgången undersökts.  

Livslängd Grönt tak: 45 år 
Solcellssystem: 30 år 

Kombinationsanläggning: 30 år 
 

3.2.1/ Klimatpåverkan/under/produktion/

För att besvara den första frågeställningen (Vilken ekologisk påverkan har ett grönt tak, 
en solcellsanläggning respektive en kombinationsanläggning?) utförs en livscykelanalys 
per takinstallation. Dessa livscykelanalyser sammanställs från tidigare gjorda rapporter 
och baseras på data från dessa och inte på data från en databas. I punktlistan nedan 
presenteras de rapporter som använts för att sammanställa livscykelanalyserna för det 
extensiva, det semi-intensiva och det intensiva gröna taket. Vid varje rapport finns också 
en förklaring till vilket lager i de gröna taken materialet antagits användas för samt vilken 
transportsträcka som antagits.  
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•1 Low density polytethylene (LDPE) utfördes för PlasticsEurope år 2008 med den 
funktionella enheten 1 kg polyetylen. Miljövarudeklarationen är baserad på 
information från medlemsföretagen (PlasticsEurope, 2008). Rapporten används 
för information om rotbarriärlagret, som består av LDPE (VegTech, u.d.c). 
Rapporten har också använts för det bärande lagret i det extensiva taket, som 
antagits ha liknande egenskaper som rotbarriären har i de mer intensiva taken. 
Enligt Stein (2017b) importeras rotbarriären från Nederländerna, en distans som 
körs med lastbil och är 1 500 km lång (Google Maps, 2017b). 

•1 Polystyrene - General purpose (GPPS) and high impact (HIPS) utfördes för 
PlasticsEurope år 2008 med den funktionella enheten 1 kg polystyren. 
Miljövarudeklarationen är baserad på information från medlemsföretagen 
(PlasticsEurope, 2008). Miljövarudeklarationen används för information om 
dräneringslagret som består av polystyren (VegTech, 2016) och specifikt har 
HIPS valts då det är en vanlig polystyrenvariant att använda (Chenani, Lehvävirta 
och Häkkinen, 2015). Enligt Stein (2017b) importeras dräneringslagret från 
Nederländerna, en distans som körs med lastbil och är 1 500 km lång (Google 
Maps, 2017b).    

•1 Stone Wool Thermal Insulation for buildings produced for Baltic market 
utfördes för Rockwool år 2016 med den funktionella enheten 1 m2 stenull. 
Rapporten används för information om det vattenhållande lagret, som består av 
stenull (VegTech, u.d.d).  Enligt Stein (2017b) importeras det vattenhållande 
lagret från Polen, en distans som körs med lastbil och är 1 600 km lång (Google 
Maps, 2017c). 

•1 Life Cycle Assessment of Road – A Pilot Study for Inventory Analysis 
utfördes av Stripple (2001) för IVL Svenska Miljöinstitutet år 2001 och används 
för information av majoriteten av substratets beståndsdelar. Rapporten hanterar 
utvinning av sand men har antagits representativ för samtliga mineralmaterial (40 
volymprocent av substratet) i substratet och även för pimpsten (40 volymprocent 
av substratet) (Börjesson, 2017a), samt för 100 procent av substratet i 
sedummattan. Mineralmaterialet har antagits transporteras 100 km med lastbil, 
eftersom det enligt Börjesson (2017b) kommer från närområdet. Enligt samma 
källa importeras pimpstenen med fartyg från Island till Göteborg och därifrån 
antas transporten ske med lastbil till Uppsala, sträckor på 2 400 km (Ports.com, 
2017a) respektive 450 km (Google Maps, 2017d).  

•1 Comparative life cycle assessment of horticultural growing media based on 
peat and other growing media constituents skriven av Peano et al. (2012) för 
Epagma år 2012 används för information om utvinning av torv, som utgör 20 
volymprocent av substratet (Börjesson, 2017a). Torven antas transporteras 200 
km med lastbil och antagandet grundar sig i att den enligt Börjesson (2017b) 
utvinns i närmsta torvtäkt, utan mer specifik platsangivelse.   

•1 Livscykelanalys av Salixproduktion skriven av Börjesson (2006) används för 
att beräkna klimatpåverkan från produktion av sticklingar, som antas gälla för 
vegetationen för samtliga tre taktyper. Eftersom det är okänt vilken vegetation 
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som ska användas har transporten av denna försummats, då denna kan variera 
beroende på var sticklingarna produceras.    

Livscykelanalyserna för solcellsinstallationerna inkluderar solcellsmoduler, växelriktare 
och de aluminiumstativ som modulerna vinklas upp med. Kablar i systemet försummas 
eftersom det material som tillkommer för just solcellsinstallationen är minimalt jämfört 
med det som används i hela fastigheten. Likaså har elmätare och elcentral försummats 
eftersom dessa måste finnas i huset oberoende av solcellsinstallationen. Övrig 
kontrollelektronik (brytare och kopplingslåda) har försummats eftersom 
kontrollelektroniken enligt Jayathissa med flera (2016) bara utgör fem viktprocent av 
kontrollsystemet, vilket anses vara försumbart. Enligt Varun och Prakash (2009) är 
energiåterbetalningstiden för balance of system kortare än ett år, vilket tyder på att dessa 
antaganden inte påverkar slutresultatet i någon större utsträckning.   

I punktlistan nedan presenteras de rapporter som används för att sammanställa 
livscykelanalyser för de olika solcellsinstallationerna. Vid varje rapport presenteras 
också information om vilken transportsträcka som antagits.    

•1 Life-cycle assessment of multi-crystalline photovoltaic (PV) systems in China 
skriven av Fu, Liu och Yuan (2015) för en modul med effekt 200 Wp används för 
information om solcellsmodulerna. Produktionen sker i Kina och därför antas 
solcellsmodulerna fraktas därifrån med fartyg till Göteborg och sedan med lastbil 
till Uppsala, sträckor på 23 200 km (Ports.com, 2017b) respektive 450 km 
(Google Maps, 2017d).  

•1 Life cycle assessment of low power solar inverters (2.5 to 20 kW) skriven av 
Tschümperlin med flera (2016) används för information om växelriktarna. 
Studiens funktionella enhet är en växelriktare med livslängden 15 år och analysen 
undersöker fyra moderna växelriktare med olika effekt: 2,5 kW, 5 kW, 10 kW och 
20 kW. Produktionen sker i Schweiz och därför antas växelriktarna fraktas 
därifrån med lastbil, en sträcka på 2 000 km (Google Maps, 2017e). Värden för 
försurning och övergödning saknas i rapporten av Tschümperlin med flera (2016) 
och därför används procentuella värden från Palanov (2014) för dessa, där 
försurningspotential och övergödningspotential jämförs med växthusgaspotential. 
För fotokemisk ozonbildningspotential används ett ungefärligt värde på 60 % av 
övergödningen, vilket är samma förhållande mellan kategorierna som för solceller 
och stativ.  

•1 Cradle to gate: life cycle impact of primary aluminium production skriven av 
Nunez och Jones (2016) innehåller en livscykelanalys av allt från brytning av 
bauxit till utformning av önskad aluminiumprodukt. Denna rapport används för 
aluminiumstativen som solcellerna monteras på i de lutade installationerna. Enligt 
World Aluminium (2017) står Kina för den största aluminiumproduktionen i 
världen, varför stativen antas fraktas därifrån med fartyg till Göteborg och sedan 
med lastbil till Uppsala, sträckor på 23 200 km (Ports.com, 2017b) respektive 450 
km (Google Maps, 2017d). 
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3.2.2/ Transportberäkningar/

För transporter som inte inkluderas i respektive produkts livscykelanalys görs separata 
beräkningar för sträckorna. Transportsträckorna uppskattas med verktyget Google Maps 
(Google Maps, 2017a), där start- och slutpunkt för varje sträcka samt önskat färdmedel 
anges, vilket ger transportens längd. Transporter från andra länder i Europa (Island 
undantaget) antas ske med lastbil, eftersom det enligt Stockholms Handelskammare (u.d.) 
är det vanligaste fraktmedlet inom Europa. Från Kina antas transporten ske med fartyg i 
fullastad container eftersom det enligt Grönkvist (2013) är det vanligaste och billigaste 
sättet att frakta produkter från Kina. Också för Island antas fraktsättet vara fartyg, 
eftersom transporten sker från en ö. För mer detaljerad information om 
transportberäkningarna hänvisas till Appendix 1. I livscykelanalysen har bara den nyttiga 
sträckan beräknats och således inte returresan för det tomma fordonet. 

För lastbil antas drivmedlet vara diesel (Trafikanalys, 2016a) med en medelförbrukning 
på 0,012 liter per tonkm (Appendix 1; Volvo Trucks 2014). För fartyg antas drivmedlet 
vara bunkerolja (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011) med en 
medelförbrukning på 0,013 kg per tonkm (Johansson, Farelius och Höök, 2010). 
Emissionerna per enhet bränsle presenteras i Tabell 3.  

Tabell 3. Emissioner per enhet bränsle, data från Johansson, Farelius och Höök (2010) och 
Gode et al. (2011). 

 Lastbil, diesel 
[per liter] 

Fartyg, bunkerolja 
[per kg] 

Kväveoxider, NOx - 73,3 g 

Dikväveoxid, N2O 0,037 g - 

Partiklar, PM2,5 - 1,22 g 

Metan, CH4 0,0206 g - 

Svaveldioxid, SO2 - 18,4 g 

Koldioxid, CO2 2 615 g 3 188 g 

CO2-ekvivalenter 2 626 g 3 221 g 

Energiintensitet 9,95 kWh 11,5 kWh 
 

3.2.3/ Användning/av/gröna/tak/

För att besvara den andra frågeställningen (Vilka ekosystemtjänster bidrar ett grönt tak 
med och kan dessa kvantifieras?) och uppskatta de gröna takens klimatpåverkan under 
användningsfasen sammanställs nyckeltal för energibesparing, partikelupptag, 
kolbindning och vattenhållningsförmåga. Nedan listas de rapporter som används för att 
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komma fram till de nyckeltal som presenteras i avsnitt 4.3 samt den metod som används 
för att göra rapporternas resultat tillämpbara på det här arbetet. 

•1 Gröna klimatskal – fuktförhållanden, energianvändning och erfarenheter 
skriven av Sikander och Capener (2014) används för information om gröna 
klimatskal i svenskt klimat och hur dessa påverkar fastigheternas 
energiförbrukning.  

•1 Quantifying carbon sequestration of various green roof and ornamental 
landscape systems skriven av Wittinghill med flera (2014) används för 
information om växters potential att binda kol.  

•1 Carbon Sequestration Potential of Extensive Green Roofs skriven av Getter 
med flera (2009) används för information om växters potential att binda kol. 

•1 Quantifying air pollution removal by green roofs in Chicago skriven av Yang, 
Qian och Gong (2008) används för information om växters partikelupptag av O3, 
NO2, PM10 och SO2.  

Partikelupptaget beror enligt Johnsson (2011) inte bara på vilken växt som undersöks utan 
också på vindhastighet, temperatur och partikelkoncentration. Partikelupptaget som 
Yang, Qian och Gong (2008) presenterar skalas därför om för att anpassas efter 
partikelkoncentrationen i Uppsala. Omskalningen baseras på den årliga medelhalten av 
partikeln PM10 i Stockholm (som antas representativ för Uppsala) och i Chicago, som 
återfinns i ett datablad från World Health Organization (2014). Av dataundersökningen 
framgår att partikelhalten i Stockholm är 54 % av partikelhalten i Chicago och detta 
förhållande används för att omvandla vegetationens partikelupptag. 
Partikelkoncentrationen används som omskalningsfaktor eftersom Johnsson (2011) 
nämner det som en av de viktigare faktorerna för växters partikeldeponering.  

För att beräkna kolbindningspotentialen i ett grönt tak används mätvärden från rapporten 
av Wittinghill med flera (2014) som justeras för taken i det här arbetet, vilket presenteras 
i Appendix 1. Eftersom Wittinghill med flera (2014) presenterar värden som är betydligt 
högre än vad till exempel Getter med flera (2009) kommit fram till i liknande studier görs 
även en omskalning av de värden som beräknas utifrån Wittinghill med flera (2014). 
Samtliga värden skalas därför ner mot Getter med fleras (2009) värde för sedumtak och 
nedskalningen antas proportionerlig för övriga taktyper.  

3.2.4/ Användning/av/solceller/

Simulering av solelproduktionen under ett år görs i programvaran HOMER Pro (HOMER 
Energy, 2017), en mjukvara där användaren konstruerar en modell för ett mikrokraftverk 
(till exempel solcellsinstallationer, vindkraftverk eller biogasverk). Modellen kan förses 
med en last, med koppling till elnätet och med olika komponenter, beroende på vad 
användaren vill använda programmet till. I det här projektet används HOMER Pro till att 
undersöka hur stor den möjliga elproduktionen är från solcellerna och modellen förses 
därför med solcellsmoduler, växelriktare samt koppling till elnät. För att modellen ska 
fungera behövs viss indata och denna listas i Tabell 4. Viss indata benämns som rörlig i 
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tabellen nedan och den presenteras då i resultatdelen. Resultatet från simuleringen 
presenteras i avsnitt 5.2. 

Tabell 4. Indata till HOMER Pro. 

Parameter Indata 

Plats Uppsala 

Projektets livslängd 30 år 

Årlig kapacitetsbrist 100 % 

Direkt, normal strålning (DNI) Genererad med Meteonorm 5.1 
(Meteotest, 2016) 

Global horisontell strålning (GHI) Genererad med Meteonorm 5.1 

Temperaturdata Genererad med Meteonorm 5.1  

Solcellsmoduler, rörlig data Installerad effekt, Lutning 

Solcellsmoduler, fast data Verkningsgrad = 16 % 
Livslängd = 30 år 

Degraderingsgrad = 80 % 
Markreflektion = 20 % 
Riktning = rakt söderut 

Växelriktare, rörlig data Installerad effekt 

Växelriktare, fast data Verkningsgrad = 95 % 
Livslängd = 15 år 

 

För kombinationsanläggningen antas att elproduktionen ökar med två procent jämfört 
med elproduktionen i de ordinarie solcellsinstallationerna. Att en så låg nivå valts 
(jämfört med vad som presenterades i avsnitt 2.2.4 som visar en ökning på 1-8 procent) 
är eftersom ökningen främst beror på att vegetationen skapar ett svalare klimat för 
solcellerna, vilket gör en skillnad för solceller placerat i svenska klimat en kort period av 
året. Placeras installationen i ett varmare klimat kan vegetationen antas ge större effekt.  

3.2.5/ Utsläpp/från/elproduktionen/

Turconi, Boldrin och Astrup (2013) presenterar emissionerna per producerad MWh för 
de vanligaste elproduktionsteknikerna, baserat på tidigare gjorda livscykelanalyser och 
fallstudier. I rapporten presenteras ett utsläppsspann, där medianen används för 
beräkningarna i det här avsnittet. Utifrån information om vilka tekniker som användes för 
elproduktion i Sverige år 2015 (Energimyndigheten, 2016a) och i Europa år 2014 
(European Environment Agency, 2016) beräknas utsläppen per producerad MWh i 



22 
 

respektive område och presenteras i Tabell 5. Mer information om hur dessa beräkningar 
görs och vilka siffror de baseras på finns i Appendix 1.     

Tabell 5. Utsläpp från respektive elmix, kg per producerad MWh, beräknad med siffror från 
Turconi, Boldrin och Astrup (2013), Energimyndigheten (2016a) och European Environment 

Agency (2016). 

Elmix GWP 
[kg CO2- 

ekvivalenter per 
MWh] 

AP 
[kg SO2- 

ekvivalenter per 
MWh] 

EP  
[kg PO4- 

ekvivalenter per 
MWh] 

Svensk 20,5 0,0656 0,0138 

Europeisk 376 36,3 27,8 
 

3.31 Ekonomiska1beräkningar1

För att besvara den tredje frågeställningen (Vilka ekonomiska aspekter finns att ta hänsyn 
till vid installation av gröna tak, solceller och kombinationsanläggningar?) sammanställs 
investerings- och underhållskostnader samt ekonomiskt kvantifierbara värden för 
respektive installation. Ekonomiskt kvantifierbara värden är främst den producerade 
elektriciteten men också värdet per kilogram av upptagna partiklar och bunden koldioxid. 
Eftersom investeringarna beräknas ha olika lång livslängd jämförs anläggningarnas 
ekonomi per år och därför slås investeringskostnaden och andra engångssummor ut per 
år av livslängden. Arbetet avgränsas till att inte inkludera någon undersökning av vad som 
händer med dessa kostnader i och med inflation eller andra prisförändringar under 
installationernas livslängd. Likaså exkluderas vidare undersökning av de ekonomiska 
incitament som nämns i teorin.  

3.3.1/ Gröna/tak/

I teoriavsnittet nämn att underhållet för ett extensivt tak beräknas till 5–10 SEK per 
kvadratmeter (Falk, 2016) och att underhållet för ett intensivt tak är 10–20 gånger dyrare 
(Mahdiyar et al., 2016). Detta innebär att underhållet för ett intensivt tak slutar på summan 
100–200 SEK per kvadratmeter. För ett semi-intensivt tak antas underhållskostnaden 
hamna i mitten av de två andra takens, nämligen mellan 50–100 SEK. I avsnitt 4.4 
presenteras samtliga kostnader och intäkter för de gröna takinstallationerna.  

Eftersom det gröna taket som undersöks i den här rapporten bara är ett enskilt tak i ett 
kvarter och eftersom det kvarteret ligger relativt nära skogsmiljöer och andra 
rekreationsområden har tjänster som biologisk mångfald samt välmående tack vare 
naturnärhet försummats. Detta eftersom de värden som kvantifierats av Falk (2016) och 
Mahdiyar med flera (2016) bygger på att inga andra grönområden finns i närområdet. Inte 
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heller dagvattenhantering har innefattats i de ekonomiska beräkningarna på grund av 
svårigheter att sätta ett värde på den tjänsten.  

3.3.2/ Solceller/

I solcellernas investeringskostnad antas hela systemet ingå, det vill säga solceller, 
växelriktare och aluminiumstativ samt övriga delar av installationen. För solcellernas 
underhåll används 0,75 procent av den totala investeringskostnaden som årlig 
underhållskostnad, enligt resonemang av Johansson och Karlsson (2015). Resultaten från 
de ekonomiska beräkningarna för solcellsinstallationerna presenteras i avsnitt 5.4.  

Värdet av varje producerad kWh antas vara 1,50 kronor, baserat på ett ungefärligt 
medianvärde av elpriset i Europa år 2016 (Eurostat, 2016). Detta pris används för att 
värdera både elektricitet som konsumeras internt och som matas ut på elnätet, eftersom 
egenanvändningsgraden av den producerade elektriciteteten inte undersöks i det här 
arbetet.   

3.41 Sociala1värden1

Den sociala hållbarhetsaspekten förläggs till diskussionen i avsnitt 8.5, på grund av att 
det saknas metoder för att mäta och kvantifiera social hållbarhet i så liten skala som det 
här arbetet undersöker. Detta gör att den fjärde frågeställningen (Hur påverkar de olika 
installationerna den sociala hållbarheten för dem boende i området?) besvaras i 
diskussionskapitlet.   

3.51 Avgränsningar1

På grund av arbetets omfång har en del avgränsningar varit nödvändiga och de mer 
generella av dessa presenteras nedan, för att läsaren ska veta vad som inkluderats och vad 
som exkluderats ur studien. Mer teknikspecifika avgränsningar har motiverats i 
respektive avsnitt.   

•1 Inga installationsarbeten av anläggningar tas hänsyn till och inte heller tas hänsyn 
till hur det underliggande bjälklaget eller andra delar av fastigheten konstrueras. 

•1 Avfallshanteringen inkluderas inte i arbetet eftersom de tekniska livslängderna är 
så pass långa och teknikerna är under utveckling. Därför antas att samtliga 
material kommer vara möjliga att materialåtervinna i slutet av installationernas 
livslängd och således allokeras klimatpåverkan från detta till den produkt som 
skapas av det återvunna materialet. Den avfallshantering som är inkluderad i 
livscykelanalysen är återvinningen av växelriktare eftersom det där finns en tydlig 
metod som används. 

•1 För kombinationsanläggningen antas livslängden vara 30 år för samtliga delar. 
Detta för att undvika att det gröna taket och tätskiktet måste bytas ut i mitten av 
en solcellsinstallations cykel. 
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4.1Gröna1tak1
I det här avsnittet presenteras resultatet för de gröna takanläggningarna. Det inleds med 
hur installationerna utformas och fortsätter med klimatpåverkan från produktionsfasen, 
nyttorna från användningsfasen och avslutas med en ekonomisk sammanställning.  

4.11 Utformning1av1installationer1

I Figur 6 presenteras lagerstrukturen för ett extensivt, ett semi-intensivt och ett intensivt 
tak som utformats med information från Pettersson Skog med flera (2017), Johan Stein 
(VegTech), Lars Risberg (Byggros) och från VegTechs hemsida (VegtTech u.d.b; 
VegTech u.d.c). Det extensiva taket består av två lager: ett 25 mm tjockt dräneringslager 
och en 30 mm tjock sedummatta. Det semi-intensiva och det intensiva taket består av fyra 
lager: underst ett rotskyddande lager som är 0,8 mm tjockt, ett dräneringslager som är 11 
mm tjockt och därefter ett vattenhållande lager samt substratet. Det vattenhållande lagret 
är 80 mm respektive 120 mm tjockt och substratet är 200 mm respektive 400 mm tjockt.  

!

 

Figur 6. Lageruppbyggnad för de tre gröna taken, producerad med hjälp av Pettersson Skog 
med flera (2017), Johan Stein (VegTech), Lars Risberg (Byggros) och information från 

VegTechs hemsida (VegtTech u.d.b; VegTech u.d.c).  
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4.21 Produktionsfasen1

I Figur 7-9 presenteras den normaliserade klimatpåverkan för respektive taktyp och 
påverkanskategori. I avsnitt 7 presenteras den totala klimatpåverkan utslagen per år av 
livslängden och i Appendix 1 återfinns värden för samtliga komponenters 
klimatpåverkan. 

I Figur 7 presenteras klimatpåverkan för det extensiva taket och där kan ses att för 
energiåtgång, koldioxid- och etenutsläpp är det dräneringslagret som står för den största 
klimatpåverkan. För försurning och övergödning är det däremot sedummattan som har 
störst betydelse. Transporterna har låg påverkan för samtliga kategorier, i jämförelse med 
de två andra komponenterna.    

 

Figur 7. Det extensiva takets normaliserade klimatpåverkan för de påverkanskategorier som 
presenteras i Tabell 2. 

I Figur 8 presenteras klimatpåverkan för det semi-intensiva gröna taket. Energiåtgången 
kommer främst från substratet och från transporterna och detsamma gäller för 
koldioxidutsläppen. Försurning och övergödning kommer främst från transporterna 
medan etenutsläppen främst härstammar från det vattenhållande lagret.    

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Energi GWP AP EP POCP

Extensivt grönt tak
Dränering Sedummatta Transporter



26 
 

 

Figur 8. Det semi-intensiva takets normaliserade klimatpåverkan för de påverkanskategorier 
som presenteras i Tabell 2. 

 

I Figur 9 presenteras klimatpåverkan för det intensiva gröna taket, som påminner mycket 
om resultatet för det semi-intensiva taket. Detta är rimligt eftersom de två taken består av 
samma beståndsdelar men i olika mängd, men eftersom figurerna presenterar 
normaliserad data blir slutresultat någorlunda likt.  

 

 

Figur 9. Det intensiva takets normaliserade klimatpåverkan för de påverkanskategorier som 
presenteras i Tabell 2. 
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4.31 Användningsfasen1

I det här kapitlet presenteras de nyttor som ett grönt tak antas ha samt den värdering av 
dessa som gjorts för taken i arbetet, enligt metod beskriven i avsnitt 3.2.3. I slutet av 
avsnittet presenteras en sammanställning av samtliga värden för respektive taktyp.   

4.3.1/ Värmeflöde/genom/klimatskal/

Ett flertal rapporter menar att gröna tak kan sänka fastighetens energikostnader (Bianchini 
och Hewage 2012; Semaan och Pearce 2016), men detta gäller främst för hus med 
läckande klimatskal (Sikander och Capener, 2014). Eftersom detta inte antas vara fallet 
för nybyggnationer, som ska vara nära-nollenergibyggnader senast 2021 
(Energimyndigheten, 2017), antas värmeflödet för fastigheten i det här arbetet inte 
förändras i och med installationen av det gröna taket och nyttan av detta räknas således 
som obefintlig. Detta stämmer överens med antagandet som Falk (2016) gjort i sitt arbete, 
där fastigheterna antas ha så hög byggnadsstandard att det gröna takets påverkan på 
isoleringen är minimal.      

4.3.2/ Dagvattenfördröjning/

De gröna takens förmåga till dagvattenhantering beror på materialens vattenhållande 
förmåga och detta är skillnaden mellan varje lagers normalvikt och dess vattenmättade 
vikt (Stein, 2017a). Enligt VegTech (u.d.a) har deras extensiva tak en vattenhållande 
förmåga på 18-20 liter vatten per kvadratmeter. För de två intensivare taken adderas 
samtliga lagers vattenhållande förmåga, vilka presenteras i Tabell 6. Den totala 
vattenhållande förmågan presenteras för respektive tak i Tabell 9. 

Tabell 6. De olika lagrens vattenhållande förmåga.  

Lager Vattenhållande 
förmåga [l/m2] 

Källa 

Substrat 
200 mm / 400 mm 

88 / 176 (Bara Mineraler, u.d.) 

Vattenhållande lager  
40 mm / 80 mm / 120 mm  

34 / 68 / 102 (VegTech, u.d.d) 

Dräneringslager 
11 mm / 25 mm 

0 / 5,8 (VegTech, 2016) 

 

4.3.3/ Upptag/av/koldioxid/

Studierna av hur mycket koldioxid ett grönt tak kan binda varierar stort, vilket bland annat 
beror på geografiskt område, typ av gröda, metodval med mera. Värt att notera är att 
mängden bunden koldioxid är lika stor som den mängd som sedan frigörs när växten 
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förmultnar, varför växtlighet på det stora hela inte gör någon skillnad för koldioxidhalten 
i atmosfären (Rowe, 2011). Eftersom taken ska vara lättskötta används växter som 
överlever i många år, vilket är varför taken antas fungera som en kolsänka hela 
livslängden. Därför beräknas storleken av denna trots att den är tillfällig och kommer att 
frigöras när taken avvecklas. De värden som presenteras i Tabell 7 är de värden som antas 
gälla när vegetationen når sitt slutskede och alltså är fullvuxna, eftersom samtliga växter 
någon gång stannar av i tillväxt. 

Tabell 7. De gröna takens förmåga att binda koldioxid och fungera som kolsänka.  

Taktyp Kolsänka, baserat på 
Wittinghill et al. (2014) 

[kg C/m2] 

Kolsänka, justerat efter 
Getter et al. (2009) 

[kg C/m2] 

Extensivt 7,2 0,375 

Semi-intensivt 39 2,1 

Intensivt 63 3,3 
 

4.3.4/ Partikelupptag/

Precis som när det gäller kolupptaget varierar resultaten för studierna av vegetationens 
partikelupptag och detta kan grunda sig i till exempel geografiskt område, typ av gröda 
och metodval. Hur mycket partiklar som kan deponeras av en växt varierar nämligen 
beroende av meteorologiska aspekter, partikelkoncentration med mera. Detta innebär att 
samma växt kan deponera olika stor mängd partiklar beroende på var den är placerad 
(Johnsson, 2011). En nedskalning av Yang, Qian och Gongs (2008) mätvärden har därför 
gjorts med 54 % för Uppsalas partikelhalt, i enighet med resonemang i metoddelens 
avsnitt 3.2.3. 

Tabell 8. Partikelupptag, med ursprungliga värden från Yang, Qian och Gong (2008) och en 
omskalning med 54 % för att anpassa till Uppsalas partikelhalt.  

Partikel Partikelupptag enligt Yang, 
Qian och Gong (2008) 

ext / semi / int 
[g/(m2,år)] 

Partikelupptag för 
Uppsalas klimat 

ext / semi / int 
[g/(m2,år)] 

O3 8,6 / 11,1 / 13,9 4,6 / 6,0 / 7,5  

NO2 4,5 / 5,8 / 7,2 2,4 / 3,1 / 3,9 

SO2 0,7 / 0,8 / 1,0 0,4 / 0,4 / 0,5 

PM10 1,1 / 1,5 / 2,2 0,6 / 0,8 / 1,2 
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4.3.5/ Sammanställning/av/användningsfasens/nyckeltal/

I Tabell 9 presenteras en sammanställning av de nyckeltal som tagits fram för respektive 
taks användningsfas. 

Tabell 9. Nyckeltal för respektive klimatnytta och respektive tak. Källor för värden i tabellen: a 
Sikander och Capener (2014), b VegTech (u.d.a), c Se Tabell 6, d Se Tabell 7, e Se Tabell 8. 

Klimatnytta Extensivt Semi-intensivt Intensivt 

Värmeflöde –a –a –a 

Dagvattenfördröjning 
[liter] 

1 800-2000b  15 600c 27 800c 

Koldioxidupptag 
[kg] 

37,5–720d  210 – 3 900d 330 – 6 300d 

Partikelupptag 
O3/NO2/SO2/PM 

[kg per år] 

0,46 / 0,24 /  
0,04 / 0,06e 

0,6 / 0,31 /  
0,04 / 0,08e 

0,75 / 0,39 /  
0,05 / 0,12e 

 

4.41 Ekonomi1

I Tabell 10 presenteras investeringskostnaderna för de tre gröna taken samt vilken total 
kostnad detta motsvarar. För det semi-intensiva och intensiva taket är kostnaden för 
växter exkluderad eftersom det varierar beroende på vilken vegetation som önskas, medan 
växtligheten på det extensiva taket inkluderas i sedummattan.  

Tabell 10. Investeringskostnad för respektive komponent i de gröna taken, prisuppgifter från 
rapport av Dahlin (2014). 

Komponent Extensivt Semi-intensivt Intensivt 

Dräneringslager och  
sedummatta 

460 SEK/m2 - - 

Rotskydd, dränering, 
vattenhållande 

- 290 SEK/m2 290 SEK/m2 

Bjälklagsjord - 1 500 SEK/m3 1 500 SEK/m3 

Växter - - - 

Totalt 46 000 SEK  
för 100 m2 

59 000 SEK  
för 100 m2 

89 000 SEK  
för 100 m2 
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I Tabell 11 presenteras de kostnader som uppkommer på grund av skötsel samt värdet av 
de upptagna partiklarna samt den bundna koldioxiden. Notera att värdet för koldioxiden 
är ett engångsvärde medan övriga är årliga, vilket beror på att värdena för koldioxid är 
angivna för den totala livslängden medan värdena för skötsel och partikelupptag är 
angivna per år.  

Tabell 11. Sammanställning av årliga skötselkostnader samt värdet av partikel- och 
koldioxidupptag från de gröna taken. 

 Extensivt Semi-intensivt Intensivt 

Skötselkostnader 500-1 000 
SEK/år 

5 000-10 000 
SEK/år 

10 000-20 000 
SEK/år 

Värde av upptagna 
partiklar 

37  
SEK/år 

46  
SEK/år 

60  
SEK/år 

Värde upptagen 
koldioxid 

109 - 2 104  
SEK 

613 - 11 388  
SEK 

960 – 18 400  
SEK  

 

I Tabell 12 presenteras en årlig ekonomisk översikt för gröna tak, med både intäkter och 
kostnader. De negativa värdena innebär att det är en kostnad och de positiva värdena 
innebär att det är en intäkt eller en undviken kostnad.  

Tabell 12. Ekonomisk översikt för gröna tak. De negativa värdena innebär att det är en kostnad 
och de positiva värdena innebär att det är en intäkt eller en undviken kostnad. Samtliga siffror 

presenteras i SEK.   

Taktyp Investerings- 
kostnad 
[SEK/år] 

Skötselkostnad 
[SEK/år] 

Värde av eko-
tjänster  
[SEK/år] 

Resultat 
[SEK/år] 

Extensivt -1 020 -750 +40-90 -1 700 

Semi-intensivt -1 310 -7 500 +65-300 -8 800 

Intensivt -1 980 -15 000 +90-480 -17 100 

1

! 1
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5.1Solcellsinstallationer1
I det här avsnittet presenteras resultatet för solcellsinstallationerna. Det inleds med hur 
installationerna dimensioneras och fortsätter med klimatpåverkan från produktionen, 
klimatnyttan med den förnybara elproduktionen och avslutas med en ekonomisk 
sammanställning.  

5.11 Utformning1av1installationer1

För solcellerna har tre installationer undersökts, med olika vinkel på solcellerna.  I den 
första installationen är solceller placerade platt på taket, i den andra installationen vinklas 
de 20° och i den tredje 43°. De tre installationerna presenteras i Tabell 13. De vinklade 
installationerna rymmer färre solceller vilket leder till en lägre installerad effekt, men 
högre elproduktion per installerad effektenhet. Behovet av växelriktare för respektive 
installation presenteras sedan i Tabell 14. 

Tabell 13. Information om utformningen av de olika solcellsinstallationerna. 

Installationens  
lutning 

Avstånd mellan 
rader [m] 

Antal rader Antal moduler 
per rad 

Effekt 
[kWp] 

0°  0 5 13 13 

20° 3,8 2 20 8 

43°  3,9 2 13 5,2 
 

Tabell 14. Specifikation av växelriktare för respektive solcellsinstallation. 

Installerad 
solcellseffekt 

Behövd växelriktareffekt 
(90 % av installerad 

solcellseffekt) 

Val av  
växelriktare 

5,2 kWp 4,7 kW 5 kW 

8 kWp 7,2 kW 10 kW 

13 kWp 11,7 kW 10 kW + 2,5 kW 
 

Aluminiumstativen som vinklar upp solcellsmodulen i önskad vinkel väger mellan 1-2,3 
kg per kvadratmeter av installationen (Bisol EPC 2015; Renusol 2016) och mindre vinklar 
kräver en något mindre mängd aluminium. Eftersom skillnaden i aluminiummängd 
mellan installationer med olika vinklar är liten och skiljer sig mer mellan producenterna 
än internt bland företagens produkter har 1,5 kg per kvadratmeter installation antagits 
gälla för samtliga installationer (förutom den installation som fästs direkt på taket, där 
inget stativ antas användas).  
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5.21 Produktionsfasen1

I Figur 10-12 presenteras den normaliserade klimatpåverkan för produktionen av de tre 
olika solcellsinstallationerna. I avsnitt 7 presenteras klimatpåverkan i siffor utslaget per 
år av livslängden och för värden om respektive komponents klimatpåverkan hänvisas till 
Appendix 1. Eftersom klimatpåverkan är normaliserad liknar de olika installationernas 
grafer varandra, men den totala klimatpåverkan skiljer sig åt, vilket kan ses i avsnitt 7. 
För samtliga installationer är det solcellsmodulerna som står för den största 
klimatpåverkan när det gäller global uppvärmningspotential, försurningspotential och 
energiåtgång men när det gäller övergödningspotential och potential för bildning av 
fotokemiskt ozon har också växelriktaren en stor påverkan.  

 

 

Figur 10. 5,2 kW-installationens normaliserade klimatpåverkan för de påverkanskategorier som 
presenteras i Tabell 2. 
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Figur 11. 8 kW-installationens normaliserade klimatpåverkan för de påverkanskategorier som 
presenteras i Tabell 2. 

 

 

Figur 12. 13 kW-installationens normaliserade klimatpåverkan för de påverkanskategorier som 
presenteras i Tabell 2. 

5.31 Användningsfasen1

I Tabell 15 presenteras den simulerade årliga elproduktionen från Homer PRO. I den 
högra kolumnen ses, i enighet med teoriavsnittet, att de vinklade installationerna ger 
större elproduktion per installerad effektenhet, även om en större anläggning totalt sett 
producerar mer elektricitet än en mindre.  
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Tabell 15. Den simulerade årliga elproduktionen för respektive installation. 

Installerad 
solcellseffekt 

Lutning Installerad 
växelriktareffekt 

Elproduktion 
per år 

Årlig elproduktion 
per installerad kWp 

5,2 kWp 43° 5 kW 4 438 kWh 853 kWh 

8 kWp 20° 10 kW 6 587 kWh 823 kWh 

13 kWp 0° 12,5 kW 9 422 kWh 725 kWh 
 

De utsläpp som undviks genom att producera egen elektricitet med solcellerna presenteras 
i Tabell 16. Uppskattningen har gjorts mot både svensk och europeisk elmix för att se hur 
resultatet påverkas.  

Tabell 16. Undvikna utsläpp när solelen ersätter svensk respektive europeisk elmix.  

Solcells-
installation 

Elproduktion 
per år 

GWP 
[kg CO2-

ekvivalenter] 
sv/eu 

AP 
[kg SO2-

ekvivalenter] 
sv/eu 

EP 
[kg PO4-

ekvivalenter] 
sv/eu 

5,2 kWp, 43° 4,4 MWh 90 / 1 650 0,29 / 160 0,061 / 122 

8 kWp, 20° 6,6 MWh 135 / 2 482 0,43 / 240 0,091 / 183 

13 kWp, 0° 9,4 MWh 193 / 3 534 0,62 / 341 0,130 / 261 
 

5.41 Ekonomi1

I Tabell 17 presenteras en ekonomisk översikt av solcellsinstallationerna, som inkluderar 
investeringskostnad, skötselkostnad, värdet av den producerade elen samt slutligt resultat.  

Tabell 17. Ekonomisk översikt av solcellsinstallationerna. De negativa värdena innebär att det 
är en kostnad och de positiva värdena innebär att det är en intäkt eller en undviken kostnad. 

Samtliga siffror presenteras i SEK. 

Installation Investerings-
kostnad  
[SEK/år] 

Skötsel-
kostnad 
[SEK/år] 

Värdet av den 
producerade 
elen [SEK/år] 

Resultat 
[SEK/år] 

5,2 kWp -3 470 -780 +6 660 +2 410 

8 kWp -5 330 -1 200 +9 880 +3 350 

13 kWp -8 670 -1 950 +14 130 +3 510 
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6.1Kombinationsanläggning1
I det här avsnittet presenteras resultatet för kombinationsanläggningen. Det inleds med 
hur installationen utformas och fortsätter med klimatpåverkan från produktionsfasen, 
nyttorna från användningsfasen och avslutas med en ekonomisk sammanställning.  

6.11 Utformning1av1installationer1

I kombinationsanläggningen kombineras två av de tidigare undersöka installationerna: 
det extensiva taket och 8 kW-installationen med lutningen 20°. Detta är inte det enda 
sättet att skapa en kombinationsanläggning och fler alternativ diskuteras i diskussionen.  

6.21 Produktionsfasen1

I Figur 7 visas den normaliserade klimatpåverkan för kombinationsanläggningen. I 
avsnitt 7 presenteras klimatpåverkan i siffor utslaget per år av livslängden och för siffror 
om respektive komponents klimatpåverkan hänvisas till Appendix 1. I figuren nedan ses 
att det är produktionen av solceller som står för majoriteten av den totala klimatpåverkan, 
medan produktionen av det gröna taket samt transporterna står för betydligt mindre del 
av installationens klimatpåverkan. 

 

Figur 7. Kombinationsanläggningens normaliserade klimatpåverkan för de 
påverkanskategorier som presenteras i Tabell 2. 

6.31 Användningsfasen1

I Tabell 18 presenteras den undvikna klimatpåverkan för kombinationsanläggningen, 
både för respektive del av installationen samt för hela installationen. De värden som 
presenteras är en sammanställning av värdena för respektive installation, vilka har 
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presenterats i avsnitt 4.3 och 5.3. Enda skillnaden är att elproduktionen för 8 kW-
anläggningen här har skalats upp med två procent enligt metodavsnitt 3.2.4.  

Tabell 18. Den undvikna klimatpåverkan för kombinationsanläggningens användningsfas. Detta 
är en sammanställning av de två separata delarnas undvikna klimatpåverkan, vilka har 

presenterats i avsnitt 4.3 och 5.3 (med viss justering enligt avsnitt 3.2.4). För det extensiva 
takets globala uppvärmningspotential har CO2-ekvivalenterna slagits ut per år av livslängden.  

 Extensivt 8 kW 
sv/eu 

Totalt 
sv/eu 

Energi [MJ per år] - 6,7  6,7 

GWP [kg CO2-
ekvivalenter per år] 

1–24 138 / 2 532 139-162 /  
2 533-2 556 

AP [kg SO2-
ekvivalenter per år] 

0,04 0,44 / 245 0,48 / 245 

EP [kg PO4-
ekvivalenter per år] 

0,24  0,093 / 187 0,33 / 187 

 

6.41 Ekonomi1

I Tabell 19 presenteras de ekonomiska resultaten för kombinationsanläggningen. Det enda 
som skiljer sig från tidigare presenterade siffor i avsnitt 4.4 och 5.4 är att det extensiva 
taket här beräknas ha en livslängd på 30 år, vilket motiveras i avsnitt 3.6. 

Tabell 19. Ekonomisk översikt för kombinationsanläggningen. De negativa värdena innebär att 
det är en kostnad och de positiva värdena innebär att det är en intäkt eller en undviken kostnad. 

Samtliga siffror presenteras i SEK. 

 Investerings- 
kostnad 
[SEK/år] 

Skötsel- 
kostnad 
[SEK/år] 

Ekonomiska 
värden av tjänster 

[SEK/år] 

Resultat 
[SEK/år] 

Extensiva -1 020 -750 40–90 -1 700 

8 kWp -5 330 -1200 +10 080 +3550 

Totalt -6 350 -1 950 +10 120–10 170 +1 820–1870 

1

! 1
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7.1Sammanställning1
I det här kapitlet presenteras en sammanställning av först den ekologiska och sen den 
ekonomiska återbetalningstiden för samtliga undersökta installationer.  

7.11 Ekologisk1hållbarhet1

I Tabell 20 presenteras klimatpåverkan från produktionen utslaget per år av installationens 
livslängd. Det kan ses att klimatpåverkan i samtliga fall är större för 
solcellsinstallationerna än för de gröna taken och att kombinationsanläggningen placerar 
sig däremellan.  

Tabell 20. Klimatpåverkan från produktionen utslaget per år av respektive installations 
livslängd.  

 E SI  I  5,2 
kWp 

8  
kWp 

13 
kWp 

Kombo 

Energi 
[MJ per år] 

253 694 1 208 3 250 4 529 5 933 4 910 

GWP 
[kg CO2-

ekvivalenter 
per år] 

21 49 83 356 502 659 534 

AP 
[kg SO2-

ekvivalenter 
per år] 

0,14 0,41 0,68 2,9 4,1 5,5 4,3 

EP 
[kg PO4-

ekvivalenter 
per år] 

0,012 0,051 0,088 0,44 0,65 0,89 0,67 

POCP 
[kg eten-

ekvivalenter 
per år] 

0,0097 0,016 0,02 0,25 0,36 0,49 0,38 

 

I Tabell 21 presenteras den ekologiska återbetalningstiden för respektive installation och 
klimatpåverkanskategori. Solcellsinstallationerna har jämförts mot både svensk och 
europeisk elmix och den jämförelsen visar att vad hur jämförelsen görs har väldigt stor 
betydelse. Jämfört med den svenska elmixen får solcellerna långa återbetalningstider, 
eftersom det är en ren elmix tack vare stor andel förnybar energi. Görs jämförelsen mot 
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europeisk elmix så blir återbetalningstiderna betydligt kortare, eftersom elmixen som 
ersätts då produceras med fossila energitekniker.  

Samtliga installationer av gröna tak har långa ekologiska återbetalningstider, förutom i 
övergödningskategorin där återbetalningen sker under takens tekniska livslängd. För 
växthusgaspåverkan beror återbetalningstiden på huruvida jämförelsen görs mot det låga 
eller det höga upptaget av koldioxid i växterna, för antas det höga kommer också denna 
kategori att vara ekologiskt återbetalad under takens livstid.  

Tabell 21. Den ekologiska återbetalningstiden i år för respektive installation och 
klimatpåverkanskategori. För GWP-beräkningen av gröna tak har det totala CO2-upptaget (det 

låga respektive det höga, se Tabell 7) slagits ut per år under livslängden.  

 E 
låg/hög 

[år] 

SI  
låg/hög 

[år] 

I  
låg/hög 

[år] 

5,2  
kWp 
sv/eu 
[år] 

8  
kWp 
sv/eu 
[år] 

13 
kWp 
sv/eu 
[år] 

Kombo 
sv(låg/hög)/ 
eu(låg/hög) 

[år] 

Energi - - - 6,2 5,7 5,3 6,2 

GWP 775/40 316/17 338/17 119/ 
6,5 

112/ 
6,1 

102/ 
5,6 

(118/101)/ 
(6,5/6,4) 

AP 160 456 611 301/ 
0,54 

288/ 
0,51 

265/ 
0,48 

277/0,54 

EP 2,3 7,3 10,2 219/ 
0,11 

216/ 
0,11 

206/ 
0,10 

61/0,11 

 

! 1
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7.21 Ekonomisk1hållbarhet1

I Tabell 22 presenteras en ekonomisk sammanställning för samtliga installationer. 
Samtliga siffor har presenterats tidigare i rapporten men presenteras igen för att underlätta 
jämförelsen. Det kan ses att samtliga solcellsanläggningar, inklusive 
kombinationsanläggningen, får ett positivt ekonomiskt resultat när alla kostnader och 
intäkter slagits ut per år, medan de gröna taken får negativa resultat. Av de gröna taken 
är det extensiva taket det billigaste medan det intensiva taket är det dyraste. Det är främst 
skötselkostnaderna som påverkar resultatet, eftersom investeringskostnaden (utslagen på 
hela livslängden) skiljer sig mindre åt mellan de olika gröna taken än vad 
skötselkostnaden gör.  

Tabell 22. Ekonomisk sammanställning för samtliga installationer. 

Installation Investerings- 
kostnad  
[SEK/år] 

Skötsel-
kostnad  
[SEK/år] 

Ekonomiska 
värden av tjänster  

[SEK/år] 

Resultat  
[SEK/år] 

Extensivt -1 020 -750 40–90 -1 700 

Semi-
intensivt 

-1 310 -7 500 65–300 -8 800 

Intensivt -1 980 -15 000 90–480 -17 100 

5,2 kWp -3 470 -780 +6 660 +2 410 

8 kWp -5 330 -1 200 +9 880 +3 350 

13 kWp -8 670 -1 950 +14 130 +3 510 

Kombo -6 350 -1 950 +10 120–10 170 +1 820–1870 

1

! 1
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8.1Diskussion1
Diskussionen inleds med två avsnitt där arbetets resultat granskas, först genom en 
jämförelse mot andra projekt och sen genom en känslighetsanalys där parametrar med 
stor påverkan på resultatet undersöks. Målet med känslighetsanalysen är att besvara 
frågeställningen Vilka delar av installationerna har störst klimatpåverkan och hur kan 
dessa påverkas för att den totala installationen ska ha så låg klimatpåverkan som 
möjligt?. Därefter följer tre avsnitt där taken diskuteras utifrån respektive 
hållbarhetsdimension, ett avsnitt som diskuterar kommunens krav och mål, ett avsnitt 
med de slutliga föreslagna riktlinjerna inför exploatering samt avslutningsvis ett avsnitt 
med idéer och inspiration till framtida arbeten.  

8.11 Jämförelse1mot1andra1projekt1

Eftersom gröna tak kan utformas på många olika sätt, både med hänsyn till vilka lager 
som finns och vilka material dessa lager består av, är det svårt att hitta en livscykelanalys 
som har undersökt tak med identisk utformning. Chenani, Lehvävirta och Häkkinen 
(2015) har gjort en livscykelanalys som inkluderar rotskydd, dräneringslager, 
vattenhållande lager och substrat med material som liknar de som valts i det här arbetet. 
Rapporten presenterar inga värden för energiåtgången, men för övriga 
klimatpåverkanskategorier är resultaten av Chenani, Lehvävirta och Häkkinen (2015) i 
samma storleksordning som det här arbetets resultat vilket tyder på att resultatet är rimligt.  

Brudermann och Sangkakool (2017) undersöker i en SWOT-analys vilka styrkor, 
svagheter, möjligheter och hot som finns att ta hänsyn till när beslut om att konstruera ett 
grönt tak ska tas. Många av de styrkor och möjligheter som analysen presenterar (minskad 
översvämningsrisk, energibesparingar, biologisk mångfald, estetik, ökad 
miljömedvetenhet i städerna med mera) är aspekter som inte kvantifierats i det här arbetet 
och som därför inte tagits hänsyn till när resultaten presenterats. Det är därför viktigt att 
tänka på att gröna tak bidrar med många positiva effekter, trots att dessa inte går att 
kvantifiera på ett lika konkret sätt som exempelvis att fossil elproduktion ersätts av 
förnybar. Visserligen har de nackdelar som Brudermann och Sangkakool (2017) nämner 
inte undersökts i det här arbetet (att tyngre takkonstruktion kräver mer avancerad 
byggteknik), men inte heller har det motstånd som Brudermann och Sangkakool (2017) 
nämner upptäckts under arbetets gång. 

När det gäller solcellssystem finns det en uppsjö av utförda livscykelanalyser, med olika 
fokusområden och med varierande resultat. Palanov (2014) presenterar en livscykelanalys 
utförd för en dansk solcellsproducent med produktion främst i Europa, som inkluderar 
solcellsmodulerna, balance of system, transporter och montering av installationen. 
Energiåtgången i den livscykelanalysen är något högre än energiåtgången som 
presenteras i den här rapporten, vilket kan förklaras av att den innefattar fler komponenter 
samt monteringen av systemet. Palanovs (2014) värden för global 
uppvärmningspotential, försurningspotential och övergödningspotential är i samma 
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storleksordning som i det här arbetet även om de skiljer sig något från varandra, vilket 
kan bero på exempelvis hur produktionen av elektriciteten som används vid produktionen 
av solcellerna sker, eftersom detta är en av de större faktorerna som påverkar utsläppen 
(Turconi, Boldrin och Astrup, 2013). Också i jämförelse med Varun och Prakash (2009) 
stämmer värdena för global uppvärmningspotential överens med det här arbetets resultat 
och där har författarna sammanställt ett flertal olika rapporters resultat. Gerbinet, 
Belboom och Léonard (2014) jämför energiåterbetalningstiden för solcellssystem och 
sammanställer även de ett flertal rapporter, där energiåterbetalningstiden varierar mellan 
tre till sju år, vilket visar att resultatet från det här arbetet ligger i det övre spannet med 
sex år.   

8.21 Känslighetsanalys1

I det här avsnittet presenteras de känslighetsanalyser som utförts utöver dem som redan 
inkluderats i resultatet. De första två känslighetsanalyserna undersöker två parametrar i 
de gröna takens livscykelanalyser, nämligen hur osäkerheten kring vegetationens 
klimatpåverkan samt en minskad transport av pimpstenen förändrar resultatet. Den tredje 
och den fjärde känslighetsanalysen undersöker två parametrar som berör 
solcellsinstallationernas klimatpåverkan, nämligen om solcellsmodulerna produceras i 
Sverige istället för i Kina samt om återvunnet aluminium används för stativen istället för 
nyproducerat aluminium. I den femte och sista känslighetsanalysen undersöks hur 
kombinationsanläggningens totala klimatpåverkan påverkas om solcellsmodulerna 
produceras i Sverige istället för i Kina.  

Eftersom vegetationens klimatpåverkan generaliserats till att komma från salixsticklingar 
har en känslighetsanalys utförts, för att se hur stor påverkan vegetationen har på de gröna 
takens totala klimatpåverkan. För energiåtgång och växthusgaspotential står vegetationen 
bara för ungefär 1 % av den totala klimatpåverkan, medan andelen på de tre andra 
kategorierna är större och det är vad som händer med dem som undersöks nedan. För 
försurning, övergödning och fotokemiskt ozon står vegetationen nämligen redan från 
början för en relativt stor del av den normaliserade klimatpåverkan från taken, främst för 
det extensiva taket. Om vegetationens klimatpåverkan ökar med 50 % ger detta en ökning 
i vegetationens normaliserade klimatpåverkan med ungefär 10 % för det extensiva taket, 
7 % för det semi-intensiva taket och 4 % för det intensiva taket. Ökar vegetationens 
klimatpåverkan istället med 100 % blir ökningen i den normaliserade klimatpåverkan 
istället ungefär 15 %, 12 % respektive 8 %. Detta innebär att vegetationens 
klimatpåverkan på försurningspotentialen, övergödningspotentialen och 
bildningspotentialen av fotokemiskt ozon är relativt stor vilket betyder att en felaktighet 
i antagandet kan ha påverkat resultatets riktighet.  

För både semi-intensiva gröna tak och för intensiva gröna tak står transporterna för drygt 
två tredjedelar av klimatpåverkan för kategorierna försurning och övergödning. Denna 
klimatpåverkan härstammar främst från transporten av pimpsten från Island, som används 
i substratet. Det innebär att om ett likvärdigt material med kortare transportsträcka väljs 
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skulle de gröna takens klimatpåverkan på dessa kategorier minska avsevärt. Detta skulle 
också ha positiv effekt på koldioxidekvivalenterna och energiåtgången, där transporterna 
står för ungefär en tredjedel av takens påverkan.  

I rapportens resultat ses tydligt att solcellsmodulerna är den enskilda komponent som har 
störst klimatpåverkan och hur denna skulle kunna minskas har inte vidare undersökts i 
det här arbetet. Enligt resultat från Engholm, Johansson och Åhl Persson (2013) kan dock 
påverkan från produktionen minska till ungefär hälften om den flyttas från Kina till 
Sverige. För solcellsinstallationerna skulle detta innebära att hela installationens 
klimatpåverkan minskar till ungefär 60 % av den ursprungliga klimatpåverkan och denna 
förbättring beror enligt Engholm, Johansson och Åhl Persson (2013) främst på vilken 
elproduktionsteknik som används vid produktionen av solcellsmodulerna.    

För de solcellsinstallationer som kräver aluminiumstativ står stativet för ungefär 20 % av 
klimatpåverkan. Därför undersöks hur hela installationen påverkas om stativet istället 
produceras av återvunnet aluminium, där det återvunna aluminiumet antas påverka 
klimatpåverkan i proportion med resultatet från Grimaud med flera (2016). Detta ökar 
utsläppen, kopplade till aluminiumstativet, som orsakar försurning med 5 % medan 
övriga kategorier minskar till ungefär 10 % av de ursprungliga värdena för 
aluminiumstativet. Detta gör att påverkan från stativen på hela installationen blir 
minimala, förutom när det gäller övergödning där de fortfarande står för ungefär 10 % av 
den totala övergödningspotentialen. Vad gäller de totala värdena för hela installationen 
är förändringen märkbar även om solcellsproduktionen gör att den totala klimatpåverkan 
fortfarande är stor. Den totala klimatpåverkan minskar till ungefär 80-90 % av den 
ursprungliga påverkan, förutom för övergödningen som är densamma. Det innebär att 
materialet som väljs för aluminiumstativet kan minska den totala installationens 
klimatpåverkan märkbart och minska den med ungefär en tiondel. 

För kombinationsanläggningen är påverkan från det gröna taket och transporterna 
minimal vilket betyder att det är solcellsinstallationen som står för majoriteten av 
klimatpåverkan. Om man placerar solcellsanläggningen på ett semi-intensivt eller 
intensivt tak står solcellsinstallationen fortfarande för ungefär 75-93 % respektive 65-93 
% av den totala klimatpåverkan, jämfört med 81-96 % för det extensiva taket. Detta gör 
att för en kombinationsanläggning är det främst solcellsinstallationen som skulle gå att 
påverka för att minska den totala anläggningens klimatpåverkan. Om dessa produceras i 
Sverige istället för i Kina, som nämnt tidigare i avsnittet, skulle den totala klimatpåverkan 
för den extensiva takkombinationen kunna minska till ungefär 70 % av den ursprungliga. 
Detta betyder att förändringen har något mindre påverkan än för en ren 
solcellsinstallation, men fortfarande så pass stor att den gör stor skillnad för hela 
installationens klimatpåverkan.  

8.31 Ekologisk1hållbarhet1

Den ekologiska klimatpåverkan är på många sätt konkret eftersom den definieras av de 
utsläpp som görs, de utsläpp som undviks och tjänster kopplade till detta. Produktionen 
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av materialen leder enligt det här arbetet alltid till en negativ ekologisk klimatpåverkan, 
eftersom det handlar om att använda sig av jordens resurser och de utsläpp som görs 
påverkar olika klimatpåverkanskategorier negativt. Användningen av takinstallationerna 
bidrar på olika sätt till den ekologiska hållbarheten och i det här arbetet har främst de 
positiva bidragen undersökts, så som att kunna ersätta annan elproduktion eller upptag av 
partiklar. Detta gör att produktionsfasen får en negativ klimatpåverkan medan 
användningsfasen får en positiv klimatpåverkan, som är större eller mindre än den 
negativa beroende på vilket alternativ som undersöks.  

En stor skillnad mellan den positiva och den negativa klimatpåverkan är att de sker på 
olika platser i världen, eftersom den negativa påverkan kommer från produktionen medan 
den positiva kommer från användningen. Detta leder exempelvis till att Kina får ökade 
halter av emissioner eftersom det är där produktionen av solcellerna sker, medan nyttan 
av solcellerna påverkar platsen där den alternativa elproduktionen skulle ha skett. Likaså 
sker produktionen av många av de plaster som används för gröna tak i centrala Europa, 
medan nyttan av partikelupptaget sker där fastigheten byggs vilket i det här fallet är i 
Rosendal i Uppsala. Ska en rättvis ekologisk återbetalning av installationerna ske måste 
produktion och installation vara placerade på samma geografiska plats, eftersom det 
annars blir obalans globalt även om återbetalningen stämmer teoretiskt.  

För solcellerna är ett av de mest relevanta resultaten att den ekologiska hållbarheten beror 
på vilken elproduktion som antas ersättas av solcellerna. Som framgår av resultatet erhålls 
märkbart olika återbetalningstid beroende på om svensk el eller europeisk el ersätts, 
eftersom svensk el mestadels produceras med förnybara tekniker. Att installera solkraft i 
länder med större fossil elproduktion kanske därför kan vara mer fördelaktigt än att 
installera den i Sverige, speciellt när produktionen av solcellerna sker med fossila 
bränslen. Å andra sidan är varje producerad förnybar kilowattimme en möjlighet att 
exportera mer förnybar energi från Sverige, vilket kan minska den fossila elproduktionen 
i länder som är sammankopplade med det svenska elnätet.  

Trots att solcellerna har en kortare ekologisk återbetalningstid än de gröna taken är de 
gröna takens produktionsmässiga klimatpåverkan betydligt mindre, som störst drygt 50 
procent av solcellsinstallationernas klimatpåverkan. Detta betyder att lokalt för den plats 
där produktionen sker är gröna tak alternativet med mindre klimatpåverkan, även om de 
inte heller bidrar med samma mängd mätbara klimatnyttor. Däremot har de en direkt 
positiv påverkan på området där de installeras (om än inte kvantifierad i det här arbetet), 
till exempel genom att skapa ett behagligare stadsklimat och utrymmen för biologisk 
mångfald.  

8.41 Ekonomisk1hållbarhet1

Den ekonomiska hållbarheten har som nämnt två definitioner, där den ena handlar om 
positiv ekonomisk tillväxt medan den andra handlar om att ha en ekonomisk utveckling 
som inte på ett negativt sätt påverkar de två andra hållbarhetsdimensionerna. Sett från den 
första definitionen är solceller det mest hållbara alternativet, eftersom de liksom 
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kombinationsanläggningen tjänar in investeringskostnaden under sin livslängd (även om 
det tar drygt halva livslängden). Eftersom de ekonomiska besparingarna som de gröna 
taken medför är så pass små kommer de gröna taken aldrig bli ekonomiskt lönsamma och 
således inte heller ekonomiskt hållbara enligt den första definitionen. Sett från den andra 
definitionen, att ekonomisk hållbarhet handlar om ekonomisk utveckling som inte på ett 
negativt sätt påverkar den ekologiska eller den sociala hållbarheten, kan samtliga 
anläggningar anses ekonomiskt hållbara eftersom ingen av dem anses ha enbart negativ 
påverkan på varken den ekologiska eller sociala hållbarheten.  

8.51 Social1hållbarhet1

Social hållbarhet är den svåraste aspekten att diskutera för ett projekt som bara rör en 
fastighet, eftersom den sociala hållbarheten handlar om värden som är svåra att 
kvantifiera och som ofta omfattar områden i storleksordningen kvarter eller större. Därför 
är svaret på den fjärde frågeställningen (Hur påverkar de olika installationerna den 
sociala hållbarheten för dem boende i området?) inte självklart, men kommer att 
diskuteras utifrån den beskrivning som återfinns i teoriavsnitt 2.3.  

Ingen av installationerna påverkar den sociala hållbarheten på ett negativt sätt, eftersom 
alternativet vore att ha ett konventionellt tak som inte bidrar med några sociala värden. 
Samtliga installationer bidrar, till skillnad från ett konventionellt tak, till att skapa 
medvetenhet och förståelse för vegetation, energiproduktion eller båda delarna. Genom 
att kunna interagera med anläggningarna ökar denna medvetenhet och förståelse, varför 
ett intensivt grönt tak får en fördel eftersom det är ett tak som kan brukas av de boende i 
området. Samma effekt kan uppnås genom att de boende kan följa elproduktionen från 
sina hem eller genom att skapa möjlighet att besöka det extensiva och det semi-intensiva 
taket.  

Samtliga gröna takinstallationer bidrar med ökad växtlighet i stadsmiljön vilket leder till 
bullerminskning i kvarteret, vilket antas möjliggöra en mer trivsam stadsmiljö och ett 
ökat välbefinnande. Eftersom ett intensivare tak ofta innehåller större mängd vegetation 
kan det också antas ha större positiv effekt på välbefinnandet. Till detta bidrar även att ett 
intensivt grönt tak, som nämnt tidigare, kan brukas av de boende och på så sätt skapar 
mötesplatser och utrymmen för rekreation, vilka båda kan antas verka positivt för 
individens välbefinnande. Hur solceller kan kopplas till välbefinnande och individens 
behov är mindre tydligt och frågan är om det finns något konkret exempel på hur de skulle 
bidra till detta, mer än att det kan vara bra för det goda samvetet att göra det som går för 
att ställa om till ett mer förnybart energisystem.   

8.61 Kommunens1krav1och1mål1

Som nämnt i inledningen har Uppsala kommun ett mål om att ha installerat 30 MW 
solkraft år 2020. För att uppnå detta behöver installationer ske på många håll och enligt 
Larsson (2016) behöver 2,7 MW installeras på flerbostadshus medan resterande 
installationer ska ske på andra typer av byggnader. Detta innebär att nybyggnationer bör 



45 
 

installera 0,5 kW solkraft per hushåll (Larsson, 2016) vilket betyder att 
solcellsinstallationerna i det här arbetet kan täcka behovet för 10 (5,2 kW), 16 (8 kW) 
respektive 26 (13 kW) hushåll.   

Grönytefaktorn är en poängkvot mellan mängden ekoeffektiv yta och kvarterets totala 
yta, där ytor som har positiv betydelse för platsens ekosystem, temperaturreglering och 
dagvattenhantering räknas som ekoeffektiva ytor. För Rosendal ska grönytefaktorn vara 
0,6 (Uppsala kommun, 2016) och denna är gemensam för kvarteret, vilket gör att den inte 
går att beräkna för enbart en fastighet. Istället kan den ekoeffektiva ytan som respektive 
grönt tak bidrar med beräknas för att möjliggöra en jämförelse av hur mycket respektive 
installation bidrar till grönytefaktorn. Med hjälp av en beräkningsmall från Uppsala 
kommun (2017) kan den ekoeffektiva ytan för taken beräknas och om detta görs enbart 
baserat på växtbäddens djup blir den ekoeffektiva ytan 5 kvadratmeter för ett sedumtak, 
10 kvadratmeter för ett semi-intensivt tak och 30 kvadratmeter för ett intensivt tak. Detta 
kan öka genom att addera boplatser för djur, fjärilsrabatter eller stora utrymmen för odling 
samt genom att använda lokala arter i utformningen. Det intensiva taket fungerar också 
som takterrass, vilket bidrar med ytterligare 20 kvadratmeter. Av denna jämförelse kan 
ses att den totala ekoeffektiva ytan som ett intensivt grönt tak bidrar med är betydligt 
större än vad det extensiva taket bidrar med, vilket innebär att ett intensivare tak bidrar 
till en större grönytefaktor. 

8.71 Rekommendationer1för1framtida1byggen1

Takinstallationerna fyller olika funktion vilket innebär att en bedömning av vilket 
alternativ som ska väljas inte enbart kan göras utifrån hållbarhetsdimensionerna, eftersom 
det handlar om i vilket syfte fastighetsägaren vill att taket ska användas. Om målet är att 
taket ska vara en social yta så är ett intensivt grönt tak det enda alternativet, men vill 
byggherren bara använda den annars tomma ytan så är samtliga installationstyper bra 
alternativ som bidrar med positiva effekter. I Appendix 3 finns en grafisk representation 
av rapportens resultat och tanken är att denna grafik ska kunna underlätta förståelsen för 
vilka tak som bäst uppfyller de värden som nämnts i rapporten. Varje värde (till exempel 
dagvattenfördröjning, energiproduktion, påverkan från produktion, ekonomi) 
representeras av en pil och längs pilen återfinns symboler för respektive tak. Det är samma 
data som återfinns i rapporten, men grafiskt presenterat.   

En av de bakomliggande anledningarna till att anlägga ett grönt tak är att uppnå den 
krävda grönytefaktorn, eftersom det är ett krav från kommunen för att få exploatera 
marken. Kravet på grönytefaktorn bygger på att kommunen vill få in bland annat de 
tjänster ett grönt tak kan bidra med i området, såsom bevaring av den biologiska 
mångfalden och bättre luftkvalité. En annan anledning att välja gröna tak är att varje 
fastighet ska kunna omhänderta sitt eget dagvatten, vilket till viss del kan göras med ett 
grönt tak. Resultatet av det här arbetet visar att intensivare tak bidrar med både större 
förmåga till dagvattenfördröjning och till ett större partikelupptag. Tack vare att de kan 
innehålla ett större utbud av vegetation finns också möjlighet att skapa habitat för fler 
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arter, även om också det extensiva och det semi-intensiva bidrar till att behålla den 
biologiska mångfalden. Ska nyttan av det gröna taket maximeras är ett intensivare tak 
bättre, speciellt eftersom taket då öppnas upp som en social umgängesplats.  

Den främsta anledningen att investera i solceller är för att producera egen elektricitet, 
vilket kan leda till en ökad medvetenhet om elanvändningen hos de boende om 
informationen når fram på rätt sätt. Ekonomiskt blir anläggningen avbetalad tack vare 
elektriciteten som inte behöver köpas från elnätet, även om det tar drygt halva livslängden 
innan denna återbetalning är gjord med dagens elpriser. Det den här rapporten presenterar 
som nackdelen med solcellsinstallationer är att produktionen av solcellerna ofta sker med 
fossil energi men främst ersätter förnybar energi (antaget att installationen sker i Sverige), 
vilket gör att energiåterbetalningstiden är kort men att återbetalningstiden för utsläppen 
desto längre. Skulle solcellsmodulerna däremot produceras i Sverige minskar problemet, 
eftersom det då används förnybar energi för att kunna producera ännu mer förnybar 
energi. Problematik av den här typen (vilken elproduktion som antas ersättas) lyfts i 
många rapporter som gör den här typen av jämförelse, eftersom närliggande elnät blir allt 
mer sammankopplade. Ett sätt att tänka är att en förnybar kWh alltid är bättre än en fossil 
kWh och att elektricitet producerad av solkraft förhoppningsvis kan ersätta fossil kraft, 
även om produktionen sker på geografiskt olika platser.      

I det här arbetet har bara en kombinationsanläggning undersökts, där solcellerna placeras 
ovanpå ett extensivt tak. Detta har valts eftersom det är den vanligast förekommande 
kombinationen och därför den det finns mest information kring. Sätten att kombinera de 
två taktyperna slutar dock inte där och i punktlistan nedan finns förslag på hur gröna tak 
kan installeras tillsammans med solceller. 

•1 Varva rader av semi-intensiva gröna tak med rader av solceller, möjligen med 
extensiva tak under solcellsraderna. 

•1 Placera solceller ovanpå semi-intensiva tak och antingen välja lågväxande växter 
eller installera solcellerna på högre stativ. Alternativt på ett intensivt tak, men då 
försvinner möjligheten att bruka taket som en trädgård. 

•1 Omge en takträdgård eller takterrass av antingen extensiva/semi-intensiva tak, 
solceller eller en kombination. 

Ökningen i elproduktion för en kombinationsanläggning är marginell mot elproduktion i 
en anläggning placerad på ett konventionellt tak och den största motivationen till att 
investera i både ett grönt tak och solceller är snarare tillgången till båda takens nyttor. Att 
de gröna taken fungerar som kolsänka är antagligen inte en anledning som kan motivera 
en investering utan bör snarare ses som ett plus i kanten, med tanke på hur osäker 
storleken på kolsänkan är och att den försvinner när vegetationen förmultnar. Däremot 
kan partikelupptaget ses som en motiverande faktor, eftersom det gör att luften i kvarteret 
blir renare vilket kan tänkas ha positiv inverkan för välbefinnandet hos de boende. Av 
dessa värden är samtliga större ju mer intensivt tak som installeras, vilket tyder på att det 
kan finnas ett värde i att kombinera solceller med semi-intensiva eller intensiva tak, även 
om det alternativet inte har undersökts vidare i rapporten.  
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Ekonomiskt är det en större skillnad att sätta solceller ovanpå ett påtänkt grönt tak än vad 
det är att lägga ett grönt tak under påtänkta solceller. Däremot kan solceller ovanpå ett 
grönt tak göra att också det gröna takets investeringskostnad blir återbetald med tiden, 
medan det gröna taket under solcellerna knappt gör en märkbar skillnad i 
investeringskalkylen.  

8.81 Framtida1arbeten1

En av anledningarna till att det här arbetet tog form var att det saknades sammanställt 
underlag för både gröna tak och solcellsinstallationer som omfattar hela livscykeln, med 
både produktion, användning och återvinning. I slutändan fick återvinningen exkluderas 
på grund av att det inte rymdes i arbetets omfattning och det antogs därför att tekniker 
kommer att utvecklas för att möjliggöra materialåtervinning av samtliga material i 
installationerna. En intressant framtida studie är att göra en djupdykning i detta och 
undersöka hur detta skulle ske rent praktiskt men också hur utformningen av en 
solcellsmodulsåtervinningsstation skulle kunna se ut. 

En annan aspekt som vore intressant att undersöka är huruvida det är möjligt att placera 
anläggningarna på befintliga tak och vilka skillnader som då skulle kunna göras. Ett grönt 
tak som placeras på en äldre fastighet kan antas bidra med mer isolerande nytta, vilket 
kan tänkas öka dess positiva klimatpåverkan. Att undersöka den aspekten och sedan 
jämföra med den här rapportens resultat vore därför intressant, för att se vilken installation 
som lämpar sig bäst för vilken typ av tak.  

 

! 1
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9.1Slutsats1
Gröna tak och solceller fyller två vitt skilda syften, varför det är svårt att göra en rättvis 
jämförelse som tar hänsyn till alla aspekter. En takträdgård och en solcellsanläggning har 
helt olika funktioner och det är därför svårt att rekommendera det ena framför det andra 
bara med hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna. Nedan listas några svar på det sjätte 
frågeställningen (Hur kan hållbarhetsdimensionerna tas hänsyn till vid exploatering av 
nya områden?) vilka förhoppningsvis kan vara till hjälp när framtida beslut ska tas kring 
nyttjande av takytor. 

•1 En kombination av solceller och gröna tak är att föredra för att tillgodose området 
med värden från båda installationerna, gärna med ett semi-intensivt tak under 
solcellerna istället för extensivt för att verkligen främja nyttorna som det gröna 
taket bidrar med.  

•1 För att minska klimatpåverkan från produktionen av samtliga installationer är det 
fördelaktigt om den sker på platser med stor andel förnybar elektricitet, eftersom 
detta har stor påverkan för den slutliga produktens klimatpåverkan. Likaså att i 
den mån det går använda återvunna material ger stor skillnad för klimatpåverkan.  

•1 Rent ekonomiskt är det en liten skillnad att addera ett grönt tak under en 
solcellsinstallation, sett till investeringskostnaden. Adderas solceller till ett 
planerat grönt tak blir investeringskostnaden betydligt större, men hela 
anläggningen blir återbetald tack vare elektricitetsproduktionen.   

•1 För att maximera det sociala värdet av takens installationer bör dessa öppnas upp 
för de boende, oavsett om det är genom en takträdgård på det intensiva gröna taket 
eller om det är genom att varva en takterrass med solceller eller ett semi-intensivt 
grönt tak.   

  

!  
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Appendix11.11Metod1

1.111Karakteriseringsfaktorer1

I Tabell 1 nedan presenteras de karakteriseringsfaktorer som har använts i 
livscykelanalyserna för att beräkna vilken klimatpåverkan olika utsläpp har. 
Karakteriseringsfaktorerna kommer från Lindahl, Rydh och Tingström (2000). 

Tabell 1. Karakteriseringsfaktorer, hämtade från Lindahl, Rydh och Tingström (2000). 

Emission GWP 
Växthuseffekts-

påverkan 
[kg CO2-

ekvivalenter] 

AP 
Försurnings-

potential 
[kg SO2-

ekvivalenter] 

EP 
Övergödnings-

potential 
[kg PO4-

ekvivalenter] 

POCP 
Fotokemiska 

oxidanter  
[kg eten-

ekvivalenter] 

CO2 1 - - - 

CO 3 - - 0,032 

NOx 7 0,70 0,13 - 

NH3 - 1,9 0,35 - 

SO2 - 1 - - 

HC 11 - - 0,42 

CH4 21 - - 0,007 

N2O 298 - - - 
!

1.21Kolbindningspotential1för1gröna1tak1

Wittinghill et al. (2014) undersöker fyra gröna tak i Michigan och nio gröna 
markanläggningar. Av dessa har några av anläggningarna använts som referenser för de 
tre taktyperna som undersöks i det här arbetet och detta presenteras i Tabell 2. 

!  
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Tabell 2. Presentation av vilket referenstak från Wittinghill et al. (2014) som använts för 
respektive taktyp i rapporten. 

Taktyp Referenstak hos Wittinghill et al. 
(2014) 

Extensivt   Succulent rock garden 

Semi-intensivt Medelvärde av Herbaceous perennals 
and grasses och Vegetable and herb 

garden 

Intensivt Medelvärde av Broad leaf evergreen 
shrubs och Deciduous shrubs, med 

justering för rötternas och substratets 
upptag enligt beskrivning nedan.  

 

Eftersom båda anläggningarna som använts för att beräkna det intensiva takets kolupptag 
är markanläggningar har en justering av kolupptaget för rötter och substrat gjorts. Denna 
justering har gjorts med hjälp av de vegetationer som finns anlagda både på mark och på 
tak i Wittinghill et al. (2014) studie. Där har kolupptaget för rötterna på mark jämförts 
med kolupptaget för rötterna på tak tagits fram och medelvärdet för dessa skillnader har 
använts för att skala om kolupptaget för det intensiva taket. Denna justering görs inte på 
biomassan över jord eftersom värdena mellan mark och tak är så pass lika att skillnaden 
anses försumbar.  

1.31Transportberäkningar1

Distanser/för/transporten/

För transporter som inte redan varit inräknade i respektive produkt har en uppskattning 
gjorts för att beräkna klimatpåverkan. Transporter från andra länder i Europa (Island 
undantaget) har antagits göras med lastbil, eftersom det enligt Stockholms 
Handelskammare (u.d.) är det vanligaste fraktmedlet inom Europa. Enligt Trafikanalys 
(2016b) är diesel det vanligaste drivmedlet för tunga lastbilar och därför har det antagits 
gälla också för lastbilstransporterna i det här arbetet. Från Kina antas transporten ske med 
sjöfrakt, i fullastad container eftersom det enligt Grönkvist (2013) är det vanligaste och 
billigaste sättet att frakta produkter från Kina. Transporterna med fartyg har antagits 
drivas på bunkerolja, som är ett samlingsnamn för de oljor och diesel fartyg använder 
som bränsle (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2011). Samma fraktsätt 
antas användas från Island, eftersom vägtrafik är svårt av förklarliga anledningar. Godset 
från fartygen antas lastas av i Göteborg där godset fortsätter mot Uppsala med lastbil, likt 
transporterna från Europa. Detta antagande görs enligt rapporten av Trafikanalys (2016a) 
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som beskriver stråket mellan Göteborg och Stockholm, via bland annat E20 och E4, som 
ett av de sex största stråken för godstransporter i Sverige.  

I Tabell 3 presenteras de sträckor som har antagits för transporter i livscykelanalysen, 
avrundade till hundratals kilometer.   

Tabell 3. De sträckor som använts för transporter av komponenterna till installationerna, från 
nämnd källa men avrundad till jämnt hundratal. Färden är antagen att göras med 

huvudfärdmedlet, vilket innebär att kortare sträckor med färja för lastbilarna har försummats. 

Sträcka Avstånd Källa 

Polen – Uppsala (lastbil) 1 600 km (Google Maps, 2017c) 

Nederländerna – Uppsala (lastbil) 1 500 km (Google Maps, 2017b) 

Schweiz – Uppsala (lastbil) 2 000 km (Google Maps, 2017e) 

Island – Göteborg (fartyg) 2 400 km (Ports.com, 2017a) 

Shanghai – Göteborg (fartyg) 23 200 km (Ports.com, 2017b) 

Göteborg – Uppsala (lastbil) 450 km (Google Maps, 2017d) 
 

Emissioner/för/fartygstrafiken/

Enligt Trafikanalys (2014) är den genomsnittliga bruttodräktigheten (ett mått på fartygs 
storlek) 9 324 BT, varför ett containerfartyg med 10 000 BT har valts att användas som 
referensfartyg. Ett sådant typfartyg har en last på 4505 ton och förbrukar 13,0 gram 
bränsle per tonkilometer (Johansson, Farelius och Höök, 2010). För transporterna har 
enbart förbränningen av bränsle tagits hänsyn till i livscykelanalysen, inte produktionen 
av bränslet. I Tabell 4 finns mängden emissioner per kilogram använt bränsle för 
fartygstrafik.  

!  
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Tabell 4. Utsläppsmängden för fartygstrafik. Tabellen skapad med information från Johansson, 
Farelius och Höök (2010). 

Emission Mängd utsläpp  
[kg utsläpp per kg bränsle] 

NOx 0,0733  

PM2,5 0,00122 

SO2 0,0184 

CO2 3,188 

CO2-ekvivalenter 3,221 

 

Emissioner/för/lastbilstrafiken/

För att ta fram en genomsnittlig bränsleförbrukningssiffra för lastbilar har ett PM från 
Volvo Trucks (2014) använts, där typisk bränsleförbrukning för olika körsträckor 
presenteras. För en fullastad lastbil som kör fjärrtrafik ligger förbrukningen per 100 km 
på 43–53 liter, lastad med 40 ton. För en något mindre lastbil, lastad med 26 ton, är 
förbrukningen 29–35 liter per 100 km. Som presenteras i Tabell 5 ger dessa två samma 
bränsleförbrukning per tonkilometer och i beräkningarna används det högsta värdet, 
0,013 liter per tonkm. I Tabell 6 presenteras emissionerna per liter använt bränsle för 
lastbilar.    

Tabell 5. Bränsleförbrukning för två olika sorters lastbilar, siffror från (Volvo Trucks, 2014). 

 Mindre lastbil Större lastbil 

Bränsleförbrukning  
[liter per lastbil och 100 km] 

29–35 43–53 

Vikt  
[ton per lastbil] 

26 40 

Bränsleförbrukning  
[liter per tonkm] 

0,011–0,013 0,011–0,013 

 

!  



5 
 

Tabell 6. Utsläppsmängden för lastbilstrafik, siffror från Gode et al. (2011). 

Emission Mängd utsläpp 
[g utsläpp per liter bränsle] 

CO2 2 615 

CH4 0,0206 

N2O 0,037 

CO2-ekvivalenter 2 626 
!

Energiinnehåll/

För att beräkna hur mycket energi transporterna kräver undersöks energiintensiteten för 
de två bränslena: diesel och bunkerolja.  

Diesel 

1"#$%&'"($&)&# = 9,95"./ℎ"(SPBI, 2010) 

Tungolja 

Bränslet som fartyg använder omnämns på många olika sätt, oftast som bunkerolja som 
är en tungolja. Ett annat namn är eldningsolja som finns i olika klasser, där klass 3–6 
används för fartyg (SPBI, 2010). Energiinnehållet för eldningsoljan beräknas som ett 
ungefärligt värde som stämmer för samtliga klasser. Observera att samtliga siffror 
förutom det slutliga energiinnehållet presenteras som ett intervall, eftersom egenskaperna 
varierar beroende på vilken klass av eldningsolja som används.   

9:&';$$:%&:)$%&%"&#(:$:;)<#=>"3 − 6 = 10"600 − 11"250" BCD
EF "(SPBI, 2010) 

G&:)$%&% = 900 − 980" BI
EF"(SPBI, 2010) 

9:&';$$::&ℎå## = "
10"600 − 11"250" ./ℎKL

900 − 980" .;KL

≈ 11,5"
./ℎ
.;  

! 1
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1.41Utsläpp1från1elproduktion1

I Tabell 7, Tabell 8 och Tabell 9 presenteras de siffror som använts för att beräkna 
utsläppen från svensk och europeisk elmix.  

Tabell 7. Utsläpp för respektive elproduktionsteknik, kg utsläpp per producerad MWh (Turconi, 
Boldrin och Astrup, 2013). 

Elproduktions- 
teknik 

CO2, medel 
[kg per MWh] 

NOx, medel  
[kg per MWh] 

SO2, medel 
[kg per MWh] 

Kol 855 2,1 3,4 

Lignin 1050 0,95 3,8 

Naturgas 690 2 0,17 

Olja 715 1 4,4 

Kärnkraft 19 0,025 0,0205 

Biomassa 70 0,89 0,485 

Vattenkraft 11 0,032 0,016 

Solkraft 102 0,275 0,205 

Vindkraft 22 0,065 0,055 
 

!  
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Tabell 8. Respektive elproduktionstekniks andel av den totala produktionen i Sverige respektive 
Europa. 

Elproduktions- 
teknik 

Sverige 
(Energimyndigheten, 

2016a) 

Europa 
 (European Environment 

Agency, 2016) 

Kol och lignin - 25,3 % 

Naturgas - 15,5 % 

Olja 0,1 % 1,8 % 

Kärnkraft 34,2 % 27,9 % 

Biomassa 8,4 % 5,3 % 

Vattenkraft 47,1 % 13 % 

Solkraft - 3,2 % 

Vindkraft 10,2 % 8 % 
 

Tabell 9. Beräknade utsläpp för respektive elmix, baserad på Tabell 7 och Tabell 8. 

Emission Svensk elmix 
[kg per MWh] 

Europeisk elmix 
[kg per MWh] 

CO2 20,5 376 

SO2 0,0651 214 

NOx 0,106 36,3 
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Appendix12.11Produktion1
I Figur 1–Figur 7 presenteras klimatpåverkan för respektive installations olika 
komponenter, samt transporten av dessa komponenter.  

 

 

Figur 1. Klimatpåverkan för produktion och transport av respektive komponent i ett extensivt 
tak. De lager som summerats i ”Totalt sedummatta” är dräneringslagret, substratet, 

vegetationen samt fibrerlagret. 

Dränering Transport Substrat Transport
Energi MJ 8929,9 139,9 55,8 219,2
GWP kg CO2-ekvivalenter 751,8 10,3 0,4 16,1
AP kg SO2-ekvivalenter 2,6 0,0 0,0 0,0
EP kg PO4-ekvivalenter 0,2 0,0 0,0 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 0,3 5,6325E-07 0,0 8,82504E-07

Vegetation Transport Fibrer Transport
Energi MJ 13,2 0,0 1992,8 48,4
GWP kg CO2-ekvivalenter 26,6 0,0 160,2 3,5
AP kg SO2-ekvivalenter 3,2 0,0 0,6 0,0
EP kg PO4-ekvivalenter 0,3 0,0 0,0 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 0,1 0,0 0,1 0,0

Totalt 
sedummatta

Totalt 
transport Totalt

Energi MJ 2061,8 407,5 11399,2
GWP kg CO2-ekvivalenter 187,2 29,9 968,9
AP kg SO2-ekvivalenter 3,8 0,0 6,4
EP kg PO4-ekvivalenter 0,4 0,0 0,5
POCP kg eten-ekvivalenter 0,2 0,0 0,4

Extensivt
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Figur 2. Klimatpåverkan för produktion och transport av respektive komponent i ett semi-
intensivt tak. 

Rotskydd Transport Dränering Transport
Energi MJ 1992,8 48,4 3929,2 61,9
GWP kg CO2-ekvivalenter 160,2 3,5 330,8 4,5
AP kg SO2-ekvivalenter 0,6 0,0 1,1 0,0
EP kg PO4-ekvivalenter 0,0 0,0 0,1 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 0,1 1,9467E-07 0,1 2,49178E-07

Vattenhållande Transport
Substrat, 
mineral Transport

Energi MJ 3140,0 935,3 148,7 584,6
GWP kg CO2-ekvivalenter 300,0 68,6 1,0 42,9
AP kg SO2-ekvivalenter 1,9 0,0 0,0 0,0
EP kg PO4-ekvivalenter 0,3 0,0 0,0 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 0,4 0,0 0,0 0,0

Substrat, torv Transport
Substrat, 
pimpsten Transport

Energi MJ 12480,0 103,2 56,9 7722,6
GWP kg CO2-ekvivalenter 672,0 7,6 0,4 596,3
AP kg SO2-ekvivalenter 0,0 0,0 0,0 11,3
EP kg PO4-ekvivalenter 0,0 0,0 0,0 1,5
POCP kg eten-ekvivalenter 0,0 0,0 0,0 0,0

Vegetation Transport Totalt Totalt substrat
Energi MJ 13,2 0,0 31216,6 12685,6
GWP kg CO2-ekvivalenter 26,6 0,0 2214,4 673,4
AP kg SO2-ekvivalenter 3,2 0,0 18,2 0,0
EP kg PO4-ekvivalenter 0,3 0,0 2,3 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 0,1 0,0 0,7 0,0

Totalt transporter
Energi MJ 9455,9
GWP kg CO2-ekvivalenter 723,4
AP kg SO2-ekvivalenter 11,3
EP kg PO4-ekvivalenter 1,5
POCP kg eten-ekvivalenter 0,0

Semi-intensivt
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Figur 3. Klimatpåverkan för produktion och transport av respektive komponent i ett intensivt 
tak. 

Rotskydd Transport Dränering Transport
Energi MJ 1992,8 48,4 3929,2 61,9
GWP kg CO2-ekvivalenter 160,2 3,5 330,8 4,5
AP kg SO2-ekvivalenter 0,6 0,0 1,1 0,0
EP kg PO4-ekvivalenter 0,0 0,0 0,1 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 0,1 1,9467E-07 0,1 2,49178E-07

Vattenhållande Transport
Substrat, 
mineral Transport

Energi MJ 4710,0 1403,0 297,4 1169,2
GWP kg CO2-ekvivalenter 450,0 102,9 2,0 85,7
AP kg SO2-ekvivalenter 2,9 0,0 0,1 0,0
EP kg PO4-ekvivalenter 0,4 0,0 0,0 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 0,7 0,0 0,0 0,0

Substrat, torv Transport
Substrat, 
pimpsten Transport

Energi MJ 24960,0 206,3 113,7 15445,1
GWP kg CO2-ekvivalenter 1344,0 15,1 0,8 1192,6
AP kg SO2-ekvivalenter 0,0 0,0 0,0 22,6
EP kg PO4-ekvivalenter 0,0 0,0 0,0 3,1
POCP kg eten-ekvivalenter 0,0 0,0 0,0 0,0

Vegetation Transport Totalt Totalt substrat
Energi MJ 13,2 0,0 54350,2 25371,2
GWP kg CO2-ekvivalenter 26,6 0,0 3718,8 1346,7
AP kg SO2-ekvivalenter 3,2 0,0 30,5 0,1
EP kg PO4-ekvivalenter 0,3 0,0 4,0 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 0,1 0,0 0,9 0,0

Totalt transporter
Energi MJ 18333,9
GWP kg CO2-ekvivalenter 1404,4
AP kg SO2-ekvivalenter 22,6
EP kg PO4-ekvivalenter 3,1
POCP kg eten-ekvivalenter 0,0

Intensivt
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Figur 4. Klimatpåverkan för produktion och transport av respektive komponent i en 5,2 kW-
solcellsinstallation, lutad 43 grader. 

 

Figur 5. Klimatpåverkan för produktion och transport av respektive komponent i en 8 kW-
solcellsinstallation, lutad 20 grader. 

 

Figur 6. Klimatpåverkan för produktion och transport av respektive komponent i en 13 kW-
solcellsinstallation, lutad 0 grader. 

 

Solceller Transport Växelriktare Transport
Energi MJ 65572,0 5538,5 55,2 30,9
GWP kg CO2-ekvivalenter 6455,7 430,5 1160,0 2,3
AP kg SO2-ekvivalenter 54,2 2,4 10,4 0,0
EP kg PO4-ekvivalenter 5,4 1,3 4,6 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 3,4 3,4013E-07 2,8 1,24589E-07

Stativ Transport Totalt Totalt transport
Energi MJ 24450,0 1902,0 97548,6 7471,4
GWP kg CO2-ekvivalenter 2475,0 147,8 10671,4 580,6
AP kg SO2-ekvivalenter 19,5 0,8 87,4 3,3
EP kg PO4-ekvivalenter 1,7 0,4 13,3 1,7
POCP kg eten-ekvivalenter 1,3 0,0 7,5 0,0

Solcellssystem, 
5,2 kW

Solceller Transport Växelriktare Transport
Energi MJ 100880,0 8520,7 88,5 49,7
GWP kg CO2-ekvivalenter 9931,9 662,3 1840,0 3,6
AP kg SO2-ekvivalenter 83,3 3,7 16,6 0,0
EP kg PO4-ekvivalenter 8,3 1,9 7,4 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 5,2 5,2327E-07 4,4 2,00034E-07

Stativ Transport Totalt Totalt transport
Energi MJ 24450,0 1902,0 135890,9 10472,4
GWP kg CO2-ekvivalenter 2475,0 147,8 15060,7 813,8
AP kg SO2-ekvivalenter 19,5 0,8 123,9 4,6
EP kg PO4-ekvivalenter 1,7 0,4 19,6 2,4
POCP kg eten-ekvivalenter 1,3 0,0 10,9 0,0

Solcellssystem, 
8 kW

Solceller Transport Växelriktare Transport
Energi MJ 163930,0 13846,2 136,4 68,9
GWP kg CO2-ekvivalenter 16139,3 1076,3 2560,0 5,1
AP kg SO2-ekvivalenter 135,4 6,1 23,0 0,0
EP kg PO4-ekvivalenter 13,4 3,1 10,2 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 8,5 8,5032E-07 6,1 2,77556E-07

Stativ Transport Totalt Totalt transport
Energi MJ 177981,5 13915,1
GWP kg CO2-ekvivalenter 19780,7 1081,4
AP kg SO2-ekvivalenter 164,5 6,1
EP kg PO4-ekvivalenter 26,8 3,1
POCP kg eten-ekvivalenter 14,7 0,0

Solcellssystem, 
13 kW
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Figur 7. Klimatpåverkan för produktion och transport av respektive komponent i en 
kombinationsanläggning som består av ett extensivt tak tillsammans med en 8 kW-

solcellsinstallation lutad 20 grader. 

Solceller Transport Växelriktare Transport
Energi MJ 100880,0 8520,7 88,5 49,7
GWP kg CO2-ekvivalenter 9931,9 662,3 1840,0 3,6
AP kg SO2-ekvivalenter 83,3 3,7 16,6 0,0
EP kg PO4-ekvivalenter 8,3 1,9 7,4 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 5,2 5,2327E-07 4,4 2,00034E-07

Stativ Transport Dränering Transport
Energi MJ 24450,0 1902,0 8929,9 139,9
GWP kg CO2-ekvivalenter 2475,0 147,8 751,8 10,3
AP kg SO2-ekvivalenter 19,5 0,8 2,6 0,0
EP kg PO4-ekvivalenter 1,7 0,4 0,2 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 1,3 0,0 0,3 0,0

Substrat Transport Vegetation Transport
Energi MJ 55,8 219,2 13,2 0,0
GWP kg CO2-ekvivalenter 0,4 16,1 26,6 0,0
AP kg SO2-ekvivalenter 0,0 0,0 3,2 0,0
EP kg PO4-ekvivalenter 0,0 0,0 0,3 0,0
POCP kg eten-ekvivalenter 0,0 0,0 0,1 0,0

Fibrer Transport Totalt
Energi MJ 1992,8 48,4 147290,0
GWP kg CO2-ekvivalenter 160,2 3,5 16029,6
AP kg SO2-ekvivalenter 0,6 0,0 130,3
EP kg PO4-ekvivalenter 0,0 0,0 20,2
POCP kg eten-ekvivalenter 0,1 0,0 11,4

Totalt grönt Totalt sol Transport grönt Transport sol
Energi MJ 10991,7 125418,5 407,5 10472,4
GWP kg CO2-ekvivalenter 939,0 14246,9 29,9 813,8
AP kg SO2-ekvivalenter 6,4 119,4 0,0 4,6
EP kg PO4-ekvivalenter 0,5 17,3 0,0 2,4
POCP kg eten-ekvivalenter 0,4 10,9 0,0 0,0

Kombination
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Appendix13.11Grafisk1presentation1av1resultatet1
I Figur 1-Figur 6 presenteras resultatet från rapporten grafiskt. Respektive pil motsvarar 
en av de parameterar som undersökts i rapporten och installationerna har sedan 
rangordnats längs med pilen.  

De orangea cirklarna representerar de olika solcellsinstallationerna, på 5,2 kW, 8 kW och 
13 kW. I de cirklar där siffran följs av ett E eller ett S står det för om jämförelsen görs 
med europeisk (E) eller svensk (S) elmix. De gröna cirklarna representerar de olika gröna 
taken, E för extensiva, SI för semi-intensiva och I för intensiva. I de cirklar där bokstaven 
följs av ”låg” respektive ”hög” syftar det till om det låga eller höga koldioxidupptaget har 
antagits. De blå cirklarna är kombinationsanläggningen. I Figur 2 finns fyra varianter av 
kombinationsanläggningen och dessa kombinationer definieras som följer: K1 (lågt 
koldioxidupptag, svensk elmix), K2 (högt koldioxidupptag, svensk elmix), K3 (lågt 
koldioxidupptag, europeisk elmix) och K4 (högt koldioxidupptag, europeisk elmix).  

 

 

Figur 1. Klimatpåverkan från produktionen, störst ! minst. De numeriska resultaten 
presenteras i avsnitt 7.  

 

 

Figur 2. Ekologisk återbetalningstid för emissioner som har växthusgaspotential (GWP), längst 
! kortast. De numeriska resultaten presenteras i avsnitt 7. 

!  
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Figur 3. Ekonomiskt resultat, störst förlust ! störst vinst. De numeriska resultaten presenteras 
i avsnitt 7. 

 

Figur 4. Energiproduktion, lägst ! störst. De numeriska resultaten presenteras i avsnitt 7.  

 

 

Figur 5. Potential att fördröja dagvatten, lägst ! störst. De numeriska resultaten presenteras i 
avsnitt 4.3. 

 

 

Figur 6. Bidrag till grönytefaktorn, lägst ! störst. De numeriska resultaten presenteras i 
avsnitt 8.6. 


