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1.  Inledning  
Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö har funnits sedan 2001 med syfte att bland 

annat möjliggöra studier av system och lösningar för gröna tak. I detta försök applicerades 

biokol vid gödsling av sedumtak. Takytor med tillämpning av näringsladdat biokol jämfördes 

med konventionellt gödslade takytor samt obehandlade takytor som utgjorde kontroll. 

Biokolet laddades med organiskt gödsel till skillnad från det konventionella gödselmedlet för 

gröna tak som består av mineralgödsel.   

 

I försöket utfördes analys av vegetationens utvecklingen mellan åren 2017–2019, samt hur 

biokol påverkar näringsläckaget efter gödsling. Försökets resultat tyder på att biokol har en 

potential som näringshållande material för en mer hållbar gödsling av sedumtak.  

 

Målet med försöket var att bidra till utvecklingen mot ett hållbart och cirkulärt samhälle 

genom bättre användning av samhällets organiska restprodukter i urbana vegetationssysem. 

Det utfördes i samarbete med MKB Fastighet AB och Sveriges Lantbruksuniversitet SLU, 

samt med stöd av Region Skåne och Sveriges Innovationsmyndighet VINNOVA.   

1.1  Bakgrund 

När organiska restprodukter omvandlas till biokol via pyrolys (upphettning i frånvaro av 

syre) kan en stor andel av det kol som finns i biomassan bindas in i en beständig produkt, i 

form av biokol. Biokolet beräknas ha en halveringstid på 150 – 5 000 år och är därför en 

kolsänka ur klimatsynpunkt. Pyrolys av biomassa för biokolsframställning klassades 2018 

som en Negative Emission Technology av IPCC (IPCC, 2018).  

 

Konventionella gödselmedel till gröna tak består av långtidsverkande kapslade produkter av 

mineralgödning som framställs industriellt och genom brytning av fosfatmalm. Dessa släpper 

långsamt ifrån sig näring under flera månader. Vid tidigare försök utförda 2013–2015 av 

Scandinavian Green Roof Institute (SGRI) tillsammans med SLU på gamla sedumtak har vi 

sett goda resultat vid gödsling med dessa konventionella kapslade gödselmedel vid tillförsel 

av giva om 6 gram N/m2 (Emilsson et al. 2016). Men för att bidra till en cirkulär och hållbar 

användning av näringsämnen bör nya metoder utvecklas för gödsling av sedumtak.  
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Biokol bidrar till att återcirkulera fosfor, och även många mikronäringsämnen. Kväve avgår 

däremot under tillverkningsprocessen (pyrolys av biomassa) och måste tillföras separat. 

Biokol har en hög porositet och stor ytarea och därmed en hög katjonutbyteskapacitet (CEC), 

det vill säga god förmåga att binda många näringsämnen. I detta försök laddades biokol med 

organisk gödning av restprodukter från livsmedelsproduktion i formen av rötslam (biogödsel) 

från biogasproduktion. Om slammet direkt tillfördes taken utan att först laddas mot biokol 

skulle merparten av näringen omgående rinna av och långtidseffekten skulle bli begränsad. 

  

Det finns initialt en liten del lättnedbrytbara organiska föreningar i biokolet vilket gynnar 

tillväxten av mikrobiella populationer och antalet mikroorganismer kan därför öka snabbt i 

jorden när biokol tillsätts. Stimulansen av mikrobiella populationer leda till konkurrens 

mellan växter och mikrober, framförallt vad gäller kväve. Mängden kväve i jorden är därför 

centralt vid användning av biokol  

1.2  Syfte 

Syftet var att undersöka om nyttjande av biokol kan möjliggöra långtidsverkande gödsling 

med organisk gödning med motsvarande gödslingseffekt som konventionella mineralbaserade 

gödningsmedel för gröna tak. Läckage av näringsämnen i avrinningsvattnet från takytorna 

efter gödsling följdes också upp. Hur biokolets vattenhållande egenskaper samt gynnande av 

mikroorganismer påverkade vegetationsutvecklingen utredes inte.  

2.  Material  och  metod 

2.1  Behandlingar  

Försöket upprättades på Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö i juni 2017. Tolv 

takytor valdes ut där varje yta motsvarade 4 m². Vid försökets start var taken obehandlade 

sedan installationen 2002. Takytorna var identiskt uppbyggda och låg exponerade åt alla 

väderstreck förutom åt norr där en trädrad stod planterad på gatunivå.  

 

Biokolet som användes erhölls från Ecoera/Skånefrö och är tillverkat av restprodukter i form 

av frökapslar. Biokolet laddades med näring genom tillsats av flytande biogödsel (biogödsel), 

en näringsrik restprodukt från biogasproduktion av restprodukter från jordbruk. Biokolet och 



Biokol för hållbar gödsling av sedumtak  

  

4 

biogödslet blandades i bigbags och fick ligga under 5 dagar. Totalt blandades 120 liter biokol 

med 40 liter biogödsel. Efter laddningen slutförts skickades 0,75 liter av det laddade biokolet 

in till ett laboratorium genom vilken kvävemängden bestämdes. Två olika behandlingar med 

laddat biokol bestämdes. En behandling med motsvarande 6 gram N/m2 och en andra 

behandling med dubbel mängd motsvarande 12 gram N/m2.  

 

Som konventionell gödningsmedel användes Multicote med angiven verkan om 4 månader av 

leverantören. Som kontroll ingick takytor som inte behandlades vid försöket.  

 

De tolv ytorna delades med tre upprepningar per behandling. Tilldelning av typ av 

behandling bestämdes genom slumpmässig dragning av lotter.  

 

Behandlingarna utgjordes av: 

-   Biokol 1: 674 gram näringsladdat biokol/m² (motsvarande 6 gram N/m²) 

-   Biokol 2: 1348 gram näringsladdat biokol/m² (motsvarande 12 gram N/m²) 

-   Multicote 4 månader: 40 gram/m². Konventionell långtidsverkande takgödsling 

(motsvarande 6 gram N/m²) 

-   Kontroll: Obehandlad yta. 

Bild 1: De tolv försöksytorna vilka genom lottning fördelades på fyra behandlingar och tre upprepningar. 

2.2  Uppsamling  av  avrinningsvatten  

För att analysera näringsläckage samlades avrinningsvatten upp från respektive försöksyta. 

Lådor för uppsamling av avrinningsvatten monterades vid den sydliga slutkanten av vardera 

takyta. Lådorna täcktes över med plastfolie för att säkerställa att det uppsamlade vattnet 

passerade genom det gröna takets vegetation och substrat. Prover från alla behandlingar togs 
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vid samma tillfällen då samtliga lådor hade samlat upp nog med vatten för provtagning. 

Provtagningen utfördes med uppsamlingssprutor försedda med engångsfilter (cellulose ester 

membrane, 0.45 µm porstorlek) för att filtrera bort större partiklar. Från var låda togs 5 ml 

vid varje provtagningstillfälle.  

 

Den första provtagningen av avrinningsvatten togs från samtliga ytors uppsamlingslådor i 

slutet av juli 2017 och det andra tillfället inföll under första veckan av september 2017. 

Prover frystes in direkt efter provtagning och skickades till SLU:s laboratorium vid 

Institutionen för vatten och miljö i Uppsala för kemisk analys av växtnäringsämnen den 15 

november 2017. Det tredje provet togs i slutet av september 2018, frystes in direkt efteråt och 

skickades till samma laboratorium den 5 november 2018.  

2.3  Dokumentation  och  analys  av  vegetationsutveckling  

Takytornas vegetativa och generativa utveckling dokumenteras för analys genom 

fotografering. Fotografier av takytorna togs samma dag som behandlingarna applicerades i 

juni 2017, och sedan i september 2017; juni 2018; september 2018; och juni 2019. Tre bilder 

togs per yta med linjal utlagd (1x1m) för att visa skala. Den nordligaste änden av taken 

närmast trädraden utelämnades vid fotografering.  

 

Mjukvaran i vilken täckningsgraden sedan räknades ut var Photoshop. Metoden var att bilden 

först beskärdes till den yta vilken linjalen uppmätt (1x1 m), varpå en notering genomfördes 

av det exakta pixelantalet som återstod av bilden. Därefter markerades ett färgspann (color 

range) i bilden. För att få samma färg och undvika ojämn inkludering av vegetation baserat 

på färgnyanser har en liten ruta med exakt rätt färgkod inkluderats i bilden. I detta läge sattes 

en toleransnivå för avvikande färgnyans utifrån den omfattning det ansågs att mjukvaran ska 

inkludera vegetation. Denna toleransnivå bestämdes utifrån en okulär bedömning vid den 

första analysen av den första bilden och bibehölls sedan för samtliga av de övriga analyserna. 

Exempelvis var färgkoden för grön vegetation R119 G154 B66 och toleransnivån (fuzziness) 

ansågs lämplig vid 175. När mjukvaran markerat färgspektrumet gav programmet en siffra på 

hur många pixlar som markerades i bilden och procentsatsen kunde räknas ut. Den gröna 

färgkoden täckte även in grön mossa vilken inte var önskvärd. Mossan avmarkerades därför 

manuellt innan pixelantalet noterades. Röd sedum inkluderades inte i analysen eftersom den 

inte är en indikation på välmående vegetation (den röda färgen är en indikation på stress).  
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Samma metod användes för att uppmäta generativ tillväxt men med andra färgkoder (vita 

blommor: R255 G255 B255, gula blommor: R254 G246 B112, toleransnivå 100) och även 

här kontrollerades att exempelvis andra vita områden i bilden av misstag inte kom med i 

resultaten. Resultaten från analysen baserades på genomsnittsvärden av respektive 

behandling.  

 

 
Bild 2: Täckningsgrad räknades ut genom att Photoshop identifierade den gröna vegetationen och genererade 

antalet markerade pixlar. Dessa delades sedan på det totala antalet pixlar.  

2.4  Analys  av  näringsläckage  i  avrinningsvatten  

De näringsämnen som mättes i avrinningsvattnet var kväve (tot-N, µg/l), fosfor (tot-P, µg/l) 

samt kalium (K, mekv/l). Mätning av tot-N utfördes genom förbränning, kvävehalten mättes 

genom kemoluminiscens efter katalytisk oxidation till kväveoxider (SS-EN 12260:2004). 

Mätning av tot-P utfördes genom fotometrisk detektion och flödesanalys (SS-EN ISO 

6878:2005, mod. Bran Luebbe, Method No. G-175-96 för AAIII). Mätning av K bestämdes 

med induktivt kopplad plasma och masspektrometri (ICP-MS, SS-EN ISO 17294-2:2005). 
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3.  Resultat  och  diskussion  

3.1  Vegetationsutveckling  2017  -  2019  
Ett procentuellt genomsnittsvärde på samtliga takytors gröna vegetationstäckning räknades ut 

(35%) vilket representerade det vegetativa utgångsläget för behandlingarna i juni 2017. 

Utgångsläget togs fram genom att åtta randomiserade fotograferade ytor (1x1m) valdes ut för 

analys varpå genomsnittsvärdet genererades. Vid analys av täckningsgraden tre månader 

senare, september 2017, ser vi en signifikant skillnad (p >5%) mellan behandlingarna Biokol 

2 och Multicote (ca 50%) jämfört med Kontrollen och Biokol 1 (ca 35%). Detta indikerade 

god förmåga hos Biokol 2 och Multicote som korttidsverkande gödning (se figur 1.). 

 

På grund av torkan sommaren 2018 med 50% mindre nederbörd jämfört med det normala, 

och därtill frånvaro av regn under flera veckor i sträck (behandlingarna bevattnades ej) 

innebar det att vegetationen torkstressades kraftigt på samtliga ytor (se bild 3.). Fläckviss 

vissnade både Phedimus och Sedum-arter helt och dog. Analysen av den vegetativa 

täckningsgraden i juni 2018 genererade brister i analysmetoden. På grund av mycket mossa, 

uttorkade områden och lite grön sedum blev det manuella arbetet med att avmarkera mossa 

(och i detta fall även andra torkade ytor utan synbar vegetation med viss grön nyans) 

betydligt svårare och mer tidskrävande. Eftersom försöksytorna vid detta tillfälle dessutom 

bedömdes homogena så togs ett genomsnittsvärde fram för samtliga ytor (6,37%) genom 

analys av åtta randomiserade ytor. Analysen av bilderna tagna i juni 2019 kunde indikera de 

olika behandlingarnas återhämtningsförmåga efter torkan 2018.  

 

    
Bild 3. Torkan sommaren 2018 resulterade i att den mesta vegetationen torkade ut och delvis dog. Samtliga 

takytor hade ett homogent utseende. 
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I september 2018 rådde det ingen signifikant skillnad mellan Kontroll och Biokol 2 (ca 29%) 

respektive mellan Biokol 1 och Multicote (ca 23%). I juni 2019 visar resultaten av vegetativ 

täckningsgrad att det inte längre råder någon signifikant skillnad mellan Kontrollen, Biokol 1 

och Biokol 2 (36-39%); medan Multicote har den lägsta vegetativa täckningsgraden (31%) 

(se figur 1). 

 
Figur 1: felstaplar visar 5% avvikelse och indikerar eventuell signifikant skillnad mellan de olika 

försökens vegetativa täckningsgrad.  

 

Den låga vegetativa täckningsgraden och således sämre återhämtningen hos Multicote, 

jämfört med övriga ytor, kan eventuellt förklaras av den ökade generativa utvecklingen som 

också dokumenterades genom mätning av blomtäckning per yta (se nedan).  

3.1  Blomning  2019  
Blomningen 2019 visade att det rådde signifikant skillnad mellan samtliga behandlingar 

förutom Kontrollen och Biokol 1, och att Multicote hade den största generativa utvecklingen; 

följt av Biokol 2, Biokol 1 och Kontrollen (se figur 2). Att övriga behandlingar, inklusive 

Kontrollen, indikerar bättre vegetativ återhämtning jämfört med Multicote kan eventuellt 

förklaras med att Multicote-behandlingen har stimulerats till en kraftigare generativ 
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utveckling; vilket skulle kunna bero på potentiellt högre förekomst av växttillgängliga 

fosforhalter. 

 

 Figur 2: felstaplar visar 5% avvikelse och indikerar eventuell signifikant skillnad mellan de olika 

 försökens generativa täckningsgrad.  

3.2  Näringsläckage  i  avrinningsvatten  

Resultaten från analyserna av proverna som togs i juni och september 2017 visade inte på 

någon signifikant skillnad i koncentrationer av N och P mellan de olika behandlingarna och 

den obehandlade kontrollen. Däremot var koncentrationen av K signifikant högre i 

avrinningsvattnet från Biokol 1-ytorna. Mellan resterande behandlingar fanns ingen 

signifikant skillnad i K-koncentrationen i avrinningsvattnet. Variansen var betydligt högre 

hos kontrollytorna gällande koncentrationen av N. I resultaten från P- och K-

koncentrationerna var variansen mellan behandlingarna mer jämlik. 

 

Den högre avrinningen av K från Biokol 1 ytorna kan bero på att växterna inte har kunnat 

tillgodogöra sig näringsämnet. Den dokumenterade sämre tillväxten för Biokol 1 indikerar att 

växterna ej gynnats i tillräckligt hög grad av den kväve som tillförts takytan med det laddade 

biokolet. När tillväxten uteblir på grund av kvävebrist tas inte heller kalium upp. Biokol 

innehåller höga halter kalium och en del av detta kan rimligtvis ha frisatts. Endast de växter 

som fått en tillväxt under sommaren 2017 hade förmåga att ta upp K. 

0,62% 0,65%

1,49%

1,74%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

1,40%

1,60%

1,80%

2,00%

Kontroll Biokol	  1 Biokol	  2 Multicote

Blomning	  2019



Biokol för hållbar gödsling av sedumtak  

  

10 

4.  Slutsats  
Några månader efter försökets uppstart hade behandlingarna med mest biokol samt de 

konventionellt gödslade ytorna dragit ifrån kontrollen och ytorna med den mindre mängden 

biokol i vegetativ täckning. Vidare var återhämtningsgraden av den vegetativa utvecklingen 

efter 2018 års torka jämn mellan behandlingarna 2019, men betydande är att ytorna med mest 

biokol hade den högsta vegetativa täckningsgraden samtidigt som de låg högre än ytorna som 

behandlades med Multicote vad gäller den generativa tillväxten. Således har vi goda 

indikationer på att biokol kan fungera som en gödslingsresurs för gödsling av med organiska 

gödningsmedel som biogödsel eller motsvarande med likvärdig eller bättre långtidsverkande 

effekt i jämförelse med konventionella gödslingsmedel (Multicote). Detta förutsätter en 

dubbel mängd kväve (än i det konventionella gödslingsmedlet) används till ladding av kolet.  

 

Avrinningsproverna indikerade att näringsavrinning första vegetationsperioden efter gödsling 

enbart ökade gällande Kalium från behandlingen med minst biokol jämfört med kontroll och 

övriga behandlingar. För fosforavrinningen fanns ingen signifikant skillnad mellan 

behandlingarna och kontrollen. Försöket tyder därmed på att fosforavrinningen ej skiljer sig 

åt oavsett om 674 gram eller 1348 gram laddad biokol appliceras på 15 år gamla sedumtak. 

 

 Framtida försök bör utreda om biokolet har en ännu längre effekt genom att utgöra en 

långsiktig näringsbuffert, och biokolets långsiktiga effekt på näringsavrinningen.  
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6.  Appendix  -  tabeller  från  resultat  
 

Tabell 1: visar resultat från analys av vegetativ utveckling 2017–19 samt genomsnittsvärden för respektive 

behandling. 

Yta 
Behandlin
g 

Vegetationstäckning, 
genomsnitt av 
takytornas 3 rutor 
 13 Juni 2017 

Vegetationstäckning, 
genomsnitt av 
takytornas 3 rutor 
12 September 2017 

Vegetationstäckning, 
genomsnitt av 
takytornas 3 rutor 
? Juni 2018 

Vegetationstäckning, 
genomsnitt av 
takytornas 3 rutor 
23 September 2018 

Vegetationstäckning,  
genomsnitt av takytornas 3 
rutor  
25 Juni 2019 

A Biokol 1 35% 38,18% 6,37% 26,21% 38,62% 

C Biokol 1 35% 41,69% 6,37% 20,74% 42,99% 

K Biokol 1 35% 32,24% 6,37% 21,46% 26,83% 

D Biokol 2 35% 44,09% 6,37% 25,11% 41,44% 

F Biokol 2 35% 44,29% 6,37% 28,26% 39,21% 

L Biokol 2 35% 60,87% 6,37% 32,61% 37,16% 

E Multicote 35% 49,40% 6,37% 23,39% 30,62% 

I Multicote 35% 48,55% 6,37% 16,40% 24,16% 

J Multicote 35% 47,58% 6,37% 29,04% 38,63% 

B Kontroll 35% 39,26% 6,37% 24,40% 44,25% 

H Kontroll 35% 37,36% 6,37% 35,48% 36,26% 

G Kontroll 35% 25,99% 6,37% 25,86% 32,06% 

       

Behandlin
g  

Genomsnitt/ 
upprepning, 
13 Juni 2017 

Genomsnitt/ 
upprepning, 
12 September 
2017 

Genomsnitt/ 
upprepning, 
? Juni 2018 

Genomsnitt/ 
upprepning, 
23 September 
2018 

Genomsnitt/ 
upprepning, 
25 Juni 2019 

Biokol 1  35% 37,37% (+2,37%) 6,37%  22,80% (+16,43%) 36,15% (+13,35%) 

Biokol 2  35% 49,92% (+14,92%) 6,37% 29,59% (+23,22%) 41,05% (+11,46%) 

Multicote  35% 48,51% (+13,51%) 6,37% 22,94% (+16,57%) 31,14% (+8,20%) 

Kontroll  35% 34,20% (-0,80%) 6,37% 28,58% (+22,21%) 37,75% (+9,17%) 
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Yta Behandling 
Blomtäckning, genomsnitt av takytornas 3 rutor 
 25 Juni 2019 

A Biokol 1 0,20% 

C Biokol 1 0,10% 

K Biokol 1 1,64% 

D Biokol 2 1,96% 

F Biokol 2 1,52% 

L Biokol 2 0,98% 

E Multicote 2,95% 

I Multicote 0,94% 

J Multicote 1,32% 

B Kontroll 1,47% 

H Kontroll 1,00% 

G Kontroll 0,44% 

   

Behandling  

Genomsnitt/ 
upprepning, 
13 Juni 2017 

Biokol 1  0,65% 

Biokol 2  1,49% 

Multicote  1,74% 

Kontroll  0,97% 
Tabell 2: visar resultat från analys av den generativa utvecklingen 2019 samt genomsnittsvärden för respektive 

försök. 

 


