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Abstract

Extensive green roofs

Ludvig Ohlström, Joakim Gunnarsson

This report is made by students from the bachelor programme in 
construction engineering at Uppsala university and it covers 
different pass-through roofing methods on extensive green roofs. 
The report also examines which existing solutions need further 
development. Eighty percent of all leakage occurs where vertical 
and horizontal surfaces meet as in pass-through. Hence, well-
planned solutions are required that counteract the risk of leakage 
at critical section. In Sweden there are currently no standards, 
guidelines or certifications for extensive green roofs. 

The extensive green roof offers a delay of rainwater, but this 
attribute also causes problems such as an increased moisture load 
on the entire roof, but especially on pass-throughs. The report, 
consisting mainly of literature and interview studies, has 
investigated and assessed pass-through solutions. The report has 
resulted in improved solutions consisting of the fact that 
perforation should be raised above the surface of the 
superstructure to reduce the exposure to moisture. To reduce 
moisture load around pass-troughs, it is also recommended to 
construct a gravel layer and a boundary plate that prevents 
vegetation from spreading. The spreading of vegetation and the 
occurrence of undesired vegetation must also be counteracted by 
maintenance, which should be performed at least twice a year, 
spring and autumn. 

A well-known opinion in the field of construction is that extensive 
green roofs are not in need of root protection, but as the 
occurrence of unwanted vegetation may have undesirable effects on 
the roofing membrane of the green roof, the use of root protection 
is always advocated.
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Sammanfattning 
Rapporten behandlar olika takgenomföringsmetoder på extensiva gröna tak och undersöker 

vilka befintliga lösningar som behöver vidareutvecklas. Genomföringar med dess respektive 

förbättringar redovisas i rapportens bilagor och kan användas som ett projekteringsunderlag. 

80% av alla läckage som uppstår sker där vertikala och horisontala ytor möts såsom vid 

genomföringar. Därav krävs väl projekterade lösningar som motverkar risken för läckage vid 

kritiska snitt. I Sverige finns i dagsläget inga standarder, riktlinjer eller certifieringar för 

extensiva gröna tak. Tyskland har länge legat i framkant av utvecklingen av riktlinjer vilket kan 

bero på att i stora delar av Tyskland debiteras fastighetsägaren för den mängd regnvatten som 

belastar de lokala dagvattenledningarna. I Sverige är det kommunerna som kan ställa krav på 

ett lokalt omhändertagande av dagvatten för att inte överbelasta systemen. Det extensiva gröna 

taket erbjuder en fördröjning av regnvattnet men denna egenskap medför också problem som 

en ökad fuktbelastning på hela taket men framför allt på genomföringar. Rapporten som 

huvudsakligen består av litteratur- och intervjustudier har undersökt och bedömt 

genomföringslösningar. Rapporten har resulterat i förbättrade lösningar som består av att 

håltagning ska höjas över takbeläggningens yta för att minska exponeringen för väta. 

För att minska fuktbelastningen kring genomföringar rekommenderas även att anlägga ett 

gruslager och en avgränsningsplåt som förhindrar vegetationsutbredning. 

Vegetationsutbredningen och förekomsten av oönskad växtlighet måste även motverkas genom 

skötsel- och underhållsarbeten som förslagsvis görs minst två gånger per år, vår och höst. Under 

de studiebesök som gjorts har det framkommit att det finns brister i underhållsarbetet som kan 

komma att bli orsaken till läckage. En vedertagen uppfattning bland projektörer och 

leverantörer är att extensiva gröna tak inte är i behov av rotskydd men eftersom förekomsten 

av oönskad vegetation kan ha oanade effekter på det gröna takets täthet förespråkas alltid 

användningen av rotskydd.  

Nyckelord: Extensiva gröna tak, genomföringar, problem, projektering.
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Ordlista 
Dränerande  Leda bort vatten från område. 

Enlagstäckning Tätskikt av ytpapp. 

EPS Expanderad styrencellplast. 

Extensivt  Användning av små insatser av arbete och kapital. 

Fuktackumulering Ansamling av fukt som ökar över tid. 

Geotextilduk  Materialskiljande skikt. 

GYF Grönytefaktor. 

Hydrostatiska trycket Den kraft vätska utgör på en yta. 

Invasiva arter Oönskad vegetation. 

Kapillärkraft  En kraft som kan driva vätska genom kapillärer. 

LOD Lokalt omhändertagande av dagvatten. 

PIR Fast polyuretanskum. 

Singel Grus med fraktion om 30 millimeter. 

Skyddsplåt Plåt i syfte att skydda det underliggande materialet. 

Svetsa En materialfogningsteknik med hjälp av hög värme. 

Taklast Last på takkonstruktion. 

Tomt Fastighet. 

Konventionella Beläggningar av plåt, taktegel, papp med flera. 
takbeläggningar 

Tvålagstäckning Tätskikt av underlagspapp samt ytpapp. 

Underbeslag Förstärkande plåt av stål. 

XPS Extruderad polystyren. 

Ythud Vattentät hinna. 

Ångspärr Hindrar fuktkonvektion. 

Överbyggnad Allt anlagt material över bjälklag/tätskikt. 
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1. INLEDNING
Ett extensivt grönt tak är inte komplicerat men kan framstå komplext. Mycket 

av det som upprätthåller och stödjer ett välfungerande tak är dolt under ytan, 

vilket ställer höga krav på väl projekterade kritiska snitt och detaljer. För att 

uppnå de fördelar ett extensivt grönt tak kan erbjuda krävs en beställare som är 

villig att se de långsiktiga vinsterna som ett grönt tak kan ge. I föreliggande 

rapport undersöks huruvida dagens underlag för projektering av 

takgenomföringar är lämpliga för att ett extensivt grönt tak ska fungera optimalt. 

1.1 Utgångspunkt 
I Uppsala och i övriga Sverige pågår det en kraftig bebyggelseförtätning. På 

grund av detta använder flera kommuner detaljplanen för att ställa diverse krav, 

där ett av dem är bättre lokalt omhändertagande av dagvatten (Akademiska hus, 

2018). Gröna tak anses vara ett bra alternativ för att få bukt med ett flertal 

problem då det bland annat fungerar som en dagvattenfördröjare, bullerdämpare 

och ger ett grönytetillskott. Många byggtekniska frågor är fortfarande 

obesvarade. Det råder en osäkerhet kring hur gröna taks byggtekniska prestanda 

och underhållsbehov förhåller sig till konventionell takbeläggning (Weiler, 

2009). 

1.2 Gröna taks historia 
De moderna gröna taken vi känner till idag uppkom i Tyskland på 1970-talet. 

Kring år 1850 - 1900 anlades en stor mängd takträdgårdar i Tysklands 

stadshjärtan, mest tack vare de sociala och arkitektoniska fördelarna. 

Utvecklingen fortsatte in på mitten av 1900-talet tack vare uppförandet av 

byggnader med flacka tak och de nya arkitektoniska former som tillkom. Under 

slutet av 1900-talet skiftade målsättningarna med de gröna taken från att fungera 

som användbara ytor till att ha ett mer ekologiskt perspektiv och hur 

gestaltningen av staden uppfattades. Industriers enorma takytor var 
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dimensionerade för relativt låga taklaster vilket gjorde att de tunga 

takträdgårdarna var tvungna att anpassa sig. Ett tunnskiktigt grönt tak med låga 

taklaster och underhållsfri vegetation utvecklades. Det kom att benämnas 

“extensiva gröna tak”. Förutom det låga underhållet vegetationen skulle klara av 

fanns det även andra problem som var tvungna att lösas. På de intensiva gröna 

taken med mer vegetation tillfördes näringsämnen och bevattning regelbundet 

för att gynna den frodiga vegetationen. En torr och skötselfri miljö var ett faktum 

på de extensiva taken, därav krävdes vegetationsarter som klarade av detta (Piga, 

1995). 

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att undersöka samt kartlägga genomföringsmetoder 

och belysa de vanliga problemen som uppstår vid extensiva gröna tak. För att 

fungera som ett projekteringsstöd ger rapporten även förslag på förbättringar av 

genomföringsmetoder utifrån uppkomna problem. Rapporten svarar även på 

frågorna: 

• Vilka kvalitéer kan extensiva gröna tak erbjuda?

• Vilka byggtekniska problem finns med gröna tak?

• Vad har orsakerna varit till dessa byggtekniska problem?

• Vilka genomföringsmetoder finns och hur bra är de ur ett

byggtekniskt perspektiv?

1.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att det ska fungera som stöd vid framtida projekt 

med extensiva gröna tak. Studien ämnar undersöka gröna taks olika 

beståndsdelar men främst att undersöka olika detaljlösningar av genomföringar 

och att ta fram underlag som ska förenkla valet av genomföringsmetod vid olika 

typer av takuppbyggnader.  
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1.5 Metod 

1.5.1 Litteraturstudie 
Litteraturstudien har genomförts gällande uppbyggnaden och de ingående 

material av ett extensivt grönt tak. Böcker såsom Grönatakhandboken (Capener, 

2017) och Green Roof Systems (Weiler, 2009) med mera har utgjort ett stort stöd 

för att kunna kartlägga och dokumentera problem såsom stora taklutningar samt 

invasiva arter. Litteratur från Swedish green building council, branschtidningar, 

AMA Hus, CBI betonginstitutet och materialleverantörers hemsidor har även 

använts i rapporten. 

För att kunna jämföra och analysera olika typer av genomföringar har det 

utförts en studie av vanligt förekommande detaljlösningar från 

materialleverantörer och projektörer. Genom att bedöma dessa detaljlösningar 

har slutsatser kunnat dras kring var vidareutveckling krävts. 

1.5.2 Intervjustudie 
För att utvärdera föreslagna detaljlösningar har forskare från SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut intervjuats eftersom de arbetar med utvecklandet av 

svenska riktlinjer för gröna tak. För att få insikt i hur det praktiska arbetet 

gällande underhåll och skötsel har driftchefen på Akademiska hus i Uppsala 

intervjuats. Även olika materialleverantörer av tätskikt och vegetationsbäddar 

har intervjuats muntligt och via mail.  

Intervjufrågor finns i bilaga 1. Intervjuresultatet är inkluderad i rapportens 

analyserande avsnitt och inte redovisade separat. 

1.5.3 Studiebesök 
De tre utförda studiebesöken var belägna i Uppsala med omnejd och var 

inriktade på att hitta brister i underhållsarbeten samt projekterade 

genomföringar. Studiebesöken resulterar i dokumenterade figurer i kapitel 3.6 
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och hänvisas till platsen för besöket. Den årliga byggmässan Nordbygg i 

Stockholm besöktes för att utöka kunskapen kring de väsentliga 

byggnadsdelarna för gröna tak och hur utvecklingen sker.  

1.6 Avgränsning 
Rapporten innefattar endast extensiva gröna tak på underliggande 

betongkonstruktion och berör varken intensiva eller semi-intensiva gröna tak. 

Detta på grund av att extensiva gröna tak på betongbjälklag kan anses vara en av 

de vanligaste förekommande uppbyggnader av grönt tak. Författarna tar inte 

hänsyn till olika ekonomiaspekter vid framtagande av genomföringsförslag utan 

fokuserar enbart på lösningar som förebygger byggtekniska problem och 

läckage. Rapporten behandlar inte produktionstekniska aspekter utan enbart 

projektering och förvaltning av extensiva gröna tak. 
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2. BAKGRUND
2.1 Varianter av gröna tak 
Gröna tak är ett samlingsnamn för när sedum, örter, blommor, gräs, buskar och 

träd används som takbeläggning. Det finns tre huvudindelningar av gröna tak: 

extensiva, semi-intensiva och intensiva. Indelningen uppkommer från den 

mängd underhåll som krävs av respektive tak (Watts, 2011). 

2.1.1 Extensiva gröna tak 
Extensiva gröna tak karaktäriseras av ett 30 till 120 millimeter tunt 

vegetationsskikt av sedum, örter och gräs. Ett typiskt extensivt grönt tak är en 

hård miljö för vegetation att överleva i. På grund av det tunna jordskiktet blir 

den isolerande effekten låg för växternas rötter och kraftiga svängningar i 

temperaturen kan förekomma. Det sker vanligtvis ingen bevattning av extensiva 

gröna tak vilket gör att vegetationen helt får förlita sig på naturligt 

förekommande regnvatten. Denna bevattningsbrist tillsammans med kraftiga 

temperatursvängningar kan leda till dålig tillväxt av den planterade växtbädden 

vilket exponerar jordlagret och utsätter den för risken att invasiva arter etableras. 

Detta kan i sin tur försämra det estetiska utseendet och förminska 

vattenupptagningsförmågan (Watts, 2011).  

2.1.2 Intensiva gröna tak 
Intensiva gröna tak karaktäriseras av ett vegetationsskikt med tjocklek över 200 

millimeter där vegetationen kan återskapas liknande den på marknivå. För att 

underliggande bärande konstruktion ska klara de laster som uppstår ska valet av 

träd och buskage göras med omsorg. Vegetation med kraftig rotenergi bör 

undvikas för att inte perforera eller skada den underliggande konstruktionen. 

Genom användningen av rotbegränsande betongrör kan även större träd och 

buskar planteras utan att riskera punktering av underliggande membran. Träd 

och buskar kräver tillfredsställande jorddjup samt bevattning. Med det djupare 
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jordlagret tillkommer även möjligheten för de boende eller allmänheten att 

beträda taket (Watts, 2011).  

2.1.3 Semi-intensiva gröna tak 
Semi-intensiva gröna tak är ett mellanting mellan intensivt och extensivt grönt 

tak. Vegetationsskiktet är mellan 120 och 200 millimeter. Skiktet tillåter växter 

som mossor och örtväxter men även mindre buskar. De växter som väljs 

bestämmer även hur mycket bevattning och underhåll som behövs (Vacek, 

2017). 

2.2 Social hållbarhet 
Enligt riksdagen (1999) definieras ett miljökvalitetsmål såhär: 

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 
miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten och andra resurser främjas. 

Ur sociala aspekter kan intensiva tak anses tillföra ett större värde än 

extensiva tak, då de möjliggör sociala ytor för de boende. Även det extensiva 

taket kan beträdas men då ska det tillgodoses grusbelagda ytor för att inte skada 

växtligheten och underliggande dränering (Capener, 2017). I mycket 

tätbebyggda områden kan de gemensamma takytorna utgöra den enda, eller 

närmsta, möjligheten till sociala aktiviteter och bör därför värdesättas för de 

boendes välmående (Osmundson, 1999). Förutom att vara ytor för umgänge ger 

gröna tak en förbättrad luftkvalitet och minskad urban värmeöeffekt (Bianchini, 

2012).  

Värmeöeffekten är den förhöjda temperatur som uppstår i städer och 

tätbebyggelse på grund av faktorer som trafik, befolkning och byggnaders vind- 

och värmepåverkan. De gröna taken och övrig växtlighet utgör här en kylande 
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effekt när det magasinerade vattnet dunstar (Bianchini, 2012). Just den 

magasinerande funktionen hos gröna tak har en minskande effekt på mängden 

vatten som kan samlas på gator och allmänna platser vid kraftig nederbörd, vilket 

kan anses vara fördelaktigt ur en social aspekt (Bianchini, 2012). 

Enligt Ulrich (1983) föredrar européer en mer naturlig utsikt jämfört med 

bebyggda vyer, vilket ger de gröna taken en estetisk fördel jämfört med 

traditionella tak. Just estetiken är något som faller i subjektets öga men är något 

att beakta ur ett hållbarhetsperspektiv. För individen är närheten till vegetation 

och vatten den största inverkan på trivsel (Ulrich, 1983). Van den Berg (2007) 

visade i en studie att individer finner gröna ytor och omgivningar mer vackra än 

omgivningar utan vegetation. Att ha utsikt mot, och kontakt med, gröna ytor ger 

fysiska samt psykiska fördelar. För kontorsarbetare har det visat sig ha så pass 

stor inverkan att antalet sjuk- och stressrelaterade frånvarodagar minskat (Van 

den Berg, 2007).  

2.3 Ekologi 
Förutom att gröna tak tillför grönska till urbana miljöer skapas även goda 

förutsättningar för fauna att utvecklas. I Manns studie sammanfattad av 

Breuning(2018) undersöktes hur insekter accepterar gröna tak som alternativt 

habitat. Studien behandlade extensiva, semi-extensiva och intensiva gröna tak i 

Stuttgart, Tyskland. Mann kom fram till att gröna tak med en variation av plantor 

spelar stor roll för biologisk mångfald. Djur som skalbaggar visade sig trivas 

betydligt bättre på gröna tak med mäktigare vegetationsbädd och större variation 

av växtarter. Extensiva gröna taks tunna vegetationsbädd kan komma att frysa 

totalt då det påverkas hårt av säsongsklimat och hårda vintra och de djurarter 

med extensiva gröna tak som habitat kan då tvingas förnya sina habitater varje 

säsong (Breuning, 2008). Mann undersökte även huruvida bi-arter föredrar högt 

eller lågt belägna tak och fann att bin regelbundet besökte blomstrande gröna tak 

oberoende dess altitud. Bin med mindre kroppar hade dock lättare att ta sig till 

de högre belägna taken jämfört med bin med större kropp, såsom humlor. För att 

skapa permanenta habitat och främja den biologiska mångfalden förespråkar 
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Mann att på extensiva tak anlägga ytor med intensivare växtlighet, fågelholkar, 

biholkar eller andra insektshotell. Dessa åtgärder ökar även chanserna för ett 

självförsörjande grönt tak med frodigare växtlighet och högre reproduktion 

vilket i sin tur ger mindre underhåll (Breuning, 2008). 

2.4 Dagvatten, LOD 
En av de största fördelarna med ett grönt tak är dess kapacitet att magasinera och 

fördröja vattenavrinningen. I delar av Tyskland debiteras fastighetsägaren för 

den mängd regnvatten som belastar de lokala dagvattenledningarna och kan vara 

en av anledningarna till att Tyskland varit ledande vid framtagandet av riktlinjer 

för gröna tak. Den genomträngliga växtligheten och dess underlag fungerar likt 

en svamp som suger åt sig dagvattnet för att sedan avdunsta genom 

evapotranspiration. Belastningen på de kommunala dagvattenledningarna 

minskar och är en anledning till att gröna tak förespråkas som 

fördröjningsmetod. Andra metoder för lokalt omhändertagande av dagvatten kan 

vara stenkistor, plaströrsmagasin, fördröjningsdiken med flera. Dessa metoder 

innefattar anläggningsarbeten på fastigheten, vilket i sin tur upptar yta som 

skulle kunna nyttjas för andra funktioner. Fördröjningen och avrinningen beror 

på det extensiva takets anläggningsdjup. Ett grönt tak om 70m2 med 75 

millimeter anläggningsdjup i Goldsboro, Pennsylvania fördröjde och 

magasinerade i genomsnitt 63% av den totala nederbörden och reducerade den 

totala avrinningen med 87% under 1,5 år (Weiler, 2009). 

Ett grönt taks dagvattenhantering delas upp i två kategorier: ytlig och inre 

avrinning. Den inre avrinningen infiltrerar växtlagret samt jordlagret som mättas 

för att sedan transporteras vattnet vertikalt och horisontellt mot takets lågpunkt 

(Weiler, 2009). Ytlig avrinning är motsatsen till inre avrinning och innebär att 

vattnet inte infiltrerar överbyggnaden. En hårdgjord yta som är ogenomtränglig 

likt plåt eller ler/betongpannor skapar en nästan omedelbar avrinning och 

erbjuder i princip ingen fördröjning. Det gröna takets lutning, substrat-tjocklek, 

substrat-sammansättning och topografi utgör dess kapacitet att hålla vatten. Ett 

extensivt grönt tak från vegetationsleverantören VegTech(2018) är uppbyggt 
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med en mineral- eller grussammansättning om cirka tre centimeter och kan 

således ge en medelmåttig fördröjning, vilket kan kompenseras med hjälp av en 

filterduk med vattenhållande egenskaper. 

2.5 Grönytefaktor 
För att tillgodose att en viss mängd vatten eller vegetation förekommer i 

bebyggda miljöer används ett planeringsredskap som benämns GYF 

(grönytefaktor). GYF beräknas enligt 2.1 som den gröna kvot som fastigheten 

utgör.  

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑦𝑦𝐸𝐸𝑦𝑦)
(𝐻𝐻𝐸𝐸𝐻𝐻𝑦𝑦 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝐸𝐸𝐸𝐸𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑦𝑦𝐸𝐸𝑦𝑦)

(2.1) 

Alltså utgör ett helt obebyggt område, 100% täckt av vegetation, grönytefaktorn 

1,0. Grönytefaktorn är inte ett fastställt system, utan det är upp till kommuner 

och städer att formulera och tolka den (Delshammar, 2014). Kommunerna kan 

på så sätt anpassa sina krav utifrån lokala förhållanden. Ett extensivt grönt tak 

kan beroende på ort och kommun således ge varierade värden. I Malmö ger ett 

extensivt grönt tak poäng motsvarande 40% av takets totala yta, vilket betyder 

att om en fastighet bestående till hälften av grönska och till andra hälften av 

extensivt grönt tak fås en grönytefaktor enligt (2.2).  

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 = (0,5 𝑥𝑥 1)+(0,5∗0,4)
1

= 0,7  (2.2) 

För att öka grönytefaktorn kan även vägg-vegetation, förekomsten av träd 

och främjandet av biologisk mångfald ge ytterligare värde. Grönytefaktorn kan 

därför bli mer än 1. Förutom som ett verktyg för att säkerställa grönska i 

bebyggda miljöer används GYF till att certifiera byggnader enligt olika 

certifieringsstandarder som BREEAM, LEED med flera (Delshammar, 2014). 
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3. LITTERATURSTUDIE
I detta avsnitt presenteras information om glidskyddssystem, håltagning av 

tätskikt, genomföringar, läckagesökning, uppkomna problem, detaljlösningar av 

vanligt förekommande genomföringar och föreslagna förbättringar. Kapitlet 

innefattar även uppbygganden av ett extensivt grönt tak och den fakta som 

insamlats från diverse litteratur om de byggmaterialen som används.  

3.1 Uppbyggnadsmaterial 
Uppbyggnaden av ett extensivt grönt tak består generellt av sex 

huvudkomponenter, dessa beskrivs närmare nedan. 

3.1.1 Tätskikt 
Tätskiktet är takets främsta komponent för att hindra vatten från att tränga in 

genom konstruktionen. Kraven som ställs på tätskiktet beror på vilken typ av 

överbyggnad som används. Tätskiktet måste kunna motstå de påfrestningar som 

sker under och efter produktion. För att motverka risken för slitage av tätskiktet 

under produktionstiden kan ett lager av skyddsbetong gjutas. Det är också viktigt 

att täcka tätskiktet med till exempel plåt för att förhindra skador som kan 

uppkomma på grund av direkt solljus och hög temperatur (Månsson, 2017). 

Flertalet leverantörer och projektörer följer företaget Tätskiktsgarantiers 

(2018) ställda krav på tätskikt. Däribland förekommer specifikationer på 

brandlast, vindlaster och mekanisk tålighet. Tätskiktsgarantier ställer krav på 

både materialet och förutsättningarna vid montering. Bland annat ska de 

underliggande material som tätskiktet ska monteras på både vara torra och fria 

från bråte, is eller annat som kan försämra vidhäftningen. Tätskiktet ska dras upp 

minst 300 millimeter vid en genomföring (AB Tätskiktsgarantier i Norden, 

2018).  

Det finns ett antal tätskiktsmaterial som används i samband med gröna tak. 

Bitumenbaserade tätskikt anses vara det vanligaste i Norden, med det finns även 

syntetiska tätskikt i takduksform och flytande form. 
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Bitumen anses vara ett av de äldsta byggmaterial som har använts för dess 

vattentätande egenskaper och goda beständighet. Merparten av bitumenet 

framställs av råolja och beroende på ålder och förutsättningar vid råoljans 

bildning kan den emellertid ha varierande sammansättning. Detta gör att råoljan 

inte alltid lämpar sig för bitumentillverkning (Månsson, 2017). Bitumens 

främsta användningsområde i nutid är som lim, tätningsmedel samt som en 

komponent i tätskiktsmattor (Månsson, 2017).  

Styren-butadien-styren (SBS) innebär en kontrollerad blandningsprocess 

där polymermaterial tillsätts i ett polymerkompatibelt bitumen. Detta ger god 

elasticitet och skarvhållfasthet i kalla förhållanden, vilket gör materialet optimalt 

för nordiskt klimat (Månsson, 2017).  

Syntetiska tätskikt är främst PVC och EPDM. PVC (polyvinylklorid) är 

den vanligaste polymeren i takdukar. PVC framställs ur råvarorna koksalt och 

råolja. EPDM (ethylene propylene diene monomer) är en gummipolymer med 

elastiska egenskaper. EPDM kan användas som tätskikt på många 

konstruktioner, exempelvis spillvattenbassänger, deponier och tak. Gemensamt 

för termoplasterna PVC och EPDM är att de varmluftsvetsas samman och 

därmed får en homogen övergång vid skarvar, uppvik och genomföringar 

(Månsson, 2017). 

Det flytapplicerade tätskiktets komponenter baseras på epoxi, akrylat, 

polyuretan och polyurea, eller hybrider av dessa. Den främsta fördelen är den 

skarvlösa appliceringen vilket kan ge goda resultat på tak med flera 

genomföringar. Den största nackdelen, och anledningen till att det inte används 

lika frekvent i Norden, är det begränsade temperaturanvändningsområdet i 

samband med appliceringen av tätskiktet (Månsson, 2017). 

I huvudsak finns det tre olika beteckningar av underlagstäckning, YAM, 

YEP och YAP. Dessa tre olika typer av underlagstäckning består av olika 

stommar (se tabell 3.1). Siffran som står bakom sammansättningens namn 

indikerar vikten av underlagstäckningen (se tabell 3.1). Det som skiljer 

produkterna åt, förutom sammansättning, är egenskaperna brottöjning, 

draghållfasthet och köldegenskaper. 
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Tabell 3.1 Kvalitetsbeteckning underlagstäckning (Mataki, 2014). 

YAM 2000 YEP 2500 YAP 2200 

Ytbelagd (sand) Ytbelagd (sand) Ytbelagd (sand) 
Asfalt Elastomermodifierad asfalt Asfalt 
Mineralfiberstomme Polyesterstomme Polyesterstomme 
2000 g/kvm   2500 g/kvm 2200 g/kvm 

3.1.2 Rotskydd 
Ett rotskydd är ett skydd mot rotgenomträngning. Både rotskyddet och tätskiktet 

kan utsättas för olika varianter av nedbrytningsmekanismer såsom kemiska, 

mekaniska och fysiska. UV-strålningen från solen tillsammans med hög 

temperatur och tillgång till syre kallas för termisk oxidation och är den största 

faktorn för nedbrytningsprocessen (Björk, 2004). Det gröna takets växtbädd drar 

naturligt till sig vatten och ett flertal läckage har uppstått på grund av rötter som 

perforerat tätskiktet genom skarvar, kanter och anslutningar (Edwards, 2014). I 

och med detta finns behovet av ett rotskydd på nästintill alla anläggningar. 

Rotskydden kan vara mekaniska eller kemikaliska. Det mekaniska rotskyddet är 

vanligtvis en folie bestående av metall, plast av polyeten eller gummiduk av 

EPDM. Rotskyddet bör ligga i anslutning till tätskiktet eftersom det inte är 

permeabelt och därför inte ska installeras ovan ett dränerande lager.   

Ett kemisk rotskydd är ett växtgift som motverkar rötternas tillväxt och 

förmåga att perforera tätskiktet (Edwards, 2014). En sådan beläggning kan 

komma att avta med tiden och risken finns att kemikalier följer vattnet ned i 

ledningssystemet. I och med detta avråds användandet av kemiska produkter om 

det inte finns tillräckligt med dokumenterade egenskaper som visar på 

motsatsen. Det finns även risk att mikroorganismer angriper oljebaserade 

organiska materialkomponenter, vilket kan leda till läckage (Edwards, 2014). 

Enligt svensk praxis används inte rotskydd där substratsdjupet understiger 50 

millimeter, men en del beställare förespråkar ändå användningen av rotskydd 

(Veg Tech, 2018).  
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Byggnadsmaterial som ska utgöra rotskydd testas enligt svensk standard: 

SS-EN 13948:2007 Flexibla tätskikt - Bitumen-, plast-, och gummibaserade 

tätskikt för tak - Bestämning av motstånd mot genomträngning av rötter. Testet 

börjar med att tätskiktet läggs i en transparent behållare om 800 x 800 millimeter 

med fyra väggar om minst 250 millimeter. I och med behållarens konstruktion 

skapas fyra invändiga hörn och för att ytterligare testa rotmotståndsförmågan 

anläggs i mitten av behållen ett överlapp av rotskyddet. I behållaren anläggs ett 

substrat som är gynnsamt för tillväxt som sedan täcks med en tät vegetation av 

eldtorn. Behållaren placeras i ett växthus med temperaturer från 14ºC till 24ºC. 

Tillsammans med begränsad gödning och måttlig bevattning skapas goda 

förutsättningar för rötternas tillväxt. Testet utförs under 2 år, vilket är den 

kortaste tiden för att ge pålitliga resultat.  

För att ett rotskydd ska vara godkänt bör samtliga skarvar värmesvetsas 

eller överlappas om 1,5 - 2 meter på extensiva tak med tunnare växtsubstrat 

(Månsson, 2017). Likt tätskikt ska även rotskydd skyddas för skador som kan 

uppkomma vid installationsmomentet. Därför anläggs ofta en skyddstextil eller 

så kan den eventuella vattenhållande filten agera skydd innan dränering och 

substrat anläggs.  

Utsätts taket för hård torka kan det finnas risk att oönskad vegetation sprids 

och utvecklar rhizomer. Rhizomer är jordstammar som är väldigt lika rötter fast 



15 

de är tjockare. Exempel på rhizomer är kvickrot och silvergräs. Arter med dessa 

rötter bör undvikas på gröna tak. I tabell 3.2 presenteras arterna.  

Tabell 3.2 Arter med kraftig rhizombildning (Capener, 2017). 

3.1.3 Dräneringsmaterial 
För att underlätta avrinningen installeras ett kapillärbrytande och dränerande 

lager som ofta består av en polyamidmatta som på båda sidor är beklädd med en 

geotextilduk. Ett kapillärbrytande lager av singel är också vanligt 

förekommande. Det dränerande lagret anläggs vanligtvis mellan tätskiktet och 

växtsubstratet. Materialet och dess utformning ska hindra vattnet från att stiga 

kapillärt till materialet ovanför. För att fylla denna funktion krävs att den minsta 

poren i lagret ska vara större än den största poren i det överliggande lager. 

Dräneringsmattans kompressionshållfasthet är en viktig faktor för god dränering 

och för att möjliggöra beträdandet av taket. En annan avgörande faktor för 

dräneringens funktion är att taket har tillräckligt fall (se vidare kapitel 3.3.1) 

(Hultqvist Jackelèn, 2014). 

Somliga dräneringsmattor har också en magasinerande funktion som 

bidrar till fördröjningen av avvattningen (se vidare kapitel 3.2.4).  
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3.1.4 Isolering 
Vegetationens isolerande och avkylande effekt bidrar till lägre energianvändning 

men det är isoleringsmaterialet i underbyggnaden som skapar den huvudsakliga 

isoleringsförmågan, speciellt på ett extensivt grönt tak med dess tunna substrat. 

Valet av uppbyggnad och förekommande belastning från överbyggnaden avgör 

vilken typ av isolering som kan och bör användas. Nedan beskrivs två olika 

isoleringstyper: mineralull och cellplast. 

Mineralullsisoleringen är utformad som underskivor och board. Dessa är 

antingen tillverkade av smält sten eller glas. Stenullsskivan har en hög 

smältpunkt och klassas som obrännbart material. Båda skivorna är elastiska och 

anpassningsbara för att ge en god utfyllnad i skarvar. 

Cellplast är uppdelat i de två underkategorierna PIR/PUR och EPS/XPS. 

PIR/PUR är baserad på fast polyuretanskum med olika typer av beklädnader, till 

exempel aluminium, glasflis eller bitumenfilt.  Expanderad polystyren (EPS) 

består av små granulat av polystyren som vid tillverkning tillsätts av pentan och 

expanderas med hjälp av värme. Extruderad polystyren (XPS) tillverkas av 

polystyren som smälts samtidigt som koldioxid tillsätts under tryck. De olika 

tillverkningsprocesserna resulterar i att XPS-skivan blir betydligt tätare och 

därmed har en högre hållfasthet (Månsson, 2017). 

3.1.5 Fukt/vatten-hållande lager 
En av anledningarna till att vattenhållande lager används i extensiva gröna tak 

är att de ska ge vegetationen en bättre möjlighet att överleva och fortfarande 

frodas vid en eventuell långvarig torka (Hultqvist Jackelèn, 2014). 

Det finns idag ett flertal material som används som vattenhållande lager. 

Det som är gemensamt för de olika materialen är deras höga porvolym och dess 

förmåga att bibehålla strukturen under byggproduktionen och under takets 

livstid. Vanliga material för ett vatten- och fukthållande lager är bland annat 

syntetiska material såsom filt och plastpaneler. Valet mellan dessa material beror 

på den mängd vatten som det gröna taket ska fördröja. Det gemensamma syftet 
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för de två produkterna är att hålla kvar vattnet men samtidigt låta det överflödiga 

vattnet dräneras bort. 

Den vattenhållande panelen (se figur 3.1) består ofta av en hård plast och 

är uppbyggd av små behållare. Dessa tillåter en viss mängd av vattnet att hållas 

kvar i panelen medan det överflödiga och oönskade vattnet dräneras bort genom 

små hål på toppen av panelen (Weiler, 2009). 

Figur 3.1 Dräneringsmatta av hårdplast (Capener, 2017). 

Den vattenhållande filten är flexibel och har oftast en deformationsbeständig 

kärna av fibrer. Filten är uppbyggd i två lager: vävd polypropen tillsammans med 

geotextil eller textilfibrer (Veg Tech, 2018).  

Ytterligare en viktig egenskap för dessa produkter är att de ska vara 

genomsläppliga för luft, dels för att lätta på det hydrostatiska trycket men även 

för att öka luftflödet till jorden och på så sätt öka produktionen av rötter (Weiler, 

2009). 

3.1.6 Växtsubstrat 
Substrat är den allmänna benämningen för växtjorden som används på extensiva 

gröna tak. Substratet kan vara mineraljordsbaserat för att få de viktiga 
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egenskaperna av vattengenomsläpplighet och strukturstabilitet. Eftersom 

substratet inte får förlora dess dränerande funktion eller kompakteras med tiden 

är det viktigt att substratet inte är baserat på organiska material såsom torv. För 

att bibehålla en god brandsäkerhet bör det organiska innehållet inte överstiga 65 

gram per liter. Det anses även viktigt att ha en god underhållsplan, där inspektion 

sker två gånger per år med bortplockning av död och uttorkad växtlighet (FLL, 

2008). För att säkerställa den långsiktiga näringstillgången bör substratet ha en 

god buffrande förmåga mot pH-förändringar och en god adsorptionsförmåga.  

Substratets tjocklek ska anpassas till de specifika förhållanden som råder 

vid installationsplatsen. Är taket fritt exponerad för sol och vind ger detta en 

högre avdunstning som oftast kräver ett något tjockare substratsskikt. Om taket 

istället ligger skyddat och i en lägre exponering för direkt solljus kommer 

avdunstning inte vara lika betydlig. Den lägre avdunstningen möjliggör att 

substratsskiktet kan vara tunnare för att minimera risken för ogräs, eftersom 

ogräs har svårt att överleva när substratet förblir torrt under en längre period 

(Piga, 1995). 

Växtsubstrat på extensiva gröna tak kan installeras på ett par olika sätt. En 

lyftkran kan med hjälp av stora säckar lyfta upp substratet som sedan utjämnas 

på taket manuellt. Alternativt kan substratet blåsas ut på taket med hjälp av 

tryckluft. Det kan också installeras genom färdigodlade växtmattor som rullas 

ut. För att undvika de visuella skarvar som uppstår mellan mattorna kan löst 

substrat används för att täcka över och jämna ut (Piga, 1995).  

3.2 Uppbyggnader 
Vanligtvis anläggs tre olika uppbyggnader av gröna tak. Skillnaderna mellan 

dessa är placeringen av tätskiktet. De olika uppbyggnaderna är normalt-, 

omvänt- och duotak. Dessa redogörs i kommande tre avsnitt.  
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3.2.1 Normaltak 
Normaltak (se figur 3.2) karaktäriseras av att tätskiktet är placerad över 

isoleringen, vilket gör att isoleringen skyddas från väta och dess isolerande 

egenskaper bibehålls. Isoleringens bärande förmåga beaktas för att inte 

deformeras av mekanisk påverkan och det är något att ta i beaktning vid 

installationsmomentet. Cellplasten bör även ha en densitet på minst 15kg/m2 

(Månsson, 2017). Cellplastskivan kan infästas mekaniskt i underlaget. Om 

enbart mineralull används som isoleringsmaterial krävs en densitet på minst 110 

kg/m2 för att tillgodose bärighet och att skivorna infästs mekaniskt i underlaget 

(Mataki, 2014). Genomgående skarvar ska undvikas genom att skivorna bör 

läggas med förskjutning. Polyuretan-isolering och cellglas-isolering helklistras 

och skarvsvetsas mot betongbjälklaget. Detta ger ett fullständigt sammanklistrat 

tak med god täthet (Månsson, 2017).  

Om uppbyggnaden utgörs av cellplastisolering är det viktigt att det 

översta lagret är en skiva av minst 20 millimeter mineralull då tätskiktet ej får 

klistras direkt mot cellplast (Svensk byggtjänst, 2018). 

Figur 3.2 Uppbyggnaden av ett normaltak (Månsson, 2017). 
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3.2.2 Omvänt tak 
Ett omvänt tak (se Figur 3.3) är ett inverterat normaltak där tätskiktet ligger 

under isoleringen, vilket gör att isoleringen exponeras för väta. Detta gör att valet 

fördelaktligen begränsas till extruderad polystyren med falsade kanter samt 

ythud för att minimera dess absorptionsförmåga. Om isoleringen läggs i flera 

lager ökar dess fuktackumulering. Med en dränerande skiva i det understa lagret 

kan den ackumulerade fukten dräneras bort. För att hindra grus, sand och andra 

mineraler från att tränga ner till isoleringen, och sedermera tätskiktet, anläggs en 

ånggenomsläpplig fiberduk över isoleringen. Den tillåter eventuell fukt att 

dunsta. Om inte vattnet tillåts att dunsta så försämras isolerförmågan. Tätskiktet 

skyddas av isoleringen, vilket medför att eventuella läckage blir mer 

svårupptäckta än för ett exponerat tätskikt. Tätskikten bör helklistras mot det 

fasta underlaget. Eftersom tätskiktet befinner sig på den varma sidan i 

konstruktionen kan den även beaktas som en ångspärr som motverkar diffusion 

och fuktkonvektion (Månsson, 2017).  

Figur 3.3 Uppbyggnaden av ett omvänt tak (Månsson, 2017). 
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3.2.3 Duotak 
Duotak (se Figur 3.4) är en sammanslagning av omvänt tak och normaltak. 

Uppbyggnaden kännetecknas av att tätskiktet är beläget mellan två lager av 

isolering. Över betongbjälklaget anläggs en ångspärr för att motverka 

fuktuppträngning från den varma insidan. Ångspärren skyddas av ett lager 

isolering så som mineralull, EPS, PIR eller cellglas med god bärighet. EPS ska 

likt cellplast täckas med minst 200 millimeter minerallull om tätskiktet ska 

klistras. Över första lagret med isolering läggs antingen en klistrad 

tvålagstäckning eller en enskiktstäckning. Eftersom tätskiktet exponeras för väta 

ska en XPS-skiva anläggas med dess slutna celler. Överst läggs fiberduk och 

sedan valfri överbyggnad. Jämfört med ett normaltak befinner sig tätskiktet 

mellan två isoleringslager. Detta reducerar risken för kondens eftersom tätskiktet 

förblir varmare.  

Figur 3.4 Uppbyggnaden av ett duotak (Månsson, 2017).
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3.3 Taklutningar och glidskydd 
Ett extensivt grönt tak kan installeras på olika taklutningar. Uppbyggnaden 

varierar beroende på det gröna takets lutning och kan vid höga lutningar kräva 

någon form av infästning eller skydd mot att sedummattorna glider. Det ska även 

tas hänsyn till att hög lutning i kombination med söderläge kan orsaka uttorkning 

av vegetationen. En leverantör av extensivt grönt tak garanterar att 

uppbyggnaden hålls på plats upp till 27° (Veg Tech, 2018). Vid högre lutning 

garanteras inte full vegetationstäckning eftersom det finns risk att växtsubstratet 

glider av, beroende på substratsmaterialets inbördes friktion. Redan vid lutningar 

över 10° finns det risk att uppbyggnaden börjar glida. Detta motverkas enklast 

genom att man i de olika lagren använder material med hög friktion. Om 

kantavslut används kan även denna utgöra stöd för mattorna och motverka 

glidning (Capener, 2017). 

För extensiva gröna tak med lutningar över 15° kan anti-erosionsmatta 

användas för att hålla substratet på plats. Anti-erosionsmattan är vanligt 

förekommande och är integrerad i vegetationsmattan. I etableringsfasen och 

under första växtsäsongen har mattorna fortfarande springor sinsemellan, vilket 

blottar underliggande material och ökar risken att vindpåverkan lyfter mattan. 

Om vegetationsmattorna anläggs i direkt anslutning till ett fukthållande lager på 

tak med över 20° lutning förespråkas för-odlade vegetationsmattor med 

armering. Uppbyggnaden kan även hållas på plats med hjälp av ett 

glidskyddssystem integrerat och dolt i skarvarna mellan vegetationsmattorna. 

Glidskyddssystemet är uppbyggt av konsoler, tillverkade av plast, i vinkel mot 

takets lutning. Det agerar mothåll likt ett kantavslut (Edwards, 2014). 

3.4 Håltagning av tätskikt 
Håltagning syftar i denna rapporten till tätskiktspenetrerade infästningsmaterial 

och genomföringar som av olika skäl måste installeras på taken. Genomföringar 

kan utformas på olika sätt beroende på vad som ska installeras. Nedan beskrivs 

vanliga anledningar till att håltagning av tätskiktet kan bli aktuellt. 
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3.4.1 Infästningar för fallskyddssystem 
Arbetsmiljölagen säger att: 

Varje arbetstagare som ska utföra arbete som är beläget 2 

meter eller mer över en underliggande nivå ska vara skyddad från 

fall genom användning av skyddsräcken, säkerhetsnät eller ett 

personligt fallskyddssystem. 

Vid arbeten på hög höjd gäller det att följa direktiv 89/686/EEG, AFS 

1996:7/2006:7 och SFS 1977:1160. Varje tak bör ha en takplan som visar 

skyddsanordningar och infästningspunkter för säkert arbete på tak. En godkänd 

förankringspunkt för fallskyddsutrustning ska enligt SS-EN 795 hålla för en 

statisk belastning på minst 12 kN under tre minuter, vilket kan vara svårt att 

uppnå i vissa fall eftersom penetrering av tätskikt bör undvikas. Det finns 

leverantörer som garanterar bärighet utan att göra infästningar som penetrerar 

tätskikt. Infästningen utgörs av en infästningsplatta som är perforerad och 

inklistringsbar med en minsta bredd på 150 millimeter. Vid enlagstäckning ska 

den underliggande intäckningskragen vara av minsta kvalitet YEP 3500. Om 

tätskiktet ska utföras som tvålagstäckning så ska plattan helsvetsas i 

underliggande papp och täcks med ytterligare en papp som även den helsvetsas 

(AB Tätskiktsgarantier i Norden, 2018).  

3.4.2 Kvadratiska genomföringar 
Kvadratiska genomföringar är vanligtvis ventilationshuvar, rökluckor, 

takfönster, takluckor med mera. Enligt Tätskiktsgarantier (2018) ska kvadratiska 

genomföringar installeras med en uppdragning av tätskiktet mot väggar, krön 

och sargar. Tätskiktet ska då avslutas minst 300 millimeter över färdig 

vegetation och mekaniskt infästas i ovankant med centrumavstånd om 150 

millimeter. Uppdragningar ska även kompletteras med avteckningar av 

exempelvis plåt enligt Svensk byggtjänst (2018) avsnitt JT.-5811, JT.3511 

respektive 352. Det är av stor vikt att de kvadratiska genomföringarnas hörn 
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förstärks och att uppbyggnaden inte skapar vattenfickor i vinkel mot takets 

lutning. Är uppbyggnaden bredare än 1,2 meter ska falluppbyggnad möjliggöra 

för vatten att passera hindret (Månsson, 2017). 

3.4.3 Cylindriska genomföringar 
Cylindriska genomföringar används framförallt vid avvattningsanordningar, 

avluftningsanordningar och avloppsluftning. Vid en cylindrisk genomföring 

används ofta en gummistos av EPDM. Stosen får enbart användas vid lätta 

överbyggnader. Vid tunga konstruktioner ska ett rostfritt rör med förmonterad 

rostfri perforerad fläns användas (Månsson, 2017). En intäckningskrage av 

tätskikt med minst 100 millimeter överlapp placeras under den rostfria flänsen 

och helsvetsas mot både fläns och övre tätskikt (AB Tätskiktsgarantier i Norden, 

2018).  

3.5 Avvattning 
Som tidigare nämnt är en av de gröna takens stora fördelar att de magasinerar 

vattnet istället för att direkt avleda det. Det krävs god avvattning för att det 

magasinerade vattnet inte ska leda till läckage, ökad last och påverka 

vegetationen negativt. 

3.5.1 Avvattningsanordningar 
Fullgod dränering och placering av brunnar ska dimensioneras enligt SS 824031 

och SS EN 12056-3. Dessa standarder beräknar behovet av antal brunnar utifrån 

mängden dagvatten de ska hantera (AB Tätskiktsgarantier i Norden, 2018). 

Samtliga tak, även platta tak, utförs med fall för att avvattning ska kunna ske och 

det är av stor vikt att ta hänsyn till konstruktionens nedböjning över tid så att 

lågpunkten inte bara är lågpunkt vid projekteringen utan även efter lång tid. 

Gällande gröna tak bör brunnarna skyddas från igensättning av vegetationen. 

Detta görs enklast med en avgränsande vegetationsfri zon av singel eller grus 

(AB Tätskiktsgarantier i Norden, 2018). 
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Gröna tak kräver i regel inte bräddavlopp tack vare takets magasinerande 

egenskaper. Ett bräddavlopp är ett sekundärt system som omhändertar dagvatten 

om det primära systemet förlorat sin funktion på grund av till exempel 

överbelastning vid skyfall. Det sekundära systemet bör signalera vid aktivitet så 

att problem upptäcks och kan åtgärdas innan det utgör risk för takets täthet. Varje 

tak bör ha en plan som visar brunnar, ränndalar, taklutning och eventuella 

sekundärsystem för att underlätta skötsel och underhåll. Takets fall ska 

konstrueras så att ränndalar och vattengångar även kan leda vattnet till en annan 

brunn om den primära brunnens funktion upphör. Diverse hinder ska inte 

placeras i takets ränndalar eller i lågpunkter (AB Tätskiktsgarantier i Norden, 

2018). 

3.5.2 Läckage och läcksökning 
Desto mindre lutning det är på ett tak desto större blir risken att läckage uppstår 

eftersom vattnet har en lägre avrinningshastighet och exponeringstiden ökar. Där 

vertikala och horisontala ytor möts såsom vid genomföringar står för 80% av alla 

läckage som uppstår på tak (Weiler, 2009). 

Att utföra en läckagesökning på befintliga traditionella tak såsom 

plåttäckning kan vara både tidsödande och komplicerat. På ett grönt tak försvåras 

detta ytterligare på grund av det gröna takets komplexa uppbyggnad och dolda 

tätskikt. Det finns ett antal mer eller mindre komplexa testmetoder för att utesluta 

problem och läckage både under installation och på ett färdigställt tak. 

Flood testing är en läckagesökningsmetod på låglutande traditionella tak. 

Metoden kan utföras när läckage uppstått eller direkt efter anlagt tätskikt. Genom 

att blockera avrinningsbrunnar och utsätta konstruktionen för en känd 

vattenmängd och sedan mäta vattennivån kontinuerligt under 24–72 timmar för 

att se om förluster uppstått (Laticrete, 2013).  Synpunkter på denna metod har 

framförts i form av bristande tillförlitlighet samt genom att den extra lasten under 

provningen rentav kan skada underliggande konstruktion (Edwards, 2014). 

Andra metoder innefattar läckagesökning med hjälp av EFVM (Electrical 

Field Vector Mapping) eller håltagning av tätskiktet. Läckagesökningsmetoden 
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uppkom i början av 90-talet i Tyskland och fungerar genom att vatten anläggs 

på ytan av tätskiktet och skapar ett elektriskt fält. Utrustningen pulserar ut en 

laddning med låg spänning mellan det icke-ledande tätskiktsmembranet och det 

ledande bjälklaget. Vid ett eventuellt hål av tätskiktsmembranet skapas det en 

elektrisk kontakt mellan utrustningen och bjälklaget. Denna kontakt kan 

utrustningen enkelt lokalisera. ((ILD®), 2018). För att metoden ska fungera vid 

användandet av ett icke-ledande bjälklag såsom trä behövs ett ledande lager av 

folie installeras. Det behövs alltså redan vid projekteringsstadiet bestämmas om 

denna metod ska användas (Carpenter, 2014). 

På äldre befintliga gröna tak finns det i stort sett enbart en metod som går 

att utföra. Denna metod går ut på att tätskiktet perforeras i takets lågpunkt för att 

kontrollera eventuell närvaro av vatten. Efter kontrollen är gjord måste tätskiktet 

repareras för att återställa tätskiktets integritet (Carpenter, 2014). 

3.6 Problem 
För att lokalisera och förstå de problem som kan uppstå vid ett grönt tak har 

vedertagen kunskap kring traditionell takbeläggning används och applicerats. De 

vanliga problem som framstår på traditionella tak är oftast vattenläckage i 

samband med genomföringar och bristande underhåll. Dessa problem kan 

komma att förvärras i samband med gröna tak eftersom de vanligtvis har en låg 

taklutning, vattenhållande egenskaper samt ett dolt tätskikt. Läckagen uppstår 

antingen direkt efter anläggning eller efter en lång tid (Weiler, 2009). Nedan 

presenteras ett antal problem som uppkommit under litteraturstudien och vid 

olika studiebesök. 

Ett exempel är vid en takterasstäckning på ett köpcentrum där felaktigt 

bitumenklister anlagts under dåliga väderförhållanden utan väderleksskydd. 

Därav medförde en bristfällig vidhäftning och vattenläckage uppstod (Laurell 

Lyne, 2016).  

På grund av bristfälligt underhåll tilläts växtligheten växa ut i det 

avgränsande gruslagret längs takets ytterkant och även fram till takets brunn, se 
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figur 3.5. Detta har medfört försämrad avrinning och försatt hela vegetationen 

under vatten vid kraftigt regn. 

Figur 3.5 Igenväxt takbrunn (Laurell Lyne, 2016). 

Uppvikta bitumenmattor kan efter en längre tid bli spröda och förlora 

vidhäftningsförmågan. Detta sker på grund av bitumens åldring men främst av 

termisk oxidation (se kapitel 3.2.2). Denna vidhäftningsförlust kan leda till att 

vatten tar sig innanför tätskiktet och initierar ett påskyndat skadeförlopp av 

konstruktionen. Tar sig vatten in i betongkonstruktioner kan både 

betongspjälkning och korrodering av armering ske (Laurell Lyne, 2016).  

För att inte problem ska uppstå med vidhäftningen mellan tätskikt och 

underliggande betongbjälklag vid anläggning är det viktigt att varken salta eller 

sprida andra medel på betongen innan montering av tätskikt (Laurell Lyne, 

2016). 
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Ovan (figur 3.6) presenteras ett observerat problem med oönskad 

vegetation om sex stycken tallskott med en höjd till uppskattningsvis 25 

centimeter.  

Ovan i figur 3.7 presenteras en ventilationshuv placerad nära intill sarg. 

Avståndet skapar ett utrymme för diverse ansamlingar. Den mindre 

Figur 3.6 Tallskott på Ångströmslaboratoriet i Uppsala 

Figur 3.7 Ventilationshuv på Ångströmslaboratoriet i Uppsala 
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ventilationshuven till höger i bild är placerad med kort avstånd intill den större 

genomföringen.  

På taksargen runtom taket är tätskiktet uppdraget och där enbart den 

översta delen är täckt med plåt. 

 

Vid SEB USIF arena i Uppsala framkom ett problem med avglidet substrat 

som gärna samlades i högar. Detta resultera i att växtligheten dog ut vid de 

platser där substratet var frånvarande. I bilden syns även den vattenhållande 

filten och en antierosionsmatta som likt substratet har glidit och exponerats. SEB 

USIF arena består av varierande taklutningar och bilden visar en sektion av taket 

där det lutar betydligt mer än 27° (se mer kapitel 3.3). 

Figur 3.8 Avglidet substrat på SEB USIF Arena i Uppsala 
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På samma gröna tak framkom en exponerad EPDM-stos vid en 

genomföring. Nedanför genomföringen saknas det även substrat för 

vegetationen att få fäste. 

Figur 3.10 Övervuxen avgränsningsplåt. Hotel Von Kraemer i Uppsala 

Figur 3.9 Cylindrisk genomföring på SEB USIF Arena i Uppsala 
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För att avskilja vegetationen från grus har en avgränsningsplåt använts. 

Avgränsningsplåten var vid fotograferingstillfället nästintill helt täckt av 

vegetation, enbart en liten del av avgränsningsplåten syntes. Även det 

grovkorniga gruset var på båda sidorna av plåtskenan. 
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4. RESULTAT AV LITTERATURSTUDIE
Genomförd litteraturstudie har resulterat i ett urval av detaljritningar baserade 

på leverantörers och projektörers lösningar. Det presenteras även föreslagna 

lösningar. Samtliga lösningar analyseras sedan i kapitel 5.2. Detaljritningar är 

schematiska och ej skalenliga. Mängden isolering och generella dimensioner ska 

göras projektspecifika och beaktas därför inte. För ytterligare föreslagna 

lösningar av genomföringar på normal, omvänt och duo-tak se bilagor. Bilagorna 

är förstorade och erbjuder förbättrad tydning.  

Figur 4.1 Genomföring med EPDM-stos 

Figur 4.1 visar en vanligt förekommande genomföringslösning bestående av en 

EPDM-stos anpassad till genomföringens diameter. Stosens inklistringsfläns om 

150 millimeter svetsas samman med en underliggande intäckningskrage samt i 

tätskiktet. Kring toppen av genomföringen installeras en rostfri klämring. 

Vegetationen, det eventuella fukthållande lagret, dräneringslager och det 

eventuella rotskyddet installeras kring samt i direkt anslutning till EPDM-stosen. 
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Figur 4.2 Föreslagen lösning av genomföring. 

En föreslagen lösning visas i figur 4.2 där håltagningen för genomföringen är 

upphöjd minst 300 millimeter ovan vegetationsbädden. Konstruktionen kan vara 

uppbyggd med plywood omsluten av en två-lagstäckning av underlagspapp, 

ytpapp samt plåt. Uppbyggnaden är ett omvänt tak då tätskiktet är beläget under 

isoleringen och i övergången mellan bjälklag och den vertikala uppbyggnaden 

installeras en hålkälslist. Ett kapillärbrytande gruslager om minst 300 millimeter 

och en avgränsande plåtprofil anläggs mellan grus och vegetation. 

Detaljlösningen kan appliceras på samtliga kvadratiska detaljer såsom takluckor, 

takfönster och brandgasluckor med mera. 

Figur 4.3 Brunn på normaltak 
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Takbrunnar på låglutande extensiva gröna tak kan utföras enligt figur 4.3 där 

brunnen med en perforerad rostfri inklistringsfläns svetsas fast i underliggande 

intäckningskrage samt i tätskiktet. Tätskiktet är anlagt ovan isoleringen och 

konstruktionen är därmed ett normaltak (se kapitel 3.1.1). Brunnens ovankant är 

i nivå med vegetationen. Vegetationen, det eventuella fukthållande lagret, 

dräneringslager och det eventuella rotskyddet installeras kring samt i direkt 

anslutning till brunnen. 

Figur 4.4 Föreslagen takbrunn på omvänt tak 

En föreslagen lösning av takbrunn presenteras i figur 4.4. Takbrunnen omges här 

av ett takbrunnsskydd med inspektionslucka upphöjd från vegetationen. 

Takbrunnsskyddet är omgivet av ett kapillärbrytande gruslager om minst 300 

millimeter som avgränsas mot vegetationen med en rostfri plåt belägen in under 

vegetationsbädden. Tätskiktet är beläget under isoleringen vilket gör 

uppbyggnaden till ett omvänt tak (se 3.1.2) Brunnen svetsas samman med under- 

och överliggande tätskiktet via den perforerade rostfria inklistringsflänsen. 
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Figur 4.5 Avluftningshuv på normaltak. Pilar visar avluftningens 

riktning. 

Kvadratiska genomföringar som behandlats i avsnitt 3.4.2. och kan vara 

ventilationshuvar, rökluckor, takfönster, takluckor med mera. Figur 4.5 en 

genomföringslösning av avluftningshuv på ett normaltak. Tätskiktet dras upp 

mot genomföringen och ovan vegetationen täcks tätskiktet med en skyddsplåt. 

Vegetationen, dräneringsskikt och det eventuellt fukthållande lagret ligger i 

direkt anslutning till och kring det uppvikta tätskiktet.  

Figur 4.6 Föreslagen avluftningshuv på omvänt tak. Pilar visar 
avluftningens riktning. 

Figur 4.6 presenterar en föreslagen detaljlösning av avluftningshuv på omvänt 

tak. Tätskikt samt rotskydd är här uppvikt mot den vertikala uppbyggnaden och 
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skyddas av ett underbeslag och en skyddsplåt. Ett kapillärbrytande lager med en 

bredd om minst 300 millimeter omger genomföringen. Mellan sedummatta och 

det kapillärbrytande lagret anläggs en avgränsningsplåt.  

Figur 4.7 Föreslagen samlade genomföringar 

Främst ska samtliga genomföringar om möjligt samlas på en och samma plats 

som bör vara en högpunkt fritt från kringliggande uppbyggnader. En lösning 

framförs i figur 4.7 där genomföringar samlas och upphöjs med hjälp av en 

uppbyggnad. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION
5.1 Analys av problem 
Analysen utgör grunden till de föreslagna lösningarna som presenterats i figur 

4.2, 4.4, 4.6 och 4.7 samt i bilagor 3-14. 

5.1.1 Brister i underhållsarbetet 
På flera av de studiebesök som genomförts har upptäckta problem uppstått på 

grund av bristfälligt utfört underhåll (se figur 3.5, 3.6, 3.10). Vid bristande 

underhåll kan vegetation växa i områden som inte är avsedda för det (se figur 

3.5). I detta fall behövs, förutom underhåll, ett grus med grövre fraktion i 

anknytning till avgränsningsplåt för att undvika vegetationens utbredning.  

Vid otillräckligt underhåll kan invasiva växter få fäste i det gröna taket (se 

figur 3.6) och avgränsningsplåten bli övervuxen av vegetation (se figur 3.10). 

En felaktig uppfattning bland leverantörer och förvaltare av gröna tak är 

att gröna tak inte behöver mer underhåll än traditionella takbeläggningar. Det 

som krävs för att klara av problem med bland annat övervuxen och invasiv 

vegetation är underhåll minst två tillfällen per år. Dessa underhållstillfällen bör 

lämpligen utföras på vår och höst.   

5.1.2 Brister i projekteringen 
Ett kort avstånd mellan en genomföring och närmaste vertikala yta skapar inte 

bara problem såsom snöfickor och ansamling av skräp utan även ett ytterligare 

riskmoment vid anläggningen på grund av den rådande platsbristen. Avståndet 

mellan en genomföring och närmaste hinder bör vara minst 500 millimeter för 

att tillgodose platsbristen samt en tillräcklig vidhäftning. 

Vid höga lutningar såsom på SEB USIF Arenas tak finns risk att 

antierosionsmattan blir otillräcklig och substratet glider av och exponerar 

underlaget. Om substratet glider av finns det ingen möjlighet för växtligheten att 

etablera sig. På södervända tak med hög lutning finns risk för glidning efter en 

längre torrperiod. Vegetationsmattornas förmåga att hålla ihop förloras då 
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rötterna torkar ut och därför kan det finnas behov för bevattningssystem på just 

södervända tak med hög lutning.  

 Det viktigaste med att projektera gröna tak i lutning är att använda rätt 

metod för att förhindra glidning av substrat (se kapitel 3.2.1). Redan vid 

lutningar över 15° krävs åtgärder såsom bevattningssytem eller 

armeringssmattor för att motverka glidning. 

Att välja rätt material och projektera genomföringar samt detaljer korrekt 

anses vara två grundläggande hörnstenar i god projektering av gröna tak. Det är 

väsentligt att materialen är kompatibla med varandra, till exempel att tätskiktet 

kan klistras mot andra byggmaterial.  
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5.2 Bedömning av genomföringar 
Nedan redovisas för- och nackdelar samt bedömning av genomföringarna från 

kapitel 4. Figur 4.1, 4.3 och 4.5 representerar de vanligt förekommande 

lösningarna som används enligt praxis. Lösningarna är även baserade på 

underlag från leverantörer och projektörer. Bedömningen av dessa svarar på 

frågan: Vilka genomföringsmetoder finns och hur bra är de ur ett byggtekniskt 

perspektiv? 

Figur 4.2, 4.4, 4.6 och 4.7 samt lösningar i bilagorna visar föreslagna lösningar 

baserade på analysen av den kunskap som inhämtats.  

Tabell 5.1 Bedömning av genomföringar figur 4.1 och 4.2 

EPDM-stos, figur 4.1 
Fördelar: Nackdelar: 
Simpel uppbyggnad Exponering för termisk oxidation 
Anpassningsbar diameter Rotskydd omsluter ej stos 
Håltagning upphöjd och åskådliggjord Skaderisk vid anläggning av 

överbyggnad 

Föreslagen lösning, figur 4.2 
Fördelar: Nackdelar: 
Vatten dräneras bort Komplex uppbyggnad 
Mindre köldbrygga Skapar uppsamlingsplats för snö och 

skräp 
Enklare att få tätt med rätvinkliga 
tätskiktsuppdrag 

Isolering utsätts för väta 

Rotskydd uppdraget på genomföring 
Håltagning upphöjd och åskådliggjord 
Isolering skyddar tätskikt 
Avgränsningsplåt hindrar 
vegetationsspridning 

EPDM-stosar kan levereras i en mängd olika storlekar anpassade till 

genomföringens diameter. Det finns även EPDM-stosar för kvadratiska 

genomföringar, vilket gör att dess användningsområde är brett. Stosens 

inklistringsfläns möjliggör enkel installation eftersom den svetsas samman med 
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tätskiktet. Den konliknande formen gör att håltagningen utsätts för mindre väta 

eftersom det är upphöjt från tätskiktet. Det extensiva gröna takets låga 

överbyggnad kan innebära att delar av stosen exponeras för termisk oxidation 

och kan anses förkorta dess livslängd (se 3.2.2). Intill och runt stosens bas 

anläggs förslagsvis ett rotskydd. Helst skulle även stosen skyddas med ett 

rotskydd. Detta görs i den föreslagna lösning (figur 4.2), där rotskyddet är 

uppvikt kring genomföringen och 100 millimeter ovan vegetationen. Tätskiktets 

placering är i detta fall under isolering vilket ställer krav på en dränerande 

isolering som inte förlorar isoleringsförmågan på grund av vätan den utsätts för. 

För att inte utsätta genomföringen för väta från intilliggande vegetation anläggs 

ett kapillärbrytande gruslager. Det kapillärbrytande gruslagret skyddar även 

vegetationen från att utsättas för den reflektiva termiska oxidationen som kan 

uppstå av plåtbeläggningar. Beroende på takets lutning kan gruslagret komma 

att glida, detta motverkas med hjälp av ett förankringsnät eller en 

avgränsningsplåt med högre profil. 

Tabell 5.2 Bedömning av takbrunn figur 4.3 och 4.4 

Brunn normaltak, figur 4.3 
Fördelar: Nackdelar: 
Simpel uppbyggnad Risk för igensättning 
Isolering utsätts ej för väta Svårlokaliserad 

Underhåll och tillsyn 

Föreslagen takbrunn omvänt tak, figur 4.4 
Fördelar: Nackdelar: 
Skydd mot igensättning Isolering utsätts för väta 
Kapillärbrytande lager direkt intill brunn Minskad isolering kring genomföring 
Förenklat underhåll och tillsyn 
Isolering skyddar tätskikt 
Avgränsningsplåt hindrar 
vegetationsspridning 

De stora problemen som framkommit i samband med brunnar är främst 

igensättning på grund av vegetationen eller annan växtlighet. För att lösa detta 



41 

problem har det framtagits en föreslagen lösning med ett takbrunnsskydd 

tillsammans med ett kapillärbrytande lager av grus (se fig. 4.4). För att ytterligare 

förenkla rensning och rengöring av brunnen är takbrunnsskyddet utrustat med 

en inspektionslucka. Det kapillärbrytande lagret har även en filtrerande funktion 

och kan, likt tidigare föreslagen lösning, komma att behöva anordning som 

motverkar glidning. 

Tabell 5.3 Bedömning av avluftningshuv figur 4.5 och 4.6 

Avluftningshuv normaltak, figur 4.5 
Fördelar: Nackdelar: 
Håltagning upphöjd Ansamling av vatten och fukt direkt 

intill 
Isolering utsätts ej för väta Växterosion p.g.a. utblås och 

solreflektion 
Exponering av tätskikt p.g.a. 
växterosion 
Skapar uppsamlingsplats för snö och 
skräp 
Utsatt innerhörn mot uppbyggnad 

Föreslagen avluftningshuv omvänt tak, figur 
4.6 
Fördelar: Nackdelar: 
Dränering i direkt anknytning med 
uppbyggnad 

Isolering utsätts för väta 

Mindre risk för sprickbildning p.g.a. 
frostsprängning 

Skapar uppsamlingsplats för snö och 
skräp 

Isolering skyddar tätskikt Komplex uppbyggnad 
Kapillärbrytande lager i anknytning till 
uppbyggnad 
Gruslager motverkar växterosion 
Hålkälslist skyddar utsatt innerhörn 
Underbeslag skyddar mot mekanisk 
påverkan 
Avgränsningsplåt hindrar 
vegetationsspridning 

Höga uppbyggnader så som avluftningshuvar (se figur 4.5), och andra 

anordningar med hög reflektiv yta, i kombination med solstrålning utsätter 



42 

vegetationen för hög värme, vilket gör att vegetationen kan vantrivas. 

Vegetationen kan skyddas med ett lager av grus. Gruset skyddar även 

vegetationen mot vinderosion från utblåset och skapar ett kapillärbrytande lager 

som motverkar fuktansamling intill uppbyggnaden. Lösningsförslaget i figur 4.6 

tillämpar detta kapillärbrytande lagret kring uppbyggnaden. För att motverka 

mekanisk påverkan på det uppvikta rotskyddet installeras en rostfri skyddsplåt 

mellan gruset och rotskyddet.  
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6. AVSLUTNING
6.1 Slutsats 
Entreprenörer, projektörer och leverantörer måste förbättra samverkan genom 

hela arbetsprocessen och frånse särintressen för att generera bra lösningar. 

Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP arbetar i dagsläget med steg tre av 

projektet Gröna Täta Tak (GTT), ett projekt som ska resultera i riktlinjer för 

gröna tak med nolltolerans mot läckage. Författarna har fått delta som 

observatörer och diskutera med sakkunniga inom ämnet gröna tak. Att steg tre 

pågår har gjort att denna examensrapports problemställningar har verifierats och 

aktualiserats från ämneskunniga forskare. För att tillgodose problemfria 

genomföringar krävs en god projektering och en kunskap kring hur växtligheten 

påverkar de material som används. Somliga leverantörer menar att behovet av 

ett rotskydd inte finns eftersom rötterna från vegetation såsom sedum är 

oskadliga. Detta må vara sant, men risken att annan vegetation får fäste bör ej 

underskattas. Därför förespråkar författarna att ett rotskydd alltid appliceras.  

Författarna förespråkar även att genomföringar upphöjs ovan färdigt tak 

samt att uppbyggnaden omvänt tak används. Jämfört med normal- och duotak 

erbjuder det omvända taket skydd av tätskiktet genom den överliggande 

isoleringen. Genomföringarna bör också omgivas av ett kapillärbrytande lager 

med grus, detta för att både skydda växtligheten mot termisk oxidation, 

vinderosion och för att avleda vatten från genomföringen. Lagret med grus kan 

även ha en positiv inverkan på risken för brandspridning. Beroende på takets 

lutning kan gruslagret komma att glida, detta motverkas med hjälp av ett 

förankringsnät eller en avgränsningsplåt med högre profil. Extensiva gröna tak 

kräver enligt de kontaktade leverantörer och förvaltare minimalt underhåll. Delar 

av rapporten visar på motsatsen. Underhåll skulle behöva utföras vid minst två 

tillfällen per år, vår och höst. Invasiva växter tar sig in på taket vid negligerat 

underhåll och risker finns att växtligheter tar över områden som ej är avsedda 

för det.  
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Genom arbetets gång har projekteringen visat sig spela en stor roll för att 

få en god anläggning av ett grönt tak. Material och produkters kvalité spelar en 

stor roll men är projekteringen felaktig finns det stor risk för läckage och 

problem. Kunskapen kring genomföringar för gröna tak uppfattas som bristfällig 

varpå de egna förslagen har arbetats fram.  

6.2 Rekommendationer för fortsatta studier 
Extensiva gröna tak anläggs vanligtvis utan rotskydd vilket är något som ej 

förespråkas i denna rapport. Tätskiktets skarvar är de mest utsatta punkter för 

rotgenomträngning men svenska studier på huruvida rhizomer kan penetrera 

tätskiktet saknas. Det finns metoder för hur detta ska testas men de har inte 

använts. Det skulle vara intressant med studier på detta. 

Denna rapport har inte tagit i beaktning hur underliggande konstruktion 

påverkas av de belastningar som gröna tak utgör. Rapporten behandlar enbart 

betongkonstruktioner men huruvida konstruktioner av trä kan påverkas av till 

exempel vattenläckage från gröna tak skulle vara intressant. 

En livscykel-analys av ett grönt tak skulle vara ett intressant tillskott, 

speciellt för att på ett ännu mer effektivt sätt kunna jämföra det gröna taket mot 

de mer traditionella takbeläggningarna. 
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BILAGA 1 
Frågor till förvaltare och driftchef. 

• Vilken ålder har ert äldsta gröna tak?

• Hur ser en underhållsplan ut för era gröna tak?

• Hur ofta sker underhåll?

• Upplever ni ökat underhåll av gröna tak jämfört med andra mer

konventionella tak (såsom plåttak)?

• Ökar underhållet för gröna tak med åldern?

• Gödslar eller bevattnar ni era tak? Bevattnar ni för att få en grön

vegetation?

• Ser ni några specifika ytor där vegetationen inte trivs? Till exempel

skuggparti, regnskuggor eller intill genomföringar och väggar?

• Har oönskad vegetation fått fäste på gröna tak? I så fall vad för art?

• Har problem uppstått?

o Läckage?

o Tätskiktsmatta som torrspruckit?

o Delar gröna tak som har vissnat och dött med tiden?

o Blottade ytor med substratbrist?

• Anser ni genomföringar vara kopplade till problematik?

• Anser ni genomföringar vara kritiska punkter på ett grönt tak?

• Har problem uppstått med igensatta avvattningsbrunnar? I så fall varför

och av vad?

• Går det att beträda era gröna tak? Finns det bestämda gångvägar att

använda?

• Skadar ett eventuellt beträdande av taket växtligheten?
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BILAGA 2 
Frågor till CBI Betonginstitutet och projektörer för steg 3 Gröna Täta Tak. 

Förutom frågor har även förslag till genomföringar bifogats för utvärdering. 

• Upplever du gröna tak som en riskkonstruktion jämfört med

traditionella tak (plåttak)?

• Var tycker du största risken för läckage finns?

• Upplever du en kompetensbrist bland entreprenörer, projektörer inom

branschen?

• Har du varit med om ett grönt tak som har haft problem med just

genomföringar?

• Är uppkomsten av rhizomer på extensiva tak förekommande?

• Finns det svenska studier gällande rhizomer och dess effekt på gröna

tak?

• Har rhizomer/rötter trängt igenom tätskikt, och finns det en ökad risk

för detta vid skarvar och genomföringar?

• Hur bra är EPDM-stosar mot sol/uv-strålning?

• Har du/ni hittat någon optimal metod för genomföringar? En bästa

lösning?

• Innebär en genomföring ökad temperatur för kringliggande material och

hur påverkar det fuktförhållandet i anslutning till genomföringar? Större

risk för frostskador?



49 

BILAGA 3. SAMLADE GENOMFÖRINGAR, 
NOMALTAK. 
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BILAGA 4. SAMLADE GENOMFÖRINGAR, 
OMVÄNT TAK. 
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BILAGA 5. SAMLADE GENOMFÖRINGAR, 
DUOTAK. 
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BILAGA 6. TAKBRUNN, NORMALTAK. 
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BILAGA 7. TAKBRUNN, OMVÄNT TAK. 
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BILAGA 8. TAKBRUNN, DUOTAK. 
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BILAGA 9. STUPRÖRSGENOMFÖRING, 
NOMALTAK. 
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BILAGA 10. STUPRÖRSGENOMFÖRING, 
OMVÄNT TAK. 
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BILAGA 11. STUPRÖRSGENOMFÖRING, 
DUOTAK. 
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BILAGA 12. AVLUFTNINGSHUV, NORMALTAK. 
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BILAGA 13. AVLUFTNINGSHUV, OMVÄNT TAK. 
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BILAGA 14. AVLUFTNINGSHUV, DUOTAK. 
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