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Introduktion 
Gröna tak syftar på att fördröja och minska avrinning från taket för att bidra till minskad 

översvämningsrisk i avrinningsområdet. Samtidigt  kan gröna tak bidra till biodiversitet genom 

att erbjuda plats för växtlighet. En byggnad på VAKINs reningsverk på Ön i Umeå som 

uppfördes år 2014 förseddes med ett grönt tak. Taket i Umeå är ovanligt på två sätt. Först så 

har takets byggt i nordiskt klimat där det inte finns många erfarenheter kring hur bra gröna 

tak fungerar för att minska avrinningen. Sen så är taket utformad i flera sektioner med ganska 

branta lutningar (se Figur XX) som skulle kunna påverka takets hydrologiska prestanda. Denna 

rapport syftar därför på att utvärdera takets funktion sett till mängden avrinning som genereras. 

 

Figur 1: översiktsbilder av gröna taket i Umeå. 

Anläggningsbeskrivning 
Taket byggdes i 2014 och täcker nästan hela byggnaden, dock finns det några lägre delar av 

byggnaden där ett traditionellt papptak har används. Totalt är gröna taket 2949 m2. Takvinklar 

varierar mellan 8 och 38 grader. Inte hela taket var kopplat till ledningen där avrinningen 

mättes. Ytan som rinner till mätpunkten är 2330 m2 stor. Jordsubstratets tjocklek (uppmätt på 

plats) varierar mellan 42 och 92 mm. Vegetationen på taket är en blandning av gräs och sedum 

och substratet består av krossat tegel. 

Tabell 1: nyckeltal för gröna taket vid VAKIN i Umeå. 

 Hela taket Takdel för 
uppmätt avrinning 

Grön yta (m2) 2949 2330 

Hårdgjord yta (m2)  615  170 

Substrat tjocklek, min (mm) 42   42 

Substrat tjocklek, max (mm) 92   80 

Substrat tjocklek, medel 
(mm) 

63   61 

Takvinkel, min-max (°) 8 - 38 12 - 38 

 



 

Flödesmätningen installerades och finreglerades under hösten 2017. En kombination av två 

mätmetoder användes: en så kallad tipping bucket som är mer pålitligt för låge flöden (upp till 

25 L/min) och en area-hastighetssensor som är mer pålitligt för höga flöden. 

Mätuppställningen visas i Figur XX. Mätutrustningen var installerad till 6 november 2020. 

 

Figur 2: översikt av flödesmätningen. Till vänster syns hur vattnet leds från inkommande ledning (högst upp till 
vänster) genom en PVC ledning (där area-hastighetssensor är installerad, inte synligt på bilden) till lådan som 
innehåller tipping bucket mätaren (detaljbild till höger). 

 

Nederbörd mättes på avloppsanläggningen av VAKIN med en tipping bucket mätare med en 

upplösning på 0.2 mm. Vid tillfällen där data inte var tillgängligt användes istället data från en 

mätstation på Umeå universitet. 

Utvärdering av data 
Uppmätt avrinning för olika regntillfällen kan jämföras med avrinningen som skulle ha kommit 

från ett traditionellt plåttak. För traditionella tak antas det att första 0.5 mm nederbörd inte 

rinner av alls, och att all nederbörd efter det blir till avrinning. Jämförelse mellan gröna och 

traditionella tak visas i Figur XX. Det är tydligt att gröna taket minskar avrinningen märkbart 

för de flesta tillfällen. För några små tillfällen syns att gröna taket skulle ha gett mer avrinning 

än ett vanligt tak. Detta berör troligen på mätfel i nederbörd och/eller avrinningen. För större 

regntillfällen (> 10 mm) syns det att avrinning från gröna tak är omkring 50% av avrinning 

från ett plåttak. 

Sammanlagd över alla uppmätta regntillfällen under hela mätperioden kom det 953 mm regn. 

Avrinning från gröna taket uppgick bara till 416 mm, så avrinning minskades med 56% jämfört 

med regnet. 



 

 

Figur 3: avrinning från gröna taket för regntillfällen av olika intensitet. 

 

Sammanfattning av reducering av avrinningsvolymen för alla regntillfällen sammanfattas i Figur 

XX. Eftersom de flesta regntillfällen är mindre (< 10 mm) så lyckas gröna taket uppnå en hög 

grad av reducering av avrinningsvolym. 

 

Figur 4: histogram av reducering av avrinning för gröna taket jämfört med ett hårdgjort tak. 

I Figur XX visas ett exempel på ett regntillfälle där avrinning från gröna taket i Umeå jämförs 

med (uppskattad) avrinning från ett liknande hårdgjord tak. Det syns tydligt att taket klarar av 

att undvika avrinning helt och hållet från första regnperioden. I den senare perioden blir det 

dock en del avrinning från gröna taket med, men avrinningen är både mindre och senare. Vid 

flera större regn som sker kort på varandra så blir denna effekt ännu tydligare, se Figur XX. 

Det första regnet genererar väldigt liten avrinning från gröna taket, men för andra regnet kort 

därpå så har takets fördröjningskapacitet inte återställts än och avrinning blir nästan lika stor 

som den hade varit för ett vanligt tak. 



 

 

Figur 5: exempel på avrinning från gröna taket jämfört med ett traditionellt tak. 

 

 

Figur 6: exempel på avrinning från gröna taket jämfört med ett traditionellt tak. 

  



 

Slutsatser 
Baserad på mätningar av avrinning från ett grönt tak i Umeå har takets prestanda sett till 

fördröjning och minskning av avrinning jämfört med ett traditionellt tak utvärderats. Resultat 

visar att taket uppnår en hög grad av fördröjning för de flesta regntillfällen. När flera 

regntillfällen inträffar kort på varandra blir dock takets förmåga att fördröja senare regn 

begränsad. 

Det sistnämnda är förmodligen relaterad till taksubstratets begränsade tjocklek (6 cm). För att 

ytterligare öka fördröjningen vid nya tak kan därför tjockare substrat vara ett alternativ. 

 

Vill du veta mer? 
Kontakta Ico Broekhuizen, ico.broekhuizen@ltu.se 

 

Författaren vill gärna tacka VAKIN för tillgång till anläggningen och regndata och Anna 

Magnusson, Joel Lönnqvist och Peter Rosander för deras arbete med flödesmätningen. 
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