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Sammanfattning
Eftersom klimatförändringarna förändras och konstant ökar bidrar det till en högre
medeltemperatur, att isen smälter och att ekosystemet påverkas. Detta kommer då
leda till ett varmare klimat vilket medför ökad nederbörd och mildare vintrar. En av
orsakerna är urbanisering vilket betyder att människor flyttar till städer. För att
lyckas förändra klimatet krävs internationellt samarbete och gemensamma mål.
Vid norra Brynäs i Gävle kommun pågår just nu arbete runt området där Läkerolfabriken en gång stod. Gamla Läkerolområdet kommer slutligen bli Godisfabriken.
Där kommer det uppföras ett parkeringshus till det nybyggda bostäderna. Syftet
med denna studie är att jämföra metalltak, gråa betongtak och gröna tak inom de två
aspekterna dagvattenhantering och temperatur, därefter analysera vilket alternativ
av dessa tre tak som skulle vara mest fördelaktigt för Godisfabrikens parkeringshus.
De fokuserade taken var grönt-, metall- och betong tak. Ett grönt tak är då taket är
helt eller delvis täckt av ett lager vegetation. Metalltak är olika plåttak med stål och
aluminium-zink, gråa tak syftar på betongbjälklag som fungerar både som golv och
tak. En byggnads tak påverkar vilken lufttemperatur omgivningen har, även takets
lutning samt växtlighet och byggnaderna runt om. Ett annat problem med urbanisering och varmare klimat är dagvattenhanteringen, vilket innebär regn- och smältvatten från bland annat tak, parkeringsytor och andra hårdgjorda ytor.
Metoden innefattar en litteraturstudie samt beräkningar. Litteraturstudien gav forskning om temperatur för samtliga tak samt dagvattenhantering för gröna tak. Beräkningar genomfördes för dagvattenhantering och temperatur med dess flöde, absorption, reflektans och värmeöverföring.
Litteraturstudien och beräkningarna visade att gröna tak har ett högt SRI (Solar Reflectance Index) värde på 80 medan resterande tak låg på runt 40. Ju högre SRI
desto lägre yttemperaturer på materialet. Detta bevisas i båda metodvalen då gröna
tak enligt litteraturstudie fick en maximal yttemperatur på 38 °C och 48 °C enligt
beräkningarna. De hade även ett dagvattenflöde på 1,97 l/s, vilket är mindre än
hälften av vad metalltaken på 4,93 l/s fick vid beräkningarna och kan enligt litteraturstudien bevara mer än 50 % av regnvattnet. Då gröna tak hade både låga luft- och
yttemperaturer samt längre avrinningstid och mest absorberat vatten visar det att
gröna tak är ett mer lämpligt val än metall- och gråa betongtak.
Nyckelord: Dagvattenhantering, urban heat island, lufttemperatur, yttemperatur,
gröna tak, betongtak, metalltak
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Abstract
Since climate change increases and changes constantly, it contributes to higher average temperatures, ice melting and has a great impact on our ecosystem. This will
then lead to a warmer climate, which means increased precipitation and milder winters. One of the reasons to climate change is urbanization, meaning people moving
to the cities. To succeed in changing the climate, international cooperation and
common goals are required. At the northern part of Brynäs, in the municipality of
Gävle, work is currently in progress around the area where the factory of Läkerol
was once standing. The area continues to be rebuilt and the outcome will eventually
be called Godisfabriken. There, amongst other, a car park will be built for the newly
built homes. The aim of this study is to compare metal roofs, grey concrete roofs
and green roofs within the two aspects of stormwater management and temperature. Then analyse which alternative of these three roofs would be most advantageous for the car park of Godisfabriken.
The focused roofs are green, metal and concrete. A green roof is when it's completely or partly covered by a layer of vegetation and metal roofs are different sheet
roofs with steel and aluminium-zinc. Grey roofs are made of concrete which works
as both floor and ceiling. A building's roof affects which air temperature the surroundings has with its slope, vegetation and surrounding buildings. Another problem with urbanization and a warmer climate is stormwater management, which
means rain and melted snow from roofs, parking areas and other hard surfaces.
The method includes a literature study and calculations. The literature study gave
research on temperature for all roofs as well as stormwater management for green
roofs. Calculations were made for stormwater management and temperature with
its flow, absorption, reflectance and heat transfer.
The literature study and the calculations showed that green roofs have a high SRI
value of 80 while the remaining roof is at around 40. The higher SRI, the lower surface temperatures on the material. This is proven in both methods when green roofs
according to the literature study received a maximum surface temperature of 38 °C
and 48 °C. According to the literature study green roofs can preserve more than 50
% of the rainwater. They also had a water flow rate of 1.97 l/s, which is less than
half of what the metal roof got in the calculations. Since green roofs had both low air
and surface temperatures, as well as longer drainage times and most absorbed water,
green roofs are a more suitable choice than metal and grey concrete.
Keywords: stormwater management, urban heat island, temperature, surface temperature, green roof, concrete roof, metal roof

v

vi

Innehållsförteckning
Förord ....................................................................................................... i
Sammanfattning ........................................................................................... iii
Abstract......................................................................................................v
1
Introduktion ....................................................................................... 1
1.1
Miljön ............................................................................................ 1
1.2
Urbanisering .................................................................................... 1
1.3
Godisfabriken ................................................................................... 2
1.4
Syfte och frågeställningar ..................................................................... 3
2
Teori ................................................................................................ 4
2.1
Bakgrund......................................................................................... 4
2.2
Luft- och yttemperatur........................................................................ 4
2.2.1
Urban Heat Island........................................................................... 5
2.3
Dagvattenhantering ............................................................................ 6
2.4
Gröna tak ........................................................................................ 6
2.4.1
Gröna tak och dess luft- och yttemperatur ............................................. 8
2.4.2
Gröna tak och dess påverkan på dagvattenhantering................................. 10
2.5
Metalltak ........................................................................................ 12
2.5.1
Metalltak och dess luft- och yttemperatur............................................. 13
2.5.2
Metalltak och dess påverkan på dagvattenhantering ................................. 15
2.6
Gråa tak ......................................................................................... 15
2.6.1
Gråa tak och dess luft- och yttemperatur .............................................. 16
2.6.2
Gråa tak och dess påverkan på dagvattenhantering .................................. 17
3
Process ............................................................................................ 19
3.1
Metod ........................................................................................... 19
3.2
Beräkningar .................................................................................... 19
3.2.1
Beräkningar för reflektion av olika takmaterial och dess färg ...................... 19
3.2.2
Beräkningar för värmeöverföring av olika takmaterial .............................. 20
3.2.3
Beräkningar för avrinning av dagvattenflöde .......................................... 23
3.2.4
Beräkningar för de dagvatten som absorberas av takmaterialen ................... 24
4
Resultat ............................................................................................ 25
4.1
Lämpligt takalternativ i avseende på luft- och yttemperatur .......................... 25
4.1.1
Temperaturskillnader ..................................................................... 25
4.1.2
Solar Reflectance Index ................................................................... 27
4.1.3
Värmeöverföring genom egna simuleringar ........................................... 28
4.2
Lämpligt takalternativ i avseende på dagvattenhantering .............................. 34
4.2.1
Dagvattenflöde ............................................................................. 34
4.2.2
Absorberat dagvatten...................................................................... 36
4.3
Lämpligt val av tak till parkeringshuset ................................................... 36
5
Diskussion ........................................................................................ 37
5.1
Temperatur .................................................................................... 37

vii

5.2
Dagvatten ....................................................................................... 39
5.3
Analys om val av tak .......................................................................... 41
5.4
Förbättringar av arbetet ...................................................................... 42
6
Slutsatser .......................................................................................... 44
7
Referenser ........................................................................................ 45
7.1
Böcker ........................................................................................... 45
7.2
Vetenskapliga artiklar ........................................................................ 45
7.3
Rapporter....................................................................................... 51
7.4
Webbsidor...................................................................................... 52
7.5
Figurer .......................................................................................... 56
Bilaga A - Metod ........................................................................................ A1
Bilaga B – Solar Reflectance Index.................................................................... B1
Bilaga C - Dagvattenflöde ............................................................................. C1
Bilaga D – Nederbördsintensitet ..................................................................... D1
Bilaga E – Absorberat dagvatten ...................................................................... E1
Bilaga F – Besvarade frågor ............................................................................ F1
Bilaga G – Ordlista ..................................................................................... G1

viii

ix

1 Introduktion
1.1

Miljön

Vår miljö förändras konstant men under senare tid har klimatförändringarna haft en
snabbare ökning. Medeltemperaturen ökar vilket i sin tur leder till att haven värms,
isen smälter, växt- och djurarter drabbas och ekosystemet påverkas (Världsnaturfonden [WWF], 2019a). Även koldioxiden i luften har ökat enormt sedan förindustriell
tid med 40 % (Naturvårdsverket, 2018a). Lundgren (2017) skriver att bygg- och
fastighetssektorn här i Sverige står för 30 % av energianvändningen. Det släpper
även ut andra farliga partiklar och miljöfarliga ämnen som påverkar vår jord negativt.
WWF (2019b) menar att eftersom nederbörden ökar vid ett varmare klimat, är det
viktigt hur vattnet hanteras. Sverige i framtiden kommer säkerligen få mildare vintrar men också få varmare på sommaren samt kraftigare skurar. Detta om medeltemperaturen ökar med 2 °C. Enligt Länsstyrelsen Gävleborg (2014) kommer temperaturen i Gävleborgs län öka med 3 - 6 °C samt att årsmedelnederbörden kommer öka
med 25 - 35 % i slutet av seklet. De nämner även att vegetationsperioden kommer
att förlängas till slutet av seklet med 80 - 85 dagar per år.
Det finns fortfarande tid kvar att förändra klimatet men drastiska åtgärder kommer
att krävas (WWF, 2019b). För att lyckas krävs internationellt samarbete och gemensamma mål. Parisavtalet finns bland annat för att minska ländernas utsläpp skriver
Globalportalen (u.å.). Naturvårdsverket (2018b) förklarar att ett av Parisavtalets
mål är att den globala uppvärmningen inte får överstiga 2 °C.
1.2

Urbanisering

Urbanisering är en process som sker i hela världen och med betydligt högre hastighet än tidigare. Att fler flyttar till städer och att befolkningen ökar är positivt speciellt vid tre olika aspekter. Koncentrationen av ekonomisk aktivitet ökar men också
den tekniska utveckling samt integrationen främjas. Samtidigt leder urbanisering till
bland annat trånga städer, föroreningar och buller. För att klara av urbaniseringen
behövs ett mer hållbart tänkande. Stadsutvecklingen och stadsplaneringen behöver
ske på ett mer hållbart sätt, det vill säga inte överutnyttja givna resurser utan använder det på ett varsamt sätt och väna om både människor och miljön (Boverket,
2012).
I Sverige bodde nästan 90 % av befolkning på landet och resterande i tätorter för
200 år sedan. Vid 1930-talet var det ungefär lika fördelat med befolkning mellan de
två, även kallad den demografiska brytpunkten. Sedan ökade antalet till tätorterna.
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Urbaniseringen har lett till att det idag är cirka 15 % som bor på landet och 85 % i
tätorter. Nu har Sveriges urbaniseringsprocess trappats av och befolkningsmängden
på landet minskar inte längre (Statistikmyndigheten [SCB], 2015).
Urbanisering har lett till ökad temperatur och dagvattenhantering. Att fler flyttar till
städer och fler bostäder byggs bidrar till bland annat urbana värmeöar. Med urban
värmeö menas att ett stadsområde är varmare än omgivande område och det är stadens byggnader och hårdytor som bidrar till att värmen hålls kvar. Wikenståhl
(2016) menar att det främst är ett nattligt fenomen och detta beror på att staden
kyls långsammare än sin omgivning under kvällen samt att stadens trafik och maskiner genererar värme. Största effekten är i centrala tättbebyggda stadsdelar och det
som potentiellt minskar effekten av värmeöar är parker, vattendrag samt öppna området.
Wikenståhl (2016) skriver i sin rapport att under vindstilla nätter kan en temperaturskillnad på över 10 °C uppnås mellan staden och det omgivande landskapet. Det
som kan upplevas positivt med värmeöar i kalla klimat är att energianvändningen på
vintern minskar eftersom värmebehovet minskar. Däremot ökar användningen av
kylanordningar som kyler luften inomhus. Detta är mycket energikrävande och leder bland annat till ökade utsläpp. Ett annat problem är att kylanordningarna blir
varma och att de i sin tur transporter ut varmluften till utomhusmiljön och då förstärks värmeön mer.
Dagvattenhanteringen får också stora konsekvenser av urbaniseringen då hårdgjorda
ytor samt ogenomträngliga områden ökar, vilket leder till större tryck på stadens avloppssystem vid nederbörd. Då hårdgjorda ytor ökar i form av asfalt och byggnader,
minskar den naturliga infiltrationen i form av bland annat parker. Urbaniseringen resulterar även i en ökning av avrinningsvolymer och toppflöde från de hårda ytorna
samt kortare fördröjningstider (Fletcher, Andrieu & Hamel, 2012).
1.3

Godisfabriken

Vid norra Brynäs i Gävle kommun pågår just nu arbete runt området där Läkerolfabriken en gång stod. Gamla Läkerolområdet fortsätter byggas om och resultatet
kommer slutligen bli Godisfabriken, ett område på ca 60 000 kvm. Allt från bostäder, affärslokaler, förskola och parkeringshus kommer byggas (Gävle kommun,
2019a). Gävle kommun (2017) har till syfte att skapa en mångfald av människor genom att ha en blandning av olika upplåtelseformer i de nybyggda bostäderna i området. Läkerolfabrikens historia ska också synas tydligt i den nya stadsdelens arkitektur
genom att äldre befintliga byggnader kommer bevaras. Namnen på de nya platserna
och gatorna kommer vara inspirerade från områdets äldre gatunamn.

2

Målet med Godisfabriken är även att binda ihop de omkringliggande stadsgatorna
Södra Skeppsbron, Styrmansgatan och Tredje tvärgatan. På så sätt utvecklas området
till en levande stadsdel med många mötesplatser och sociala vistelsegator för både
boende och besökare. Även en ny kajpromenad planeras som har till syfte att förbinda Gasklockorna med Godisfabriken och centrala Gävle (Gävle kommun,
2017).
Ett av områdets bebyggelse kommer vara ett parkeringshus på ca 2100 kvm, det är
Sweco som kommer att projektera parkeringshuset i uppdrag av Gavlegårdarna. Syftet med att ha ett parkeringshus i Godisfabrikens område är för att undvika parkerade bilar på de inre gatorna och istället skapa sociala vistelseytor. Även för att utnyttja marken på effektivare sätt samt prioritera gatorna för fotgängare och cyklister
(A. Mussa, personlig kommunikation, 2 maj 2019).
Parkeringshuset kommer att ha ett utomhusklimat, detta då fasaden inte är tät och
ingen uppvärmning av huset kommer att ske. De alternativa tak som byggherren vill
ha är antingen vattentätt betongtak, plåttak eller grönt tak, mer kan ses i bilaga F (A.
Mussa, personlig kommunikation, 2 maj 2019).
1.4

Syfte och frågeställningar

Syftet med denna studie är att jämföra metalltak, gråa betongtak och gröna tak inom
de två aspekterna dagvattenhantering och temperatur, därefter analysera vilket alternativ av dessa tre tak som skulle vara mest fördelaktigt för Godisfabrikens parkeringshus. Detta ger frågeställningarna:
•

Hur påverkas parkeringshuset av takvalet gällande yttemperatur och dagvattenhantering?

•

Vilket alternativ är det mest fördelaktiga för Godisfabrikens parkeringshus?
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2 Teori
2.1

Bakgrund

Susca, Gaffin & Dell´Osso (2011) skriver att vår planet består av 2,8 % städer där
allt fler människor flyttar till. Nu bor cirka 50 % av jordens befolkning på den lilla
ytan. Taken står för 20 - 25 % av ytan i städerna och påverkar många aspekter som
temperaturer, dagvatten, luftkvalitet och mångfald.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) rapporterar om klimatförändringar och den globala medeltemperaturens ökning. Mellan 0,3 - 4,8 °C uppskattas
temperaturen öka till åren 2081 - 2100 och för Sverige kan detta innebära en ökning
på den genomsnittliga årstemperaturen med 5,5 °C till år 2100. Sverige kommer då
få ett varmare klimat vilket slutligen kan leda till annorlunda energibehov skriver
Dodoo, Gustavsson och Bonakdar (2014). Cirka 19 % av världens växthusgasutsläpp
står byggsektorn för och 8 % av dessa kommer enbart från tillverkning av cement,
vilket används flitigt i byggbranschen (Peñaloza, Erlandsson, Berlin, Wålinder &
Falk, 2018). Boverket (2019) skriver att i Sverige står byggsektorn för 21 % av landets växthusgasutsläpp.
I tätbebyggda områden med hårdgjorda ytor ökar hastigheten och volymen på dagvattenhanteringen. Godisfabrikens område på Brynäs är ett sådant område där ytterligare 2500 bostäder och 1100 arbetsplatser kommer att byggas fram till år 2040
(Gävle kommun, 2019b). Detta leder till att risken för översvämningar samt föroreningar ökar då dagvattensystemen inte klarar av att ta hand om allt vatten samtidigt
vid stora nederbördsmängder (Berndtsson, 2009). Det sker förändringar i klimatet
världen över och allt pekar mot att Sverige går mot ett varmare men framförallt ett
blötare klimat med ökad nederbörd. Det betyder att staden och bebyggelsen kommer att skadas av översvämningar om inga åtgärder vidtas. Detta kan lösas genom
bland annat system för att utjämna och fördröja höga flöden men också via en genomtänkt stadsplanering (Stockholm vatten och avfall, 2017).
2.2

Luft- och yttemperatur

Temperaturen ändras konstant på vår jord beroende på klimat, läge, årstid och
klockslag. Något som har ökat drastiskt sedan förindustriell tid är medeltemperaturen. En ökning på 1,3 °C år 2016 mättes, vilket redan då var 0,2 °C högre än föregående år skriver Friström (2017).
Lufttemperaturen kan ha stora skillnader nära jordytan beroende på underlag och
dess egenskaper, om det till exempel är torr eller fuktig mark. Det spelar även roll
om marken lutar, dess befintliga växtlighet samt byggnader runt om skriver SMHI
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(2013). Med yttemperatur menas temperaturen på takmaterialets yta. Yttemperaturen på tak varierar beroende på bland annat läge, klimat och material med dess värmekapacitet samt solinstrålningsintensitet. Ibland kan yttemperaturen vara nära lufttemperaturens men oftast är den högre (Teknikhandboken, u.å.a). Störst temperaturskillnad erhålls under dagen när solen är som starkast. Dimensionering av tak
sker med hjälp av extremvärdena på temperaturer för att inte skador ska uppkomma. Teknikhandboken (u.å.a) har en tabell som visar olika dimensionerande
värden och i Stockholm är de dimensionerande temperaturerna +33 °C till -22 °C.
2.2.1 Urban Heat Island
Ett fenomen som händer i städer är urban heat island effekt även kallad urban värmeö. Detta förekommer i alla städer där det sker en ökad urbanisering och där
mänskliga modifikationer har förändrat egenskaperna hos ytor och atmosfär. Det är
främst ett nattligt fenomen där den karakteristika temperaturen i staden speciellt
under natten är högre, likaså luftfuktigheten. Effekten orsakas framförallt av byggnadsmaterialens hårdgjorda ytor genom att absorbera solenergi och transformera det
till värme (Lehmann, 2013).
Lee, Kim och Lee
(2014) menar att
stadsbyggandet står
för en stor del av
urban heat island
effekten då stadsytorna består av
mycket betong och
asfalt som har stor
värmekapacitet
Figur 1: Bebyggelsens effekt på temperaturen, urban värmeö. (Källa:
och hög värmeledningsförmåga. Detta Stockholms stad, 2019)
kan ses i figur 1. Resultatsvis leder det till att dessa ytor absorberar solstrålning. Lika gäller med byggnader som lagrar värme under dagtid för att sedan släppa värmen i atmosfären på natten. Allt detta orsakar en temperaturökning av omgivande atmosfär. En ökning av
grönområden kan vara en åtgärd för att bekämpa urban heat island effekten (Lee et
al., 2014).
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2.3

Dagvattenhantering

Dagvatten är regn- och smältvatten från bland annat tak, parkeringsytor och andra
hårdgjorda ytor. Idag är hanteringen av dagvatten i tätare orter ett stort problem för
samhället. Det finns inte tillräckligt med naturliga infiltrationsområden för dagvatten. Istället leds en stor mängd av det vattnet ned i system där spillvatten och dagvatten förs tillsammans till reningsverk. Detta blir en alldeles för stor påfrestning på
dessa system då det kan leda till att systemet svämmar över genom stora nederbördsmängder (Stockholmsstad, 2019). Dagvattnet som svämmar över staden samlar och leder med sig flera föroreningar som bland annat olja, tungmetaller och salter (Plåtslagare, u.å.). Svenskt vatten (2016) skriver att hållbar dagvattenhantering
innebär att skapa förutsättningar för att dagvattenhanteringen ska efterlikna naturens
sätt att hantera nederbörd. Dessa åtgärder kan göras genom att bland annat skapa en
avrinning som tar tid, ha möjlighet till större flödeskapacitet ifall det skulle bli
mycket nederbörd samt ha infiltration så långt som möjligt.
Augustenborg i Malmö har sedan tidigare haft problem med översvämningar. För att
åtgärda det problemet har huvudmålet varit att hitta nya lösningar för dagvattenhantering. Områdets kombinerade system har haft stort tryck på sig och därför valdes
att kopplas ifrån. Istället har området satsat på olika system för att fördröja transporten av dagvattnet. Detta har de gjort genom att bland annat öppna kanaler, dammar
samt använda gröna tak. Syftet är att minska dagvattnet med 70 % från Augustenborg till den kombinerade systemet som består av 260 avloppssystem (Bengtsson,
Grahn & Olsson, 2005).
2.4

Gröna tak

Att inkludera gröna tak i vår bebyggelse och stadsplanering kan vara en av metoderna till att bygga mer hållbart. En byggnads tak kallas för ett grönt tak om den är
helt eller delvis täckt av ett lager vegetation. Ugai (2016) samt Vijayaraghavan och
Joshi (2014) argumenterar för att det finns en mängd olika fördelar med gröna tak.
Däribland reducering av urban heat island, dagvattenhantering, ljuddämpning, energianvändningen och mängden luftföroreningar. Byggros (u.å.) tillägger ytterligare
fördelar som isolering från kyla, främjande av biologisk mångfald, reducering av
damm och partiklar samt värdeökning på huset. Då gröna tak reducerar temperaturskiftningarna kan det skydda tätskiktssystemet mot att få kortare livslängd (SMHI,
2015). Villarreal och Bengtsson (2005); Lee, Moon, Kim, Kim och Han (2013) skriver att gröna tak även har potential att öka användandet med 40 - 50 % av de totala
ogenomträngliga stadsområdena. Dessa ogenomträngliga stadsområden omfattar
bland annat tak.
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Det finns som nämnt ovan många fördelar med gröna tak men det finns också nackdelar och svårigheter som gör att många byggherrar överväger att inte installera
gröna tak. SMHI (2015) skriver att bland dessa svårigheter tillhör underhållet och
finansieringen av det gröna taket. Att installera gröna tak kostar mycket mer jämfört
med traditionella tak men samtidigt kan dessa kostnader fås igen under takets livslängd. Underhållet av gröna tak kan bli dyrt speciellt när det gäller tjockare växtbäddar och intensiva planteringar då det kräver mer underhåll. Det handlar då om underhåll som årlig tillsyn med skötselåtgärder utifrån dess behov. För intensiva takträdgårdar handlar det om bevattning, beskärning och tillförsel av gödsel.
Syftet med att ha grönska på tak kan också vara på grund av dess utseende eller sociala miljö vilket kan skilja från takets uppbyggnad (Vinnova, 2017). Roofing Compare (2018) menar att det finns olika sorters gröna tak beroende på vilket klimat och
växter som används. Alla taktyper är däremot vattentäta och rotavstötande.
Det tre huvudtyper av gröna tak som finns är: extensiva, semi-intensiva och intensiva. Dessa kan ses i figur 2. Extensiva gröna tak består av sedum, mossar eller gräs
(Archtoolbox, u.å.). Jordlagret är oftast mellan 30 - 150 mm vilket medför en last
till byggnaden som varierar mellan 50 - 250 kg/m² skriver Scandinavian Green Roof
Institute (2019). Ett djupare jordlager krävs för semi-intensiva gröna tak påpekar
Archtoolbox (u.å.) och Scandinavian Green Roof Institute (2019) där djupet ligger
på 120 - 350 mm med laster som 150 - 500 kg/m². Vid den här sortens tak krävs
mer underhåll än den föregående typen samt innehåller ett större sortiment växtsorter. Jorddjup och last varierar kraftigt för det intensiva gröna taket med 300 mm till
över 1000 mm djup och laster upp till ett par ton. Underhållet för det intensiva taket jämförs med en vanlig
trädgård och allt från små
växter och buskar till träd
kan finnas på ett intensivt
tak (Bengtsson et al., 2005).
Lee et. al. (2013) skriver att
även då uppbyggnaden av
gröna tak skiljer sig från
varandra beroende på tillverkare, är de viktigaste beFigur 2: De tre huvudtyperna av gröna tak. (Källa: Myrthong.
ståndsdelarna i ett grönt tak
2014)
fortfarande vattentätning, avloppsskikt, växande medium och vegetation.
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Att integrera grönska med bebyggelsen är inte nytt utan en metod som använts runt
om i världen i olika syften. I exempelvis Skandinavien användes torv på taken främst
i syfte att minska värmeutsläpp, isolera samt täta taket mot regn. Metoden försvann
från städerna under 1800-talet men blev populärt igen i slutet av 1900-talet. Den
här gången var syftet med gröna tak att få ett mer hållbart stadsbygge (SMHI, 2015).
Ordförklaringar finns i bilaga G.
2.4.1 Gröna tak och dess luft- och yttemperatur
Tidigare forskning om grönska på byggnader är omfattande och det har skrivits en
del om hur temperaturen påverkas av vegetationen i städer. Vegetationen på taket
tar upp och lagrar värmen vilket gör att omgivande luft kyls ner (Li & Yeung, 2014).
Alexandri och Jones (2008) samt Peng och Jim (2013) menar att lufttemperaturerna
i städer då kan minska med hjälp av grönska.
Under ett års tid studerades olika städer i USA. Städerna hade olika mängd vegetation. Där visades det att städer med mer grönska hade lägre temperatur och luftens
temperaturskillnad låg på cirka 1,5 °C. Jämförelser gjordes både natt- och dagtid
samt alla årstider (Susca et al., 2011).
I samma studie (Susca et al., 2011) utfördes ett laboratorieexperiment där det undersöktes om olika yttemperaturer på gröna- och svarta tak. Under vintertid visades
det att temperaturen under jorden på det gröna taket låg konstant på cirka 10 °C,
till skillnad från svarta tak med 30 °C. På sommaren var det däremot större skillnad.
Svarta takets yta låg då på 60 °C medan det gröna taket låg på 30 °C. Detta resulterar då i en minskad energianvändning, mellan 40 – 110 % (beroende på material och
läge), då mindre energi behövs för att värma/kyla huset. Susca et al. (2011) framhäver att detta leder till en mindre negativ påverkan på miljön.
Att yttemperaturen på gröna tak sjunker håller även Morakinyo, Dahanayake, Ng &
Chow (2017) med om, då deras experiment visade en temperaturskillnad på 7 - 14
°C lägre vid användning av gröna tak än konventionella tak utan växter. I Hong
Kong låg även temperaturskillnaden på 10 °C och i Paris var den 7 °C. Yttemperaturen visas kunna sjunka mellan 15 - 45 °C enligt Peng och Jim (2013) vid användning av gröna tak. De poängterar även att detta skiljer sig åt beroende på vilket klimat och tid på dagen som mäts (Morakinyo et al., 2017; Lin, Yu, Su, & Lin, 2013).
Lin et al. (2013) visar att i subtropiska- och tropiska klimat, reduceras ökningen av
lufttemperaturen med cirka 42 % vid extensiva gröna tak. Studien menar att vid varmare klimat blir effekten av gröna tak större och att störst effekt blir mitt på dagen
när solen är som starkast (Lin et al., 2013; Alexandri & Jones, 2008). Vid regniga
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dagar minskade dock gröna taks effekt från 42 % till 28 % tillägger Lin et al. (2013).
Alexandri och Jones (2008) skriver också att fuktiga klimat gynnas av det, speciellt
om både tak och väggar täcks av grönska. Detta kan leda till att lufttemperaturen
kan sjunka med upp till 8,4 °C, som den gjorde i ett experiment (Alexandri & Jones, 2008) i Hong Kong eller 15,5 °C i London 1 m över det gröna taket.
Lufttemperaturen vid gångtrafikanternas nivå kan också sänkas vid gröna tak, kravet
är då att byggnaderna inte får vara för höga. Peng och Jim (2013) skriver att i deras
studie sjönk denna lufttemperatur med 1,5 °C och 1,7 °C beroende på höjd.
Ytterligare experiment har gjorts i Toronto, Kanada där två olika växtsamhällen undersöktes på två olika tak av MacIvor, Margolis, Perotto och Drake (2016). Det ena
växtsamhället innehöll olika sorter av växtarten sedum medan den andra innehöll en
blandning av 15 olika sorters gräs och vildblommor. Dessa mättes med sensorer på
olika höjder som mätte yttemperatur, medel-, max-, och minimitemperatur.
Experimentet i Toronto resulterade i en stor minskning för alla temperaturer, både
ovanför och på taket, vid användning av sedum till skillnad från gräs och vildblommor. Experimentet visade att gräs och vildblommor inte hade lika stor reducering.
Experimentet pågick under två år och yttemperaturen visade en skillnad på 2 °C
medan luftens temperatur 15 cm från ytan hade en skillnad på 1,5 °C mellan de två
taken (MacIvor et al., 2016; Blanusa et al., 2013). Peng och Jim (2013) kommer
även fram till att växtlighet på tak kan reducera temperaturen nära takytan med 2 - 5
°C. Hur mycket täckning växterna hade spelade stor roll i hur det påverkade temperaturen (MacIvor et al., 2016) samt även vilka växtarter som valdes (Blanusa et al.,
2013). Morakinyo et al., (2017) tillägger även att intensiva gröna tak har mer effekt
på temperaturen än extensiva då det senare oftast innehåller högre densitet på löven.
Fler studier visar att gröna taks yttemperatur låg på mellan 31 - 38 °C medan yttemperaturen på svarta tak kom upp till 68 °C när luftens omgivande temperatur var 33
°C (Santamouris, 2012). Det bekräftar att gröna tak har en positiv inverkan, speciellt när det kommer till reducering av yttemperatur och urban heat island effekten
skriver Gagliano, Detommaso, Nocera och Evola, (2015). Arkar, Domjan och Medved (2018) skriver också att yttemperaturens värmetoppar vid gröna tak är 30 %
lägre än vid tak utan vegetation enligt deras studie som gjordes i ett kallare klimat.
I städerna Stockholm och Montreal, där temperaturen oftast låg under 0 °C, var reduceringen av temperaturens värmetoppar mellan 16 - 23 % i jämförelse med tak
utan vegetation. Värmeförlusterna genom taket var också lägre vid gröna tak under
natten (Arkar, Domjan & Medved, 2018). Vox, Maneta och Schettini (2016) skriver
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även att gröna ytor med en lutning på 15° skulle ha lägre omgivande temperatur än
om lutning låg på 40° då solen inte får lika mycket tid på takytan.
Jorddjupet har också en inverkan på hur yttemperaturen blir enligt Huang och Ma
(2019). I deras studie i Taiwan visar det att ju högre djup desto lägre yttemperatur
mitt på dagen när djupet varierade från 10 - 25 cm. Vid lägre djup håller sig dock
värmen kvar en längre tid och har högre yttemperatur under natten.
Vid skada av ett grönt intensivt tak reduceras dess förmåga att sänka omgivande temperatur under dagen. Detta gjorde att temperaturen över det gröna taket var betydligt högre stora delar av dagen i jämförelse med ett vanligt grått betong tak. Temperaturreduceringen fortsatte att ske under natten, när urban heat island effekten är
som starkast, men inte med lika hög grad som ett friskt grönt tak (Speak, Rothwella,
Lindleya & Smith, 2013). Utan skada på det gröna taket reducerades omgivande medeltemperaturen med cirka 1°C, 300 mm från ytan och hade störst effekt under natten enligt Speak et al., (2013). De skriver också att ett icke-skadat grönt tak, i deras
experiment, hade 18,5 °C lägre yttemperatur än betong.
2.4.2 Gröna tak och dess påverkan på dagvattenhantering
Getter och Rowe (2006) argumenterar för att gröna tak utgör den största miljötjänsten när det kommer till dagvattenhantering och reducering av den totala mängden spillvatten. De menar att när vattnet faller på en vegetationsyta fångas mycket
av nederbörden upp av jorden och växterna. Därefter avdunstar vattnet från jorden
för att sedan återföras till atmosfären genom transpiration, på följande sätt kan 45 %
av allt regn återfinnas. I figur 3 ses skillnaden mellan dagvattnets avrinning och avdunstning vid gröna- och urbana områden. Ett tak med vegetation fungerar på ett
annorlunda sätt än ett hårt tak. Regnvattnet behålls vid gröna tak medan det rinner
direkt av från det hårda taket.
Det gröna taket kan
reducera avrinningen
med 60 % till 100 %
beroende på substratdjup och lutning på
taket samt vad det är
för växtmaterial, då
även dessa absorberar
vatten (Getter &
Figur 3: Jämförelser mellan dagvattnets avrinning och avdunstning vid
Rowe, 2016; Ugai,
gröna- och urbana områden (Källa: Wikipedia, 2019)
2015; Berndtsson,
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2009). Berndtsson (2009) skriver i sin rapport att andra faktorer såsom lufttemperatur, fuktighet, regnets intensitet och varaktighet också spelar roll för den lagringskapacitet och avrinning det gröna taket har. Markens egenskaper samt dess fuktförhållande före regnet som har en avgörande roll för hur mycket vatten som kan lagras. Berndtsson (2009) menar att när jordens alla porer är fyllda med vatten är jorden mättad. Rowe (2010) argumenterar för att Washington DC hade haft möjligheten att spara 958 miljoner liter regnvatten (motsvarande cirka 1370 pooler med
dimensionerna 10 m bred, 25 m lång och ett djup som går från 1 m till 4,1 m) under
ett genomsnittligt år ifall 20 % av byggnaderna hade grönt tak.
Att det gröna taket behåller regnvattnet innebär inte att inget vatten kommer att
rinna av. Vattnet kommer att rinna ner efter att vegetationen på taket blivit mättat
vilket det blir efter att regnet har fyllt kapillärporutrymmet i det gröna taket (DeNardo, Jarrett, Manbeck, Beattie & Berghage, u.å.). Däremot kommer avrinningen
att dröja eftersom det tar tid tills vegetationen blivit mättat och det tar tid för vattnet att dräneras (Hoffman, Loosvelt & Berghage, 2010; Bengtsson et al., 2005). Genom att ha grönt tak kan potentiellt avloppssystemet inte överflödas. Fördröjningstiden för ett grönt tak är cirka 95 minuter till 4 timmar, vilket är väldigt lång avrinningstid i jämförelse med vanliga tak som har en direkt avrinning (Getter & Rowe,
2006).
En studie har gjorts om gröna taks betydelse i olika geografiska städer då gröna tak
kan användas till olika funktioner i olika klimat. I varmare städer används de ofta för
att reglera temperaturen inne i byggnaden men även för att sänka temperaturen runt
om. I mildare klimat kan gröna tak bland annat användas för temperaturreglering eller hantering av dagvatten. Studien visar att i varma och fuktiga klimat som Singapore och Rio de Janeiro i Brasilien minskade regleringen av dagvatten med 60 % vid
gröna tak. Detta då mycket regnvatten används som bevattning till de gröna taken
(Semaan & Pearce, 2016).
Carter och Rasmussen (2006) utförde ett experiment mellan två olika tak, ett grönt
och ett svart tak. Där registrerades olika regnhändelser och dessa studerades mellan
1 november 2003 fram till 30 november 2004, totalt 31 regnhändelser studerades
genom att iaktta. Där iakttogs nederbördsdjupet och avrinningsvolymer samt hur
mängden avrinning från ett grönt tak skiljer sig från ett svart tak under regnets varaktighet. Det visade sig att avloppsstoppen från det svarta taket efter första regnet
syntes tydligt medan att det inte var lika tydlig från det gröna taket. Inte heller lika
stor mängd vatten rann av från det gröna taket. Hydrografierna från det gröna taket
visade i likhet med tidigare studier (Carter & Rasmussen, 2006; Getter & Rowe,
2006) kvarhållande egenskaper, där det tidigare regnet hölls kvar tills det nådde en
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mättad punkt. Efter att det nått en mättad punkt hade de olika taken ett mer likt avrinningsbeteende.
Experimentet som Carter och Rasmussen (2006) utförde visade också att gröna tak
behöll mer än 90 % av regnet vid nederbördsdjup på mindre än 1,27 cm. Det finns
en likhet mellan nederbördsdjup och procenten av stormvatten som behålls. Studien
visade att 88 % av allt regn bevarades när nederbördsdjupet var mindre än 2,54 cm,
mer än 54 % från regn med nederbördsdjupet mellan 2,54 till 7,62 cm bevarades
samt 48 % från regnet med ett nederbördsdjup större än 7,62 cm. En annan studie
gjordes av Gregoire och Clausen (2010) där 51,4 % av regnet kunde bevaras vid
gröna tak.
Även United States Environmental Protection Agency [EPA] (2009) fick att 52,6 %
av vattnet kunde tas upp. EPA (2009) fortsätter även skriva att mängden vattnet som
bevaras är olika beroende på vilken månad det är. Under kallare månader fryser
växtligheten och släpper sakta ut fukt vilket leder till minskad upptagning av regnvattnet och får därmed större avrinning. Detta tillför att under varmare perioder är
mängden bevarande regnvatten högre.
Villarreal och Bengtsson (2005) genomförde ett experiment vid Lunds universitet.
Där placerade de ut ett sedumtak bestående av ett fyra cm tjockt jordskikt på en parkering. Experimentet utfördes för de olika taklutningarna: 2o, 5o, 8o och 14o, både
under torra och våta förhållanden. Resultatet som presenterades visade att lutningen
inte har någon större betydelse för den direkta avrinningen, däremot spelar lutningen roll för bevarandet av regnvattnet. Experimentet resulterade att ett regnfall
med bland annat intensiteten på 0,4 mm/min bevarades 62 % för lutningen 2o, 43
% för lutningen 8o och 39 % för lutningen 14o. Detta visar att ju större lutning det
är desto mindre regnvatten kan bevaras. Experimentet visade också att under torra
förhållande kunde regnvatten bevaras men under våta förhållande kunde regnvattnet
endast fördröjas (Villarreal & Bengtsson, 2005).
2.5

Metalltak

Med metalltak i denna uppsats syftar det på olika plåttak med material som stål och
aluminium-zink. Plåttak är ett hållbart material som fungerar för alla väderförhållanden, vind som snö. Det är dessutom ett material som har mycket längre livslängd än
vissa konkurrenter, som tegel. Beroende på vad det är för plåttak och hur det installerats är ett plåttak hållbart mellan 20 - 50 år. Dessutom är det betydligt enklare att
installera ett plåttak i jämförelse med många andra taktyper. Eftersom plåttak väger
mindre än andra tak påfrestas inte husets bäring lika mycket som det gör med andra
takmaterial (Plåtslagare, u.å.). Plåt är också ett av de material som går att återvinna
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obegränsat antal gånger utan att förstöra dess egenskaper samt går att använda vid
låga taklutningar, speciellt dubbelfalsad plåttak tillägger Plannja (2019). Förutom all
dessa fördelar med plåttak finns även nackdelar. Nackdelarna med plåt är bland annat framställningen som kräver mycket energi, dessutom avges många farliga ämnen
vid bearbetning och smältning av metaller (Ekobyggportalen, u.å.a).
Stockholm stad (2017) skriver att stålplåt började användas på 1600-talet innan dess
användes kopparplåt samt zink- och blyplåt redan på 1500-talet. Under 1800-talet
kom förzinkad galvaniserad plåt och blev ett av det vanligaste takmaterialen i Stockholm när plåtformaten blivit större.
Takplåt finns i olika sorter och en av dem är stålplåt. Stålplåt har använts länge i Sverige och under åren utvecklades tekniken, förzinkning, för att skydda materialet mot
korrosion (Teknikhandboken, u.å.b). Stålplåt kan också vara täckt med en yta av
aluminium-zink, detta för korrosionsskydd. Denna metod började användas i USA
och Australien på 1970-talet och kom sedan till Sverige under 1980-talet. Två beläggningsklasser används i Sverige: AZ 185 och AZ 150. AZ 185 används för de plåt
som inte är färgbelagda och AZ 150 används för bland annat profilerad plåt (Teknikhandboken, u.å.c).
Det finns även aluminiumplåt som har olika tillstånd och hårdhetsgrader vilket måste
anpassas efter plåtens syfte. När luften reagerar med aluminiumet bildas ett hårt oxidskikt vilket skyddar materialet från mer korrosion vilket gör att ingen färgbeläggning behövs. Teknikhandboken (u.å.d) skriver att materialet aluminium började användas på 1930-talet till konstruktion i Sverige.
2.5.1 Metalltak och dess luft- och yttemperatur
Svarta ytor kan absorbera allt ljus från det visuella ljusspektrumet. Eftersom den
svarta färgen kan ta upp alla ljusvåglängder, gör det att den därmed tar upp ljusenergi och dess värme. Annan synvinkel är också hur blank ytan är och hur mycket av
ljuset som kan reflekteras bort skriver Kittmer (2018). Hur just den svarta färgen på
taket absorberar solljuset och höjer yttemperaturen rejält håller Grant, Black och
Werre (2017) med om. Även om författarna skriver om svart och vit plast samt dess
temperaturskillnad på 10 °C, visar det färgens betydelse när det kommer till yttemperaturen.
Radhi, Assem och Sharples (2014) skriver om metalltak täckt med ett aluminiumzinklager. Under dagen blev yttemperaturen som högst 42,9 °C i deras experiment,
vilket ledde till 17 °C högre än luftens temperatur omkring taket men under morgonen är det lägre. Då kunde yttemperaturen vara lägre än omgivande temperatur
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med 1,5 °C. Liknande resultat fick Suehrcke, Peterson och Selby (2008) då yttemperatur på ett ståltak med ett aluminium-zinklager låg på 44 °C när omgivande temperatur var 25 °C. En beläggning av aluminium ligger enligt Akbari, Levinson och
Berdahl (u.å.) på en temperaturskillnad mellan luft- och yttemperatur på runt 30
°C. Radhi et al. (2014) tillägger att denna typ av tak förlorar värme fort på grund av
dess värmekapacitet.
I Brasilien har ett experiment utförts på yttemperaturer för olika takmaterial. Ett
metalltak med aluminium-zinkbeläggning fick yttemperaturen 60,1 °C. För ett aluminiumtak blev yttemperaturen upp till 69,4 °C medan samma material med en grå
reflektiv beläggning fick en yttemperatur på 43,3 °C (Prado & Ferreira, 2005).
Även då ingen specificerad lufttemperatur nämns i artikeln antas lufttemperaturen
ligga på 25 - 30 °C (World Weather and Climate Information, 2019).
I samma studie (Prado & Ferreira, 2005) hade ståltak en yttemperatur på 57,9 °C.
Ståltak med beläggning hade däremot andra temperaturer. Vid en mörkgrå beläggning låg yttemperaturen på 50,8 °C och en vit beläggning hade en mycket lägre
yttemperatur på 39,2 °C. Prado och Ferreira (2005) skriver att på grund av metalliska ytors låga emittans blir yttemperaturerna väldigt höga. deBrito Filho, Henriquez och Dutra, J, C. (2011) skriver också om hur yttemperaturen sänks ju högre
reflektivitet ytan har. Detta visar deras studie (DeBrito Filho et al., 2011) tydligt på.
Ett tak med emissiviteten 0,4 hade en yttemperatur som var cirka 55 °C medan
samma metalltak med emissiviteten 0,9 hade 35 °C som yttemperatur.
I Adelaide, Australien där medeltemperaturen ligger på 29 °C (men kan få temperaturer upp mot 40 °C) låg yttemperaturen för ett metalltak på 54 °C när omgivande
temperatur låg på 37 °C enligt Razzaghmanesh, Beecham och Salemi (2016).
Razzaghmanesh et al. (2016) skriver att materialval på bland annat tak kan vara en
viktig faktor till att sänka temperaturen i städerna.
Olika färger på metallen har en stor inverkan på yttemperaturen. I Italien utfördes
ett experiment (Vox et al., 2017) där lufttemperaturen då var cirka 32 °C. Resultatet för yttemperaturerna på aluminium och stål varierade beroende på färgen och
lutningen. Grått aluminium fick 52,71 °C medan aluminium med brun färg fick en
temperatur på 53,29 °C när det inte fanns någon lutning. Mellan grått och omålat
stål skiljde det nästan ingenting men det röda stålmaterialen hade högre yttemperatur än dem båda. När solstrålning var låg var det dock inga stora skillnader mellan de
olika färgerna på både aluminium och stål.
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Ytterligare experiment verkställdes på aluminium där det var en 40° vinkel på
materialet. Lufttemperaturen var lite högre denna gång och låg på 36,10 °C, det var
även mindre vind. Då visade yttemperaturen för grå aluminium 64,62 °C och 65,86
°C för den bruna. Även här hade det röda stålmaterialet högre temperatur. När vinkeln var 40° blev också yttemperaturerna högre än när lutningen låg på 15° skriver
Vox et al. (2017).
2.5.2 Metalltak och dess påverkan på dagvattenhantering
Det finns inte mycket forskning tillgängligt gällande metalltak och dess påverkan på
dagvattenhantering. Detta grundar sig i att metalltak har avrinningskoefficienten 1,
alltså rinner det vatten som kommer på metalltaket direkt av. Metalltak absorberar
inte regnvattnet och har inte heller någon påverkan på fördröjning av regnvatten (J.
Akander, personlig kommunikation, 16 april 2019).
Carter och Rasmussen (2006) visade att mängden avrinning i ett experiment som
pågick från 1 november 2003 till 30 november 2004 där totalt 31 stormhändelser
registrerades. Det visade att dessa konventionella tak har betydligt större avrinningsvolym och påverkan samt att belastningen av avloppet syns omedelbart efter första
nederbörden.
2.6

Gråa tak

Med gråa tak, i denna uppsats, menas betongbjälklag som både fungerar som golv
och tak. Betong innehåller cement, sten, grus och vatten. Tillsatsmedel som förbättrar materialets egenskaper kan även tillkomma som till exempel vattentäthet. Det är
ett hållbart byggnadsmaterial som har används i många år och erhåller en livslängd
på ca 100 år (svensk betong, u.å.a), vilket ger en bra livscykelanalys (LCA). Det används oftast till stora byggnader och infrastrukturer där det utsätts för stora miljöpåfrestningar. Betong har dessutom en hög värmetröghet vilket leder till minskad
energiförbrukning (Betongindustri, u.å.). Pujic (2018) tillägger även fördelar som
brandbeständighet, lågt underhåll och att det inte rostar. Det som leder till att betong används mer är bland annat för dess enkla sätt att styra utformningen och därmed också dess egenskaper (Betongindustri, u.å.). Däremot släpps mycket koldioxid
ut vid tillverkning av cement samt att tillverkningen av betong kostar mycket energi
(Svensk betong, u.å.b; Ekobyggportalen, u.å.b).
Det finns framförallt två olika sätt att införa betong: platsgjuten och prefab. Platsgjuten betong är en av det vanliga metoder som används vid byggnation av flerbostadshus. Då gjuts betongen på plats. Platsgjuten och prefab betong ger stor bärförmåga
och kräver lite underhåll (Cementa AB, u.å.). Prefab är en förkortning av prefabri-
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cerad betong och betyder att betongen gjuts i en form på en annan plats än där bygget befinner sig. När formen sedan är färdig transporteras den till bygget och monteras upp. Prefab ger snabb installation på plats och kan även återanvändas vid borttagning (Nitterhouse concrete products, 2019).
Betong har använts väldigt länge och går tillbaka flera tusen år i bland annat Egypten,
Kina och Syrien. I slutet av 1700-talet kom en modernare metod fram om produceringen av cement vilket lyfte fram och hastigt utvecklade betongindustrin. På 1900talet kom även armering till betongen, vilket förstärker materialet och idag används
denna byggnadsmetod i många byggnader (Pepin, 2017).
2.6.1 Gråa tak och dess luft- och yttemperatur
Betong är ett material med hög densitet vilket gör att det tar längre tid att ändra
dess temperatur (Reardon, 2013). Den gråa färgen tar inte upp lika mycket ljusenergi från solen som den svarta färgen men en del våglängder fångar den upp, likaså
värme skriver Kittmer (2018).
Yttemperaturerna på betongtak kan bli höga (Synnefa, Saliari & Santamouris, 2012;
Tan & Angelia Sia, u.å.). Ett experiment i Singapore visade att dess yttemperatur
kunde gå upp mot 48 °C under dagen (Tan & Angelia Sia, u.å.). Enligt Speaka et al.
(2013) samt Tan och Angelia Sia (U.Å) skulle lufttemperaturen över ett grått betongtak vara lägre än ett grönt tak med växter, om dessa växter blivit allvarligt skadat, som till exempel extrem torka. Speak et al. (2013) förklarar att annars skulle
betongtaket ha högre omgivande temperatur.
Liknande studie utfördes i Grekland där yttemperaturen kunde stiga upp mot 60 °C
som max under de varmaste dagarna (Synnefa et al., 2012). Även i La rochelle,
Frankrike, resulterade det till höga yttemperaturer. När luftens temperatur låg på
runt 30 °C blev betongens yttemperatur närmare 60 °C en solig sommardag
(Ouldboukhitine, Belarbi, Jaffal & Trabelsi, 2011). Synnefa et al. (2012) skriver att
temperaturskillnaderna på taket under dagen också växlar mer vid betong vilket kan
leda till kortare livslängd på materialet.
Takebayashi och Moriyama (2007) gjorde ett experiment där det visades att ett obehandlat betongtak och det reflektiva taket med grå färg hade högst yttemperatur när
taken jämfördes med reflektiv vit beläggning, gröna tak och tak innehållande bara
jord. De två taken låg mycket högre än dem andra tre och det skilde cirka 10 °C
mellan dem. Även Ouldboukhitine et al. (2011) fick att betong hade högst yttemperatur vid ett annat experiment med två olika gröna tak och ett betongtak.
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Ett experiment, gjord i Mexiko, visar att gråa betongtak hade höga yttemperaturer
under dagen och toppade på 39 °C (Hernández-Pérez et al., 2014; Sakhare, Raut &
Ralegaonkar, 2015) till skillnad från betongtak med reflekterande ytbeläggning som
toppade på 28 °C. I tre andra städer utfördes liknande experiment och resultatet visar detsamma med en procentuell temperatursänkning på 36 - 45 % mellan de två
olika taken (Hernández-Pérez et al., 2014). Även Qin, He, Wu, Ma och Zhang
(2017) och Zingre et al. (2015) håller med att en reflekterande yta sänker temperaturen. Högre reflektans på ytan ger lägre yttemperatur menar Xu, Sathaye, Akbari,
Garg & Tetali (2012) och i deras experiment sjönk yttemperaturen på betong drastisk vid en vit beläggning och höjdes vid en svart beläggning.
Ett annat experiment genomfördes mellan två olika sorters betonghus, ett ventilerat
tak och ett tak utan ventilation (Tong et al., 2014). Lufttemperaturerna varierade
beroende på vilken årstid det var. I det tropiska klimatet där studien utfördes låg
temperaturen på 27 - 31°C under den varmaste månaden och mellan 25 - 29 °C den
kallaste månaden. Yttemperaturen på det oventilerade taket kunde bli hög och vara
närmare 40 °C. Det ventilerade taket hade däremot lägre temperatur då det också
hade en annan reflekterande yta. Med en reflekterande yta blev yttemperaturen som
mest 32 °C. Beräkningar gjordes även för att se vad en reflekterande yta skulle göra
för de båda taken. Ventilerade taket skulle minska sin yttemperatur med 3,3 °C och
det oventilerade skulle minska med 8,1 °C vid reflektiv ytbehandling skriver Tong
et al., (2014). Qin et al. (2017) tillägger även att yttemperaturerna kan vara höga
men ytan under taken kan fortfarande vara relativt låga.
Lufttemperaturen kunde bli 38,6 °C 150 cm från taket en varm sommardag i Hong
Kong vid betong med en maximal yttemperatur på 41,5 °C (Jim, 2015). Även (Li,
Bou-Zeid & Oppenheimer, 2014) fick att yttemperaturen låg på strax över 40 °C.
Värmen från solen togs upp av taket under hela dagen och lagrades i materialet.
Detta resulterade i att luften fortsatte värmas långt in på natten då värmen började
släppas ut från betongen poängterar Jim (2015) och Hassan et al. (2014). Jim (2015)
fortsätter skriva att vid regniga dagar sjönk de båda temperaturerna drastiskt och yttemperaturen visades vara lägst av alla tak (sedumtak och jordtak) som testades.
Hassan et al. (2014) tillägger att i deras experiment blev skillnaden mellan yt- och
lufttemperaturen vid betong upp mot 13 °C men under natten var skillnaden bara 4
°C. Yttemperaturen hade dessutom ett medelvärde på 51 °C.
2.6.2 Gråa tak och dess påverkan på dagvattenhantering
Kapillärvattentransporten hos betong kan visas genom dess materialegenskaper,
Mechtcherine och Lieboldt (2011) menar att speciellt betongens finhet visar kapil-
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lärvattentransporten. De menar också, för att enkelt kunna testa effekten av materialet tillsammans med vatten kan detta göras med hjälp av ett kapillärvattenabsorptionstest.
Johnsson (2005) skriver att det vatten som inte binds kemiskt kommer att bindas fysiskt i betongens porsystem. Johnsson menar att det fysikaliska bundna vattnet kommer att absorberas av porytorna samt vara bundet i porsystemet på grund av kapillärkondensation. Johnsson (2005) skriver också att hur hårt det fysikaliskt bundna
vattnet är beror på dess porstorlek. Ifall betongen har mindre porer kommer det då
vara hårdare bundet vatten, dessutom kommer absorption och kapillärkondensation
att ske vid låg relativ fuktighet.
Ett tak av betong kommer ofta att utsättas för fritt vatten som kan sugas in, fritt vatten som regnvatten, is och snö. Då kommer porsystemet att fylls med vatten och
detta leder till vattengenomträngning. Farreny, Morales-Pinzo´n, Guisasola,Taya`
d, Rieradevall och Gabarrell (2011) argumenterar för att det är strukturen i olika
takmaterial som orsakar regnvattnets kvarhållning samt regnvattnets avrinning. Avrinningskoefficient för betong är 0,9 enligt Farreny et al., (2011) och Svenskt vatten
(2016).
Med avrinningskoefficient menar Svenskt vatten (2016) att det är ett mått på områdets area efter ett nederbördstillfälle. Den avger mängden nederbörd som rinner av
efter förluster genom bland annat avdunstning, infiltration, absorption samt magasinering. Det är alltid ett värde mellan 0 och 1 där 1 betyder att allt regnvatten rinner
av och 0 betyder att inget regnvatten rinner av. Värdet är beroende av andelen hårdgjord yta, regnintensitet samt lutningen på taket.
Under fyra år utfördes ett experiment i mediterranskt klimat och betongtaket resulterade i att 90,3 % av allt vatten rann av från taket skriver Mobila, Longobardi och
Sartor (2014). I ett annat experiment i Korea byggdes olika tak, inkluderat betong
där alla tak var platta. Vid regnfall visades det att 95 % av regnvattnet rann av taket.
Detta då 5 % kan bero på att en del vatten absorberas av betongen eller försvinner
via evaporation enligt Lee, Lee och Han (2015).
Impregnerad betong (vattentät) fungerar som en skydd för betongen. Den låter
bland annat betongen att andas då den är diffusionsöppen samtidigt som impregneringen hindrar smutsiga material utifrån att tränga sig in i porerna. Genom att impregnera betong minskas också risken för fukt, förlänger livslängden på konstruktionen samt minskar framtida kostnader för underhåll. Däremot får den en högre avrinningskoefficient (Klotterkonsulten, U.Å.).
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3 Process
3.1

Metod

Utifrån dagens behov av hållbart tänkande har syftet och frågeställningar tagits fram
med hjälp av Sweco. Ritningar på Godisfabrikens parkeringshus studerades och därefter valdes taket att fokusera mer på samt vilka tak som skulle vara mest anpassad
till parkeringshuset.
En litteraturstudie utfördes där metoden gick ut på att samla empiri i form av
böcker, vetenskapliga artiklar och andra skrivna källor. Olika sökmotorer har använts för att få ett mer pålitligt resultat. De ordval samt olika sökmotorer som användes finns i bilaga A. Källorna har även jämförts med varandra och andra liknande
källor för att göra en värdig slutsats. Peer-reviewed var ett kriterium på dessa artiklar, likaså språket engelska och svenska. Fullformat och Open access valdes också för
att få tillgång till artiklarna.
En gedigen litteraturstudie har utförts och utgör en överväldigande del i denna studie. Informationen har använts som teori till uppsatsen men har även en stor roll i
resultatet. Förutom litteraturstudien har även beräkningar utförts som visas i kapitlet nedan. Denna typ av metod användes då beräkningarna skulle styrka informationen från litteraturstudien och dess vetenskapliga artiklar. Litteraturstudien och beräkningarna säger i princip samma sak, däremot är litteraturstudie för ett annat klimat och beräkningarna är för det svenska klimatet. Tillsammans ger dem ett helhetsperspektiv av hur temperatur och dagvattenhantering påverkas av olika tak.
3.2

Beräkningar

Fyra olika beräkningar har använts för att beräkna reflektion, takets yttemperatur via
värmeöverföring, avrinning och absorberat dagvatten. Alla beräkningar hittas i bilagorna B, C och D. Värmeöverföringen beräknades med hjälp av Gävles klimatdata
för året 2018 (Sveby, u.å.) samt utfördes med en kod i MATLAB för solstrålningsdistribution. Denna metod är baserat på ASHRAE Fundamentals 1997 och har dokumenterats av Bring, Sahlin och Vuolle (1999).
3.2.1 Beräkningar för reflektion av olika takmaterial och dess färg
SRI är en förkortning av Solar Reflectance Index där det räknas på ljusreflektans och
emittans. Ju högre SRI värde, desto lägre yttemperatur får materialet. Till exempel
får helt vita tak ett SRI på närmare 100 och ett svart tak får 0. SRI sjunker även med
åren på grund av slitage (Testa & Krarti, 2017). SRI visar då hur bra materialet reflekterar bort solljuset och dess värme (Techo-bloc, u.å.). Ekvationen som beräknar
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SRI enligt Testa & Krarti (2017) visas nedan och används för att beräkna Solar Reflectance Index för materialen: aluminium, betong, stål, zink och jord. Först beräknas X ut med hjälp av absorptionen och emissiviteten som sedan ger möjlighet att
beräkna SRI värdet.
SRI = 123,97 - 141,35(X) + 9,655(X2)
X=

20,979 ∙ α−0,603 ∙ ε
9,205 ∙ ε +12,0

[-]

(1)

[-]

(2)

Där:
𝛼 = Absorption [-]
𝜀 = Emissivitet [-]
Emissiviteten i denna beräkning är baserat på materialet medan absorptionen är baserat på materialets färg. Dessa värden förekommer i tabell 1. Där 𝜀 och 𝛼 låg på
ett intervall mellan två olika värden, användes intervallets medelvärde. Noggranna
beräkningar hittas i bilaga B.
Tabell 1: Absorption och emissivitet för olika material

Material

𝛼

𝜀

Källa

Aluminium,
grovt

0,3 - 0,5

0,1 - 0,3

(Akander & Norén, 2016; Trotec,
2014)

Betong

0,60 - 0,70 0,92 - 0,95

(Akander & Norén, 2016; Trotec,
2014)

Jord

0,35

0,9

(Morakinyo et al., 2017; Trotec,
2014)

Stål, polerad

0,42

0,27

(Henniger, 1984; Akander & Norén,
2016)

0,3 - 0,5

0,1

(Akander & Norén, 2016; Trotec,
2014)

Zink

3.2.2 Beräkningar för värmeöverföring av olika takmaterial
Solinstrålning är en typ av elektromagnetisk strålning och ungefär 28 % är i den synliga delen av vårt spektrum. Solinstrålningen påverkar temperaturer på vår jord och
skiftar över dygnet då variation mellan jordens och solens avstånd uppstår (SMHI,
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2007). Genom ekvationerna (Akander & Norén, 2016) nedan beräknades medelyttemperaturerna för materialen aluminium, betong, stål, zink och jord. För att beräkna dessa och införskaffa alla variabler användes klimatdata för Gävle från år 2018
(Sveby, u.å.) samt MATLAB med solinstrålningsmodellen.
[W/m2]

αSOL ∙ ISOL = qK + qS + qTRANS

(3)

Där:
αSOL = Absorptionsfaktor för solstrålning [-]
ISOL = Infallande solinstrålning [W/m2]
qK = Värmeflödestätheten, konvektion [W/m2]
qS = Värmeflödestätheten, strålning [W/m2]
qTRANS = Värmeflödestätheten, transmission [W/m2]
De olika värmeflödestätheterna beräknades enligt nedan med hjälp av MATLAB. För
att utföra beräkningarna behövdes information om parkeringshusets innetemperatur
som Sweco uppgav vara som utetemperaturen då det kommer vara en öppen konstruktionen. Den absorption och emittans som användes för varje enskilt material
påträffas i tabell 1.
qK = αK ∙ (TTAK - TLUFT)

[W/m2]

(4)

qS = αS ∙ (TTAK - TSKY)

[W/m2]

(5)

[W/m2]

(6)

qTRANS =

(TTAK −TGARAGE )
1
UTAK

−RSE

Där:
αK = Värmeövergångskoefficient, konvektiv [W/m2K]
αS = Värmeövergångskoefficient, strålning [W/m2K]
KTRANS = Värmeövergångskoefficient, utan RSE [W/m2K]
TTAK = Takets yttemperatur [K]
TLUFT = Lufttemperaturen [K]
TSKY = Motstrålande temperatur för långvågig strålning [K]
TGARAGE = Parkeringshusets innetemperatur [K]
Den konvektiva värmeövergångskoefficienten är en empirisk ekvation och är beroende av vindhastigheten samt vindriktningen (vindriktning bortses i detta fall). Vindskyddsfaktorn sattes som 0,4 då enligt Petersson (2007) reduceras vinden med 60 %

21

vid tätorter och storstäder. Vindhastigheten skiljer sig åt mellan timmar och dagar i
Gävles klimatdata vilket resulterade i att två olika ekvationer användes. Vid vind parallellt med en yta blir αK antingen enligt ekvation (7) eller (8) (Akander & Norén,
2016):
Om uVIND < 5 m/s → αK = 6 + 4 ∙ uVIND
Om uVIND ≥ 5 m/s → αK = 7,41 ∙ uVIND0,78

(7)
(8)

För att beräkna värmeövergångskoefficienterna behövs ytterligare fyra separata
formler (Akander & Norén, 2016). För att beräkna KTRANS (10) krävs information
om parkeringshusets uppbyggnad. U-värdet antas vara 3,8 W/m2K för ett prefabricerat betongtak som har en tjocklek på 150 mm. Gröna takets U-värde antas vara
2,2 W/m2K och metalltaken antas ha ett U-värde på 3,2 W/m2K då enkel konstruktion antas innehållande ingen isolering.
αS = 4 ∙ ε ∙ σ ∙ TM3
K TRANS =

1
1
UTAK

−RSE

[W/m2K]

(9)

[W/m2K]

(10)

Där:
ε = Takytans emissivitet
σ = Stefan-Boltzmann konstant = 5,67 ∙ 10-8 [W/m2K4]
RSE = 0,04 [m2K/W]
UTAK = Summan av konstruktionens värmegenomgångskoefficient [W/m2K]
Medeltemperatur för strålningens värmeöverföringskoefficient och motstrålande
temperatur beräknades enligt formlerna nedan (11) (12) och har enheten Kelvin.
TM = 273 +

(TSR +TSKY )
2

TSKY = TLUFT - ΔTMOLN

[K]

(11)

[K]

(12)

Där:
TSR = Föregående yttemperatur på taket [°C]
ΔTMOLN = Temperatur vid molnighet och sätts till 5°C/278K [K]
Temperatur vid molnighet sätts till 5°C/278K enligt Petersson (2007). Molnighet
påverkar solinstrålningen och har en skala på 0 - 8 där 0 är inga moln och 8 är helt
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molnigt. I dessa beräkningar sattes denna variabel till 8 i solinstrålningsmodellen.
Därefter läggs ekvationerna (4 - 6) ihop och sammanställs med ekvation (3) för att
skapa ekvationen nedan (13).
αSOL ∙ ISOL = αK ∙ (TTAK − TLUFT ) + αS ∙ (TTAK − TSKY ) +

(TTAK −TGARAGE )
1
−RSE
UTAK

(13)

För att sedan kunna lösa ut den variabel vi är ute efter, takets yttemperatur, blir den
resulterande ekvationen som nedan (14).
TTAK =

(αSOL ∙ISOL ) +(αK ∙TLUFT )+(αS ∙TSKY )+(KTRANS ∙TGARAGE )
(αK + αS + KTRANS )

[K/°C]

(14)

3.2.3 Beräkningar för avrinning av dagvattenflöde
Dagvattenflödet för dagvattenhanteringen beräknades för de olika takmaterialen.
Detta för att kunna jämföra det mest lämpliga takmaterialet till parkeringshuset.
Dagvattenflödet beräknades för grönt tak, metalltak och betongtak. Noggranna beräkningar hittas i bilaga C.
[l/s]

qd dim = A ∙ i(tr) ∙ Ф ∙ kf

(15)

Där:
qd dim = dimensionerande flöde [l/s]
A = Avrinningsområdets storlek [ha]
i(tr) = dimensionerande nederbördsintensitet [l/s, ha]
Ф = avrinningskoefficient [-]
(tr) = regents varaktighet [minuter]
Kf = klimatfaktor [-]
För att kunna välja nederbördsintensitet bestämdes åtkomsttid samt varaktighet.
Återkomsttiden anger säkerhetsnivån för att en händelse ska inträffa, händelsen
kommer sällan att inträffa ju längre återkomsttid som väljs. Återkomsttiden för en
viss regnhändelse bestäms utifrån mätserier utförda under en längre period från nederbördsmätare. Varaktigheten är en beskrivning av tiden för regnvattnets rinnväg
från delavrinningsområdet fram till beräkningspunkten (Svenskt vatten, 2016).
I en rapport av Brunell och Sjökvist (2016) finns lokala avrinningsförhållanden för
Gävle kommun. Utifrån den nederbördsmängd (mm) som angetts i tabell 2 kan varaktighet samt återkomsttid avläsas. Återkomsttiden sattes till två år och varaktigheten till en timme vilket gav ett resultat på 13 mm. Därefter kunde nederbördsintensitet (l/s, ha) avläsas från bilaga D och detta avlästes till 39,4 l/s. Värdet kan då
sättas in i ekvation (15) för att erhålla det dimensionerande flödet.
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Tabell 2: Visar den nederbördsmängd (mm) för olika åtkomsttider och varaktigheter för Gävle kommun, denna data är från perioden 1996 - 2015 (Brunell & Sjökvist, 2016)

Varaktighet
Återkomsttid
2 år
10 år
20 år
50 år
100 år

15 min
7
11
13
15
17

1h
13
22
25
30
33

6h
26
39
44
50
55

24 h
38
61
70
81
89

Enligt Svenskt vatten (2016) anges det att klimatfaktor minst måste vara 1,25 vid en
regnvaraktighet på kortare än en timme, därför valdes denna variabel. Klimatfaktor
beskriver den förväntade framtida förändringen när det kommer till extrem nederbörd med viss varaktighet och återkomsttid.
3.2.4 Beräkningar för de dagvatten som absorberas av takmaterialen
Med hjälp av ekvationen (Akander & Norén, 2016) nedan (16) kan den uppsugna
vattenmängden, det vill säga absorptionen, beräknas. Ekvationen visar sambandet
mellan den uppsugna vattenmängd och tiden för varaktighet. Formeln visar vilket
material som absorberar mest vattenmängd. I denna beräkning testas metall och jord
samt två olika betongsorter, K20 och K40 för att se vilken av de två som absorberar
minst vatten. Antaganden som gjorts i denna formel är tiden som satts till 1800 sekunder, vilket motsvarar 30 minuter. Där kapillaritetskoefficienten låg på ett intervall mellan två olika värden, användes intervallets medelvärde. Noggranna beräkningar hittas i bilaga E.
Gkap = Akap ∙ √t

[kgH2O/m2]

Där:
Gkap = Uppsugen vattenmängd [kgH2O/m2]
Akap = Kapillaritetskoefficienten för materialet [kgH2O/m2√s]
√t = tiden [s]

24

(16)

4 Resultat
4.1

Lämpligt takalternativ i avseende på luft- och
yttemperatur

För att välja lämpligt takalternativ jämfördes litteraturstudien samt beräkningar som
visas i tabellerna i detta kapitel. Med hjälp av dessa ses skillnader i hur takval skulle
påverka temperaturen samt vilket alternativ som skulle vara mest lämplig.
4.1.1 Temperaturskillnader
Jämförelser mellan luft- och yttemperatur för gröna tak visas nedan i tabell 3 och
temperaturskillnaden mellan dem låg på ett medelvärde på cirka 10 °C. Den högsta
temperaturskillnaden blev enligt litteraturstudien 17,8 °C och den högst yttemperaturen blev 38 °C.
Tabell 3: Resultat av gröna taks jämförelse mellan luft- och yttemperatur samt dess temperaturskillnad

Taktyp:
Grönt

Lufttemperatur, [°C]

Yttemperatur, [°C]

Skillnad, ΔT
[°C]

Extensiv

33

31 - 38

2-5

Grönt, sommar

35

30

5

(Susca et al., 2011)

Intensiv

30

20

10

(Morakinyo et al.,
2011)

Intensiv

24

17

7

(Morakinyo et al.,
2011)

Extensiv,
sommar

38,1

20,3

17,8

(Lin et al., 2013)

Extensiv,
vinter

29,3

17,2

12,1

(Lin et al., 2013)

Extensiv med
regn

26,8

18,2

8,6

(Lin et al., 2013)

Källa

(Santamouris,
2012)

Jämförelse mellan luft- och yttemperatur för metalltak visas nedan i tabell 4 och
temperaturskillnaden mellan dem låg på ett medelvärde på cirka 24 °C. Den högsta
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temperaturskillnaden blev enligt litteraturstudien 44,4 °C och den högst yttemperaturen blev 69,4 °C.
Tabell 4: Resultat av metalltakens jämförelse mellan luft- och yttemperatur samt dess
temperaturskillnad.

Taktyp: Metall

Lufttemperatur, [°C]

Yttemperatur, [°C]

Skillnad,
ΔT [°C]

Källa

Aluminium-zink

26

42,9

16,9

(Radhi et al., 2014)

Aluminium-zink

25

44

19

Aluminium-zink

25

60,1

35,1

(Prado et al., 2005)

Aluminium

25

69,4

44,4

(Prado et al., 2005)

Aluminium med
grå färg

25

43,3

18,3

(Prado et al., 2005)

Stål

25

57,9

32,9

(Prado et al., 2005)

Stål med
mörkgrå färg

25

50,8

25,8

(Prado et al., 2005)

Stål med vit färg

25

39,2

14,2

(Prado et al., 2005)

Grå aluminium

32,55

52,71

20,16

(Vox et al., 2017)

Brun aluminium

32,55

53,29

20,74

(Vox et al., 2017)

Grå stål

32,55

53,6

21,05

(Vox et al., 2017)

Omålad stål

32,55

53,19

20,64

(Vox et al., 2017)

(Suehrcke et al.,
2008)

Jämförelse mellan luft- och yttemperatur för gråa tak visas nedan i tabell 5 och skillnaden mellan dem låg på ett medelvärde på cirka 17 °C. Den högsta temperaturskillnaden blev enligt litteraturstudien 30 °C och den högst yttemperaturen blev 60
°C för grå betong. Betongen med svart yta hade högre temperatur och vit yta hade
lägre temperatur men dessa är enbart med för att se skillnad i temperatur vid olika
färger.
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Tabell 5: Resultat av gråa taks jämförelse mellan luft- och yttemperatur samt dess temperaturskillnad.

Taktyp:
Betong

Lufttemper- Yttemperatur, [°C]
atur, [°C]

Skillnad, ΔT
[°C]

Källa

Betong

30

60

30

(Ouldboukhitine et
al., 2011)

Betong

38,8

41,5

2,7

(Jim, 2015)

Betong

35

40

5

(Li et al., 2014)

Betong

29,1

54,7

25,6

(Xu et al., 2012)

Betong, vit
yta

32,4

39,6

7,2

(Xu et al., 2012)

Betong, svart
yta

27,2

71,3

44,1

(Xu et al., 2012)

Oventilerat
betongtak

28

40

12

(Tong et al., 2014)

Reflekterande
betong

28

32

4

(Tong et al., 2014)

4.1.2 Solar Reflectance Index
Resultatet för SRI visas i figur 4 nedan och materialet med högst respektive lägst
blev jord på 80 respektive zink på 37. Både stål och aluminium fick resultatet 43
medan betong fick 39. SRI beräknades med hjälp av ekvation (1) och (2).

Figur 4: SRI för de olika materialen.
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4.1.3 Värmeöverföring genom egna simuleringar
Resultatet efter beräkningar för olika materials medelyttemperaturer (°C) visas nedan vid olika taklutningar samt max- och minvärden vid lutningen 5°. Timvis förändring visas även i resultatet för en varm respektive kall dag för varje material vid
samma lutning. Taklutningen 5° valdes då det enligt Sweco kommer ha ett lågt lutande tak. Detta visas i figurerna nedan för att lättare kunna jämföra takmaterialen. Formlerna (3) - (14) samt MATLAB användes. Även Excel nyttjades för att få
ihop och beräkna formlerna samt skapa graferna. Absorptionen och emissiviteten för
varje material som användes i beräkningarna förekommer i tabell 1.
Medelyttemperaturerna för samtliga material visade att temperaturen ökar vid
större lutning. Enligt beräkningarna hade betongen högst medelyttemperatur på
28,7 °C i juli, se figur 6. Alla tre metaller hade en grad mindre än betongen se figurerna 5, 8 och 9. Gröna takets högsta medelyttemperatur i juli hamnade på 25,5 °C,
se figur 7.

Figur 5: Medelyttemperaturen för samtliga månader för aluminium vid olika taklutningar.
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Figur 6: Medelyttemperaturen för samtliga månader för betong vid olika taklutningar.

Figur 7: Medelyttemperaturen för samtliga månader för gröna tak vid olika taklutningar.
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Figur 8: Medelyttemperaturen för samtliga månader för stål vid olika taklutningar.

Figur 9: Medelyttemperaturen för samtliga månader för zink vid olika taklutningar.

Temperaturen varje timme under ett år visar variationerna på taket tydligt. Det
gröna taket visar lägre skillnader mellan luft- och yttemperatur än resterande
material, se figur 12. Både betong och metallerna får höga toppar på yttemperaturen, se figurerna 10, 11, 13 och 14.
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Figur 10: Yttemperaturen under ett år vid lutningen 5°. Den mörka färgen är lufttemperaturen medan
det orangea är yttemperaturen. X-axeln visar timmar, h, och Y-axeln visar grader, °C, för ett aluminiumtak.

Figur 11: Yttemperaturen under ett år vid lutningen 5°. Den mörka färgen är lufttemperaturen medan
det orangea är yttemperaturen. X-axeln visar timmar, h, och Y-axeln visar grader, °C, för ett betongtak.

Figur 12: Yttemperaturen under ett år vid lutningen 5°. Den mörka färgen är lufttemperaturen medan
det orangea är yttemperaturen. X-axeln visar timmar, h, och Y-axeln visar grader, °C, för ett grönt
tak innehållande jord.

31

Figur 13: Yttemperaturen under ett år vid lutningen 5°. Den mörka färgen är lufttemperaturen medan
det orangea är yttemperaturen. X-axeln visar timmar, h, och Y-axeln visar grader, °C, för ett ståltak.

Figur 14: Yttemperaturen under ett år vid lutningen 5°. Den mörka färgen är lufttemperaturen medan
det orangea är yttemperaturen. X-axeln visar timmar, h, och Y-axeln visar grader, °C, för ett zinktak.

Det olika materialens min-värde visades vara samma och låg på -16,4 °C men deras
maxvärde för yttemperaturen visas nedan i figur 15. Det resulterade i att betong
hade högst temperatur på 59,7 °C och gröna hade lägst temperatur på 48 °C.

Figur 15: Maximala yttemperaturen, °C, för varje material.
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Resultatet för den varmaste respektive kallaste dagen visas timvis i figur 16 och 17
nedan för de olika materialen. 3 juni och 5 februari valdes då både låga och höga yttemperaturer uppkom. Den visar att under de tidiga och senare timmarna på dagen
den 3 juni ligger alla material på ungefär samma yttemperatur men under dagen
(mellan klockslagen 5 - 16) är det variationer. Det gröna taket hade lägst yttemperatur av alla material medan betong hade högst yttemperatur. Under den kalla dagen
låg temperaturvariationerna under klockslagen 9 - 14. Där fortsatte det gröna taket
att hålla låga temperaturer medan metallerna och betongen blev varmare.

Figur 16: Temperaturvariationer för de fem materialen under ett dygn en sommardag (3 juni). X-axeln visar timmarna på ett dygn och y-axeln visar yttemperaturer °C.
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Figur 17: Temperaturvariationer för de fem materialen under ett dygn en vinterdag (5 februari). Xaxeln visar timmarna på ett dygn och y-axeln visar yttemperaturer °C.
4.2

Lämpligt takalternativ i avseende på
dagvattenhantering

För att välja lämpligt takalternativ jämfördes litteraturstudien samt beräkningar som
visas i tabellerna i detta kapitel. Med hjälp av dessa ses skillnader i hur takval skulle
påverka dagvattenhanteringen samt vilket alternativ som skulle vara mest lämplig.
4.2.1 Dagvattenflöde
I tabell 6 nedan visas resultaten för dagvattenflöde. Ekvation (15) användes vid beräkningen för det dimensionerande dagvattenflöde. Det resulterade i att taket med
lägst dagvattenflöde var gröna tak med en substrattjocklek på 150 - 250 mm och det
dimensionerande dagvattenflödet blev 1,97 l/s. Det tak som hade högst dagvattenflöde var plåttak med ett dimensionerande dagvattenflöde på 4,93 l/s.
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Tabell 6: Beräkningar för dagvattenflöde, det vatten som rinner av.

Taktyp

A

i(tr)

Ф

kf

qd dim
Källa

Enhet

[ha]

[l/s ∙
ha]

[-]
0,4

[- ]

[l/s]

Gröna,
substrattjocklek:
150 - 250
mm

0,1 39,4

1,25 1,97

(Lee et. al.,2013; A. Mussa,
personlig kommunikation, 2
maj 2019; Vinnova, 2017;
Svenskt vatten, 2016; Brunell &
Sjökvist, 2016; Dahlström,
2006)

Gröna,
substrattjocklek: 40
- 60 mm

0,1 39,40 0,55 1,25 2,71

(Lee et. al.,2013; A. Mussa,
personlig kommunikation, 2
maj 2019; Vinnova, 2017;
Svenskt vatten, 2016; Brunell &
Sjökvist, 2016; Dahlström,
2006)

Plåttak

0,1 39,40 1

1,25 4,93

(J. Akander, personlig kommunikation, 16 april 2019; A.
Mussa, personlig kommunikation, 2 maj 2019; Svenskt vatten,
2016; Brunell & Sjökvist, 2016;
Dahlström, 2006)

Betongtak

0,1 39,40 0,90 1,25 4,43

(Farreny et. al., 2011; Lee et.
al.,2013; A. Mussa, personlig
kommunikation, 2 maj 2019;
Svenskt vatten, 2016; Brunell &
Sjökvist, 2016; Dahlström,
2006)
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4.2.2 Absorberat dagvatten
Resultatet för absorberat dagvatten visas i tabell 7 nedan och beräknades genom ekvation (16). 20,58 kgH2O/m2 absorberas av det gröna takets torv och resterande tak
absorberade mindre. Den nästan vattenmättade siltiga lerjorden absorberade
3,72 kgH2O/m2. Metall absorberade ingenting enligt beräkningarna men även enligt
litteraturstudien. De två olika betongsorterna K20 och K40 skiljde sig åt. Betong
K20 absorberade 2,12 kgH2O/m2 medan endast 0,42 kgH2O/m2 absorberades för betong K40.
Tabell 7: Beräkningar för absorberat dagvatten.

Taktyp

Akap

tiden

Gkap

[kgH2O/m2√𝑠]

[s]

[kgH2O/m ]

Gröna (siltig lerjord)

0,062

1800

3,72

(Muzíková, Otcovská &
Padêvet, 2017)

Gröna (sandig lera)

0,056

1800

2,38

(Mitikie, Lee & Chang,
2017)

Gröna
(torv)

0,1 - 0,87

1800

20,58

(Bogacz, Labaz & Woéniczka, 2013)

Metall

0

1800

0

(J. Akander, personlig kommunikation, 16 april 2019)

Betong
K20

0,05

1800

2,12

(Akander & Norén, 2016)

Betong
K40

0,01

1800

0,42

(Akander & Norén, 2016)

Källa
Enhet

4.3

2

Lämpligt val av tak till parkeringshuset

Vid inräknande av både temperatur och dagvattenhantering visar resultatet tydligt i
vilket takval som är mest lämpat för Godisfabrikens parkeringshus. Då gröna tak
hade både låga luft- och yttemperaturer samt längre avrinningstid och mest absorberat vatten visar det att gröna tak är ett mer lämpligt val än metall- och gråa betongtak.
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5 Diskussion
5.1

Temperatur

Förutom skillnaden mellan luft- och yttemperatur resulterade också litteraturstudien i att gröna tak, i många experiment, sänker den omgivande lufttemperaturen
vid de testade områdena. Det kan förbättra städers temperatur och komfort. Detta
gör varken betong- eller metalltak. Både intensiva och extensiva tak hade låga temperaturer men det går inte att avgöra utifrån denna studie vilken av dem som fungerar bäst. Mycket tyder på att intensiva fungerar bättre men det är många aspekter
som ska räknas in och alla tas inte med i denna studie. En mer omfattande studie behöver då göras på just detta område.
Yttemperaturerna vid dem gröna taken håller sig relativt låga och störst temperaturskillnad ligger på 17,8 °C i jämförelse med betongtak på 30 °C och metalltak på
44,4 °C enligt litteraturstudien. Detta tyder på att gröna tak inte har lika stora variationer i temperatur som resterande material och blir bättre för byggnaden då det
inte sliter lika mycket på materialet. Mellan materialen betong och metall låg metallens yttemperatur högre på 69,4 °C medan betongens yttemperatur kunde komma
upp till max 60 °C. Då yttemperaturerna för metall visades vara höga är det inte något bra takalternativ om aspekten bara ligger på temperaturen. Förutom några höga
yttemperaturer för betongen låg resterande temperaturskillnader överraskande låga
enligt resultatet från litteraturstudien.
Färgen på metallen och betongen hade också en stor roll i vilken yttemperatur den
skulle uppnå, vilket kan vara en viktig notis om dessa tak används. Hur reflektiva
ytorna är hade också stor betydelsen och är ett smart val att ha i åtanke. Detta gällde
både för betongen och metallen där yttemperaturen blev mycket lägre vid reflektiva
ytor. För betongen med en reflektiv eller vit yta blev temperaturskillnaden väldigt
låg och kan på den fronten konkurrera med det gröna taket. Den svarta färgen låg på
samma temperatur som ett metalltak. Att välja en färg som ger lägre temperatur är
då ett klokt val.
SRI värdet blev väldigt högt vid beräkningarna för gröna tak, mer specificerat, jord
som fick 80 och visar att materialet reflekterar bort solljuset bra. I just detta fall reflekteras inte solljuset utan växterna tar upp det mesta av solenergin. Då SRI blev
högt blir även yttemperaturerna för gröna tak låga. SRI värdet för metall låg högre
än för betongtaket förutom zink som låg på ungefär samma nivå men skillnaden mellan materialen var inte stor. Detta betyder att metalltaken (aluminium och stål på
SRI 43) reflekterar bort lite mer solljus än vad betongen (SRI 39) gör men även här
är det många aspekter som påverkar. Färgen på taken och hur reflektiva ytorna blir
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är några av dem. Även då metallen i beräkningarna reflekterar bort en del av solljuset och dess värme blir yttemperaturerna fortfarande höga enligt experimenten i litteraturstudien.
Utifrån resultatet från värmeöverföringen kan det tydligt ses att lutningen spelar roll
i hur hög yttemperaturen blir. Ju högre lutning med takyta orienterat mot söder,
desto högre yttemperatur för samtliga material. Enligt solinstrålningsmodellen har
betong den högsta yttemperaturen på 59,7 °C över de förutsättningar som finns i
modellen, medan litteraturstudie indikerar att metalltaken har högst yttemperatur.
Detta kan bero på att modellen inte är exakt och att betongens värmetröghet inte
räknats med i solinstrålningsmodellen och toppnoteringarna.
Däremot låg det gröna takets yttemperatur fortfarande lågt under hela året samt
hade lägsta maximala yttemperatur på 48 °C vilket stärker resultatet från litteraturstudien. Allt material erhöll samma minimala yttemperatur på -16,4 °C. Under kallare dagar låg det gröna taket konstant på minus medan de andra materialen kunde
gå över till plusgrader och skapa större temperaturskillnader för materialet. Yttemperaturerna över hela året låg också lågt för gröna tak i jämförelse med resterande
material. Det var även lägre temperaturskillnader mellan luft- och yttemperatur.
Betongen och metallen hade dessutom högre toppar av yttemperaturer vilket kan
skapa påfrestningar på materialet. Dock modellerades inte snötäcken under vinterhalvåret som kan ha en värmeisolerande funktion. Inte heller fukt från växterna
(transpiration och avdunstning) räknades med, vilket kan ha en kylande verkan och
påverka resultatet.
Om bara temperaturaspekten räknades, vore betongtak ett bättre val än metall då
temperaturerna kring metallen låg väldigt högt. Betongen med dess värmekapacitet
kan absorbera mycket värme och lagra det i materialet vilket påverkar temperaturen
under natten. Detta gör att betong inte heller är ett bra alternativ eftersom den bidrar till urban heat island effekten. Producering av betong ger också ut mycket växthusgaser och påverkar klimatet negativt, vilket är ytterligare ett argument till att
minska betonganvändningen. Mellan de tre olika sorters tak visar det gröna taket
bättre resultat när det kommer till luft- och yttemperatur samt dess temperaturskillnad.
Litteraturstudien och dess resultat gällande luft- och yttemperatur som jämförts har
för det mesta varit för platta tak. Detta då mest forskning finns om platta experimentella tak eller som referens till platta gröna tak men lite forskning hittades även
för två olika lutningar. Detta innefattade då endast för grönt- och metalltak. Påföljden av detta ger ett resultat som inte reflekterar de flesta tak som existerar men det
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ger en bra utgångspunkt. För att få ett mer nyanserat resultat hade flera vetenskapliga artiklar om taklutningens påverkan på temperaturen varit nödvändig.
I varmare klimat finns det mycket forskning och experiment om gröna tak och dess
effekt. Att anpassa litteraturstudien till svenskt klimat blev svårt då det inte fanns
många studier i liknande klimat utan det närmaste klimatmässigt var Kanada. En vetenskaplig artikel hittades där Stockholm var inkluderad men hade endast en liten
roll. Detta betyder att det inte finns mycket forskning om just takval och dess temperaturpåverkan, om främst gröna tak, i Sverige. I denna artikel stod det dock att effekten av gröna tak blir mindre i kallare klimat men eftersom det inte finns tillräckligt med forskning kan detta inte vara en avgörande del i vårt resultat. På grund av
det behövs mer forskning om gröna tak i kallare klimat för att lättare kunna tillämpa
taklösningen och få en bättre slutsats.
5.2

Dagvatten

Att gröna tak medför mycket för människan och dess sociala miljö är något uppenbart, samt att gröna tak främjar den biologiska mångfalden. Fördelarna med gröna
tak är många. Experiment från litteraturstudien visade att gröna tak utgör den
största miljötjänsten när det kommer till dagvattenhantering och reducering av den
totala mängden spillvatten. Detta då mycket av nederbörden fångas upp av växterna.
På hårda tak som betong och metall rinner vattnet av och det i sin tur leder till att
reningsverken överbelastas.
Den litteraturstudie som har gjorts för avrinningen av nederbörd visar att gröna tak
har betydligt lägre avrinning jämfört med betong- och metalltak. Då betong- och
metalltak har betydligt högre avrinningskoefficient i jämförelse med gröna tak bidrar
de till eventuell överbelastning av befintliga dagvattenrör och reningsverken. Dessutom bidrar det till översvämningar samt föroreningar. Genom att ha gröna tak minskas dessa problem då enligt den litteraturstudie som gjorts visar att gröna tak kan reducera avrinningen med 60 - 100 %. Studien visade också att fördröjningstiden för
ett grönt tak är cirka 95 minuter till 4 timmar, vilket skiljer sig enormt från de andra
taken som inte har någon fördröjningstid. Ju längre fördröjningstid desto bättre då
det blir mindre tryck på reningsverken. Efter att kapillärporutrymmet i det gröna
taket är mättat finns det ingen skillnad mellan gröna tak och de andra taken, avrinningen kommer då vara samma. Detta kan vara viktigt att tänka på vid val av grönt
tak.
Litteraturstudien för gröna tak visade att det finns en likhet mellan nederbördsdjup
och procenten av vatten som behålls. Sambandet visade att ju lägre nederbördsdjup
desto mer av nederbörden kunde bevaras. 90 % av regnet med nederbördsdjup på
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mindre än 1,27 cm kunde bevaras enligt litteraturstudien. Det visade också att
mängden vatten som bevaras är olika beroende på vilken månad det är. Under kallare månader fryser växtligheten vilket kan påverka resultatet av dagvattenhanteringen i Sverige. Inga vetenskapliga artiklar kunde hittas om metalltak när det gäller
dess dagvattenhantering. Detta kan bero på att det är en självklarhet att vattnet rinner direkt av metalltaket. Av den orsaken att metaller inte har porer som kan bli
vattenmättade och kan därför varken absorbera eller fördröja avrinningen.
Lutningen på taket har inte någon större betydelse för avrinningen, vattnet rinner av
i lika stor mängd oavsett vad det är för taklutning för det gröna taket. Däremot spelar lutningen roll för bevarandet av regnvattnet. Experiment visade att ju mindre
lutning ett grönt tak har desto mer regnvatten kan bevaras. Samma experiment visade också att under torra förhållande kunde regnvattnet bevaras men under våta
förhållande kunde regnvattnet endast fördröjas för det gröna taket.
Absorptionsvärdet för gröna tak visade sig som förväntat mycket högre än resterande tak. Att värdet är högt betyder att gröna tak har bäst kapacitet till att fånga
upp regnvatten. Detta visar ytterligare att gröna tak är det bästa alternativet ur
aspekten dagvattenhantering. När absorptionsvärdet är högt bidrar det till att avrinningen minskar och fördröjningstiden ökar. Däremot skiljer sig värdet på den uppsugna vattenmängden beroende på vad det är för kapillaritetskoefficient för materialet, ifall det är siltig lerjord, sandig lera eller torv. Absorptionsvärdet för torv är
20,58 kgH2O/m2 och det är 2,38 kgH2O/m2 för sandig lera. Därför är det väldigt viktigt att välja rätt material när gröna tak väljs för byggnationer. Utifrån aspekten absorption skiljer sig det inte mycket mellan sandig lera och betong K20. Detta då absorptionsvärdet för betong K20 (2,12 kgH2O/m2) inte är mycket lägre än för sandig
lera. Metall visade sig absorbera 0 kgH2O/m2 vilket stämmer överens med tidigare
analys av metall. Förutom att det skiljer sig mellan olika vegetationer och jordarter
för gröna tak, skiljer det sig också beroende på vad det är för betong. Skillnaderna
mellan betong K20 och betong K40 är stor då K20 absorberar 2,12 kgH2O/m2 och
K40 absorberar endast 0,42 kgH2O/m2.
Beräkningar för det dimensionerande dagvattenflöde visade att gröna tak generellt
hade betydligt lägre dagvattenflöde än betong- och metalltak. Detta är självklart då
avrinningskoefficienten för gröna tak är lägre än de resterande taken. Avrinningskoefficienten skiljer sig dessutom också beroende på vad för substrattjocklek. Både litteraturstudien och de beräkningar som gjorts visade att gröna tak med en substrattjocklek på 150 - 250 mm har mycket lägre dagvattenflöde än gröna tak med en substrattjocklek på 40 - 60 mm. Oavsett vilken substrattjocklek det gröna taket har är
resultatet bättre gällande dagvattenflödet än betong- och metalltak. Mellan betong-
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och metalltak skiljer det sig ca 0,5 l/s i det dimensionerande dagvattenflöde då betongtak har ett dagvattenflöde på 4,43 l/s och metalltak har 4,93 l/s. Beräkningen
gav en bra grund att utgå från och gav ett helhetsperspektiv, däremot hade beräkningarna blivit mer exakt ifall regnintensitet beräknats istället för att läsas av i en tabell i bilaga D. Detta beror på att avläsningen i bilaga D motsvarade sammanställningen av regnintensiteten för 47 orter i Sverige och inte endast Gävle kommun.
För att resultatet av litteraturstudien ska vara helt tillförlitligt bör resultatet jämföras
på flera olika sätt samt ur olika synvinklar. De flesta experiment har utgått från en
synvinkel och inte tagit hänsyn till flera olika synvinklar. I ett experiment som utförts för mängden avrinning från gröna tak har det baserats på hur avrinningen ändras beroende på olika taklutningar. Det är ett bra utgångsläge men fler aspekter behöver tas hänsyn till för att det ska vara ett helt korrekt resultat. Eftersom mängden
avrinning för exempelvis ett grönt tak är beroende av dess substratdjup, lutning på
taket och växtmaterial är resultatet inte helt korrekt ifall experimenten utgår från
enbart dess taklutning. Olika studier behöver utföras för olika substratdjup i jämförelse till dess lutning och växtmaterial. I många fall har studien inte heller jämfört
olika tak utan endast gjort experiment på ett tak vilket kan ge ett missvisande resultat. För metalltak har det inte utförts många studier, vilket kan bero att det varken
reducerar avrinningen eller absorberar dagvattnet. För att utveckla litteraturstudien
ytterligare hade mer vetenskapliga artiklar behövts för metalltak och dess skillnad
mellan både betong- och gröna tak inom dagvattenhantering. Detta hade dessutom
gett ett större perspektiv på de tre olika taken.
5.3

Analys om val av tak

Resultatet visar att gröna tak vore det bästa alternativet vid de två aspekterna temperatur och dagvattenhantering men vi tror att även flera positiva effekter uppstår vid
gröna tak. Det kan eventuellt bli en mötesplats som främjar den sociala interaktionen och ger även området en bättre känsla med mindre hårda och kala ytor. Det
bidrar även till hållbar utveckling. Eftersom området Brynäs börjar bli mer populärt
och dess område växer, kan det vara bra att tänka på vilka material som används.
Detta för att göra det bekvämare för både boende och besökare när det kommer till
de två aspekterna.
Beroende på vad för grönt tak det är, krävs det olika stora omfattningar av underhåll. Vissa kanske ser det som dyrt och negativt men det finns också möjligheter till
jobb och bidrar till en bättre miljö, genom att det också sänker omgivande temperatur. Även då det ekonomiskt är dyrare att installera gröna tak tror vi att det skulle
gynna i längden med att sänka yttemperaturerna på taket samt minska översväm-
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ningar av brunnar i området. Dessutom kan det sänka ljudnivån från bland annat bilar, minska föroreningar i luften och gör ogenomträngliga områden användbara. Valet att använda gröna tak kan skapa ett mer attraktivt område som inspirerar flera att
tänka lika gällande val av tak samt bidrar till ökad biologisk mångfald.
Eftersom det var svårt att hitta forskning om just takets temperaturpåverkan i kallare
klimat blir det också svårare att tillämpa en lösning till Godisfabrikens område. Vi
tror dock att temperaturen blir mer behaglig vid det ständigt växande område om
gröna tak installeras, speciellt under sommarhalvåret. Även då Sverige inte har regnperioder som vissa varmare klimat har, är taken viktiga på grund av dess funktion att
ta hand om regnvatten. Då det visar att gröna tak kan absorbera mycket av regnvattnet tror vi att det skulle hjälpa den svenska dagvattenhanteringen enormt om mer
grönska tillämpades. Speciellt i framtiden då mer nederbörd förväntas i samband
med klimatförändringarna. För att bidra till ett mer hållbart samhälle och främja
dess utveckling behöver vi tänka hållbart och nytt. Vi tror att gröna tak är ett steg på
vägen.
5.4

Förbättringar av arbetet

Då det var brist på tid hann vi inte undersöka allt inom ämnet gröna tak. Då kursen
bara är 15 hp, vilket motsvarar mindre än 10 veckor var vi tvungen att prioritera.
Hade mer tid funnits skulle vi främst haft fler aspekter att analysera. Detta för att få
ett mer tillförlitligt resultat och för att få en större bild av de tre olika taken. Tiden
räckte som sagt tyvärr inte till och därför valdes just temperaturen då det börjar bli
mer relevant för kalla klimat samt dagvattenhanteringen som är av stor betydelse för
Sverige.
Resultatet hade möjligen förbättrats om eget experiment utförts med de tre olika taken men material och tid fanns ej tillgängligt. Då övergick vi till en metod bestående
av litteraturstudie och egna beräkningar. Vetenskapliga artiklarna fokuserade bara på
en sak, antingen temperatur eller dagvattenhantering och inte båda samtidigt vilket
hade utvecklat litteraturstudien. Det hade varit intressant att läsa om forskning där
båda aspekterna undersöktes och se om det fanns något samband mellan dem. Vissa
källor som inte är vetenskapliga har använts då information varit svårt att finna till
vissa delar av uppsatsen, exempelvis information för metall och dess dagvattenhantering. Däremot har alla sidor och dess trovärdighet kontrollerats med flera olika källor.
Ekvationen för det dimensionerande flöde gav bra resultat men däremot hade det
gett ännu bättre resultat ifall värdet för regnintensitet kunde läsas av för just Gävle
kommun. Värdet för regnintensitet var en sammanställning som gjorts av 47 orter i
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Sverige och då blir det ett ungefärligt värde för Gävle kommun och inte ett exakt
värde. Resultatet påverkas av detta men det går att få ett helhetsperspektiv av dagvattenflödet. Vissa värden var även svåra att hitta, som kapillaritetskoefficienten för
jord. Några jordarters koefficient hittades men resultatet hade blivit ännu bättre om
flera jordar kunde ha jämförts och även hur växterna påverkar upptagningsförmågan
i jorden.
Solinstrålningsmodellen och ekvationerna för värmeöverföring gav bra resultat. Värdet som användes vid molnighet i modellen var endast för nattetid och användes under hela simuleringen vilket kan ha påverkat resultatet. U-värdet antogs i detta fall
då inget klart U-värde fanns tillhanda. Detta gör att resultatet såklart påverkas och
representerar inte Godisfabrikens parkeringshus till fullo.
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6 Slutsatser
Hur takvalet för Godisfabrikens parkeringshus påverkar omgivande område gällande
temperatur och hantering av dagvatten har undersökts i denna studie. Utifrån den
litteraturstudie och beräkningar som utförts tyder allt på att gröna tak är det lämpligaste alternativet för Godisfabrikens parkeringshus.
Det visar bland annat att SRI för jord på det gröna taket ligger på 80 medan resterande tak ligger på runt 40. Ju högre SRI desto längre yttemperatur får materialet.
Gröna tak hade lägre temperaturskillnad mellan luft- och yttemperatur samt även
lägre yttemperaturer än både betong- och metalltak. Detta visar både litteraturstudie och beräkningarna. Resultatet visar också att gröna tak kan fördröja vattenavrinning från taket med upp till 4 timmar. De gröna taken hade även ett dagvattenflöde
på 1,97 l/s, vilket är mer än hälften av vad metalltaken på 4,93 l/s fick vid beräkningarna. Även över 20 kgH2O/m2 kunde tas upp av torven till skillnad från betongens vattenupptag på cirka 2 kgH2O/m2 och metallens 0 kgH2O/m2.
Med dess låga yttemperaturer, förmåga att sänka omgivande temperatur, högt absorberat vattenupptag och längre avrinningstid konkurrerar det gröna taket ut både
betongtak och metalltak. Genom att använda mer av gröna tak bidrar det till både en
hållbar utveckling och ett mer hållbart samhälle.
Fortsatt arbete på denna studie kan vara att utföra egna experiment när det gäller
både dagvattenhantering och temperatur för de tre olika taken. Experiment som kan
utföras inom dagvattenhantering kan var att undersöka dess absorption och dagvattenflöde. Yttemperaturerna för samtliga material kan även utföras i experimentform. Detta kan då jämföras med en litteraturstudie samt denna uppsats.
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Bilaga A - Metod
Nedan visas metoden för litteraturstudien där olika sökmotorer och ordval användes.
Sökmotor

Ordval
Gröna tak

Metalltak

Gråa tak

Högskolans Discovery

“green roof*” +
“temperature”,
“green roof*” +
“stormwater management”

“aluminium zinc
roof” + “surface temperature”, “metal
roof” + “temperature”

“concrete” + “temperature”, “concrete”
+ “temperature” +
“roof”, “surface temperature” + “concrete
roof”

Google
Scholar

“Run off from
green roof” +
“green roof*” +
“temperature”,
“green roof*” +
“stormwater management”

“black metal roof” +
“surface temperature”, “metal sheet
roof”, “steel roof”,
“aluminium roof”

“ambient temperature” + “concrete
roof”, “cement” +
“temperature”, “concrete” + “stormwater
management” +
“roof”

Science
Direct

“green roof*” +
“temperature”,
“green roof*” +
“stormwater management”

“aluminium zinc
roof” + “surface temperature”, “metal
roof” + “temperature”

“cement” + “temperature”, “concrete” +
“stormwater management” + “roof”

A1

Bilaga B – Solar Reflectance Index
Beräkningar för SRI värdet vid de olika materialen: aluminium, betong, jord, stål
och zink visas nedan.
SRI = 123,97 - 141,35(X) + 9,655(X2)
𝑋=

(1)

20,979∙𝛼−0,603∙𝜀

(2)

9,205∙𝜀+12,0

ALUMINIUM
𝑋=

20,979 ∙ 0,4−0,603 ∙ 0,2
9,205 ∙ 0,2+12,0

→ X= 0,595

SRI = 123,97 - 141,35(0,595) + 9,655(0,5952) → SRI = 43,28 ≈ 43
BETONG
𝑋=

20,979 ∙ 0,65−0,603 ∙ 0,93
9,205 ∙ 0,93+12,0

→ X= 0,627

SRI = 123,97 - 141,35(0,637) + 9,655(0,6272) → SRI = 39,14 ≈ 39
JORD
𝑋=

20,979 ∙ 0,35−0,603 ∙ 0,9
9,205 ∙ 0,9+12,0

→ X= 0,316

SRI = 123,97 - 141,35(0,316) + 9,655(0,3162) → SRI = 80,27 ≈ 80
STÅL
𝑋=

20,979 ∙ 0,42−0,603 ∙ 0,27
9,205 ∙ 0,27+12,0

→ X= 0,594

SRI = 123,97 - 141,35(0,594) + 9,655(0,5942) → SRI = 43,41≈ 43
ZINK
𝑋=

20,979 ∙ 0,4−0,603 ∙ 0,1
9,205 ∙ 0,1+12,0

→ X= 0,643

SRI = 123,97 - 141,35(0,643) + 9,655(0,6432) → SRI = 37,07 ≈ 37
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Bilaga C - Dagvattenflöde
I denna bilaga beräknas avrinning av dagvattenflöde och tillvägagångssättet visas nedan.
qd dim = A ∙ i(tr) ∙ Ф ∙ kf

[l/s]

(1)

GRÖNA TAK: Subtrattjocklek 150-250 mm

qd dim = A ∙ i(tr) ∙ Ф ∙ kf = 0,1 ∙ 39,4 ∙ 0,4 ∙ 1,25 → q

d dim

GRÖNA TAK: Subtrattjocklek 40-60 mm
qd dim = A ∙ i(tr) ∙ Ф ∙ kf = 0,1 ∙ 39,4 ∙ 0,55 ∙ 1,25 → q

d dim

METALLTAK:
qd dim = A ∙ i(tr) ∙ Ф ∙ kf = 0,1 ∙ 39,4 ∙ 1 ∙ 1,25 → q

d dim

BETONGTAK:
qd dim = A ∙ i(tr) ∙ Ф ∙ kf = 0,1 ∙ 39,4 ∙ 0,9 ∙ 1,25 → q

= 2,709 ≈ 2,71 l/s

= 4,925 ≈ 4,93 l/s

d dim

C1

= 1,97 l/s

= 4,4325 ≈ 4,43 l/s

Bilaga D – Nederbördsintensitet
Nedan visas tabell för regnintensitet och nederbördsmängd utifrån olika varaktigheter samt återkomsttid, baserad på data från 47 olika orter i Sverige. Det är inte
korrigerade värden då det är systematiska underskott i mätdata som orsakats av förluster på grund av vind, instrumentfel m.m. Siffror markerade med röd färg samt
understrukna är osäkrare siffror än de med grön färg (Dahlström, 2006, s.68)
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Bilaga E – Absorberat dagvatten
I denna bilaga beräknas absorberat dagvatten och tillvägagångssättet visas nedan.
Gkap = Akap ∙ √t

[kgH2O/m2]

(1)

GRÖNA TAK (Siltig lerjord)
3,7 kgH2O/m2∙ √h vilket ger 0,062 kgH2O/m2∙ √s
Gkap = 0,062 ∙ √1800 → Gkap = 3,72 kgH2O/m2
GRÖNA TAK (sandig lera)
0,309 kgH2O/m2∙ √min vilket ger 0,056 kgH2O/m2∙ √s
Gkap = 0,056 ∙ √1800 → Gkap = 2,38 kgH2O/m2
GRÖNA TAK (torv)
Gkap = 0,485 ∙ √1800 → Gkap = 20,58 kgH2O/m2
METALL
Gkap = 0 ∙ √1800 → Gkap = 0 kgH2O/m2
BETONG K20
Gkap = 0,05 ∙ √1800 → Gkap = 2,12 kgH2O/m2
BETONG K40
Gkap = 0,01 ∙ √1800 → Gkap = 0,42 kgH2O/m2
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Bilaga F – Besvarade frågor
Nedan visas svar från Sweco på en del frågor som behövde besvaras för att skriva
studien. Detta skedde via mailkontakt och är direkt inklistrat från Swecos svar från
Abdalla Mussa.
Hej,
Här kommer lite svar på frågorna.
1.Lite info om Godisfabriken, varför vill man göra om området och vad är målet
med godisfabriken?
I detaljplanbeskrivningen och kvalitetsprogrammet för området kan hitta information om detta. Ni kan hitta de i planarkivet
https://gis.gavle.se/pubs/smart/?karta=planarkiv&kn=2180
2. Hur stort är Godisfabrikens område i kvadratmeter på ett ungefär?
Ca. 60000 kvm
3. Vad har parkeringshusets alla sidor för mått?
långa sidan mot tredjetvärgatan är 60 meter och korta sidan 35.5 m
4. Vi skulle behöva ett ungefärligt mått på hur mycket grönt alt. betong det kommer
att vara på taket i kvadratmeter?
Ca. 1000 kvm
5. Varför väljer man att ha ett separat parkeringshus istället för att varje byggnad har
sina egna parkeringsplatser i byggnaden?
Tanken är inre gatorna i området ska skapa sociala vistelseytor för boende och besökare. Som innebär att prioritera fotgängare och cyklisternas perspektiv i gestaltning.
Och för att kunna utnyttja marken på ett effektivare sätt.
Ni kan läsa mer om detta också i kvalitets programmet där finns mer om intentioner
för området.
6. Vilka växter är det tänkt att ha på taket ifall det blir grönska på tak? Och vilket
substratdjup är det tänkt att ha då?
Vi har inte kommit till detta skede än i projektet så jag har inte tänkt så mycket på
vilka typer av växter. Det är oklart än om det blir ett grönt tak eller inte så därför vi
har inte lagt tid på dessa frågor.

F1

7. Hur ser dagvattenhanteringen ut i området idag och är det något som ni har planer på att utveckla?
Ni kan läsa om dagvattenhantering för området också i planbeskringen och kvalitetsprogrammet. När det gäller P-huset är det tankt att den grönataket ska bidra till en
bättre dagvattenhantering genom att kunna återanvända vattnet som samlas på taket
för planteringen.
8. När blir det bestämt vad för slags tak parkeringshuset kommer att ha?
När den preliminära kalkylen är klar så kommer beställaren att utvärdera deras alternativ men jag har inga exakta besked just nu. Jag an informera er senare.
9. Vad är det som hindrar att det blir grönska på tak i just det här fallet?
Först och främst ekonomi och ansvars frågor.
10. Ifall det blir betongtak, vad för slags betong är det tänkt att användas? Kommer
det att
vara vattentät betong?
Ja det blir en form av vattentätt tak av betong eller stål

F2

Bilaga G – Ordlista
Absorption
En process som tar upp, absorberar, energi. Det är en egenskap för ett material som
anger hur mycket den kan uppta, i detta fall, ljus.
Avrinningskoefficient
Avrinningsområdets maximala andel regn som bidrar till avrinningen.
Dagvatten
Är det tillfälliga vatten (regn, is, snö) från atmosfären som påverkar vattendragen på
jorden.
Emissivitet
Är ett förhållande mellan en svart kropp som har perfekt emittans och utstrålad
energi från ett materials yta.
Flödeskapacitet
Är den mängd flödesvolym som materialet maximalt kan hantera.
Infiltration
Är processen i när regnvattnet tränger in i marken vid nederbörd.
Kapillaritetskoefficient
Kapillaritetskoefficient anger hur hastigt och hur mycket vatten materialet absorberar när den är i kontakt med vatten. Kapillaritetskoefficienten är beroende av porsystemets struktur.
Kombinerat system
Ett kombinerat system är ett system som inte är separerat utan både dag- och spillvatten leds bort i samma ledning.
Nederbördsdjup
Är det djup som nederbörden når i jorden och är beroende av regnets intensitet.
Rinntid
Innebär den tid i medeltal som det tar dagvattnet att rinna till avrinningsområdets
avledningspunkt.
Spillvatten
Detta kommer från både hushåll och industri och kallas oftast avloppsvatten som
kommer från bland annat toaletter, bad och tvätt.
G1

Substrattjocklek
Den tjocklek som jordlagret har på det gröna taket.
Transpiration
När vatten transporteras tillbaka till atmosfären via växternas klyvöppning.
Urban värmeö
Ett stadsområde är varmare än omgivande område och det är stadens byggnader och
hårdytor som bidrar till att värmen hålls kvar.
Värmeflödestäthet
Värmetransport genom en yta.
Värmeöverföringskoefficient
Denna innebär transporten av termisk energi och kan vara genom ledning, konvektion och strålning.
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