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Plants and animals on green roofs in Stockholm
There are many ways that urbanization affects the environment. Increased pollution from cars,
problems with excess water on the streets at times of heavy rainfalls and urban heat islands are just a
few of the problems that can occur in the cities. There are many different types of solutions to these
problems, green roofs being one of them. A green roof is defined as a roof with planted vegetation,
and there are a variety of them. There are two different main groups and the difference between them
lies in the thickness of the soil layer. The extensive roofs have a thin layer, thinner than 15-20 cm, and
usually have plants from the genus Sedum as main part of the vegetation. The other group, the
intensive roofs, has a thicker layer of soil than the extensive roofs (thicker than 15-20 cm) and has a
greater variation when it comes to design and species used.
I was interested in finding out which factors affect these roofs, and specifically affect the species
composition on the roofs. To do this I visited nine roofs in the area of Stockholm, and did an inventory
of the plant and animal species. Of the nine roofs, eight were extensive roofs and one was an intensive.
The extensive roofs consisted mostly of different species of Sedum and bryophytes, and the intensive
roof was mostly covered by grasses. I found out that two of the roofs, the intensive and one of the
extensive (SÖS) were very different from the rest on account of species composition. I also found out
that the maintenance of the roof caused differences between them, namely species of Sedum and fewer
species of bryophytes. When not taking into account the two outliers, the roofs had some overlap in
species composition and were quite similar. In addition to the inventory, soil samples were taken on
the roofs, and analyzed for pH and content of carbon, phosphorus and nitrogen. These samples showed
small difference between the roofs, with the roof with the highest pH having 7.86, and the lowest 6.34.
Some of the mosses on the roofs were quite surprising, for example Polytrichum juniperinum demands
a quite low pH, and Homalothecium lutescens demanding a high pH (Hallingbäck 2000). There were
only a few birds found on the roofs, among them two species of gulls. One of them, Larus fuscus, is
known to have a declining population and if green roofs could be used as refuge for them this could
maybe have a positive effect. These roofs seem to be attractive to the pollinators in the area, most of
the insects found were pollinators and bumblebees were found on all the roofs. The roofs in this study
show that there is an influence from the environment and that there are species that disperse to them
from the surroundings.
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Inledning
Syfte
Den urbaniserade miljön växer, vilket leder till att den naturliga miljön blir bortträngd i allt större
utsträckning. Det är därför intressant att undersöka möjligheter för att kunna bibehålla så mycket
naturlig miljö som möjligt. En av dessa möjligheter ligger i att utöka gröna ytor för växter och djur att
utnyttja, med gröna tak som ett praktiskt exempel. För att kunna använda sig av gröna tak på bästa sätt
måste man veta mer om dem. Om de ska användas av växter och djur är det intressant att veta vilka
arter som redan finns på taken och anledningen till eventuell skillnad mellan olika tak. Syftet med
detta arbete var att ta reda på mer om några av de tak som finns i Stockholmsområdet, göra
artinventering och försöka hitta skillnader/likheter och faktorer som påverkar dessa.
Examensarbetet är gjort i samarbete med WSP och har varit en del av Vinnovaprojektet c/o City och
samtliga tak som inventerats ligger i Stockholms län. C/O City har sin utgångspunkt i Stockholms
stads arbete med grönytefaktorn i Norra Djurgårdsstaden. Projektet syftar till att skapa konkreta
lösningar för att arbeta med ekosystemtjänster i urban miljö och projektets vision är att öka
medvetenheten om möjligheterna med ekosystemtjänster i urban miljö, för att stärka städers resiliens,
och bidra till ett hållbart byggande i Sverige.

Varför är gröna tak intressanta?
Den värld vi lever i blir allt mer urbaniserad. Människor väljer i allt större grad att flytta från
landsbygd in till städer. Detta betyder att städerna breder ut sig och denna utveckling är för naturens
del inte alltid positiv. Urbaniseringen kan bland annat leda till ökade föroreningar (till exempel från
det ökade antalet bilar till följd av befolkningstillväxten i området), fysiska hinder för spridning av
växter och förhöjd temperatur i städer på grund av att byggnader får en annan typ av reflektion av
solljus och värme. Allt detta kan ge en obalans i naturen som då förändrar ekosystemen, och vissa
funktioner som dessa ekosystem står för kan sluta fungera. Man kan på olika sätt minska negativ
påverkan på dessa urbana ekosystem. Till exempel kan man förbättra luften i bebyggda områden eller
bygga korridorer där växter och djur som sprids med hjälp av vinden eller är luftburna kan
transporteras och mellanlanda utan att förhindras (Vergnes et al. 2012).
Vad som kategoriseras som ett grönt tak är ett tak där växtligheten är planerad. Dessa tak varierar från
tak med endast ett tunt jordlager och ett fåtal växter, till parklika miljöer, där taket fyller flera
funktioner som till exempel en yta att tillbringa tid på. Olika typer av gröna tak har funnits i många år,
och på friluftsmuseet Skansen i Stockholm har man flera olika varianter uppställda för att representera
olika delar av Sverige och deras kultur (Martin Wulf, pers. komm.), och en bild på ett av dessa tak
finns i Figur 1. Det finns även olika sätt att montera dessa tak, från stora rullar som man rullar ut, till
stora rutor som placeras ut. Det finns även varianter där man lägger ut rutor och planterar växterna på
plats. Det finns olika typer av tak, där två typer är vanligast, de extensiva och de intensiva. Det finns
även en tredje, bruna eller som de också kallas biodiversa tak. Det pågår mycket forskning på olika
aspekter av gröna tak, från den ekonomiska till den ekologiska, den stora frågan fokuserars ofta på om
man tjänar ekonomiskt eller ekologiskt på att installera gröna tak istället för vanliga (Clarke et al.
2008, Carter and Keeler 2008).

3

Figur 1. Ett av taken på Skansen, anlagt enligt gamla metoder. Foto: Michaela Lundberg

Extensiva gröna tak
En av de två huvudgrupperna av gröna tak kallas extensiva tak. Tjockleken på jordlagret på dessa tak
är maximalt mellan 15 och 20 cm, beroende på vem som sätter gränsen. Vanligaste varianten är ett så
kallat sedumtak, och en mer utförlig beskrivning finns här nedan. Beroende på tjockleken på taket har
olika arter olika fördel med vit och gul fetknopp (Sedum album och Sedum acre) som de arter som
klarar minst tjocklek (Getter & Rowe 2008). De vill säga att dessa växter klarar av att etablera sig på
tunnare jordlager än många andra. Förutom att använda sig av växter från släktet sedum kan man
använda sig av till exempel lammöron (Stachys byzantina), vilket har visat sig kunna vara ett bättre
alternativ än sedum i fråga om att uppfylla sina syften, till exempel bidra till lägre temperatur i städer
(Blanusa et al. 2013)
Sedumtak, ett av de vanligaste av de extensiva gröna taken, är ett tak där växtligheten till största del
består av växter från släktet Sedum (familjen Crassulaceae). Anledningen till att man använder sig av
denna typ av växt är främst för att den är tålig, framför allt när det gäller uttorkning. Detta beror på att
alla växter inom familjen Crassulaceae är så kallade CAM (Cassulacean Acid Metabolism) växter,
som har ett speciellt sätt att genomföra sin fotosyntes, där vattenåtgången blir effektivare (Raven et al.
2005). Sedumtak kräver oftast minimal skötsel och kan monteras på både platta och lutande tak. Olika
arter av sedum passar på olika tak, ofta beroende på jordlagrets tjocklek och det lokala klimatet
(Stephenson 1994). Två av de vanligaste arterna man använder sig av är vit och gul fetknopp (Sedum
album, S. acre), båda relativt små, som båda växer naturligt i Sverige.
Intensiva gröna tak
Den andra typen av gröna tak skiljer sig från de extensiva i och med att jordlagret är tjockare än 15-20
cm. De har mycket större variation inom gruppen än de extensiva, med allt från grästak till parklika
tak med buskar och träd. Det tjockare jordlagret gör att växter inte behöver vara lika tåliga.
Bruna tak
Förutom extensiva och intensiva tak så finns en tredje typ av tak, där den gemensamma nämnaren
inom gruppen är hur man går tillväga för att föra in växter och till viss del djur på de gröna taken.
Dessa tak levereras inte färdiga, utan istället placeras jord från ett närliggande område på taken.
Tanken är att de frön som finns i jorden ska gro och återskapa en miljö som liknar den lokala miljön
och därmed kunna hjälpa till exempel fjärilar vars habitat minskat på grund av byggnader. I jorden
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finns troligtvis även artropoder som är naturliga för närmiljön, vilket sedan skulle kunna bidra till att
återskapa ett så naturligt ekosystem som möjligt. Dessa tak påstås ge en mer naturlig flora och fauna
på taken (Ishimatsu & Ito 2013).

För- och nackdelar med gröna tak
Det finns en hel del förväntade fördelar med gröna tak i urbana miljöer. Det finns även nackdelar som
skiljer sig från ”vanliga” tak (Tabell 1).
Tabell 1. Sammanställning av fördelar och nackdelar finns med gröna tak.
Fördelar
Nackdelar
Dagvatten
Kostnad
Föroreningar
Tyngd
Arters spridning och
Produktion av
överlevnad
gröna tak
Bullerdämpning
Isolering
Klimatreglering på lokal
nivå

Dagvatten
Dagvattensystemen i städer blir ofta översvämmade vid kraftiga regnfall, vilket leder till en del
problem så som översvämning av vägar och spridning av föroreningar som finns i dagvattnet. Genom
att gröna tak drar åt sig vatten i jord och växtlagret, så stannar en viss del av vattnet upp, så som visats
av till exempel Gregoire & Clausen (2011). Absorptionen och att det blir en fördröjning av bidrar till
att vattnet anländer lite mer utspritt och därmed minskar risken för översvämningar av
dagvattensystemet (Bliss et al. 2009).
Föroreningar
Det finns en hel del forskning som tar upp huruvida gröna tak kan minska föroreningar, främst genom
att samla upp de föroreningar som finns i regnvattnet (Rowe 2011), men även genom att plocka bort
dem direkt ur luften (Yang et al. 2008, Speak et al. 2012). Det finns forskning som visar att effekten
av att använda sig av gröna tak varierar en hel del beroende på vilken typ av växtlighet man har på
taken, till exempel Speak et al. (2012) kommer författarna fram till att två typer av gräs var mer
effektiva än vit fetknopp och svartkämpar (Plantago lanceolata).
Bullerdämpning
I Naturvårdsverkets faktasida om buller framgår det att minskningen av buller faller under
Miljökvalitetsmålet ”En God Bebyggelse”, delmål Buller (Naturvårdsverket 2013a) . I och med detta
är minskningen av buller ett prioriterat ämne i stadsplanering (Naturvårdsverket 2013b). I Bolund &
Hunhammar (1999) benämns buller som ett lokalt problem, där uppkomsten av bullret påverkar den
lokala omgivningen, men ej sprider sig i någon större utsträckning. Det finns forskning där det
framgår att just gröna tak kan ha en positiv effekt som ljuddämpare (Van Renterghem & Bottledooren
2009), då ljudvågorna inte reflekteras på samma sätt på en sådan yta jämfört med en helt plan och hård
yta.
Arters spridning och överlevnad
En teori som finns gröna korridorer i bebyggda områden. Dessa kan göra att de byggnader och
konstruktioner som människan bygger ej kommer att avskärma arter från vidare spridning (Vergnes et
al. 2012). Gröna tak skulle i sådant fall kunna agera som gröna korridorer för en hel del organismer,
men det krävs att de utformas på ett sätt som gör att de fungerar som en grön korridor. Förutom
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tidigare nämnda spridning av arter så kan gröna tak även fungera som hjälpmedel för att stärka arter
(Kadas 2006). Tonietto et al. (2011) har undersökt om gröna tak kan ha en positiv effekt på arter av
bin som finns i Chicago, vilket författarna också kommer fram till att det finns. De poängterar dock att
effekten är olika beroende på vilken typ av tak som används.
Isolering
Det finns ett flertal studier som visar att gröna tak kan påverka takets isoleringsförmåga (Kumar &
Kaushik 2005). Detta kan ge en minskad energiförbrukning, då både värme och kyla hålls ute från
huset.
Klimatreglering på lokal nivå
I många av världens städer har de mest centrala delarna ett varmare klimat och denna effekt kallas
Urban Heat Island. Grossman-Clarke et al. (2010) har undersökt hur temperaturen i en stad reagerar
när den är bebyggd gentemot innan den bebyggdes. Man fann där att det skilde flera grader i både
max- och mintemperatur. Det finns forskning som pekar på att om man ökar andelen gröna ytor (med
andra ord ytor täckta med växtlighet), så kan man minska denna effekt (Susca et al. 2011).
Kostnad
Det är dyrare att anlägga ett grönt tak än att anlägga ett ”vanligt” tak delvis på grund av att det behövs
material och delvis för att det kan behöva viss omskötsel för att hålla sig fint (Kosareo & Ries. 2007),.
Tyngd
Beroende på typ av grönt tak kan det ha en stor påverkan på tyngden av taket och kräva en starkare
konstruktion för att kunna bära upp det. Då taket samlar upp vatten så beror även vikten på väder och
vind. Det är även svårt att skotta snön från dessa tak, eftersom risken finns att man skrapar bort delar
av jorden, vilket också bidrar till att en extra tyngd läggs på taket och snöras kan inträffa på gator i
staden.
Produktion av gröna tak
Eftersom gröna tak ofta framställs som det mer miljövänliga alternativet, så bör hela takets livscykel
vara miljöanpassad. I Bianchini & Hewage (2012) så finns en genomgång av de material som används
i de gröna taken. Där fann man att när det gäller olika plaster som används till taken så kan vissa,
främst polymerer, ha en negativ påverkan på miljön. Med ett långsiktigt tänk kring dessa tak kan
denna negativa effekt vägas upp av de positiva effekterna, men dock så betonar författarna i artikeln
behovet av att hitta andra material som inte har samma påverkan.
Effektivitet
En fråga som ofta kommer upp är huruvida de gröna taken faktiskt uppfyller sin förväntade roll. Till
exempel så kan dess förmåga att förhindra och fördröja att regnvattnet når dagvattensystemet påverkas
av hur man designar sitt tak (Czemiel Berndtsson et al. 2010). Dess funktion som en grön korridor kan
ifrågasättas om taket består av en monokultur av till exempel en specifik sedumart, eller om man
genom att ha ogräsrensning av taket förhindrar denna funktion. Takets lutning och tjocklek påverkar
dess funktion (Getter et al. 2007, Czemiel Berndtsson 2009, Rowe et al. 2012).

Ekosystemtjänster
Flera av fördelarna med gröna tak faller under det man samlat kallar ekosystemtjänster, alltså
ekosystemfunktioner som på något sätt gagnar människan. Dessa anses generellt ge en högre
levnadsstandard i urbana miljöer (Bolund & Hunhammar 1999) genom att ha fungerande ekosystem i
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dessa miljöer. Inom ekosystemtjänster faller till exempel bullerdämpning, hantering av dagvatten,
bortförsel av föroreningar och klimatreglering på lokal nivå. I Goméz-Baggethun & Norton (2013)
har författarna förklarat flera koncept rörande ekosystemtjänster i urbana miljöer och även gått igenom
mycket av den litteratur som finns. De kommer fram till att det finns ett stort värde av att främja så
kallade urbana ekosystem som kan bidra till ekosystemtjänster. Alla fördelar och nackdelar med gröna
tak, speciellt när det gäller ekosystemtjänster, gäller inte i svenska förhållanden. Precis som alla andra
delar av världen så gäller även lokala skillnader i vilket behov som finns för ekosystemtjänster. Om
man tar Stockholm som exempel så kan man se att dagvattenreglering kan vara aktuellt, lika så
bullerdämpning och mikroklimatreglering (Bolund & Hunhammar 1999). Till exempel är
bullerdämpning en del av miljökvalitetsmålet ”En God Bebyggelse”.

Frågeställningar
Den övergripande målsättningen med arbetet var att inventera gröna tak i Stockholmsområdet och
undersöka vilka faktorer som påverkar dem. Fokus i arbetet var hur deras vegetation och andra
organismer påverkas av takens typ, läge och andra förhållanden.
De specifika frågeställningar som behandlas är:





Finns det någon skillnad på lutande och icke-lutande tak när det gäller täckningsgraden av
olika artgrupper (sedum, mossor, lavar, övrigt)?
Finns det någon skillnad på tak med/utan skötsel i fråga om täckningsgraden av olika
artgrupper?
Hur lika är dessa tak i fråga om täckningsgraden av specifika arter?
Vilka arter av evertebrater, fåglar, växter och lavar finns det på taken? Är någon art
representerad på flera tak?

Material och metod
Objekt
För att hitta gröna tak i det intressanta området tittade jag och min handledare på WSP, Christina
Borg, på olika kartor på Stockholm. Vi hörde även av oss till de stora fastighetsägarna för att få lite
tips om gröna tak och hade kontakt med en av leverantörerna. En del av taken vi hittade kunde ej tas
med i detta arbete, då de var för nyanlagda och därmed troligtvis skulle visa liten påverkan från
området runt omkring. Vissa tak var inte tillgängliga för undersökningen och i de flesta fall varit svårt
att få tag i någon ansvarig för taken. De tak som är med i undersökningen är listade i tabell 2, med lite
samlad information. Efter det följer en kort beskrivning av de tak som undersökts i detta arbete. All
information har kommit från personer som jobbar med taken, med undantag av de uppgifter som
lämnats av Johan Thiberg på Vegtech.
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Tabell 2. Sammanställning av de olika objekten besökta i denna inventering.
Objekt
Bananhuset
Bonnier
NordGant
NSBakom
Katsan
Huddinge sjukhus
SEB
Södersjukhuset
SydGant
Trygghansa
WSP

Byggår
2000
2005
1995
?
2003
2011
1992
2011
1995
2001
2001

Läge
Nacka Stand
Vasastan
Nacka Strand
Nacka Strand
Södermalm
Huddinge
Rissne
Södermalm
Nacka Strand
Kungsholmen
Johanneshov

Skötsel
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej
Ja
Nej

Lutning
Ja
Nej
Ja
Nej
Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej

GPS
(SWEREF99)
6579534,679870
6581547,673024
6579676,679549
6579379,679864
6577994,675366
6568325,667591
6586077,666742
6578487,673966
6579379,679864
6581104,673200
6577138,675473

Bananhuset
Objektet Bananhuset ligger i stadsdelen Nacka Strand, några kilometer utanför centrala Stockholm.
Jag har valt att nämna det som Banan genom arbetet, eftersom det är ett ganska stort hus som har en
svängd form i en båge. Vem som anlagt taket är okänt. Området runt omkring består av både
kontorsbyggnader och bostäder, och det anlades år 2000. Taket är ett sedumtak (Figur 2) på 10e
våningen. Området runt omkring är kuperat och har flera skogspartier som ligger högre än taket. Taket
skiljer sig lite mot övriga, eftersom det är en mycket svag lutning på hela taket (Figur 2). Lutningen är
betydligt mindre än den på Syd- och NordGant, och den altenerar också mellan väst- och östlig
riktning. Det verkar vara en plats för måsar att bygga sina bon och föda upp sina ungar, vilket visade
sig tydligt då det fanns ungar på taket under inventeringen. Vid samtal med ansvariga för taket
nämndes att taket hade en trevlig visuell effekt, då man kunde se årstidsväxlingar och hur vädret
varierar.

Figur 2. Utsikten från sedumtaket Banan mot Djurgården. Foto: Michaela Lundberg

SydGant
Detta objekt ligger även det i Nacka Strand. SydGant och NordGant är egentligen samma byggnad,
men eftersom de två sidorna lutar åt varsitt håll så har jag här behandlat dem som två olika tak. Det
ligger nära vattnet, men är inte lutat mot, och bredvid finns ett skogs- och bostadsområde som ligger
högre än taket. Taket är ett sedumtak som anlades 1995 av Vegtech och där sker ingen skötsel av taket
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i form av gödsling eller ogräsrensning. Enligt Vegtech (Johan Thiberg, muntligen) har det gjorts
återbesök på taken, men utan åtgärd.
NordGant
NordGant är egentligen samma tak som tidigare nämnda SydGant, men istället för att vara lutat mot
söder så lutar det mot norr och vattnet (Figur 3). Det ligger nära vattnet, och har inget skydd från de
vindar som kan komma norrifrån.

Figur 3. Utsikten från Nordgant mot Djurgården. Foto: Michaela Lundberg

NSBakom
Detta tak ligger i Nacka Strand, men helt åt andra hållet jämfört med Banan och Gant. Det är ett lägre
tak och har tre väggar bestående av andra delar av huset och riktat i söderläge. På den sidan utan vägg
är naturen nära, med ett skogsparti precis nedanför. Det är ett sedumtak utan lutning, och inte heller
här sker någon skötsel. När det anlades är oklart, eftersom ingen verkar veta vilka som anlade det.
Överhuvudtaget verkar väldigt få veta om att det existerar.
Bonnier
På Bonniers konsthall, som ligger i Vasastan i centrala Stockholm, finns ett sedumtak. Det är anlagt av
Vegtech och ligger nära vattnet och Vasaparken. Taket är relativt skyddat mot väder och vind, då det
har två väggar i sydost och nordväst, och även en uppstickande konstruktion mitt på taket. Det
byggdes 2005 och sköts om med gödsling och ogräsrensning.
Trygghansa
Intill stora Trygghansabyggnaden mitt på Kungsholmen ligger en lägre byggnad med sedumtak. Det
anlades år 2002 av Vegtech. Byggnaden ligger nära en mindre parkmiljö med fontän, där trädens
kronor även når över delar av taket. Det sköts om med gödsling och ogräsrensning två gånger om året,
och är enligt de som sköter det till vardags en populär plats bland stadens fåglar, främst måsar, att
lägga sina bon. Det är anlagt på så vis att det finns små kullar på taket, vilket ger en lite ojämn yta
(Figur 4).
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Figur 4. Vy ut på Trygghansas hus mot Flemminggatan i Stockholm, här kan man se att det finns
mindre upphöjningar på taket. Man kan även se en del av takets mönster. Foto: Michaela
Lundberg

SEB
På SEBs kontor i Rissne, även kallat Bankhus 90, finns det ett sedumtak. Det är ett av de tidigaste
gröna taken, och anlades 1992 med sedum och mossa i ett speciellt mönster med avskiljande
grusgångar. Det ligger en bra bit utanför centrala Stockholm, med relativt mycket naturmiljö i
omgivningen (Figur 5). Alldeles i närheten finns en höjd med skog som ligger högre än vad taket gör.

Figur 5. SEBs kontor i Rissne med tydligt mönster. Man kan även skymta närliggande
gröna partier. Foto: Michaela Lundberg

Katsan
Katsan var det enda objekt i denna studie som hade ett tak, definierat som ett intensivt tak. Numera är
större delen av taket bestående av olika arter av gräs bild (Figur 6), men från början planterades endast
tre arter. Dessa var bollök (Allium karataviense), humle (Humulus lupulus) och kirgislök (Allium
aflatunense). På taket finns även bikupor med honungsbin. Taket anlades samtidigt som huset
byggdes. Detta är också det enda tak som är byggt för att människor ska kunna beträda taket, och
används som en utemiljö för de som arbetar i byggnaden, med lunchrummet i anslutning till taket.
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Figur 6. Katsans tak där gräset är täckande. Foto: Michaela Lundberg

Huddinge Sjukhus
I en av innergårdarna på Huddinge Sjukhus har man placerat ett grönt tak på ett ställverk. Det har tre
direkta väggar, och ligger i anslutning till en liten parkmiljö med gräsmatta, träd och buskar. Taket
anlades troligen 2011 och ligger ca 4 meter över marken. Taket och den lilla parkmiljön är omgivna av
höga väggar, som både skyddar och isolerar. Det sker ogräsrensning på detta tak, minst en gång om
året.
WSP
WSP:s tak ligger i Globen-området, söder om Södermalm. Det är ett område med kontor, köpcentrum
och arenor, men även bostadsområden i anslutning. Det är få byggnader i närheten som kommer upp i
samma höjd som detta tak. Taket är ett sedumtak anlagt 2001, och det har tidigare skett återbesök och
garantiskötsel. Trots att det var början av oktober när taket besöktes så blommade flera sedumarter och
några få andra blommor (Figur 7).

Figur 7. Mongoliskt fetblad (Sedum
ewersii) som blommade på WSPs tak.
Foto: Michaela Lundberg
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SÖS
Mellan Södersjukhusets huvudbyggnads olika delar finns det gröna tak på innergårdarna. Sjukhuset
ligger mitt på stadsdelen Södermalm i centrala Stockholm. Eftersom taket har fyra ”väggar” så blir det
ett ganska isolerat tak, med mycket högre omslutande hus. Det anlades troligen 2011. På
Södersjukhusets finns flera tak, men detta skiljer sig från övriga i och med att det har en annan
producent. Det är också ett sedumtak, men har en annan artsammansättning, eftersom mattorna
troligen är importerade från utlandet (Johan Thiberg, pers. komm.). Enligt Thiberg så borde det inte
spela någon roll att det är skillnad på klimatet här och i ursprungslandet, eftersom det är ett så skyddat
tak med omgivande väggar.

Metod
Inventering
Växterna på taken inventerades på plats i den mån det gick, och de som inte kunde artbestämmas på
plats togs med och artbestämdes vid ett senare tillfälle. Lavarna inventerades även dessa på plats, men
vid frågetecken samlades prov in för senare artbestämning. Lavarna bestämdes endast till grupp, dvs. i
detta fall bägarlav (Clodonia sp.) och filtlav (Peltigera sp.). Mossorna samlades in och placerades i
papperskuvert för att artbestämmas senare (Figur 8). Jag gjorde ingen formell fågelinventering, men
noterade de arter som observerades under inventeringsarbetet. Insekter observerades på plats och
samlades in med hjälp av fällor och håv (Figur 9). Fällorna sattes ut i början av tiden på taken för att få
maximal tid att fånga individer. Eftersom de två sista taken (WSP och SÖS) i inventeringen besöktes
på hösten så uteblev inventeringen av insekter på de taken.

Figur 8. Papperskonvolut med mossa. Foto: Michaela Lundberg

Figur 9. Utrustningen som användes under
inventeringen. Foto: Michaela Lundberg
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För att kunna jämföra de olika taken lade jag ut 10 olika provrutor på varje tak. Varje ruta var 50 x 50
cm och inom dessa mätte jag hur stor del av ytan (i procent) som de olika arterna av växter täckte. Jag
gjorde även en fullständig artinventering av de växter som fanns på taken, och då togs hela taket med.
För att få en bättre överblick så grupperades de olika arterna i grupper som kan tänkas ha olika
funktioner: mossor, lavar, sedum och övrigt. Ytterligare en kategori, tomt, representerar den delen av
taken som vid mättillfället var tom, det vill säga utan växtlighet.

Jordprover och markkemi
Från varje tak togs även jordprover som placerades i frys för minsta möjliga påverkan efter
insamlandet. Från varje tak tog jag tre olika prover, som sedan slogs ihop till ett som fick representera
taket. Jordproverna skickades till Avdelningen för Limnologi vid Uppsala universitet för analys.
Följande beskrivning av analyserna är baserad på avdelningens analysprotokoll (Jan Johansson, pers.
komm.).
För att kunna mäta halten av kol, kväve och fosfor i proverna så torkades proverna. För att kunna
hanteras i den utrustningen som fanns så mortlades de även och siktades. Siktningen skedde genom en
maskvidd på 250 µm. Det antogs att de intressanta ämnena stannade i den finkorniga delen av provet.
Analysen genomfördes sedan med hjälp av en ”Costech ECS 4010 elemental analyser” (ESC). 29-66
mg av proverna hettades upp till 1050 °C och blandades med en liten del syre för att provet skulle
sönderfalla i sina beståndsdelar i en katalytisk förbränning. Därefter användes koppar och
magnesiumperklorat för att få bort överblivet syre och vatten. De resterande gaserna samlades i en
kromatografisk kolumn och ämnena detekterades av en Thermal Conductivity Detector (TCD). Där en
signal från de intressanta ämnena som sedan analyserades av en mjukvara kopplad till ESC och där
resultatet blir hur mycket av varje prov som består av de olika ämnena. Genom detta kunde halten av
kol och kväve fastställas.
En annan metod användes för att undersöka forforhalten. 220-415 mg av proverna placerades i en
muffelugn i en timme. Sedan adderas 20 ml saltsyra, och allt värms i kokande vatten i 15 minuter.
Sedan fördes proverna över till e-kolvar där de späs ut och sedan ska sedimentera. Dagen efter mäts
halten molybdat reaktivt fosfat, vilket sedan visar hur mycket fosfat som de olika proverna innehåller.
För att bestämma jordens pH så spädde jag varje jordprov med dubbla volymen destillerat vatten,
sedan skakades de för hand i ca 10 minuter per prov. Proverna fick sedan sedimentera i ca en timme
och därefter bestämdes pH.
Statistik
I R (R Development Core Team 2013) analyseras datan och mina hypoteser testas. För att testa om
taklutningen påverkade de olika artgrupperna, gjordes t-test, där variansen antogs vara lika för de båda
grupperna. För att undersöka vilka tak som liknar varandra i artsammansättning användes ordination.
T-test
Två av skillnaderna mellan de olika taken, huruvida de har någon form av skötsel och om taket lutar,
testas med varsitt t-test. Medelvärdena för varje artgrupp på varje tak räknades ut och användes i ttesten. Taken grupperades sedan efter informationen i tabell 2.
Ordination
För att beskriva likheter och skillnader på artsammansättningen mellan taken så gjordes en ordination,
med Non-metric Multi-Dimensional Scaling (NMDS). Resultatet blir en graf där de tak som liknar
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varandra i artsammansättning ligger nära varandra. Ordinationen utfördes i R med modulen Vegan
(Oksanen et al. 2013).

Resultat
Markförhållanden
Resultatet från testerna på halterna och pH-mätningarna har sammanställts i tabell 3. Det visar att
halterna av fosfor, kol och kväve är ganska lika över de olika taken, med en spännvidd av 0,09 % för
fosfor, 5,43 % för kol och 0,28 % för kväve. Däremot hade pH-värdena lite större variation mellan
taken, högst pH hade Trygghansa med 7,86 och lägst hade WSP med 6,34.
Tabell 3. pH och procentvärden för fosfor, kol och kväve. Vikten av ämnena visas i procent av den
totala torrvikten av proverna.
Objekt

pH

Banan
Bonnier
NordGant
NSBakom
Katsan
Huddinge sjukhus
SEB
Södersjukhuset
SydGant
Trygghansa
WSP

7,44
7,61
7,61
7,31
7,58
7,32
7,73
7,31
7,77
7,86
6,34

Fosfor
(% av torrvikten)
0,08
0,06
0,09
0,01
0,03
0,03
0,04
0,03
0,09
0,10
0,07

Kol
(% av torrvikten)
4,16
2,31
2,38
1,08
3,35
1,69
2,58
2,51
2,38
6,53
2,99

Kväve
(% av torrvikt)
0,24
0,12
0,12
0,05
0,19
0,08
0,14
0,14
0,12
0,33
0,17

Arter
Evertebrater och fåglar
Spindlar fanns närvarande på de flesta taken (undantag SÖS), dock syntes mest deras nät. På taket
Katsan återfanns även trädgårdssnäckor (Figur 10), medan det på flera av de andra taken endast hittats
gamla tomma skal. På alla taken där en insektsinventering kunde genomföras så fann jag olika
pollinerande insekter (Tabell 4). Speciellt humlor återfanns på varje tak där det gjordes en
insektsinventering (tabell 4). Även på de tak som var relativt höga (till exempel Banan) påträffades
humlor. Ett fåtal fjärilar noterades på taken vid inventeringstillfällena. På Katsan fanns humlor och
getingar, förutom de bin som kom från bikuporna på taket.
Tabell 4. Artlista över fåglar och insekter som hittades vid inventeringen.
Objekt
Banan

Insekter och fåglar
Svenska

Latin

Honungsbi
Blomfluga
Citronfjäril

Apis mellifera
Surphidae
Gonepteryx rhamni

Jordhumla
Stenhumla

Bombus terrestris
Bombus lapidarius

Svartmyra
Gråtrut

Lasius niger
Larus argentatus
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Syd- och Nordgant

NSBakom

Bonnier

Trygghansa

SEB
Katsan

Huddinge

WSP

Silltrut

Larus fuscus

Stenhumla

Bombus lapidarius

Gråtrut

Larus argentatus

Silltrut

Larus fuscus

Stenhumla

Bombus lapidarius

Husfluga
Svartmyra
Citronfjäril

Musca domestica
Lasius niger
Gonepteryx rhamni

Röd skogsmyra

Formica rufa

Skata

Pica pica

Kråka

Corvus corone

Svingelgräsfjäril
Tjugotvåprickig nyckelpiga

Lasiommata megera
Psyllobora vigintiduepuntata

Sjuprickig nyckelpiga

Coccinella septempunctata

Jordhumla
Stenhumla

Bombus terrestris
Bombus lapidarius

Sädesärla

Motacilla alba

Trollslända
Jordhumla
Stenhumla
Ringduva
Sädesärla

Odonata sp.
Bombus terrestris
Bombus lapidarius
Columba palumbus
Motacilla alba

Skata

Pica pica

Geting

Vespula vulgaris

Svartmyra

Lasius niger

Geting
Honungsbi
Jordhumla

Vespula vulgaris
Apis mellifera
Bombus terrestris

Bladlus

Aphidoidea sp

Honungsbi
Jordhumla

Apis mellifera
Bombus terrestris

Stenhumla

Bombus lapidarius

Kaja

Corvus monedula

Figur. 10. Trädgårdsnäcka som befann sig på Katsans tak.
Foto: Michaela Lundberg
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Växter
Då de arter som är med i beräkningarna inte är alla de arter som återfanns på taken så finns det en
utförlig artlista över växter i Appendix I, detta för att de provrutor som jag använde mig av i de
statistiska analyserna inte innehöll alla arter. Eftersom de flesta av de besökta taken var sedumtak så är
arter från familjen Crassulaceae överrepresenterade bland örterna. Vanligt förekommande arter från
andra familjer var till exempel maskros och olika typer av fibblor, båda tillhörande familjen
Asteraceae. Även en annan grupp av samma familj fanns representerade på flera tak, olika typer av
tistlar. Bland mossorna fanns till exempel bergklomossa (Hypnum cypressiforme) och brännmossa
(Ceratodon purpureus) representerade på flera av taken, båda vanliga arter av mossa. Även
gruskammossa (Abietinella abietina) fanns på flera av taken, medan enbjörnmossa (Polytrichum
juniperinum), kalkbackmossa (Homalothecium lutescens) och bräkenfickmossa (Fissidens
osmundoide) endast fanns på varsitt tak. De lavar som återfanns på taken var främst från släktena
filtlavar (Peltigera) och bägarlavar (Cladonia).

Antal arter

Resultatet av det totala antalet arter på tak visade att Katsan har överlägset flest arter (48) medan
Nord- och SydGant har minst antal (6). I tabellen kan man också se att de flesta av arterna på Katsan
ingår i gruppen övrigt, medan SÖS har de flesta av sina arter i sedumgruppen. Man kan också se att
SEB har ett högt antal mossor och lavar jämfört med de flesta andra taken.

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Övrigt
Lav
Mossa
Sedum

Figur 11. Totala antalet arter på taken och fördelningen av dessa arter.

Sammanlagda yttäckningen räknades ut genom att slå samman de tio provrutor som fanns för varje tak
och procenten av olika artgrupper varierar mellan de olika taken (Figur 12). Katsan skiljer sig stort
ifrån övriga tak genom att domineras av gruppen övrigt. Inom gruppen övrigt återfinns alla växter som
inte faller under sedum eller mossa såsom arter från familjen Asteraceae. Exempelvis har Bonnier,
Trygghansa och SÖS väldigt hög andel sedum och taken i Nacka Strand; Banan, Sydgant och
Nordgant tillsammans med SEB och WSP har relativt hög andel mossa. De tak med störst mängd lavar
är SEB och NSBakom, och de fyra taken placerade i Nacka Strand (Banan, Sydgant, Nordgant och
NSBakom) har störst andel tom yta. Taken WSP, SÖS, Bonnier och Katsan har ingen vegetationsfri
yta.
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Täckning (%)

100
80
Tomt

60

Övrigt
40

Mossa

20

Lav
Sedum

0

Figur 12. Den procentuella yttäckningen av olika artgrupper. I gruppen Övrigt faller
växter som inte är sedum eller mossa, och gruppen Tomt symboliserar den yta där det
under inventeringen inte fanns några växter överhuvudtaget.

Som tidigare beskrivet så grupperade jag in de olika arterna i grupper, och det var datat från detta som
utgjorde grunden för t-testen. Syftet med de t-test var att testa om det fanns någon signifikant skillnad i
täckning för gruppen där taken lutade jämfört med taken som var platta. Testet visade att det inte fanns
någon sådan skillnad i någon av artgrupperna (tabell 5). I tabell 6 kan man dock se att det finns en
skillnad mellan taken med eller utan någon form av skötsel i en av artgrupperna. Signifikant skillnad
finns i artgruppen sedum, där man med hjälp av Figur 12 kan se att det är mer sedum på de tak som
har skötsel än de utan. Det fanns även en tendens till skillnad mellan mossorna på taken med eller utan
skötsel (tabell 6). Det är då en fråga om att det finns mer mossa på de tak som inte har någon form av
skötsel. Denna skillnad är dock inte statistiskt säkerställd.
Tabell 5. Effekt av lutning på täckning av olika
växtgrupper (f.g. = 9)

Tabell 6. Effekt av skötsel på täckning av olika
växtgrupper (f.g. = 9)

Grupp

Grupp

t

p

Sedum
Lav
Mossa
Övrigt

-6.2344
1.0326
2.237
0.3785

0.00015
0.3287
0.0520
0.7138

Sedum
Lav
Mossa
Övrigt

t
-1.9705
-0.9241
1.70458
-1.6175

p
0.0802
0.3796
0.1222
0.5522

I ordinationen har de olika växterna inte sorterats in i artgrupper, utan räknas var och en för sig. För att
få ett tydligt resultat av ordinationen gjordes först en omgång där alla taken var med. Resultatet kan
ses i Figur 13, där man tydligt ser att taket Katsan (intensivt tak) ligger långt från de andra taken
(extensiva). Grafen visar att Katsans artsammansättning och fördelning är väldigt olik de andra takens.
I denna upplösning ser istället de andra taken relativt lika ut. Man kan dock se att SÖS (SOS i figuren)
inte följer samma mönster som de övriga extensiva taken. Det syns även att SÖS inte skiljer sig från
de andra extensiva taken på samma sätt som det Katsan gör.
För att öka upplösningen gjordes ytterligare en ordination, där datat från Katsan uteslöts. Resultatet
visas i Figur 14, där man tydligare kan se att artsammansättningen på SÖS avviker ifrån de andra
taken.
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Ordinationen upprepades ännu en gång, denna gång utan vare sig Katsans eller SÖS data, för att kunna
se de mer ihop klumpade taken tydligare och se om de skiljer sig åt (Figur 15). Det man kan se är att
det finns en gruppering åt vänster sida av grafen, där Trygghansa, Huddinge och WSP ingår. Man ser
även att Syd- och Nordgant ligger väldigt lika, och att Banan skiljer sig från de flesta övriga med
möjligtvis likheter med SEB. Bonnier, SEB och NSBakom ligger i mitten av grupperingen. Förutom
att se vilka av taken som ser lika ut så kan man se att ytan för Banan sammanfaller väldigt lite med de
övriga ytorna. Detta visar att även om Banan är mycket mer lik de andra taken än både SÖS och
Katsan så skiljer det sig till en viss del från de övriga taken och har också betydligt mindre variation
mellan provrutorna.

Figur 13. Ordination där alla taken är inkluderade.

Figur 14. Ordination där Katsan är exkluderad.
18

Figur 15. Ordination där Katsan och SÖS är exkluderade.

Diskussion
Det är svårt att med säkerhet se några statistiskt signifikanta svar i detta arbete, främst eftersom de är
så få tak med i mätningarna. Detta gör att de flesta slutsatser som jag försöker dra ej kan testas
statistiskt. Anledningen till att arbetet omfattar få tak är främst svårigheten att få information var man
kan hitta dessa tak. Det finns tyvärr inte så många tak i Stockholmsområdet, och flera av dem är för
nya (mindre än två år sedan de anlades) för att kunna jämföras med övriga. Dessutom försvåras
utvärderingen av att det oftast saknas dokumentation om de tak som finns och att alla taken inte är
gjorda för att man ska kunna beträda dem. Därför har slutsatserna låg statistisk styrka, och det krävs
stora skillnader mellan grupperna för att det ska synas i resultatet. Det fanns andra faktorer som hade
kunnat vara intressanta, till exempel en jämförelse mellan tak av olika ålder, men på grund av de få
observationerna så skulle det vara väldigt svårt att gruppera taken.

Evertebrater och fåglar
De fåglar som återfanns på taken är relativt vanliga i Stockholmsområdet, till exempel duvor och
skator, men det är intressant att fåglar väljer att lägga sina bon där. Katsan skiljer sig avsevärt från de
övriga taken, eftersom det där fanns en åtgärd för att hålla speciellt olika typer av måsfåglar borta från
taken. Detta görs genom ett läte som aktiveras några gånger i timmen, och det ska då skrämma bort
fåglar från att både vistas och häcka på taket. På Huddingetaket fanns även döda fåglar, troligen där
för att de flugit in i fönstren som finns på väggarna runt taket.
Det kan diskuteras om detta är en positiv eller negativ sak, eftersom det säkerligen går att använda
taken som en plats där fåglar tillåts bygga bon, där det behövs en yta där de kan få vara ifred. I och
med att de gröna ytorna i städer minskar så minskar även platser för olika fåglar att lägga sina bon,
vilket kan leda till en minskning av antalet fåglar i städer.
I Bolund & Hunhammar (1999) framhålls vikten av att ha bibehållna ekosystem även i städer. Det kan
också vara viktigt att skilja på vilken typ av fåglar man vill ha på taken. Av egen erfarenhet så kan det
vara besvärligt att ha till exempel en häckande silltrut (Larus fuscus) på taken, eftersom de försvarar
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sina ungar och kan attackera inkräktare. Det har under de senaste årtiondena skett en minskning i
populationen av silltrutar, och 2010 klassades den i Artdatabanken som NT (nära hotad)
(Artdatabanken 2010). Man är inte säker på exakt vad som gör att populationen har minskat, men en
teori är att de blir störda. Beroende på vilken typ av grönt tak och hur byggnaden ser ut så skulle gröna
tak kunna fungera som en plats där de kan häcka ifred. Detta skulle ge fler häckningsplatser och göra
att konkurrensen med gråtruten, som också kan hota arten, skulle minska. Förutom att måsfåglar har
en tendens att bli aggressiva om man närmar sig så är både duvor och måsfåglar dessutom kända för
att skita ner, vilket gör att fåglar blir mindre populära hos de som sköter byggnaderna.
På alla taken återfanns pollinerande insekter framför allt kunde noteras att mängden humlor var stor på
dessa tak, mycket kring de sedumarter som fanns på taken. Det fanns även getingar på nästan alla tak
och en hel del bin. Detta ger intrycket att framför allt sedumarter är attraktiva för dessa insekter. Dessa
insekter har ofta en viktig roll i ekosystemen eftersom de hjälper till att sprida växtarter vidare och
pollinera dem. En del fjärilar hittades också på taken och dessa är ofta något som ses positivt. Det
finns åtgärdsprogram för hotade arter som omfattar flera olika arter av fjärilar (Naturvårdsverket
2010.).
En förvånande upptäckt på ett av taken, Katsan, var trädgårdssnäckor. Dessa kan troligen inte ha
kommit med några fåglar eftersom det finns en apparat på taket som skrämmer bort dem. En möjlig
teori är att de kommit med jordmassan som placerades på taket från början, och eftersom det inte finns
några naturliga fiender så har de kunnat föröka sig ostört. Annars är gröna tak troligen en ganska utsatt
miljö för djur med fåglar som predator, eftersom sikten vanligtvis är bra, inga växter är speciellt
skymmande och jordlagret för tunt för de flesta att gömma sig i. Det fanns spår av andra snäckor på till
exempel Huddingetaket, men dessa var trasiga och troligen ditsläpade av någon fågel.

Växter
Det visade sig att det fanns en skillnad mellan hur mycket sedum som täckte taket beroende på om det
fanns någon slags skötsel av taket. Det visade sig även finnas en sådan tendens hos mossorna. Detta
kan bero på vilken typ av skötsel som skedde på dessa tak. Exempelvis utfördes det ogräsrensning på
en del av dessa tak, vilket gynnar de växter som inte rensas bort, i detta fall de arter av sedum som
finns på taken. Det gynnar dem på så sätt att andra växter inte får chans att utkonkurrera dem eller
sprida sig i samma hastighet som om de andra växterna hade fått växa fritt. Den tendens man ser hos
mossorna innebär att det finns mindre mängd mossa på de tak som har skötsel, vilket kan bero på
åtgärder som endast gynnar sedum och de örter man vill ha på taken. I ordinationen kan man inte se att
taken med skötsel skiljer sig från dem utan. Till exempel så ligger SEB (ingen skötsel) väldigt nära
Bonnier (skötsel).
Analysen som behandlade skillnad mellan taken som lutade eller ej, visade ingen skillnad i mängden
av de olika artgrupperna. Precis som vid analysen av skötseln kan detta bero på att antalet tak var så få
att eventuell skillnad inte syns. Det kan även bero på att skillnaden i lutning inte påverkar dessa tak
eller att det måste vara en viss lutning för att det ska göra skillnad. Den lutning som funnits på dessa
tak har varit liten, framförallt på Banan, medan Nord- och Sydgant hade lite mer lutning.
I ordinationen kunde man tydligt se att Katsan och SÖS stack ut från resten av gruppen. Eftersom
Katsan är det enda intensiva taket så är den skillnaden inte så förvånande, det var ytterst få av de
dominerande arterna på Katsan som återfanns på de andra taken. Katsan har hela 46 arter som faller
inom gruppen ”övrigt” och det fanns inte en enda sedumart på taket från början men under inventering
2013 påträffades en. Det tjocka jordlagret gör att växterna inte behöver vara lika tåliga som på ett
extensivt tak, vilket verkar leda till att andra växter etablerar sig. Katsan startade med endast tre arter,
20

men har numera 48 arter, en avsevärd ökning. Det kan finnas en förklaring i att det fanns frön i
fröbanken, men detta finns det tyvärr ingen dokumentering om. Inget av de andra taken har den
funktionen, utan har ett visuellt syfte istället. Men det Katsan visar är att ett grönt tak kan användas
som en utemiljö, trots att det inte sker någon regelbunden skötsel av det vilket innebär att den årliga
kostnaden inte är så hög. SÖS skiljer sig från resten av taken genom att ha andra sedumarter. Istället
för några av de vanligaste, vit och gul fetknopp, så finns till exempel stor fetknopp (Sedum rupestre)
och lydisk fetknoppp (Sedum lydium). Eftersom jag inte lyckats få reda på vilka som gjort taket så är
det svårt att säga om det finns ytterligare skillnader mellan SÖS och övriga tak. Enligt Johan Thiberg
så är dessa växter som finns på taket inte odlade i Sverige, utan nere i sydligare delar av Europa, vilket
kan leda till att de reagerar annorlunda på det svenska klimatet. Men Thiberg säger även att eftersom
SÖS tak är så skyddat, i och med att det har flera höga byggnader runt om, så kanske det inte blir lika
påverkat som ett tak med en större utsatthet för vädret. De växter som verkar ha etablerat sig på
sedumtaken är växter som är relativt vanliga i Sverige, till exempel maskrosor, olika fibblor (båda från
familjen Asteraceae) och en del träd som spridit sig från närliggande områden (till exempel tall, lönn
och björk).
De arter av mossor som hittades på taken var en del relativt vanliga, till exempel bergklomossa och
brännmossa. En del av mossorna som påträffades kräver relativt högt pH, medan till exempel
enbjörnmossa oftast finns på sur mark (Hallingbäck 2000). Denna mossa fanns på Bonniers tak,
tillsammans med brännmossa som i sin tur inte är beroende av pH. Om man tittar på pH för taket så
ligger det på 7,61, vilket visar att enbjörnmossan inte verkar kräva så sur mark, i alla fall inte på
Bonniers tak. Även spärraggmossan kräver lite sur mark (Hallingbäck 1996), och den återfanns på
NSBakom (pH 7,61) och SEB (pH 7,73). Dessa tre tak ligger alla över neutralt pH, vilket gör att man
undrar varför man hittar dessa arter här. En av de andra mossarterna, kalklockmossa (Homalothecium
lutescens), som hittades på Trygghansa kräver en kalkrik jord. Trygghansas jord har ett pH på 7,86,
vilket är det högsta av de undersökta taken i detta arbete, vilket kan förklara att den mossan endast
hittades där.
I denna undersökning har det visat sig att, med undantag av Katsan, finns det relativt få växtarter på
dessa tak. Cook-Patton & Bauerle (2012) diskuterar främst skillnaden mellan monokulturer och
sammansättningar av flera arter, men eftersom det verkar finnas en del arter som sprider sig naturligt
till taken är frågan om det behövs en stor variation från början. Frågan är istället om det finns sätt att
utforma taken så att det blir lättare för olika växtarter att etablera sig och även fortsätta frodas. I ett
försök med huvudfokus på diversitet (Lundholm et al. 2010) fann man dock att även då en diversitet
av arter generellt ökar vissa positiva effekter av taken så är det inte säkert att en viss kombination av
arter har en positiv effekt. De provade där flera olika kombinationer, främst med olika typer av gräs,
och fann att kombinationerna var olika framgångsrika. Cook-Patton & Bauerle (2012) sammanfattar
en studie där man undersökt hur diversitet av arter påverkar funktionen för de gröna taken. Genom att
diversiteten i sig inte behöver ge en positiv effekt så behövs mer forskning på specifika arter och hur
olika kombinationer av arter fungerar tillsammans för att hitta optimala lösningar. Det gör också att
vikten av designen av taken framhävs.

Markförhållanden
En av de faktorer som kan visa skillnad mellan taken i ordinationen kan vara hur markförhållandena
skiljer sig. Dessa är såklart också påverkade av till exempel eventuell skötsel av taken. Ett exempel på
skötsel kan vara gödsling, vilket kan innebära tillförsel av både fosfor och kväve. WSP är ett av taken
där det framgått att gödsling har skett, då med medel som innehöll båda ämnena plus flera andra
21

ämnen. Det taket är helt utan skötsel och relativt gammalt, men inte heller detta tak avviker i
ordinationen.
Om man tittar på hur markförhållandena förhåller sig till hur taken grupperas i ordinationen så ser man
alltså inget tydligt samband, framför allt så sticker inte Katsan eller SÖS ut speciellt på något sätt. De
antydningar till gruppering som finns i figur 14 verkar inte vara kopplade till markförhållandena,
förutom att man kan se likhet mellan Bonnier och SEB i fråga om halter av de olika ämnena i marken.
De ligger även över varandra relativt mycket i figuren.

Sammanfattning
I detta arbete har jag undersökthur gröna tak ser ut, hur deras markkemi är och vilka arter som finns
närvarande. Eftersom det endast fanns ett fåtal tak att undersöka så är den statistiska delen inte så
säker. Det har visat sig att det finns mer än bara sedum på de så kallade sedumtaken som är med i
undersökningen. Det har även visat sig att det finns stor diversitet på ett intensivt tak som endast
startade med tre arter. Det verkar gå att få taken att utvecklas olika i fråga om arter med hjälp av olika
typer av skötsel och det finns data som visar att även tak som inte haft något slags underhåll på över
20 år fortfarande har de flesta arter kvar och frodas. Det finns forskning som visar att till exempel
sedumarter inte är den mest effektiva i vissa tänkta funktioner för taket, till exempel isolering, men
detta arbete visar att dessa växter verkar vara populära hos de pollinatörer som är närvarande i staden.
Fåglar verkar kunna häcka på taken, vilket är positivt i fråga om skydd för dem, men kan skapa
konflikter eftersom de kan kontaminera eller störa människorna som jobbar med och på taket.
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Appendix
Kärlväxter
Svenska

Vetenskapligt namn

Genomsnittlig procent av takytan
(arter ej representerade i
provrutor är markerade med ---)

Gul Fetknopp
Kantig fetknopp
Kaukasiskt Fetblad
Stensöta
Vit Fetknopp

Sedum acre
Sedum sexangularea
Sedum spirium
Polypodium vulgare
Sedum album

18,8 %
------20,1%

Gul fetknopp
Smaragdfetblad
Vit fetknopp

Sedum acre
Sedum florifeum
Sedum album

--2,4 %
45,1 %

Gul fetknopp
Smaragdfetblad
Vit fetknopp

Sedum acre
Sedum florifeum
Sedum album

--2,4 %
49,6 %

Gul fetknopp
Harklöver
Kauskasisk Fetblad
Maskros
Stenbräken
Slåtterfibbla
Smaragd fetblad
Stensöta
Tall
Vit fetknopp

Sedum acre
Trifolium arvense
Sedum spurium
Taraxacum grupp Vulgaria
Cystropteris fragilis
Hypochoeris maculata
Sedum florifeum
Polypodium vulgare
Pinus sylvestris
Sedum album

0,7 %
0,5 %
------0,4 %
24,1 %
--0,03 %
10,0 %

Alm
Gul fetknopp
Kaukasiskt fetblad
Maskros
Mongoliskt fetblad
Sibiriskt fetblad
Slåtterfibbla
Vit fetknopp

Ulmus glabra
Sedum acre
Sedum spurium
Taraxacum grupp Vulgaria
Sedum ewersii
Sedum hybridum
Hypochoeris maculata
Sedum album

--3,7 %
0,3 %
--4,5%
----37,2 %

Gul fetknopp
Kaukasiskt fetblad
Kärleksört

Sedum acre
Sedum spurium
Sedum telephium

1,0 %
13,8 %
---

Bananhuset

Sydgant

Nordgant

NSBakom

Bonnier

Trygghansa
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Körsbär
Maskros
Mongoliskt fetblad
Stenbräken
Smaragd fetblad
Vit fetknopp
Åkermolke

Prunus avium
Taraxacum grupp Vulgaria
Sedum ewersii
Cystropteris fragilis
Sedum florifeum
Sedum album
Sonchus arvensis

----6%
--12,5 %
40,0 %
---

Gul fetknopp
Vit fetknopp
Mongoliskt fetblad
Smaragd fetblad
Stenbräken

Sedum acre
Sedum album
Sedum ewersii
Sedum florifeum
Cystropteris fragilis

--5,4 %
5,6 %
3,8 %
---

Alm
Alsikeklöver
Berberis
Bergdunört
Bergrör
Bergven
Björk
Brännnässla
Flenört
Fläder
Fårsvingel
Getväppling
Gråbinka
Gråbo
Hagfibbla
Hallon
Humle
Hönsarv
Kanadabinka
Kanadensiskt gullris
Korsört
Kråkvicker
Kärleksört
Käringtand
Lönn
Maskros
Mattram
Mjölkört
Måbär
Nyponros

Ulmus glabra
Trifolium hybridum
Berberis vulgaris
Epilobium montanum
Calamagrostis epigeios
Agrostis vinealis

SEB

Katsan

Pilört
Pipdån
Rödklöver

Betula pendula
Urtica dioica
Scrophularia nodosa
Sambucus nigra
Festuca ovina
Anthyllis vulneraria
Erigeron acer
Artemisia vulgaris
Hieracium sect. Vulgata
Rubus idaeus
Humulus lupulus
Cerastium fontanum
Conyza canadensis
Solidago canadensis
Senicio vulgaris
Vicia cracca
Sedum telephium
Lotus corniculatus
Acer platuanus
Taraxacum grupp Vulgaria
Tanacetum parthenium
Epilobium augustifolium
Ribes alpinum
Rosa dumalis
Polygonum lapathifolium
palladium
Galeopsis tetrahit
Trifolium pratense
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0,4 %
7,8 %
5,6 %
1%
28,0 %
21,0 %
------------------------------------0,004 %
18,5 %
---------------

Huddinge

1,2 %

Rödven
Rönn
Sandnarv
Stinknäva
Svinmålla
Sälg
Tussilago
Tuvtåtel
Vitklöver
Vägtistel
Åkerkårel
Åkertistel
Åkervinda
Åkerviol

Agrostis capillaris
Sorbus aucuparia
Arenaria serpyllifolia
Geranium robertianum
Chenopodium album
Salix caprea
Tussilago farfara
Deschampsia cespitosa
Trifolium repens
Cirsium vulgare
Erysimum cheiranthodies
Cirsium arvense
Convolvulus arvensis
Viola arvensis

------------2,0 %
--4,4 %
--3,2 %
-----

Vit fetknopp
Korsört
Smaragdfetblad
Mongoliskt fetblad
Kamtjatkafetblad

Sedum album
Senicio vulgaris
Sedum florifeum
Sedum ewersii
Sedum kamtschaticum

33,3 %
--16,9 %
5,3 %
2,12 %

Vit fetknopp
Gul fetknopp
Smaragdfetblad
Korsört
Vårtbjörk
Mongoliskt fetblad
Kaukasiskt fetblad

Sedum album
Sedum acre
Sedum florifeum
Senicio vulgaris
Betula pendula
Sedum ewersii
Sedum spurium

18,2 %
6,5 %
2,7 %
----7,0 %
4,9 %

Smaragdfetblad
Kaukasiskt fetblad
Rödsvingel
Ängsgröe
Stor fetknopp
Lydisk fetknopp
Kantig fetknopp
Cirkelfetblad

Sedum florifeum
Sedum spurium
Festuca rubra
Poa pratensis
Sedum rupestre
Sedum lydium
Sedum sexangulare
Sedum anacampseros

5,9 %
----25,6 %
29,6 %
12,8 %
24,0 %
1,7 %

WSP

SÖS

Mossor
Svenska

Vetenskapligt namn

Bergklomossa

Hypnum cupressiforme

Bananhuset
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Genomsnittlig procent av takytan
(arter ej representerade i provrutor är
markerade med ---)
6,2 %

Sydgant
Brännmossa
Bergklomossa

Ceratodon purpureus
Hypnum cupressiforme

78,6 %
0,8

Brännmossa
Bergklomossa

Ceratodon purpureus
Hypnum cupressiforme

76,1 %
2,8 %

Späd krypmossa
Spärraggmossa
Gruskammossa
Brännmossa

Amblystegium serpens
Racomitrium elongatum
Abietinella abietinia
Ceratodon purpureus

--24,9 %
15,2 %
---

Brännmossa
Enbjörnmossa

Ceratodon purpureu
Polytrichum juniperinum

25,0 %
7,1 %

Kalklockmossa
Späd krypmossa

Homalothecium lutescens
Amblystegium serpens

--22,5 %

Bergklomossa
Spärraggmossa
Gruskammossa
Brännmossa
Bräkenfickmossa

Hypnum cupressiforme
Racomitrium elongatum
Abietinella abietinia
Ceratodon purpureus
Fissidens osmundoides

25,5 %
39,0 %
0,7 %
-----

Gräsmossa

Brachythecium sp.

6,9 %

Gräsmossa

Brachythecium sp.

40 %

Brännmossa
Gräsmossa

Ceratodon purpureus
Brachythecium sp.

58,9 %
---

Bryummossa
Späd krypmossa

Bryum sp.
Amblystegium serpens

-----

Nordgant

NSBakom

Bonnier

Trygghansa

SEB

Katsan
Huddinge
WSP

SÖS

Lavar
Svenska

Genomsnittlig procent av takytan
Vetenskapligt (arter ej representerade i provrutor är
namn
markerade med ---)

Bägarlav
Filtlav

Cladonia sp.
Peltigera sp.

0,2 %
---

Flitlav

Peltigera sp.

1,9

Filtlav

Peltigera sp.

0,7 %

Bananhuset

Sydgant
Nordgant
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NSBakom
Filtlav
Bägarlav
Annan filtlav

Peltigera sp.
Cladonia sp.
Peltigera sp.

Trygghansa

3,2 %
2,8 %

---

Filtlav

Peltigera sp.

Bägarlav
Filtlav
Islandslav
Annan bägarlav
Pigglav
Annan filtlav

Cladonia sp.
Peltigera sp.
Cetraria islandica
Cladonia sp.
Cladonia uncialis
Peltigera sp.

17,7 %
1,2 %
---------

Filtlav

Peltigera sp.

2,4 %

Bägarlav
Filtlav

Cladonia sp.
Peltigera sp.

--1,8 %

SEB

Huddinge
WSP
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