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Introduktion  
 
MKB har närmare 150 gröna tak (juni 2014) fördelade på sina bostadsområden i Malmö. En 
ökning med ca 40-50 tak sedan 2006. Det stora flertalet av de gröna taken ligger på miljöhus 
med en yta om 50-100 m2. Med enstaka undantag är alla av MKB:s gröna tak s.k. sedumtak 
etablerade med förkultiverade mattor. På miljöhusen utgör de 100 % av beståndet men själva 
takkonstruktionen där sedum-mattorna anlagts har varierat i utförande. En del av taken som 
anlagts innan 2006 var branta tunneltak, andra tak består av platta pulpettak eller brutna tak. 
De olika taktyperna med varierande lutning, läge och skuggning gör att sedumtaken har olika 
förutsättningar. De första taken har anlagts under sent 1990 tal och ringa skötselåtgärder har 
vidtagits på miljöhustaken som den stora merparten idag är 10 – 15 år. 
 

 
Bild 1. Foto från 2006 på olika taktyper. Foto: Tobias Emilsson  
 
Bakgrund 

Under 2006 genomförde Tobias Emilsson en inventering av MKB:s gröna tak (MKB:s gröna 
tak – En inventering av takens skick och framtida skötsel). Den här inventeringen under åren 
2013 – 2014 är en uppföljning av Emilssons inventering av 98 tak 2006. 
 
Den klassificering och de bedömningskriterier som Emilsson upprättade 2006 har legat till 
grund för bedömningen av takens nuvarande skick 2013 - 2014. Vid inventeringen 2006 
ansågs de flesta av de inventerade taken se bra eller mycket bra ut. Av 98 tak ansågs 75 vara i 
så gott skick att ingen skötsel behövdes de närmast följande åren. De övriga 23 tak där skötsel 
ansågs nödvändig bestod till merparten av branta tunneltak med skummattebaserade 
Flordepot System utan armeringsnät. Inventeringen 2006 innefattade emellertid ingen skötsel 
eller gödsling. De skötselåtgärder, gödsling och renovering som genomförts under 2013 är de 
första dokumenterade skötselåtgärderna på taken sedan dess etablering 10 – 15 år sedan.   
 
Tidigt i inventeringen (mitten av maj 2013) framgick att 7 st tak i Sorgenfri var i väldigt 
undermåligt skick. Ingen skötsel vidtogs och i kontakt med MKB visade det sig att taken var 
planerade att nyrestaureras. Dessa ingår i inventeringen genom fotodokumentation juni 2013 
– juni 2014 men SGRI vidtog inga skötselåtgärder för dessa tak.   
 
Tre av taken från inventeringen 2006 i västra hamnen och i Augustenborg exkluderades i 
2013 års inventering p.g.a. dess betydligt större storlek. 5 tak exkluderades i Katrinelund då 



dessa tidigare under våren 2013 totalrenoverats. Sammanlagt inventerade vi 88 av de 98 taken 
från 2006 års studie.  
 
Uppbyggnad och vegetation  

Vegetationen på MKB:s miljöhustak utgörs till största del av suckulenta fetbladiga växter och 
mossa. Jorden på taken benämns oftast som substrat och består av en blandning av porösa 
material såsom lava, olika fraktioner av sand, naturlig jord och något organiskt material 
(Emilsson 2006). Substratskiktet på MKB:s miljöhus var vid anläggningsfasen inte tjockare 
än 30-40 mm, och anlades med ett fukthållande lager.  

Samtliga tak in inventeringen var platsetablerade sedum-mattor vilket innebär att vegetationen 
levereras fullt etablerad. Detta är den form av extensiva gröna tak som i Sverige för 10 – 15 år 
sedan var den i särklass vanligaste typen av extensiva grönt tak. De tunna taken har sina 
fördelar genom att erbjuda en omedelbar etablering av grönska. Sedummattorna om 30 – 40 
mm väger inte mer än 50 kg per m2 i vattenmättat tillstånd vilket också gör att det kan 
anläggas på tak med begränsad belastningskapacitet.   

Syfte och mål med studien 

SGRI:s uppföljning av 2006 års inventering av rymde både dokumentation av takens samt 
skötselinsatser och vissa reparationsförsök. Syftet med inventeringen och vidtagna 
skötselåtgärder var att undersöka takens utveckling sedan 2006. Vårt mål är att utifrån 
dokumentation kunna ge rekommendationer för skötsel, restaurering och etablering som 
säkrar en långsiktig hög kvalitet på gröna tak med likartad vegetation.  

Bland skötselåtgärder för de 88 taken 2013 var ett moment gödsling med långtidsverkande 
gödsel (6-12 månader). För att kunna utvärdera denna insats valdes 30 tak till att ingå i en 
särskild gödslingsstudie med extra noggrann dokumentering av vegetationens täckning. På 
dessa tak gödslades respektive av de 30 taken med varierade gödselgivare för att utvärdera 
dess effekt på studiens åldrade tak. För detaljerad information se avsnitt.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Inventeringen 

Under sommaren 2013 inventerades och restaurerades 88 gröna tak hos MKB framförallt 
anlagda på miljöhus (se tabell 1). I princip alla taken bedömdes som eftersatta och/eller i 
behov av någon åtgärd. Sedan 2006 års inventering och de sju år som gått mellan 
inventeringarna, kunde vi utifrån en fyrgradig konditionsgradering (se tabell 2) notera att de 
flesta taken sjunkit minst en nivå (se tabell 3). Emilsson förutser i sin rapport i princip just 
den status vi har sett på många tak 2013. Försämringarna har mycket riktigt eskalerat på 
många tak med stressad icke-blommande eller död vegetation, mossutbredning, kala fläckar 
och stark erosion. Inventeringsresultatet i sin helhet finns tillgänglig som excel-fil. 
 
Tabell 1. Inventerade gröna tak på MKB:s bostadsområde 2013 respektive 2006 

		 Inventering	2006	 Inventering	2013	 Kommentar	 	
Annelund	 2	 	 2	 	 		 	

Augustenborg	 15	 	 14	 	 1	större	tak	exkluderades	2013	 	
Docentgatan	 1	 	 1	 	 		 	

Gullvik	 11	 	 11	 	 		 	
Häcken	 3	 	 3	 	 		 	
Jätmland	 2	 	 1	 	 		 	

Katrinelund	 5	 	 0	 	 5	tak	exkl	pga	Nyetaberling	2013	 	
Kirseberg	 1	 	 1	 	 		 	
Kroksbäck	 3	 	 3	 	 		 	
Lorensborg	 2	 	 2	 	 		 	
Möllevången	 5	 	 5	 	 		 	

Nydala	 4	 	 4	 	 		 	
Persborg	 8	 	 8	 	 		 	

Pildammsstaden	 5	 	 5	 	 		 	
Rönnen	 1	 	 1	 	 		 	
Segevång	 11	 	 11	 	 		 	
Seved	 7	 	 7	 	 		 	

Sorgenfri	 7	 	 7	 	 		 	
Teknikern	 2	 	 2	 	 		 	

Västra	hamnen	 3	 	 0	 	 3	större	tak	exkl	2013	 	
Totalt		 98	 	 88	 	   

 

Inför 2006 års inventering av MKB:s gröna tak skapade Emilsson en fyrgradig 
konditionsgradering som baserades på takets täckning av fetbladsväxter, vilket för tunna 
extensiva gröna tak i första hand berör släktena fetblad och fetknoppssläktet (Phedimus och 
Sedum). En hög täckning av annan örtartad och gräsvegetation förekom på enstaka tak, men 
en utbredning av dessa växter ingår emellertid inte i Emilssons konditionsgradering då 
graderingen utgår från takens ursprungliga vegetation, vid leverans. I tabell 2 framgår de 
kriterierna för respektive konditionsgrad från 0 till 3.  

 



 

Tabell 2. Vegetationens kvalitet bedöms utifrån en fyrgradig skala.   

 

Tabell 3. Inventerade gröna tak på MKB:s bostadsområde 2006 respektive 2013 utifrån dess skick 
enligt den fyrgradiga konditionsgraderingen. I tabellen framgår taken  

 2006	(samtliga)		 i	procent	
2006		(av	tak	
besökta	2013)	 i	procent	 2013	 i	procent		

3	 33	 33,6	%	 30	 34,1	%	 1	 1,1	%	
2	 42	 43,8	%	 40	 45,4	%	 22	 25	%	
1	 8	 8,2	%	 7	 8	%	 39	 44,4	%	
0	 15	 15,3	%	 11	 12,5	%	 26	 29,5	%	
	 98	 	 88	 	 88	 	

 

Vad som inte framgår i tabellen men som är värt att nämna är att ingen av de inventerade 
taken har ökat i sin konditionsgradering sedan 2006. Ett par tak är oförändrade och ligger kvar 
på graderingsnivå 1, 2 respektive 3 men inget av taken har hämtat sig till en bättre grad.  
 
I 2006 års inventering delade Emilsson in de inventerade taken efter olika taktyper och 
kondition. De raka taken är med en lutning på upp till maximalt 20 grader. Tunneltaken 
delades in i branta med lutning högre respektive lägre än 20 graders lutning på sidorna. 
 
Tabell 4. Inventerade gröna taks kvalitet 2006 relaterat till taktyp  
 

 		 		 Taktyp	 		 		 Total	
	   Brant	 	 Låglutande		 	  

		 Kondition	 Rakt	tak	(20)	 tunneltak	 Annat	tak	 tunneltak	 		 		
	 0	 2	 13	 0	 0	 	 15	
	 1	 6	 2	 0	 0	 	 8	
	 2	 19	 12	 1	 10	 	 42	

		 3	 25	 4	 1	 3	 		 33	
Total	 	 52	 31	 2	 13	 	 98	

 

Klass	 		 Beskrivning	 		 		 		 		 		 		

3	 		 Taket	ser	bra	ut.	Välväxta	fetblad	som	täcker	hela	ytan.	Relativt	lite	mossa.		
Ingen	skötsel	behövs.	

2	
	 Taket	ser	bra	ut.	Fetbladen	täcker	största	delen	av	taket	och	kompletteras	av	mossa.	

Taket	kan	behöva	ett	näringstillskott	de	kommande	åren	eller	dressas	i	skarvar.	

1	
	 Taket	ser	inte	speciellt	bra	ut.	Delar	av	vegetationen	har	dött,	och	substrat	har	ramlat	

ned	i	stor	omfattning.	Kan	återställas	med	dressmaterial,	gödning	och	nya	skott.		

0	
	 Taket	är	i	dåligt	skick	och	det	krävs	större	insatser	för	att	det	ska	se	bra	ut,	t.ex,	byte		

av	mattor	eller	installation	av	erosionskydd.		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		



Det är tydligt att de branta tunneltaken har kraftiga problem redan i ett tidigt stadie efter 
etablering (Emilsson 2006). I samband med 2013 år inventering genomförde vi samma 
jämförelse mellan kvalitet och taktyp. Resultatet visar att det efter en tid även uppstår problem 
på kategorin med ”raka tak” (samt därtill på tak med en betydligt lägre lutning än 20 grader). 
Dessa hade försämrats från 2 st nollor och 6 st ettor 2006, till 8 nollor respektive 25 ettor vid 
vår inventering 2013.  
 
Tabell 5. Inventerade gröna taks kvalitet 2013 relaterat till taktyp  
 

 
 
För att få en förbättrad bild av lutningens eventuella påverkan på kvaliteten delade vi upp 
taken med upp till 20 graders lutning (de ”raka taken”) i ytterligare en kategori med mycket 
låglutande tak (icke välva) med maximalt 10 graders lutning. Kategorin kallar vi platta tak.  
 
Tabell 5. Inventerade gröna taks kvalitet 2013 relaterat till taktyp med en ny kategori i form 
av platta tak.  
 

  		 		 Taktyp	 		 		 Total	
	    Brant	 	 Låglutande		 	  

		 Kondition	 Platt	(ca	10)	 Rakt	tak	(20)	 tunneltak	 Annat	tak	 tunneltak	 		 		
	 0	 6	 2	 17	 0	 0	 	 25	
	 1	 13	 13	 5	 2	 10	 	 43	
	 2	 8	 2	 6	 0	 3	 	 19	

		 3	 1	 0	 0	 0	 0	 		 1	
Total	 	 28	 17	 28	 2	 13	 	 88	

 
 
De platta taken och låglutande tunneltaken har färre nollor än de branta tunneltaken. Men 
efter 10 – 15 år utan skötsel kan vi se att även dessa har problem med sin allmänna kondition, 
artmångfald och vissa erosionsproblem. Även om erosion inte var lika uttalat på dessa tak i 
jämförelse med branta tunneltak var döda eller uttorkade ytor relativt vanligt. En del bestod 
mest av mossa och hade en mycket begränsad täckning av fetblad och fetknopp.  
 
 
 

 		 		 Taktyp	 		 		 	 		Total	

T		   Brant	 	 														 	Låglutande	  
 Kondition	 Rakt	tak	(20)	 tunneltak	 Annat	tak	 	 Tunneltak						 		 		
	 0	 8	 17	 0	 								0	 	 	 25	
	 1	 25	 5	 2	 							10	 	 	 42	
	 2	 11	 6	 0	 								3	 	 	 20	

		 3	 1	 0	 0	 								0	 		 	 1	
Tot	 	 45	 28	 2	 							13	 	 	 88	



        
 
Bild 3 & 4. Exempel på brant kupoltak i korsningen Persborgsgatan & Sveaborgsgatan  
(vänster) med klass 1 respektive låglutande kupoltak på Segevångsgatan 11A (höger) också 
detta tak i klass 1.  
 

       
 
Bild 4 & 5.  Platta tak på Rönnblomsgatan 3 (vänster) med klass 1 enligt graderingsskalan 
respektive Gymnasiegatan 31 (höger) också detta tak i klass 1.  
 
Varför och hur taken fått sin nuvarande status kan vi inte vara säkra på, men vi har gjort 
kvalificerade bedömningar. 
 

• Tak som har ”brant” lutning är felprojekterade och borde aldrig anlagts med 
vegetation. Dessa tak har eroderat sönder i stor utsträckning. Förutom de branta 
tunneltaken inbegriper det de flackare tunneltaken och många av pulpettaken, bland 
annat på Augustenborg. 

• Mattornas vatten- och näringshållande förmåga verkar vara för dålig för långvarig 
blomning och överlevnad av kärlväxterna. Vi tror att även näringshållande fina 
partiklar och koloider har urlakats med regnet eller brutits ned. 

• Ovanstående förutsättningar ger följdverkningarna att kärlväxterna minskar på taken 
och öppnar för kala fläckar, mossutbredning med påföljande fågelhackning, samt 
erosion på lutande tak. 

• Skuggande träd har i vissa fall lämnat så mycket förna, skugga och möjligtvis 
koncentrerad nederbörd att kärlväxterna dött bort. 



Beskrivning av takens problem (möjliga orsaker till lägre konditionsnivå) 
 
Erosion 
Erosionsproblem är kanske det som stör det estetiska intrycket mest. De flesta taken har 
någon grad av erosionsproblem. Det är främst lutningen som avgör om det blivit 
erosionsproblem, men exponering åt söder bidrar också starkt. Erosionsproblem på jämnt 
lutande tak börjar vid nock och fortplantar sig i matt-skarvarna som ofta bildar små rännor. På 
tunneltaken börjar erosionen längst ner i de brantaste delarna. 
 

       
 
Bild 6 & 7. Exempel på erosionsskador som uppstått främst genom uttorkning.  
 
Det är tydligt att tak utan erosionsminskande så kallade 3D-nät har eroderat mer på samtliga 
tunneltak eller ”lite brantare” pulpettak. På Augustenborg har taken oftast 3D-nät, men 
erosionen är i många fall ändå långt gången. På vissa tak saknas mineralull eller annan 
fukthållande underlagsmatta och där är det tydligt att växtligheten mår ännu sämre. Det har 
avhjälpts i möjliga fall med att riva bort plasten under mattorna och lägga dit hampakross, 
som ett fukthållande alternativ som på sikt också kommer bidra med näringshållande 
egenskaper i takt med nedbrytningen. Vi har inte gjort någon noggrann inventering av 
fukthållande lager på taken. På flera håll skulle en åtgärd med tillagt hampaull vara 
tidskrävande och komplicerad. Mattorna riskerar få ännu tydligare skarvar och dessutom bli 
för höga för plåten vid takfoten. 
 

 
Bild 8. Erosion tenderade att börja uppe i nock eller som på bilden längst upp mot takets början.  



Mossa och sprickor 
Mossorna och lavarna på taket är konkurrenssvaga arter som lyckas etablera sig i frånvaro av 
övrig vegetation. Först när fetbladsväxterna dött av i stor skala breder mossan ut sig. 
Mossmattorna spricker upp i rutmönster när de torkar, vilket underlättar för erosion och 
barläggning av fåglar som hackar loss stora bitar mossa när de letar småkryp. Sedummattorna 
kommer i rektangulära bitar vars skarvar också blir synliga med tiden och plats för erosion. 
 

 
 
Bild 9. Närbild på mossa och spricka mellan sedummattor på relativt platt tak.  
 
Mossa och substrat i rännor 
Lutande tak har en naturligt större risk för mycket mossa i hängrännorna. När erosionen gått 
långt kan hela rännan vara full med grus och ofta bevuxen med mossa och fetblad. 
Rensningen av hängrännor har gjorts från stege och varit mycket tidskrävande moment, ofta 
30 minuter för en person, vilket kan utgöra halva arbetstiden för ett tak. Många tak saknar helt 
hängrännor, varför skötseln blir mycket lättare. Vi vet inte varför en del hus inte försetts med 
rännor, men det vore helt klart värt att se över om behovet av hängrännor är överdrivet och 
rännorna kan tas ned på många av husen. Framförallt tak som vetter mot buskage kan kanske 
slippa hängrännor?  MKB är kända för sitt progressiva arbete med att minska onödig 
dagvattentillförsel. Bland miljöhusen har vi emellertid stött på flera fall där vi bedömt att 
hängrännor ansluter till dagvattennätet i onödan. Tyvärr finns inga noteringar gjorda över 
vilka hus men det kan man gå igenom vid en eventuell uppföljning i framtiden. 
 
Kärlväxtmångfald 
Breda tak håller högre mångfald. Sedum album klamrar sig fast i de torraste delarna mot nock, 
Därefter kommer S. acre, sedan S. sexangulare och ersätts längst ner av S. spurium och de 
andra fetbladen (främst S. kamtschaticum och S. ewersii.). Det är svårt att säga om det är 
närings- eller vattengradienten som avgör successionen/gradienten av kärlväxtarterna. På 
vissa tak med trädskugga har S. spurium dominerat bestånden, medan andra har haft mest S. 
ewersii, S. acre, S. sexangulare och S. ewersii - dock aldrig observerade som beståndsbildare. 



Enligt Tobias Emilsson är vattengradienten avgörande för vilka arter som överlever, men det 
är ändå oklart varför vissa tak nästan helt saknar vissa arter och andra är rika trots att de 
verkar likartat konstruerade och exponerade. Möjligtvis kan det ha med den ursprungliga 
sticklings-mixen, eller med ”systemet” som använts (med el. utan 3D-nät, mineralull och 
olika substratkomposition). 
 
Trädskugga 
Trädskugga påverkar olika beroende på trädslag, trädets läge och hur tät skuggan är. Tät 
trädskugga framförallt från hästkastanj, platan och bok resulterar i mycket löv- och frörester, 
och döda partier. Detta är dock estetiskt ofta ett mindre problem då tätt skuggande träd också 
döljer de döda partierna för betraktaren. Träd med naturligt mindre kronor, där vi har 
erfarenhet av naverlönn, robinia och pelaravenbok (kanske björk och rönn?) är minst 
problematiska. Grenar närmare än ca 2 meter verkar ge en skugga som på sikt resulterar i 
vissa döda delar. I utkanten av kronskuggan frodas ofta kaukasiskt fetblad m.fl. Troligtvis kan 
mindre träd med grenverk som börjar mer än 2 meter över taket, framförallt mot söder, hjälpa 
till att behålla artmångfalden genom att skydda mot långsiktig urlakning (genom sin 
lövfällning) och uttorkning. Vi har, när det varit möjligt rensat bort en del skal-rester från 
taken. I ett fåtal fall har vi beskurit träd med sekatör när det varit möjligt. En mer 
grundläggande beskärning skulle kunna göras på många andra träd, men vi har inte fört mer 
än spontana anteckningar om detta också på grund av den varierande estetiska vinsten. 
 

        
 
Bild 10 & 11. Exempel på trädskugga som skapar en mer gynnsam miljö där S. spurium dominerar 
(höger) och trädskugga där träd för nära taket skapar kraftiga erosionsproblem.  
 
Skräp 
Nedskräpningen har bestått främst i uppslängda stenar, batterier raketrester och cykeltillbehör. 
Stenar har vi bara tagit bort ur rännor och i fall där de varit väldigt många på taket. Oftast har 
det rört sig om en handfull skräp men ibland hela hinkar. 
 
 
 
 



Våra åtgärder 
 
Påförsel av jord och sticklingar 
På många tak har jord/substrat och små näringshållande partiklar eroderat bort och urlakats 
med åren. För att höja takens näringsstatus på längre sikt och öka deras vattenhållande 
förmåga kan man föra på ny jord. Detta är en åtgärd som, förutom i sprickor, inte brukar 
rekommenderas av gröna-tak-leverantörer eller av Emilsson 2006 (antagligen för att taken såg 
bättre ut då), men vi har utifrån vår egen kompetens bedömt att det är takens främsta hopp på 
lägre underhållsbehov på flera års sikt. Vi har strösslat/toppdressat taken med nytt substrat (en 
jordblandning från en gröna-tak-leverantör), oftast uppemot 100 liter per tak. Substratet har 
förts på efter behov, främst i sprickor och i den övre halvan av lutande tak, i ”Sedum album-
delen”, eftersom denna del alltid är den mest tork- och urlakningsutsatta. Med regnets 
urlakning lär dessutom små partiklar över tid samla sig i S. spurium-delen (nedre halvan) på 
sikt. Tak med större partier mossa och kala fläckar har förutom substrat fått sticklingar 
utströdda. Vi hoppas och tror att etableringen av dessa ska lyckas, men det är långt ifrån 
säkert (framförallt på lutande tak) och får utvärderas kommande år. 
 

       
 
Bild 12 & 13. Fotona visar när vi lägger ut substrat och sticklingar i ett försök att restaurera tak med 
kondition enligt klassningen 1 eller 2.  
 
Gödsling 
Gröna tak marknadsförs ibland som underhållsfritt, men i själva verket krävs antagligen 
åtminstone en årlig gödsling vilket kräver dyr utrustning för takarbete och viss kunskap. 
Konstgödselgivan föreslås av leverantören Veg Tech ligga på ett tillskott av 40gram/m2 vid 
behov upp till en gång per år. Eftersom detta ekosystems kretslopp endast har ett utflöde via 
urlakning med regn, så innebär det att denna gödselgiva förs vidare med dagvattnet till 
Öresund på något år. Alla tak har bedömts behöva en konstgödselgiva för att vegetationen ska 
kunna återhämta sig. Alla tak som har åtgärdats har också fått konstgödsel, dock endast halv 
dos (20 gram/m2) jämfört med rekommendationen hos Veg Tech. 
 
 
 



Vetenskaplig uppföljning 
Den inventering som gjordes 2006 saknade mätbara data och vår uppföljning baseras på 
samma kvalificerade men inexakta bedömningar. Därför har vi denna gång passat på att 
vetenskapligt dokumentera en några takens utseende med standardiserade detaljfoton av 25 
tak. Vi ville urskilja gödselgivans effekter på vegetationen över tid och delade därför in varje 
tak i tre rutor med var för sig olika gödselgivor (0, 20 respektive 40 gram per m2). Samtliga 
rutor påfördes dock lika mängder substrat, som vi hoppas ska kunna kompensera eller 
åtminstone komplettera gödslingen. Genom att fotografera samma yta påföljande år finns det 
möjlighet att jämföra vegetationens utveckling under denna tid. Fotona och en detaljerad 
beskrivning av fotograferingsmetoden (excel-fil) förvaras hos Augustenborgs botaniska 
takträdgård. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 1. Det formulär som användes för takinventering 2013 
 

 



 


