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Abstract 

Green areas in cities are, and always have been, important for both flora and fauna. With the expansion 

and densification of urban areas a lot of green areas are being lost. This has an impact on both plant 

diversity and animal diversity. Through the implementation of green areas such as parks, green roofs or 

green walls, cities can regain environments and habitats they at one point lost. Such environments can be 

applied to urban environments through the implementation of green roofs and green walls.  

The aim of this study was to see what potential there is for biodiversity in central Gothenburg through an 

analysis of literature and a spatial analysis. The review of literature wanted to show where and in what 

environments in the city biodiversity can be found and the spatial analysis mapped the potential roof-areas 

that can be made into green roofs. This study shows the potential and limitations of biodiversity and 

ecosystem services on green rooftops in central Gothenburg.  

This study shows that there is a big potential area in central Gothenburg that could be used for green roofs. 

The total area of these surfaces was calculated to 242 960 square meters. These areas could have a high 

potential for increased biodiversity through the creation of new environments for flora and fauna. These 

green roofs can create habitats for some species and provide fauna with different kinds of resources. Green 

roofs can provide cities with different types of ecosystem services. They can provide water management, 

heat regulation or other services such as lower levels of noise or improvement of air quality. These roofs 

can handle downfall, how much they can handle depends on what type of substrate the roof is composed 

of. One example is green roofs with peat-bags as a substrate, these could make it possible for the entire 

area of roofs to be able to manage a total water content of 18 million liters of water.  

 

Sammanfattning  

Gröna miljöer i städer är, och har alltid varit, viktiga för flora och fauna. På grund av att staden expanderar 

och förtätas förloras många gröna miljöer. Genom att skapa gröna miljöer i en stad, så som parker, gröna 

tak och gröna väggar, kan en stad återigen skapa de miljöer som en gång gick förlorade. Denna studie har 

studerat hur tak och väggar kan nyttjas för att möjliggöra fler gröna miljöer i staden.  

Syftet med denna studie var att se vilken potential det finns för biologisk mångfald i centrala Göteborg 

genom en litteraturanalys och en spatial analys. Litteraturanalysen ville belysa i vilka stadsmiljöer 

biologisk mångfald kan återfinnas i. Den spatiala analysen kartlade vilka potentiella takytor som kan göras 

gröna. Studien visar på potentialen och begränsningar för biodiversitet och ekosystemtjänster på de 

möjliga gröna taken i centrala Göteborg.  

Studien har visat på att det finns en stor potentiell takyta i området inom Vallgraven i centrala Göteborg 

som kan användas för anläggning av gröna tak. Den totala arean av alla ytor beräknades till 242 960 m2. 

Dessa ytor kan ha en hög potential för ökad biodiversitet genom att skapa nya miljöer för flora och fauna. 

De gröna taken kan möjliggöra habitat för vissa arter och förse faunan med föda eller andra typer av 

resurser. Gröna tak kan föra med sig ekosystemtjänster. Det kan vara i form av vattenhantering, 

värmereglering eller andra tjänster så som bullerhantering och förbättrande av luftkvaliteten. Den totala 

takytan inom Vallgraven skulle kunna hantera nederbörd, varav mängden vatten är beroende på vilket 

substrat som används. Ett exempel är gröna tak med torvsäckar som substrat, dessa kan möjliggöra en 

vattenhantering av ca 18 miljoner liter vatten.  
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Inledning 

Biologisk mångfald 

 

Biologisk mångfald eller biodiversitet är den variationsrikedom som finns bland alla levande organismer 

och de ekologiska komplex som dessa ingår i (Regeringskansliet, 1994). Biodiversitet innefattar variationen 

inom arter, mellan arter och av de ekosystem dessa ingår i. På grund av mänskliga förändringar av den 

naturliga miljön är den globala biodiversiteten under hot. Idag förloras arter i en aldrig tidigare skådad takt 

(Barnosky m.fl., 2011). Fragmentering av habitat i form av förlorad konnektivitet mellan naturliga miljöer 

(Li, 2016), habitatförlust (Pimm & Raven, 2000) och isolering av specifika miljöer kan leda till att 

förekomsten av olika arter minskar vilket då påverkar de ekosystemen dessa ingår i. Vad som räknas som 

ett stabilt ekosystem skiljer sig åt mellan forskare (Grimm & Wissel, 1997) men en generell åsikt är att 

ökning eller minskning av arter påverkar den ekologiska stabiliteten (Ives & Carpenter, 2007). Om det är i 

en positiv eller negativ riktning beror på vilken klass, art eller vilken aspekt av ekosystemet som undersöks. 

Med ett högt antal arter, en hög biodiversitet, kan ett ekosystem vara stabilare än vad det hade varit om 

ekosystemet innehållit färre arter (Pennekamp m.fl., 2018). Ett ekosystem med en hög mångfald kan också 

vara mer produktivt då det innehåller fler arter som påverkar och bidrar till denna produktivitet. Skillnader 

i olika arternas nischer gör att de kan nyttja flera olika källor för näring och energi och då öka det totala 

upptaget av resurser (Cardinale m.fl., 2012).  

 

Urbanisering och förtätning 

 

Urban tillväxt, bland annat en utökning av stadsytan i form av bostäder/arbetsplatser och förtätning av 

städer, är en bidragande faktor till minskningen av biodiversitet (Güneralp & Seto, 2013). Även om 

biodiversitet minskar på grund av att städer breder ut sig kan dessa hjälpa till att mildra effekterna (Nielsen 

m.fl., 2014). Detta då en stor del av biodiversiteten kan återfinnas i parker och andra stadsnära gröna miljöer. 

Här räknas både inhemska och exotiska arter in. En grön stadsmiljö definieras som ”vegetation som återfinns 

i den urbana miljön, detta inkluderar parker, öppna ytor, planteringar eller träd” (Kabisch & Haase, 2013). 

En studie genomförd i England av Baldock m.fl. (2015) visade på att förekomsten och artrikedomen av 

pollinerande arter var lägre i städer än i områden i naturreservat eller på landsbygden. När det sker en 

förtätning av städer kan detta leda till att de gröna miljöer som finns där försvinner, att kvaliteten på de 

gröna miljöer som finns försämras och att nya gröna miljöer inte prioriteras eller tas i åtanke (Haaland & 

van den Bosch, 2015).  

Den framtida projektionen för biodiversitet i världen är en fortsatt minskning av antal arter (Pereira m.fl., 

2010), speciellt för de arter som är mer beroende av en viss typ av miljö eller som inte är lika breda i sitt 

födosök som andra arter. Effekten av urban tillväxt på ekosystem är lokala (Mcdonald m.fl., 2008). Dessa 

effekter kan tillsammans, och över tid, påverka biodiversiteten i hela staden och den närliggande miljön.  
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Påverkan på flora och fauna 

 

Förtätningen och utbredningen av städer påverkar olika taxa olika mycket. Urbana miljöer kan ofta ses som 

karaktäristiska för ett antal opportunistiska arter som bäst har anpassat sig till att leva i mänskliga miljöer. 

Växter påverkas av urbanisering och förtätning. Växter som trivs i gräslandskap och våtmarksväxter anses 

vara de grupper som är mest hotade (Kelcey & Müller, 2011). Även om det sker en homogenisering av 

växter kan en stad fortfarande ha en hög biodiversitet (McKinney, 2006). Detta är möjligt då det ofta 

introduceras exotiska arter till städer och på så sätt ökar den totala biodiversiteten. Ofta reflekterar beståndet 

av växter i en stad floran i den närliggande miljön (Dolan m.fl., 2017) och det är sedan detta bestånd som 

antingen homogeniseras eller uppblandas med exotiska växter.  

Vissa växter är beroende av insekter för pollinering och även insektssamhällen påverkas av förtätning 

(Knop, 2016). Olika grupper skiljer sig åt i påverkansgrad och homogeniseringsgrad. En tidigare studie har 

visat på att antalet fjärilsarter är beroende av växtlig diversitet och att diversiteten inom insekter är beroende 

av florans diversitet (Monalisa och Aisha). När det kommer till arter inom ordningen steklar (Hymenoptera) 

är det oftast de arter som är generalister som klarar sig bättre i en tätbebyggd stad än de arter som har ett 

mer specifikt födobehov (Zanette m.fl., 2005). Dessutom kan diversiteten inom steklar i en stad vara 

beroende av mängd växtlighet (McCune m.fl., 2020). Detta kan vara relevant för andra insekter då det i ett 

område med en hög växtlig diversitet också kan finnas flera arter av insekter. Det ska också tilläggas att 

arter som bygger bo i skrevor eller andra trånga utrymmen ter sig ha ett högre artantal än de arter som bygger 

bo på eller i marken (McCune m.fl., 2020). Detta ter sig logiskt då täckningen av marken i form av asfalt 

eller skuggning (från byggnader) ger upphov till icke gynnsamma miljöer för de steklar som bygger bo i 

marken.  

Städer kan ses som en drivande faktor i homogeniseringen av bland annat fågelarter eller andra djur inom 

staden (Fuller m.fl., 2009). När det kommer till fåglar påverkas artsammansättningen av förtätning och 

antalet arter kan minska (Aronson m.fl., 2014). Sannolikt hör detta ihop med förlusten av vegetation och 

biotoper för fåglar. På grund av homogeniseringen finns det en skillnad mellan städer och de närliggande 

miljöernas fågelarter (Hensley m.fl., 2019). Dessutom skiljer sig städer ifrån varandra i artsammansättning 

beroende på vilka arter som finns naturligt i den lokala närmiljön. Likaså kan andra ryggradsdjur i en stad 

påverkas. Studier har visat på att vissa gnagare påverkas negativt av förtätning och att dessa är beroende av 

att det finns gröna miljöer som de kan använda för förflyttning eller skydd (Gomes m.fl., 2011).  

 

Syfte 

 

Det övergripande syftet med arbetet är att se vilken potential det finns till biologisk mångfald i tätbebyggda 

städer och hur biologisk mångfald kan skapas med hjälp av gröna tak. Studien innehåller följande fyra 

specifika målsättningar: 

- Ta reda på i vilka urbana miljöer biologisk mångfald finns i idag  

- Undersöka vilken teoretisk potential som finns för anläggning av gröna tak i Göteborgs centrum 

- Göra en analys av vilken typ av biologisk mångfald som kan gynnas av olika typer av gröna tak  

- Göra en sammanställning av de ekosystemtjänster gröna tak kan föra med sig, med särskilt fokus 

på vattenhantering.  

En avgränsning av den spatiala analysen har gjorts och den fokuserar enbart på området inom vallgraven i 

centrala Göteborg. Denna avgränsning har gjorts för att analysen inte ska bli för omfattande och för att 

området innefattar olika typer av byggnader och mycket hårdgjord yta. 
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Material och metoder  

 

Potentiell grön takyta 

Studieområde 
 
Det område som har analyserats geografiskt är området inom vallgraven i centrala Göteborg (Fig. 1). Detta 

område valdes ut tillsammans med extern handledare Karin Meyer och Klara Jansson på miljöförvaltningen, 

Göteborgs Stad. Anledningen till att denna avgränsning gjordes var för att vi ville ha ett område som var 

tätbebyggt och där det finns mycket hårdgjord yta (och då en stor potential till förbättring). Vi tyckte också 

det var intressant att byggnaderna var av olika typer, till för olika ändamål och ägda av olika 

personer/företag/myndigheter.  

Parametrar 

 

De parametrar som var målsättningen att ta fram genom den geografiska analysen var följande: 

- Arean av alla tillgängliga tak 

- Arean av alla tak med en lutning av 45 grader eller mindre 

- Vilka väggar som lämpar sig för gröna väggar. 

- Hustakens höjd (tak >50 m lämpar sig sämre som gröna tak) 

Istället gjordes ett antagande att alla takytor lutar mindre än 45 grader. På grund av detta antagande kunde 

den maximala effekten av vattenhantering tas ut om alla tak visar sig luta mindre än 45 grader. Detta var 

nödvändigt då det genom den spatiala analysen inte gick att få ut de riktiga lutningarna på taken. Sannolikt 

ger detta en överdriven bild av lämpliga takytor. Det kan finnas tak som lutar mer än 45 grader och tak som 

har strukturer på sig som gör det omöjligt att anlägga ett grönt tak på. Sådana strukturer kan till exempel 

vara ventilationsanläggningar. Detta ger sannolikt en minskning av den potentiella gröna takytan. Det som 

kunde fås ut av analysen var enbart de takytor som verkar lämpliga för anläggning av gröna tak. Anledningen 

till detta var bristfälliga data.  

Den tänkta preferensen på takytorna var de tak som lutade 45 grader eller mindre. Om gröna tak anläggs 

med hjälp av torvsäckar är 45 grader den rekommenderade maximala lutningen på taken. Denna 

information har erhållits genom personlig kontakt med Geir Flugund på Nittedals Taktorv®.  

För att få fram dessa resultat användes Qgis version 3.4.5  

Beräkning av total och tillgänglig takyta 

 

Först räknades den totala arean av alla tillgängliga tak ut. Denna beräkning grundade sig i data erhållen från 

stadsbyggnadskontoret. Dessa uppgifter var i form av stereokarterade takpolygoner (framtagna 2007–2013). 

Andra uppgifter laddades ned från lantmäteriets geodata i form av ett ortofoto som användes för bakgrund 

och korsreferens. De både filtyperna laddades upp i ett kartfönster i Qgis. Med hjälp utav polygon-filen 

kunde arean av den totala och tillgängliga ytan räknas ut. Då polygon-filen innehöll ytor utanför området 

inom Vallgraven var det nödvändigt att exkludera dessa ytor. Först markerades de polygoner som var av 

intresse. Sedan inverterades dessa så att de polygoner som låg utanför nu blev markerade och de innanför 

Vallgraven avmarkerades. De markerade ytorna raderades så att det endast blev de önskade ytorna blev 

kvar. I och med att det nu bara fanns ytor av intresse användes ett programverktyg för att räkna ut den totala 

arean av dessa. Vissa ytor verkade inte lämpliga så dessa exkluderades. Detta kunde vara ytor av glas, 

skorstenar eller andra strukturer. När dessa ytor exkluderats togs den tillgängliga arean ut på samma sätt 
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som innan. I slutändan genererades bilder av de framtagna kartorna för visuell representation. Dessa bilder 

går att hitta under ”Resultat” Fig. 1–3.  

För en punktvis teknisk beskrivning av tillvägagångssätt se bilaga 1.  

 

Litteraturanalys  

 

Information har inhämtats från Web of Science, Google Scholar och, även Naturvårdsverket.  

De mest frekventa sökorden som har använts för att hitta information har varit: Urbanization; City; 

Biodiversity; Vegetation; Ecosystem; Green roofs och; Ecosystem services. Dessa sökord har i hög 

utsträckning kombinerats med olika arter och ordningar.   

När den litterära och spatiala analysen genomfördes har det inte gjorts en rimlighetsbedömning om detta 

faktiskt skulle vara ett genomförbart projekt praktiskt eller ekonomiskt.  

När litteraturen analyserades var det svårt att få fram vilka specifika miljöer olika arter kräver och var dessa 

i sådana fall skulle kunna återfinnas i en urban miljö. På grund av att många arter kräver många olika miljöer 

har en mer översiktlig analys gjorts och ett par arter eller artgrupper har extrapolerats och använts som 

typexempel (Ekorre, kanin, bi, fladdermus, fågel).  

Det har också varit svårt att hitta studier om gröna tak i skandinaviska klimat. Speciellt när det kommer till 

det svenska klimatet. Sverige är ett avlångt land med olika klimatzoner med allt från kalltempererad tundra 

och taiga i norr till varmtempererade zoner med lövskog i söder.  
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Litteraturstudier 

 

Urban biodiversitet 

I en metaanalys av Faeth m.fl. (2011) analyserar de vilka mönster och processer det finns när det kommer 

till urban biodiversitet. Faeth m.fl. menar att biodiversiteten skiljer sig åt mellan olika taxa och olika städer, 

beroende på vad dessa städer har för grundförutsättningar. Författarna hävdar att den växtliga biodiversiteten 

ökar i urbana miljöer genom introduktionen av exotiska växter, medan faunans biodiversitet minskar. I vilka 

miljöer i den tätbebyggda staden finns det en hög biologisk mångfald? Här följer en litteraturbaserad 

sammanställning av vilka olika miljöer olika taxa kräver, och hur hur gröna miljöer i städer kan bidra med 

dessa.  

För att upprätthålla miljöers ekosystemtjänster krävs det en hög biodiversitet (Isbell m.fl., 2011). 

Biodiversiteten är spridd över flera olika typer av miljöer. Några olika miljöer är ängsmark och skog. 

Ängsmarker består ofta av en speciell kombination av gräs och örter som kan husera ett stort antal arter av 

både flora och fauna (Muller, 1996). Många arter finns representerade i ängsmarker som pollinerare kan 

nyttja. Dessa pollinerare i sin tur kan bli mat för andra insekter (eller spindeldjur) och dessa i sin tur kan bli 

mat för mindre däggdjur eller fåglar (Klaus, 2013) och vegetationen kan vara mat för betande djur.  

Många andra arter är knutna till eller beroende av skogsvegetation för att överleva (Koch m.fl., 2011). Skog 

som består av lövträd eller blandad typ av skog (både lövträd och barrträd) kan ha en väldigt hög 

biodiversitet av växter och djur (Cameron m.fl., 2019). I en skog kan det finnas en del olika typer av 

vegetation. Det kan finnas låg vegetation i form av gräs och örter eller mossor och lavar, buskage (bland 

annat olika typer av ris), ungträd och större buskage (björnbär etc.) och sedan större träd. Det faktum att en 

skog kan innehålla ett spektrum av vegetationstyper gör att det också finns miljöer för ett stort antal arter 

(Collet m.fl., 2014).  

Cook-Patton och Bauerle (2012) genomförde en metastudie där de undersökte huruvida ett tak med hög 

diversitet av växtarter kunde ge upphov till en mer divers fauna än vad ett artfattigare tak gör. De fann att 

så var fallet. Den ökade biomassan ger upphov till ett större utbud av matresurser och bomaterial för 

besökande djurarter. Likaså ger en ökad växtlig diversitet större chans att locka arter som är specialiserade 

på en eller ett fåtal växter. Med en högre diversitet kan den strukturella komplexiteten öka och tillgången 

på föda bli rikare. Många djur är beroende av att det finns stabila resurser under en lång tid för att säkra 

tillgången på föda (Menz m.fl., 2011). Om det finns tillgång till blommande växter som blommar under 

olika perioder garanterar detta en stabil tillgång till resurser för pollinerande arter.  

Insekter 
 
En studie av McIntyre (2000) påpekar vikten av att studera urbaniseringens effekt på evertebrater på grund 

av ett antal anledningar: ” (1) Gruppen evertebrater är artrik och en sådan studie kan ge en övergripande 

bild av den biologiska mångfalden i ett område; (2) Deras relativt korta generationstid gör att de kan svara 

snabbt på förändringar i jord och växtlighet […] och; (3?) Inom gruppen är olika trofiska nivåer 

representerade” Brist på habitat och fragmentering av de naturliga miljöerna leder till en minskning av 

antalet invertebrater i urbana miljöer (Jones & Leather, 2013). Olika typer av skalbaggar kan återfinnas i en 

rad olika miljöer, bland annat sandlandskap, ängsmark och skog och har använts för att studera 

urbaniseringens effekter (Bohac, 1999). En annan studie (Piano m.fl., 2020) beskrev hur urbanisering och 

nivån av förtätning påverkade leddjur (Arthropoda). Denna studie visade på att en ökad grad av urbanisering 

och förtätning negativt påverkade de flesta leddjur medan resultaten samtidigt visade att någon enstaka art 

positivt korrelerade med urbaniseringsgraden.  

I skogsmiljöer är död ved väldigt viktig för många taxa och deras diversitet (Ehnström, 2001). Insekter, 

kryptogamer och svampar nyttjar frekvent sådana miljöer. Några livnär sig på den döda veden, andra livnär 

sig på de svampar som återfinns i dessa miljöer och andra arter använder den döda veden som skydd och 
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för tillfälliga boplatser under någon form av sin livscykel (Humphrey, 2005). Genom att lämna kvar död 

ved, vare sig detta är inom områden som har hög biodiversitet eller ej, skapas miljöer som kan husera ett 

stort antal arter (Hallinger m.fl., 2018). Detta är något som är extra viktigt i urbana miljöer då dessa annars 

är fattiga på död ved.  

Vidare är vildbin viktiga pollinerare i parker, trädgårdar och i andra gröna ytor (Matteson & Langellotto, 

2010). Tillgängligheten till pollen, nektar och boplatser är viktiga faktorer för att vildbin ska kunna etablera 

sig i habitat (Zurbuchen m.fl., 2010). Vissa arter av vildbin bygger bo ovan mark i högt gräs (McFrederick 

& LeBuhn, 2006), i trånga utrymmen så som springor eller under till exempel takpannor (Rust, 1976) eller 

gamla fågelbon, medan andra arter bygger bo under marken. De arter som bygger bo under marken kräver 

vissa specifika förutsättningar (Harmon-Threatt, 2020). Till exempel får substratet inte vara för hårt, då det 

kan vara för svårt att gräva ut. Likaså är texturen på substratet viktig. Texturen på jorden kan påverka hur 

mycket vatten den håller, syretillgång och temperatur. Olika arter söker sig till olika jordtyper enligt 

Harmon-Threatt (2020)  En stor andel bin bygger till exempel bo i jordtyper som innehåller någon halt av 

sand. I en urban miljö är bar jord en bristvara då en stor del av markytan är asfalterad eller betäckt på annat 

sätt. Harmon – Threatt hävdar i sin studie att barmark utan större buskage eller träd ökar chansen att bin 

bygger bo på en sådan plats medan andra bin kan använda sig av övergivna hålor som lämnats av gnagare 

(McFrederick & LeBuhn, 2006).  

En annan aspekt är hur de gröna takens substrat påverkar diversiteten av arter. I en studie utförd i västra 

Europa (Kratschmer m.fl., 2018) påvisades det att de miljöer som hade finare substrat hade en högre 

diversitet av vildbin än substrat med blandat material respektive grovt material. Denna studie kunde också 

dra slutsatsen att det var de gröna tak som hade en hög diversitet av blommor som också hade den högsta 

diversiteten av vildbin. Alla pollinatörer är dock inte bin, de kan vara fjärilar, blomflugor, skalbaggar, myror 

och halvvingar.  

Fåglar 

När en stad förtätas och urbaniseras tenderar artrikedomen att minska (Faeth m.fl., 2011), inte minst för 

fåglar. Fåglar anpassar sig på olika sätt i en urban miljö, men generellt finns det många arter som livnär sig 

på frön eller på insekter, som är sociala, och som har en häckningsstrategi som passar den urbana miljön 

(Kark m.fl., 2007). De fåglar som gynnas bäst av den tätbebyggda staden är de arter vars häckning sker ovan 

mark och/eller i håliga utrymmen (Kuranov, 2009). Där hål i trädstammar, bergssprickor och diverse andra 

utrymmen tidigare användes, används nu utrymmen under takpannor, den befintliga vegetationen i staden, 

och andra antropogena utrymmen (Cardoso, 2014). Studier har visat på att reproduktionen hos urbana fåglar 

är högre än den hos vilda fåglar av samma art (Soh m.fl., 2002). När det kommer till rovfåglar påverkas 

dessa inte i lika hög grad av förtätningen som andra grupper (Chace & Walsh, 2006). De rovfåglar som jagar 

småfåglar kan dock gynnas av förtätning då det finns en abundans av bytesdjur.  

Även om abundansen av häckande fåglar kan vara hög i en stad, kan kvaliteten på fåglarnas bon skilja sig 

från reden i naturliga miljöer (Lambrechts m.fl., 2017). Andra arter, till exempel hackspettar (Picidae), 

hackar fram sina egna bon ur träd och föredrar att använda träd som har någon typ av svaghet (Kosinski & 

Kempa, 2007). Det kan vara en redan befintlig skada, svampangrepp eller till och med träd som nyligen dött 

(Blanc & Martin, 2012). Sådana träd är ovanliga i urbana miljöer då de ofta sågas ned av säkerhetsskäl. 

Dessa håligheter som skapas kan senare användas av andra fåglar, insekter eller däggdjur (Dennis, 1971). 

Även om det kan finnas möjliga platser för fåglar att bygga sina bon på kan det medföra en del risker att 

bygga bo i en tätbebyggd stad. I en stad är tillgängligheten på byggmaterial begränsad (Chen m.fl., 2016) 

och fåglar kan ta till okonventionella material. En studie utförd i Mexico City konstaterade att fåglar som 

häckade i en urban miljö använde sig bland annat av cigarettfimpar för att konstruera sina bon (Suárez-

Rodríguez m.fl., 2017). Toxinerna i fimparna påverkade de röda blodcellerna och gav dem genetiska skador.  
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Däggdjur 

 

Däggdjur är en självklar del av den urbana biodiversiteten men den urbana miljön måste kunna tillfredsställa 

både djurs och människors behov. För större däggdjur finns det väldigt begränsade resurser i form av 

växtlighet för konsumtion. Likaså för de stora däggdjuren som är rovdjur finns det en brist på tillräckliga 

resurser i form av byte. Större däggdjur som älg och hjort har därför svårt att etablera sig i en urban miljö.  

Mindre däggdjur som håller sig nära marken är beroende av tät vegetation och att det finns en 

tillfredställande konnektivitet mellan sådana områden de kan röra sig emellan (Łopucki & Kitowski, 2017). 

Gnagare, till exempel möss eller sorkar, använder sig av gröna korridorer för att förflytta sig genom urbana 

miljöer (Dickman & Doncaster, 1989). Andra gnagare, som råttor (Rattus), föredrar att vistas i områden 

med en närhet till vatten, svala miljöer, eller i områden som har en närhet till matrester (Traweger m.fl., 

2006). Råttor är opportunistiska och kan finnas i stora antal om de har tillgång till stora mängder mat. Andra 

mindre däggdjur, så som ekorre (Sciurus vulgaris) ökar i antal i urbana miljöer (Jokimäki m.fl., 2017) om 

det samtidigt finns tillgång till barrträd (Coniferophyta) då de bland annat livnär sig på kottar, eller till bok 

och ek som producerar ollon (Selonen m.fl., 2015).  

Ekorrar använder håligheter i träd för att skapa boplatser (Shuttleworth, 1999), där de antingen vistas 

ensamma eller där de föder upp sina kullar. Dessa håligheter i träden kan vara naturliga eller skapade av 

hackspettar (Dennis, 1971). Vidare kan vissa konstgjorda strukturer likt byggnader eller tunnlar fungera 

som boplatser för fladdermöss (Russo & Ancillotto, 2015). Samtidigt förser fladdermössen den urbana 

miljön med viktiga ekosystemtjänster, bland annat insektskontroll. Samtliga fladdermöss i Sverige är 

insektsätande (Naturvårdsverket 2019). I den urbana miljön kan buskar och annan tät vegetation fungera 

som skydd, boplatser eller övervintringsplatser för en del andra djur (Hubert m.fl., 2011), bland annat för 

igelkottar. Kaniner är också exempel på djur som är beroende av buskig vegetation (Ziege m.fl., 2020) för 

skydd och konstruktion av gryt och tillgång till vegetation så som gräs och örter för konsumtion.  

Gröna taks biodiversitet 
 
Från en studie av Wang m.fl. (2017) angående artdiversiteten och applikationen av gröna tak kan 3 punkter 

extrapoleras: (1) Gröna tak med en hög växtlig biodiversitet kan försörja ett stort antal arter; (2) Så länge 

det finns resurser kommer dessa miljöer att locka de pollinerare eller annan taxa som är beroende av dem 

och; (3) De gröna takens höjd ovan marken spelade roll för hur tillgänglig och attraktiv platsen var för 

faunan. I studien, som fokuserade på fjärilar och fåglar, konstaterades det att ett grönt tak under 50 meters 

höjd hade bäst förutsättningar för att gynna båda grupperna. De gröna takens höjd kan också påverka andra 

arters närvaro, till exempel fladdermöss (Pearce & Walters, 2012), spindlar och getingar (Madre m.fl., 

2014).  
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Ekosystemtjänster  

Alla ovan beskrivna artgrupper och miljötyper ingår i olika typer av ekosystem. Ekosystem kan utföra olika 

tjänster för människor (Bennett m.fl., 2009) som antingen kan vara skräddarsydda av människor för ett 

specifikt behov (produktion av ved, mat, fiber) eller som kan tillgodose flertalet mer specifika tjänster 

(pollinering, vattenhantering, värmereglering). Urbana ekosystem kan stå för en stor påverkan på 

ekosystemtjänster (Elmqvist m.fl., 2015). Här förklaras vidare hur ekosystemtjänsterna vattenhantering och 

värmereglering gynnas av urban grönska.  

En av de många tjänster som urbana ekosystem kan bidra med är vattenhantering. Enligt SMHIs 

klimatberäkning (Klimatscenarier | SMHI) kan den framtida årsnederbörden för Västra Götaland komma att 

öka med 4% från år 2020 till år 2040 (en total ökning av 9% från 1961 till år 2040). I och med att städer 

består av mycket hårda ytor kan de ha svårt att hantera dagvatten (Nigussie & Altunkaynak, 2019) och 

frekvent ha ett överflöd av vatten vid nederbörd. Detta kan bland annat leda till översvämningar, vilket kan 

ge skada på infrastruktur och skapa problem i trafiken. Det finns dessutom en risk fö att avloppssystemet 

blir överbelastat och att avloppsvatten istället rinner ut i de anliggande vattendragen. Gröna miljöer i städer 

kan underlätta dagvattenhanteringen då de håller kvar vattnet längre (Lundy & Wade, 2011). När marken 

skuggas av växter gör det att den inte torkar ut lika snabbt och kan hantera vatten bättre än torr mark. Det 

går att likna vid en disktrasa, en fuktig trasa suger snabbare upp vatten än en torr trasa. Därmed ser gröna 

ytor till att dagvattensystemet inte chockas eller blir överbelastat. Dessa gröna miljöer kan vara parker eller 

andra gröna ytor, till exempel gröna tak.  

I takt med klimatförändringarna och den ökande temperaturen kommer städer att vara ännu varmare än sin 

omgivning (Arnfield, 2003). SMHIs klimatberäkning för temperaturer (Klimatscenarier | SMHI) har 

beräknat en möjlig ökning av 1 grad från år 2020 till år 2040. I städer kan det uppstå så kallade värmezoner 

som är områden vilka blir speciellt varma och kan ge upphov till en högre medeltemperatur och allvarligare 

temperaturhöjningar (Hobbie & Grimm, 2020). Högre temperaturer kan ge upphov till att dödligheten ökar 

bland känsliga grupper. En studie utförd i Phoenix, USA, (Jenerette m.fl., 2011) visade att ytor som var 

skuggade/betäckta av vegetation kunde vara upp till 25 grader C° svalare än de ytor som inte var 

skuggade/betäckta av vegetation. En mer rimlig reglering av dessa varma miljöer är 1–2 graders skillnad i 

medeltemperatur från områden med mycket vegetation och områden med mindre vegetation. Med 

anläggning av gröna ytor kan städer till stor del motverka de värmetoppar och värmezoner som blir till följd 

av alla de hårdytor som finns (Georgescu m.fl., 2014).  

Andra ekosystemtjänster gröna tak kan bidra med är bullerhantering (Pérez m.fl., 2016), förbättring av 

luftkvaliteten (Jayasooriya m.fl., 2017; Nowak m.fl., 2006) och förbättrad hälsa för de människor som 

vistas i och kring dessa miljöer (Tzoulas m.fl., 2007) .  
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Resultat  

 

Stadsmiljöer med en hög biologisk mångfald  

Baserat på ovanstående litteraturstudie av var man idag kan hitta den biologiska mångfalden inom olika 

artgrupper sammanfattar jag här vilka miljöer som ger upphov eller bidrar till en hög biodiversitet inom 

stadskärnan.  

De miljöer i en stad som ger upphov till eller bidrar till en hög biodiversitet är de miljöer som uppfyller de 

behov som finns för att ett ekosystem ska kunna fungera väl. Olika arter och grupper kräver olika miljöer 

för sina behov. Av denna anledning behövs det flera olika typer av miljöer representerade. Här presenteras 

de miljöer som analysen visat krävs för olika grupper.  

För insekter, till exempel pollinerande bin, ska marksubstratet vara tillräckligt mjukt så att dessa kan bygga 

bo och marken får gärna bestå till en viss grad av sand då detta verkar attraktivt. Likaså krävs det miljöer 

där det kan finnas små utrymmen som insekter som inte bygger bo i marken kan nyttja. Marken ska inte 

vara täckt av för mycket buskage eller träd då detta verkar vara en faktor som inte är attraktiv. Exempel på 

sådana miljöer i en stad kan vara planteringar, gräs/ängsmark eller öppna parker. Likaså krävs det att det i 

anslutning till dessa miljöer finns en hög växtlig diversitet för att kunna möjliggöra en hög diversitet av 

insekter.  

Får fåglar verkar det vara bristen på häckningsplatser som är den begränsande faktorn för om det kan finnas 

en hög artrikedom eller inte. Det krävs träd som dessa kan häcka i, skrevor, ytor liknande klipphyllor, eller 

markytor som de kan häcka på för markhäckande arter (till exempel änder eller ripor). I städer återfinns 

dessa miljöer i områden med passande träd, täta buskage, parker med tillgänglig markyta för markhäckande 

arter eller på tak/ytor som simulerar klippavsatser eller skrevor.  

För däggdjuren i en stad krävs det miljöer som har buskage som djuren kan ta skydd i eller använda för 

sov/boplatser. Det måste också finnas en viss konnektivitet mellan olika områden för att djuren ska kunna 

ta sig mellan dem utan att vara allt för oskyddade. Trädlevande däggdjur behöver ha tillgång till träd för att 

kunna nyttja dess resurser eller för att bygga bo i träden. Till exempel ekorrar behöver ha håligheter att 

bygga bo i, medan fladdermöss nöjer sig med vilken hålighet som helst, vare sig det är i ett träd eller i en 

byggnad. Miljöer som ofta gynnar däggdjur är då parker som har olika typer av träd, gärna träd med 

håligheter i som kan nyttjas av olika arter, buskage som gynnar marklevande arter och vegetation att 

konsumera.  

Genom att anlägga gröna tak kan den lokala biodiversiteten gynnas. Först och främst gynnas diversiteten av 

växter genom den ökade areal som finns tillgänglig för denna. I andra hand gynnas de insekter som är 

beroende av denna typ av växtlighet och den fauna där gröna tak kan förse dem med habitat. Sedan gynnas 

de arter som är beroende av den fauna som lever av växterna för föda. Gröna tak kan också medföra 

ekosystemtjänster i form av dagvattenhantering, värmereglering, bullerdämpning, bättre luftkvalitet och 

förbättrad hälsa för människor som lever nära dessa miljöer.  
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Tabell 1.  

 De miljöer där olika organismgrupper återfinns i naturen och var liknande miljöer återfinns i staden,  vilken 

mån organismgrupperna förekommer på gröna tak och vad dessa tak bör bära för typ av växtlighet eller 

andra strukturer som gynnar olika organismgrupper.  

Organismgrupp Habitat i 

naturen 

Möjliga miljöer 

i staden 

Förekomst av 

dessa miljöer 

på gröna tak? 

Viktiga inslag 

hos gröna tak 

Växter Olika habitat Parker, 

planteringar, 

andra grönytor, 

vägkanter 

Ja Olika typer av 

substrat och 

substratdjup.  

Insekter Död ved, trånga 

utrymmen, 

vegetation 

Tegel, 

takpannor, träd, 

parker, grönytor 

Till viss del. 

Beroende av 

växtlighet.  

Insektshotell, 

tegel, takpannor, 

trånga 

utrymmen, 

vatten, död ved, 

tillfredställande 

substrat.  

Fåglar Träd, buskage, 

Klippor/skrevor, 

Markyta med 

vegetation 

Träd, på 

byggnader, 

under takpannor, 

öppna markytor 

med vegetation 

(parker), 

buskage  

Till viss del. 

Beroende på 

designen och 

förekomsten av 

bytesdjur.  

Större växter 

Konstgjorda 

reden.  

Däggdjur Träd, buskage, 

öppen markyta  

Träd, buskage, 

öppna grönytor 

Till viss del. 

Kräver större 

växtlighet.  

Större växter, 

konstgjorda 

reden.  
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Tabell 2.  

Taktyper som kan gynna olika organismgrupper.  

Organismgrupp Typ av grönt tak 

Sedumtak Grästak Ängstak Tak med träd 

Växter Fetknoppsväxter.  Här 

dominerar 

gräsväxter.  

På dessa tak 

återfinns en 

stor andel 

örter.  

På tak med 

tillräckligt 

substratdjup kan 

träd etablera sig. 

Nedanför dessa 

träd kan andra 

växter så som 

gräs, buskage 

eller örter 

etablera sig.  

Insekter Förser insekter med 

pollen och nektar under 

en kort period.  

Grästaken 

kan fungera 

som habitat 

och när 

gräsen 

blommar 

förser de 

pollinatörer 

med pollen.  

Ängstak kan 

husera en 

stor andel 

arter. Denna 

typ av tak 

förser 

insekter med 

resurser 

under en 

lång tid.  

Förekommer på 

dessa tak. Dels 

för att använda 

träd som 

boplatser dels 

för eventuell 

annan 

undervegetation.  

Fåglar Dessa typer av tak kan 

förse fåglar med föda 

om det finns en hög 

abundans av insekter.  

Kan 

återfinnas på 

dessa tak om 

det finns 

tillräckligt 

med 

bytesdjur.  

Förkommer 

på dessa tak 

tillfälligt om 

det finns 

tillräckligt 

med insekter 

på dem  

Kan förekomma 

på dessa tak om 

det finns 

växtlighet som 

kan användas 

för att bygga 

reden.  

Däggdjur Förekommer inte på 

denna typ av tak. 

Förekommer 

inte på 

denna typ av 

tak.  

Förekommer 

tillfälligt vid 

födosök 

kring dessa 

tak om det 

finns en 

abundans av 

insekter.  

Kan förekomma 

på dessa tak i 

den mån taken 

kan förse dem 

med boplatser.  

 

 

  



 

15 

Tak som kan passa sig för anläggning av gröna miljöer 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Området som i denna studie kommer analyseras. ”Inom Vallgraven”.  

Området inom Vallgraven 
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Figur 2: Takytorna inom Vallgraven. Här markerade i grönt.  

Figur 3: Takytorna inom vallgraven där de tak som består av glas, har solceller på sig, skorstenar eller 

andra strukturer har exkluderats.  
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Specifikation av den spatiala analysen av området inom Vallgraven: 

Under den spatiala analysen togs arean ut av alla takytor och senare av de takytor som lämpade sig för 

anläggning av vegetation (tak som inte hade glastak, solceller, skorstenar eller andra strukturer som hade 

gjort det omöjligt eller svårt att anlägga gröna tak). Den totala arean av taken inom Vallgraven beräknades 

till 254 307 m2. När de andra takytorna exkluderades blev arean av de tak som skulle kunna passa sig för 

gröna tak 242 960 m2.  

Beroende på vilket typ av tak det är fråga om kan det hantera olika mängder vatten. Det viktigaste är vilket 

substrat som används, hur djupt och hur poröst detta är. Ett tak med ett djupt substrat som är poröst kan 

hantera mer vatten än ett tak som inte är lika poröst eller inte lika djupt. Torvsäckar har en torrvikt på 

55kg/m2 och en blötvikt på 130 kg/m2 (NITTEDALS TAKTORV®). Detta resulterar i en vattenhållande 

förmåga av ca 75 L/m2. Om alla takytorna inom vallgraven anläggs med torvsäckar resulterar det i en 

vattenhållande förmåga av ca 18 miljoner liter vatten (75L/m2 x 242 960m2 = 18 222 000L). Handlar det 

istället om ett sedumtak har detta en vattenhållande förmåga av 20L/m2 (VegTech). Om alla takytorna 

anläggs med sedumtak resulterar det i en vattenhållande förmåga av ungefär 5 miljoner liter vatten 

(20L/m2 x 242 960m2 = 4 859 200L).  

För att sätta detta i perspektiv regnade det under 2019 års mest regnigaste dag 9,9 mm (SMHI, 2020) 

vilket är lika med 9,9L/m2. Totalt inom Vallgraven som är 64ha (Inom Vallgraven) föll det då 6 miljoner 

liter vatten (640 000 x 9,9 = 6 336 000L) den dagen. På takytorna landade det då ca 2 miljoner liter vatten 

(242 960m2 x 9,9L = 2 405 304L).  

Med den mängd som föll under en av de regnigaste dagarna skulle de tak som presenteras ovan ha 

tillräcklig kapacitet att hantera nedfallet. Det är 2 miljoner liter vatten som hålls kvar i dessa miljöer och 

som inte hanteras av dagvattensystemet direkt.  

Något som inte har tagits i beaktning är hus där kulturvärdet är skyddat (Stadshem) i området inom 

Vallgraven, och där det av denna anledning kan det vara svårt att få till ett grönt tak. En annan faktor som 

inte tagits i åtanke under analysen är takens höjd ovan mark. Enligt analysen kunde det urskiljas att hus eller 

ytor som är 50 m eller lägre är de ytor som bäst kan attrahera fauna. Inom området inom Vallgraven finns 

det två byggnader som sticker ut: Domkyrkan 53 m och Otterhall 66 m respektive (”Lista över Göteborgs 

högsta byggnader”, 2020). Det verkar som att alla andra byggnader är lägre än dessa två (Fig. 4). Otterhällan 

Figur 4: Sidovy av området inom vallgraven. Här kan de två högsta byggnaderna som mäter 

över 50m ses.  
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är dessutom mätt från stora Badhusgatan vilken är lågt ned jämfört med resterande del av området inom 

Vallgraven. Baserat på detta kan man anta att de andra takytorna lämpar sig för anläggandet av gröna tak.  

 

Diskussion  

Av den litterära analysen framstod det tydligt vad som krävs för att möjliggöra samspel mellan ekosystem 

och städer. Denna genomgång av olika studier har målat upp en tydlig bild av vad som behövs och denna 

bild är målad i en färg – Grönt! Gröna miljöer med växtlig diversitet skapar en mångfald av fauna i och runt 

omkring sig.  

Miljöer  

Bland de miljöer som i en stad kan stödja biodiversiteten finner vi bland annat parker (McFrederick & 

LeBuhn, 2006) där det återfinns sådan typ av vegetation som den lokala faunan kan vara beroende av, till 

exempel buskage eller träd (Rousseau m.fl., 2015). Många arter använder håligheter i träd för att bygga bo 

även om dessa träd är placerade i en tätbebyggd stad (Davis m.fl., 2014). Exempelbilder finns under Bilaga 

2. Även lokala planteringar (Goddard m.fl., 2010), helst med en hög mångfald av växtlighet är viktiga för 

urban biodiversitet. Andra markytor där det finns växtlighet, gärna av vegetationstypen ängsmark med 

mycket vildblommor (Haaland m.fl., 2011), kan husera och stötta en stor mångfald, liksom andra 

gräsmiljöer.  

Gröna taks biodiversitet 

Hur kan då gröna tak vara viktiga för den urbana floran? Gröna tak kan innehålla en rad olika typer av 

miljöer. Det kan handla om ängsmarker, gräsmarker, mer buskiga miljöer eller till och med tak som har träd 

på sig Genom att etablera sådana gröna miljöer kan den växtliga biodiversiteten gynnas (Elmqvist m.fl., 

2015). Olika typer av växter som har olika livsstrategier och som egentligen återfinns i olika miljöer kan 

hjälpa varandra (Cook-Patton & Bauerle, 2012). Finns det till exempel en mossa som är bra på att hålla 

vatten kan detta underlätta för andra växter som kräver en fuktig miljö 

 En hög diversitet av växter gynnar också den lokala faunans biodiversitet (Cook-Patton & Bauerle, 2012). 

Mångfald föder mångfald.  Skapandet av gröna miljöer kommer att locka till sig djur och insekter av olika 

slag. Det kan liknas vid det Kevin Costner hör i filmen Drömmarnas Fält: ”If you build it, he will come” 

(Robinson, 1989). Finns det miljöer och resurser för faunan i en stad så kommer de att utnyttja dessa. Gröna 

tak som består av många blommande arter som blommar under en kollektivt lång period fungerar som en 

viktig resurs för pollinerande arter och de arter som är beroende av blommornas nektar (Menz m.fl., 2011). 

Andra gröna miljöer med högre gräs, buskar eller träd är viktiga för möjligheten till boplatser för ett antal 

arter (Partridge & Clark, 2018).  Även om gröna tak kan stötta ett stort antal växter, och i vissa fall till och 

med träd (Deng & Jim, 2017) saknas det i en tätbebyggd stad miljöer som viss fauna behöver för att bygga 

bo, inte minst i centrala Göteborg. Exempel på sådana miljöer är utrymmen under takpannor eller död ved 

(både för insekter och fåglar) eller tillräckligt med större håligheter. Till stor del består taken av plåt eller 

koppartak som inte erbjuder samma möjligheter till skrymslen som ett tak med tegelpannor hade gjort. Det 

finns konstgjorda strukturer som kan implementeras som ett komplement till de gröna taken för att förse 

fauna med boplatser (Schaub m.fl., 2016). Sådana strukturer vilka efterliknar reden kan liknas vid 

fågelholkar och ska simulera håligheter i träd. Sådana reden kan användas av fåglar (Schaub m.fl., 2016), 

ekorrar (Shuttleworth, 1999), insekter (Langowska m.fl., 2010) eller till och med fladdermöss (Rueegger 

m.fl., 2019).  
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En begränsning med gröna takytor är att de inte är tillgängliga för den marklevande faunan (till exempel 

kaniner eller igelkottar). De gröna miljöerna kommer att kunna nyttjas av ett fåtal arter som antingen har en 

flygförmåga eller som kan klättra till dessa miljöer. Gröna tak kanske också kan ge upphov till 

homogenisering då de arter som kan nyttja dessa miljöer kan öka i antal och leda till en mer homogeniserad 

fauna än vad som fanns tidigare 

En möjlighet finns att fokusera på sårbara och endemiska arter för att stärka den nationella floran och faunan, 

och på att skapa miljöer som är särskilt tillgängliga för att just de skall kunna etablera sig.. Gröna tak som 

har en hög biodiversitet är stabila i den mening att under svåra förhållanden (extremväder som torka eller 

regnperioder) är det mindre risk för att hela miljön går förlorad, då olika arter har olika motståndskraft 

(Loreau & Mazancourt, 2013)..  

  

 

Design och implementering av gröna tak 

När gröna tak anläggs är det viktigt att tänka på mångfalden. Det är bra att ha så många olika typer av miljöer 

som möjligt för att kunna tillfredsställa behovet av ett stort antal arter (Cook-Patton & Bauerle, 2012). Tak 

med typen ängsmark innefattar arter som kollektivt blommar under en lång period och kan förse arter med 

föda eller andra resurser under en lång tid (Kratschmer m.fl., 2018). Sedumtak å andra sidan är rika på pollen 

och nektar (Matsuoka m.fl., 2019) men har en blomningsperiod som är relativt kort och förser därför inte 

fauna med resurser i lika hög grad som ett ängs-tak. Tak med större växtlighet kombinerat med gräs och/eller 

andra blommande växter (Wang m.fl., 2017) kan förse en ännu större diversitet. Vilka växtarter som väljs 

att fokusera på är beroende av syftet med anläggandet av taken. Det krävs planering om syftet är att uppnå 

en så hög biologisk mångfald som möjligt och att förse insekter med föda. Det man bör ha i åtanke är bland 

annat de olika insekternas livscykler. Det krävs lämpligt substrat (sand för steklar, som nämnts tidigare) och 

växter som insekternas (till exempel fjärilars) larver kan livnära sig på. Insektslarver är primärkonsumenter 

vilka senare blir föda åt andra konsumenter i ekosystemet. Med ett högt antal primärkonsumenter kan en 

födokälla för ett flertal konsumenter möjliggöras. Innebörden av detta blir att högre fauna (fåglar eller 

fladdermöss) gynnas.  

Gröna tak består av olika substrat. En del tak använder sig av torv medan andra använder jord eller mixat 

material (Young m.fl., 2014). Vilken typ av substrat som används kommer att påverka hur den gröna miljön 

kommer att se ut (Lata m.fl., 2018). Substratets sammansättning och djup ger möjligheter för olika typer av 

flora eller fauna att etablera sig (Eksi & Rowe, 2019). Substratets karaktär påverkar också vilka andra 

tjänster taken kan föra med sig och hur väl de kan utföra dessa tjänster, bland annat vattenhantering eller 

värmereglering (Graceson m.fl., 2013). Torv har visat sig kunna hålla en stor mängd vatten (Schwärzel m.fl., 

2002) men är samtidigt en ändlig resurs (Naturvårdsverket, 2019a). Kanske kan användandet av torv för att 

öka biologisk mångfald och för att få ekosystemtjänster i städer motverka nyttan. Lokalt kan torv som 

substrat på gröna tak säkerligen föra med sig nytta men på en regional och nationell skala kan den föra med 

sig en del negativa effekter. Genom Naturvårdverkets skrivelse angående redovisning av regeringsuppdrag 

(2019a) ger torvtäkter upphov till koldioxidutsläpp, förlust av känsliga habitat och arter och en försämrad 

lokal hydrologi. Det kan vara bra att överväga vilket substrat som ska användas vid anläggningen av gröna 

miljöer beroende på vilket miljömål som är huvudsyftet med taket.  

Om användningen av substrat är begränsad så att växtligheten också påverkas kan de gröna miljöerna 

kompletteras med artificiella boplatser. Vi har redan behandlat konstgjorda reden för större fauna (fåglar, 

ekorrar, fladdermöss) men det finns även strukturer som kallas insektshotell vilka skulle kunna 

implementeras i de gröna, skapade, miljöerna. Likaså torde det inte vara en omöjlighet att ha död ved 



 

20 

närvarande i dessa miljöer. Om det går att ha med både levande och dött material möjliggörs användandet 

av dessa miljöer för flera arter. Det borde inte heller vara omöjligt att inkorporera andra typer av material 

som faunan kan använda, som takpannor eller liknande. Likaså behöver insekter, likt alla levande 

organismer, vatten för att kunna leva. En del insekter får sitt vatten genom luften (Rudolph & Knülle, 1982) 

medan andra insekter behöver dricka vatten (Raubenheimer & Gäde, 1993). För att tillgodose insekters 

vätskebehov krävs det enbart att det finns vatten tillgängligt. En enkel struktur på de gröna taken fylld med 

vätska kan se till att insekterna har tillgång till vatten om de inte har tillgång till vatten i närområdet.  

Beroende på vilken typ av växtlighet ett grönt tak har kräver det skötsel i olika hög grad. Ett sedumtak har 

en relativt enkel skötsel. Oönskad växtlighet tas bort och taket gödslas efter behov och behövs inte klippas. 

Ett sedumtak som är välskött kan hålla i upp till 20 år innan det behöver bytas ut (Takfix). Om ett tak med 

gräs eller ängsväxter anläggs krävs det en högre grad av skötsel än ett sedumtak. Ett tak som har ängsväxter 

på sig måste skötas årligen (Länsstyrelsen, 2019). Varje år behöver ett tak som ska efterlikna en slåtteräng 

slås och det material som blir efter att det har slagits bör ligga och torka så att frön hinner eftermogna och 

falla till marken innan materialet avlägsnas. En sådan här miljö bör slås vid rätt tidpunkt för att inte tillföra 

för mycket näring (sen slagning) eller för att inte utarma marken på näringsämnen (tidig slagning). För att 

de växter som trivs på ängsmarker ska kunna vara konkurrenskraftiga mot till exempel gräs gödslas inte 

ängsmarken. I och med att ängsmiljön inte gödslas och om den slås kommer den att vara attraktiv för-och 

gynna örter. Ett tak med gräs kräver också skötsel årligen då det bör slås. Dessutom behöver ett grästak 

gödsling för att vara livskraftigt. De gröna taken vars substrat består av torv kan klara sig upp till 60 år innan 

de behövs bytas ut (Byggstart).  

Gröna tak och ekosystemtjänster i Göteborgs centrum 

Den spatiala analysen har visat på att det finns en stor potentiell yta som kan användas för anläggning av 

gröna tak. Den spatiala analysen var dock begränsad. Analysen har inte inkluderat andra användningar av 

taken till exempel för solenergi. Den stora potentiella ytan inom Vallgraven kan resultera i en hög grad av 

varierande växtlighet om gröna tak skulle anläggas.  

Den potentiella yta som tagits fram har en stor potential till att hantera nederbörd som tidigare beskrivits 

under resultat. Om tak av typen sedum (som har en lägre potentiell vattenhantering än torvsäckar) skulle 

täcka alla takytor kan dessa hantera nästan 5 miljoner liter vatten. Alltså skulle de kunna hantera de 2 

miljoner liter vatten som föll på takytorna under en av de regnigaste dagarna 2019.  

Stora regnmängder i en stad kan medföra allvarliga problem. Om det regnar mycket eller om det är långvarig 

nederbörd kan det leda till att källare svämmar över, ytvattennivåerna höjs så att de svämmar över och att 

orenat avloppsvatten kan rinna ut i de lokala vattendragen. De gröna taken kan hjälpa till att motverka eller 

underlätta sådana scenarier. Taken kan hålla en stor mängd vatten (beroende på substratdjup och substrattyp) 

och antingen förhindra att en stor vattenvolym tar sig till dagvattensystemet alls eller genom att de håller 

kvar vattnet under en längre tid och fördröjer avrinningen så att dagvattensystemet inte chockas.  

En annan ekosystemtjänst är värmereglering. Hur stor den värmereglerande förmågan skulle bli på ytorna 

och miljön runtomkring dessa gröna ytor är svårt att säga. Trädens skuggning kyler ned ytor och genom 

transpirationen kyler träden ned sina egna blad. Kallare luft under trädet och kallare luft på trädet yta. Detta 

gör att det kan finnas en effekt på det lokala klimatet, men huruvida detta är en signifikant påverkan går inte 

att säga.  

Gröna miljöer i städer kan föra med sig ett antal andra ekosystemtjänster än de som redan nämnts. Tre andra 

ekosystemtjänster presenteras kortfattat: Bullernivåer, luftkvalitet och välmående. I en studie av Pérez m.fl. 

(2016) menar att gröna strukturer i en stad, så som parker, odlingar, gröna tak och gröna väggar alla kan 

bidra till att minska den lokala ljudnivån. Istället för att ljud studsar mellan fasader absorberas en del av 
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ljudet av till exempel gröna väggar. Likaså kan gröna ytor som parker eller planteringar minska ljudet från 

angränsande trafik. Taktorv, som även kan användas på vertikala strukturer, kan ha en bullerdämpande 

effekt av 4dB (NITTEDALS TAKTORV®). Andra studier (Jayasooriya m.fl., 2017; Nowak m.fl., 2006) visar 

hur gröna miljöer även kan användas för att förbättra luftkvaliteten i städer. Studierna behandlar hur och i 

vilken grad växtlighet kan hjälpa till att rena luften från föroreningar. , Den faktiska effekten av växterna är 

inte särskilt stor, men den ökar positivt med en ökad täckningsgrad av växtlighet. Träd är effektivare än 

andra växter. 

Förutom att minska buller och att rena luften kan stadsnära växtlighet också påverka människors välmående 

positivt. Städer med nära grönska (Tzoulas m.fl., 2007) kan göra att människor mår bättre. Det kan ha att 

göra med att stadsmiljön i sig blir attraktivare vilket gör att folk vill röra sig utomhus i högre grad än innan. 

Eller att de kombinerade effekterna av ekosystemtjänsterna bidrar till ökat välmående. I ren subjektiv 

mening är gröna miljöer mer attraktiva än miljöer som är gråa.  

Även om substratvalet av gröna tak inte alltid är den bästa kan implementering av gröna tak, oavsett vilken 

typ av växtlighet dessa har på sig, medföra en rad positiva effekter på stadsmiljön. Förbättring av 

stadsklimatet och en ökad biologisk mångfald är två effekter som man med enkla medel kan uppnå. I takt 

med att klimatförändringarna kommer allt närmare behövs det innovation och kreativa lösningar för att 

rädda växter, djur och oss själva undan de värsta påföljderna av ett mer extremt klimat.  
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Bilaga 1  

Teknisk beskrivning av tillvägagångssättet för att få ut takytorna inom Vallgraven.  

- De erhållna takpolygonerna från stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad, laddades upp i Qgis i form 

av ett vektorlager.  

- Ett ortofoto av centrala Göteborg (Lantmäteriet, 2019) laddades upp i kartfönstret.  

- Takpolygonernas attributtabell öppnades.  

- läget i attributtabellen ändrades till redigeringsläge.  

- Fältkalkylatorn öppnades och ett nytt fält lades till genom att markera ”$area”. 

- Enheten på ”$area” sattes till m2. 

- Området av intresse markerades genom ”välj objekt med polygon”.  

- En polygon ritades runt området inom Vallgraven för takpolygonerna.  

- Attributtabellen öppnades i redigeringsläge  

- ”invertera markerade” markerade alla ytor utanför det önskade området.  

- Dessa ytor raderades.  

- Verktyget ”grundläggande statistik” användes för att analysera ”$area”. 

- Den totala tillgängliga arean av alla takpolygoner togs ut.  

- Verktyget ”välj objekt med polygon” användes för att exkludera de takytor som inte lämpade sig 

för vidare analys av arean.  

- Kartfönstren exporterades som bilder.  
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Bilaga 2  

 

 
Figur 6: Bilden är en originalbild 

Figur 5: Bilden är en originalbild 

Ett träd i centrala Göteborg med ett 

fågelbo markerat.  

Ett träd i centrala Göteborg med en 

hålighet i sig. 
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