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Bakgrund 
På MKB:s fastighet Koggen 1 i Västra hamnen i Malmö anlades 2014 biotoptak. Taken ingick som ett av flera 
case inom projektet BiodiverCity där SLU, SGRI och Malmö Stad bidrog med råd och växtval. Taket ritades 
av C Stadslandskap och anlades av Veg Tech. Huvudsyftet med MKB:s satsning på Koggens gröna tak var att 
skapa ett mervärde för de av MKB:s kunder som vill bo nära grönt, men ändå i staden. En annan målsättning 
var att få ett tak med hög biologisk mångfald och som ger fler ekosystemtjänster än sedumtak.  

Takens karaktär liknar en variationsrik strandängsbiotop. En designidé var att dessa skulle ha olika färgnyanser 
och förses med stiliserade bäckfåror. Växterna på taket etablerades huvudsakligen med pluggplantor och viss 
kompletterande sådd av torrängsarter. Takytorna fungerar som en yta de boende kan titta på. Det går inte att 
vistas på takytorna utom för underhåll. På samtliga takytor monterades även olika faunastödjade åtgärder med 
stenrösen, stockar i olika storlekar som förankrats i uppbyggnaden samt bamburör som buntats ihop. 

Vid projektering av taket upprättades en skötselplan med målbeskrivning för takets olika delar. Sommaren 
2016 fick SGRI skötsel av taket genom ett forskningsuppdrag som löper fram t.o.m. 2019. I uppdraget ingår 
dokumentation av Koggens utveckling ingår vid sidan om att utföra och dokumentera de skötselinsatser som 
vidtas. Koggen är det första taket av sitt slag i Sverige och skötselplanen är något av en hypotes mot vilken 
dokumentationen av takets utveckling och lärdomar från år till år kan jämföras med. 

Syfte 
Syftet med uppföljningen av Koggen är att öka kunskapen om hur extensiva (låg skötsel) biotoptak utvecklas 
i sydsvenskt klimat samt hur skötsel bör utföras för att upprätthålla utseende och funktion. Bland 
skötselinsatser kan även manipulering av näringsbalans och tillförsel av växtmaterial ingå.  

Mål 
Målsättningen är att 2019 ta fram ett drift- och skötselråd för biotoptak, som kommer vara vägledande vid 
utformning av skötselplan för biotoptak liksom praktiska skötselrutiner för drifts- och skötselorganisationer.  

Figur 1. Ogräsrensning sommaren 2016 på ett biotoptaken på fastigheten Koggen 1. 
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Målbilder för biotoptaket (upprättad vid projektering 2014) 

Målet med takplanteringen är att skapa 4 olika 
vegetationssystem.  

A. Blå/Lila taket
Det blå/lila taksystemet är placerat på två
sammanhängande huskroppar. Ett stråk av
stenmaterial bildar en stiliserad bäckfåra över taket.
Det finns ett antal kullar, stenröse och vedsamlingar
spridda över taket. Extra biologisk mångfald uppnås
genom installation av bamburör för att gynna bin.

B. Vita taket
Det vita taket är placerat på en takdel. I stort följer det
vita taket samma koncept som det blå/lila taket med
stråk av stenmaterial, kullar, stenröse och
vedsamlingar.

C. Rosa taket
Även det rosa taket är placerat på en takdel. I stort
följer det rosa taket samma koncept som det blå/lila
taket med stråk av stenmaterial, kullar, stenröse och
vedsamlingar

C. Gräs taket
Samma designkoncept som tidigare återfinns på
grästaket. Den huvudsakliga formen skapas av stråk av
stenmaterial, kullar, stenröse och vedsamlingar.

Figur 2. Illustrationer med fågelperspektiv över de fem olika takytorna med strandängstak. 
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Målbeskrivning för respektive tak (2014) jämförd med utveckling 
och insatser 2016 och 2017. 
.  
Nedan återges först målbeskrivning för takets olika delar. De är uppdelade i 1. vegetation 2, bäckfåror 3, kullar, 
stenröse och vedsamlingar, och 4, bamburör. Under respektive del återges den dokumentation, inventering och 
skötselinsatser som utförts under 2016 och 2017. Koggen besöktes under 2016 i juni, juli (inventering), augusti 
(störst skötselinsats) och september. Under 2017 besöktes taken i maj, juli (inventering), augusti samt oktober. 

1. Blå/lila-Rosa-Vita vegetation

De olika takytor som utgör biotoptaket ligger på olika våningsplan och med olika sol- och vindexponering 
beroende på närliggande huskroppar och väderstreck. Det blå/lila taket ligger en respektive två våningsplan 
lägre ner än övriga takytor, samt i nordöstlig riktning omringade av högre huskroppar. Det vita och grästaket 
ligger i ett halvskyddat läge, med något mindre solexponering och vindutsatt läge än det rosa taket.  

Figur 3. Foto från 2015 som visar tre av de fem takytorna i olika väderstreck på fastigheten Koggen 1. På fotot kan de 
olika färgnyanserna på taken skönjas med det rosa taket längst till vänster mitt emellan de översta våningarna på 
fastigheten och det vita taket längst till höger med bl.a. vit trift i full blomning.  

Målbeskrivning i skötselplan: Målet med de tre vegetationssystemen Blå/lila, rosa och vita vegetationen är en 
blandad halv-öppen vegetation som för tankarna till en havsstrand eller strandäng. Vegetationen kommer att sluta 
sig på vissa delar av ytan men det kommer också finnas en del bara partier vilket ger livsutrymme för fler olika 
organismer. Flera av de valda växterna har lila eller blå blommor. Det är viktigt att pluggarna kommer väl ner i 
substratet. Det finns annars en risk att pluggarna torkar ut eller att fåglar drar upp dem efter etablering.  

Ogräsrensning görs under första växtsäsongen. Lågväxande arter som inte återfinns bland de pluggplanterade 
arterna eller i fröblandningen, som t.ex. gråfibbla, rödfibbla eller kämpar, kan generellt accepteras eftersom de 
bidrar till vegetationen. Man bör istället fokusera sin energi på att ta bort arter som kan bli besvärliga som t.ex. olika 
viden (Salix sp.), jordklöver eller kråkvicker.  
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1.1 Utveckling & åtgärder 2016 

I maj 2016 drabbades Malmö av en torrperiod utan regn på nära fyra veckor. Biotoptaket på Koggen 
bevattnades inte under denna period (taken har aldrig bevattnats sedan installationen 2014). De två blå/lila 
taken, i sin mer skuggade och mindre vindexponerade miljö en respektive två våningar lägre ned än de övriga 
takytorna i riktningen mot nordväst, klarade sig bra och i juli månad fanns inga märkbara spår från torrperioden 
i maj när taken beskiktades okulärt. Vid inventering framgick att ett antal gräs, däribland bredbladiga som ej 
ingick i det etablerade växtmaterialet, hade utbrett sig och även enstaka vedartade växter hade börjat gro. Alla 
vedartade växter rensades från taket.   

På vita taket var gräsetableringen inte fullt lika påtaglig. Här var jordklöver en art som eventuellt gynnats av 
att andra växter påverkats av torkan då den i mitten av juli brett ut sig ganska ymnigt på det vita taket. Vid 
ogräsrensning följdes skötselplanen med försök att ta bort jordklöver. Det visade sig vara ett krävande företag 
och eventuellt bör sådan åtgärd utföras tidigt på växtsäsongen för att minska den synliga åverkan på 
vegetationsskiktet och för att underlätta rensningen.  

Den biotoptakyta som klarade sig sämst under torkan i maj 2016 var det rosa taket. Här var det ca 30 % av 
ytan vars vegetation brändes vid så kraftigt att den vissnade. På de blottade ytorna där vegetationen dött 
etablerades nytt plantmaterial genom spridning av sedumsticklingar ca 75 - 100 gram per kvadratmeter samt 
frösådd av annuella blomsteråkerfrön. Syftet med insatsen var att med relativt små medel återfå en snabb 
vegetationstäckning av de torkskadade ytorna för att få ett fint utseende 2017 samt undvika att för stor andel 
ogräs etablerar sig kommande år.   

Figur 4. Tillförsel av sticklingar och blomsteråkerfrön på det rosa takets blottade ytor, som torkat ut och vissnat i 
samband med torrperiod i maj 2016. 
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Figur 5. Lummigt växande harklöver som besöks av stenhumla (t.h.) på det blålila taket. 

Samtliga ytor som klarat sig bra under torrperioden fick 2016 en väldigt ymnig tillväxt av den ettåriga växten 
Harklöver (Trifolium arvense). Harklöver ger mycket nektar och ger ett lummigt, mjukt och rosaskimrande 
uttryck. Men sett ur takens brandsäkerhet kan harklöverns övertag möjligtvis innebära en risk. Harklövern 
bildade områdesvis ett 2 - 3 decimeter tjockt täcke och eftersom arten är ettårig blir det på vissa områden av 
taket en betydande ansamling av torkat dött organiskt material. I slutet av augusti 2016 plockades därför minst 
50% av all harklöver bort. Närmare en halv kubik med harklöver plockades bort från taken.  

För att få en kontroll att jämföra med utfördes endast viss funktionssäkrande skötsel på det minsta av de två 
blå/lila taken. Detta innefattade att avlägsna all vedartad vegetation som utgör potentiellt hot för 
rotgenomträngning samt att upprätthålla avvattningsfunktion och brandgata (vegetationsfritt singelparti). Det 
mindre blålila taket med minimal skötsel kommer utgöra ett kontrolltak 2017, 2018 och 2019 mot vilket övriga 
takytor med mer riktade skötselinsatser kan jämföras med. Även all harklöver läts vara kvar på detta tak.  

Figur 6. Harklöver avlägsnades från taket vid besök den 31 augusti (t.v.). Inte minst det ”vita taket” visade på en 
vacker blomsterprakt med bl.a. strandglim, cikoria, rödklint som syns på bilden (t.h.).  

Det färgtema med blå/lila, rosa respektive vita takytor var inte tydlig 2016 på samma sätt som 2015. Delvis 
för att triften som starkt bidrog till färgnyansen de första åren inte klarade torkan så bra. Vidare gav den stora 
utbredningen av harklöver taken ett mer likartat utseende. Omfattande pluggplantering av vissa 
karaktärsgivande arter skulle fordras för en fortsatt färgkaraktär. Det bedömdes inte rimligt utifrån den kostnad 
som det skulle medföra om uppemot 100 kr / m2 bara i växtmaterial. Takens blomning och övriga estetiska 
funktion bedömdes trots torkan dessutom som god.  
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1.2 Utveckling & åtgärder 2017 

Inget tecken på torkutsatthet framgick vid okulär besiktning 2017 och biotoptaket bevattnades aldrig. På de 
två blå/lila taken i skuggad och mindre vindexponerade miljö framgick en ökad gräsdominans, inte minst 
strandråg (Leymus arenarius) hade ökat sitt övertag på bekostnad av i första hand blommande perenn 
örtvegetation. Liksom under 2016 var förekomsten av harklöver stor på det rosa, vita och grästaket, men på 
det blå/lila taket hade gräset minskat harklöverns utbredning. Gräsets övertag bedömdes något oönskat stort, 
trots takets tilltalande uttryck med strandrågens blåa ton och förekomst av den ljusa blåvita sandmalörten. 

Figur 7. Det blålila taket sett från ett av trapphusens på fastigheten Koggen med strandråg, olika arter av svingel, 
harklöver, sandmalört  dominerar vegetationen (t.v.). Sandmalört tycks trivas och stod sig i konkurrens med gräs (t.h.). 

På det rosa taket där delar av taket delvis vissnade p.g.a. av torkan i maj 2016 hade vegetationen återhämtat 
sig fint. Inte minst harklövern hade återtagit tidigare uttorkade partier. Insått växtmaterial i form av 
blomsteråkerfrön hösten 2016 hade inte någon synlig påverkan på takets utseende eller karaktär. Dessa hade 
sannolikt utkonkurrerats av annan vegetation såsom harklöver. En del av den sedumsticklingar som spridits 
hade etablerat sig på de tidigare uttorkade partierna och var därmed en mer framgångsrik skötselinsats efter 
torkan. På det rosa takets lite upphöjda partier av kullar med lite större substratdjup blommade tjärblomster 
och kattfot, vilket under en lång tid av sommaren faktiskt bibehöll ett rosa uttryck sett inifrån trapphuset.  

Figur 8. Det rosa taket i vacker full blom, sett inifrån trapphuset på sjätte våningen, juni 2017. 
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Den skötsel som utfördes på samtliga takytor 2017 var ogräsrensning där vedartad vegetation avlägsnades, 
enstaka förekomster av svinmålla och kanadabinka, samt viss bortförsel av harklöver på de platser där den 
bildat ett tjockt täcke (med undantag för det mindre blå/lila kontrolltaket där endast vedartat material 
avlägsnades). Jordklövern förekom också men i mindre utsträckning än 2016 och togs inte bort. Ogräsrensning 
genomfördes vid ett till två tillfällen på respektive takyta under året, förutom det vita taket p.g.a. åtkomst 
problem med en krånglande brandnyckel för öppning av fönster från trapphuset, vid ett av besöken.   

Den 19 juli inventerades tre av taken av SLU i samarbete med SGRI. De två blå/lila taken respektive det rosa 
taket ingick i inventeringen. På dessa tre tak noterades dels samtliga växtarter som förekom på hela takytan. 
Därtill slumpades tre celler om 1 x 1 m på respektive inventerat tak, där även förekomsten av antalet individer 
per art noterades.  

Interveneringen visade ungefär lika många arter totalt på de två blå/lila taken med strax under 40 växtarter (37 
respektive 39). På det rosa taket återfanns betydligt fler med hela 62 arter sett över hela takytan. När ett 
mångfaldsindex1 togs fram från de inventerade cellerna var värdet tvärtom högre på de två blå/lila taken och 
allra högst på det blå/lila kontrolltaket där minsta mjöliga skötselinsats utförts under 2016.  

Tabell 1. Visar Shannon Diversity Index för de två blå/lila taken samt rosa. Högt tal är positivt ut 
mångfaldsperspektiv.  

1 2 3 Medel 
Rosa 2,7 3,16 2,63 2,83 
Blå/lila skött 3,24 3,21 3,57 3,34 
Blå/lila oskött 3,81 3,88 4,19 3,96 

Det rosa taket är större än det blå/lila men med tanke på växtbäddens homogena uppbyggnad och att de 
etablerats med ungefär liknande växtmaterialsammansättning kan inte storleken förklara den stora skillnaden 
i totala antalet växtarter. Det är möjligt att torkan 2016 som skapade störst störning på det rosa taket därmed 
också bidrog till ökad spontan etablering av växtarter och därmed ett större totalt antal växtantal på hela 
takytan. I de tre cellerna om 1 x 1 m återspeglas inte denna typ av spontan etablering.  

2018 och 2019 kommer takens utveckling att följas och av intresse är om det rosa takets mer vind och 
solexponerade läge med större störning också leder till högre artantal och högre mångfaldsindex jämfört med 
de blå/lila taken på sikt.  

Störning kan också ingå i insatser som en del av skötsel av biotoptak, däribland att taket slås såsom en 
slåtteräng, tillförsel av nytt växtmaterial eller genom manipulation av näringstillgång.  

Störningsförsök  för  ökad  mångfald  –  kalkning  och  höskallra  

Många gräs hör till arter som är konkurrenskraftiga med stor biomassa vid bl.a. god tillgång till näring medan 
många ängsblommor är anpassade till näringsfattiga miljöer. Inte minst för gräsets övertag på det blå/lila taken 
kan därför minskad näringstillgång gynna växtsammansättningen ur både mångfalds- och estetiskt perspektiv. 

Kalkning av biotoptak kan missgynna gräs då kalken binder fosfor. Kalkningsinsats genomfördes i juli på två 
sektioner på det största av de två blå/lila taken. Det mindre blå/lila taket lämnades fortsatt som kontrolltak. 
Kalkning genomfördes också i två sektioner på det rosa taket. Det vita taket och grästaket kalkades inte. 
Kalkmängd och typ var 500 g trädgårdskalk per m2 kalkad takyta.  

1 Ett mångfaldsindex är ett kvantitativt mått som speglar hur många olika arter som finns, i detta sammanhang för respektive takyta, 
och tar samtidigt hänsyn till hur jämnt individer är fördelade mellan dessa arter. 
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Höskallra är en halvparasitisk växt som lever på gräsrötter och minskar därmed avkastningen hos de 
omgivande gräsplantorna. Höskallra är dessutom en fin gulblommande växt som bidrar till den totala 
blomningen. Höskallra spreds ut på det större blå/lila taket samt på grästaket.  

Under 2018 och 2019 kommer inventering av taken genomföras på samma sätt som 2017 för att följa upp om 
störningsförsökens effekt på takens mångfald (artantal och mångfaldsindex). Både jämfört taken emellan och 
behandlade respektive obehandlade ytor på taken.   

Figur 9. De blåa fälten visar var spridning av kalk om 500 g/m2 genomfördes på det blå/lila taket (nederst) respektive 
det rosa taket (överst). 
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2. Bäckfåror

I de stiliserade bäckfårorna hade en mycket ringa andel sedum etablerat sig. Vad gäller de 
vegetationsfria / stenbelagda ytorna på taken var det inte bäckfårorna som vegetation etablerat sig. 
Istället fick vi dra enstaka ogräs i de singelförsedda remsorna som installerats mellan växtbädd och 
taksarg. Arbetet med att hålla remsorna rena efter de första två somrarna efter att taket anlagts kan 
bara beskrivas som mycket ringa till sin omfattning. Något väsentligt tryck från torkanpassade 
växter i direkt anslutning finns inte.    

3. Kullar, stenröse och vedsamlingar

Kullarna hade en funktion på taket under den torrperiod som varade i maj. Kullarna fungerade som 
zoner där en större andel av vegetationen klarade sig bra sannolikt tack vare större vattenreserv och 
utgör därmed en potentiell frö- och artbank när andra delar av takets vegetation torkade ut. En 
fördel var också kullarnas placering nära fönstren från trapphuset och därmed skymde uttorkade 
ytor på det rosa taket och gav taket, med ett mer grönt uttryck sett inifrån trapphuset.  

Målbeskrivning 
Den stiliserade bäckfåran gjord av naturrunt tvättat stenmaterial finns som ett återkommande design element på 
alla takdelar. Materialet är tänkt att bryta av från den kringliggande vegetationen.  

Själva materialets storlek och dess oförmåga mot att hålla vatten kommer att motverka invasion av växter in i 
stenmaterialet men bara sett ur den korta skalan. Det kommer krävas jobb för att bibehålla en remsa ren från 
vegetation, speciellt med ett tryck från en stor mängd etablerade torkanpassade växter i direkt anslutning.  

Metod 
Skötsel av stenremsorna bör inriktas på etablerade vedartade växter och högväxande arter. Lågväxande arter och 
fetblad kan tillåtas invadera stenmaterialet över tid.  
Vedartat material måste tas bort om det är längre än 30 cm. Örtartade växter tas bort om de stör tanken med en 
öppen stenremsa.  

Målbeskrivning 
Kullar, stenröse och vedsamlingar integreras i alla vegetationssystem på taket, för att skapa heterogenitet, dynamik och 
fler möjliga växtsystem. Tanken är att kullarna med mer jordsubstrat ska ge möjlighet för kraftigare tillväxt hos det valda 
materialet och etablering av mer känsligt material. Stenrösena har en liknande funktion, att mildra klimatet upp på taket 
och möjliggöra etablering av känsligt material. Det bidrar också ytterligare till att skapa nischer för olika djur att 
kolonisera.   

Metod 
Skötselregimen på kullar, stenröse och vedsamlingar följer i stort skötsel av vegetationen. Det kan dock krävas en ökad 
frekvens i kontrollen av vegetationen på dessa ytor framförallt gällande vedartat material.  
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4. Bamburör

De bamburör som monterats på taket i samband 
med det gröna takens etablering 2014 var 
fortfarande intakta 2016 respektive 2017. Ingen 
aktivitet har setts i de bamburör som lagts ut på 
taket. Om t.ex. murarbin eller tapetserarbin hade 
använt bamburören skulle dessa varit igentäppta 
för att skydda ägg och larver.  

Under 2017 har Koggens tak dokumenterats med 
fotokamera som ställts upp på taken och tagit 
bilder under hela sommaren - en studie 
genomförd av Christine Haaland på SLU. De 
humlerarter som setts på Koggens tak är i 
huvudsak stenhumla samt enstaka besök av 
jordhumla. Utöver humla finns flera 
dokumenterade besök av blomflugor. Det är 
mycket osäkert om solitära vilda bin besöker taket 
då några solitära bin inte har kunnat identifierats. 
Det går inte att utesluta att rören kan ha tjänat som 
boplats åt andra insekter.   

Figur 8. Det rosa taket i vacker full blom, sett inifrån trapphuset på sjätte våningen, juni 2017. 

5. Vattning av planteringsyta

Ingen bevattning utfördes under 2016 eller 2017 enligt skötselplan. Fyra av bioptoptakytorna klarade torkan i 
maj 2016 bra trots den mycket långa perioden om nästan fyra veckor utan regn. Det rosa taket som drabbades 
värst av torkan återhämtade sig inte fullt ut under sommarsäsongen 2016 vad gäller vegetationens utbredning. 
Men 2017 var åter hela taket täckt av vegetation och vid interveneringen i juli 2017 var det rosa taket det 
artrikaste av alla taken.  

Målbeskrivning 
Detta element syftar till att skapa boplatser till vilda bin eftersom dessa organismer har det svårt både i urbana och mer 
rurala områden. Rörsamlingarna förlorar sin funktion när rören är helt nedbrutna.  

Metod 
Bamburörsamlingarna bör kontrolleras vartannat år att se att de inte har brutits ner eller på något försvunnit från taket. 
Helt kollapsade rör byts mot nya. 

Målbeskrivning 
Vattning kommer inte ske under driftsfas. Om etableringen utförs under extremt torr väderlek vattnas växterna för att 
gynna etablering. 




