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Taktäckningar 
med sedum har 
många positiva 
egenskaper och 
ökar för varje år

Denna arbetsinstruktion är utformad för att användas vid detaljplanering och arbetsberedning på bygg- och anläggningsprojekt. 
Med väl genomarbetade planering uppnås god personsäkerhet och rimlig belastning samtidigt som arbetet organiseras smart och 
kostnadseffektivt.

JSK

mailto:info@byggai.se?subject=ByggAi-0138-kommentar


2 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumFörutsättningar 1(6)
Förklaringar

Förklaringar
Gröna tak och ekotak är två begrepp som används för de allt vanligare vegetationstäckta taken. Dessa 
kan kräva mer eller mindre skötsel/underhåll. Här beskrivs tak belagda med Sedum som är en 
fetbladsväxt.
Sedumtak kräver minimalt underhåll. 

Lång livslängd
Livslängden på gröna tak uppskattas till dubbelt så lång som för papp- eller plåtbelagda tak bl a beroende 
på att temperaturskiftningarna kan vara ca 90% lägre för de förra. På kontinenten - t ex Tyskland – är 
vegetationstäckta tak vanligt och upp till 100 åriga tak har studerats.

Mindre energiförbrukning
Gröna tak värmer inte upp byggnaden i så stor omfattning eftersom solenergin inte omvandlas till värme.
Genom detta kan energi sparas i klimatanläggningar. Vid kall väderlek isolerar taken vid kyla.

Andra egenskaper
Ur miljösynpunkt har gröna tak en fördel i behandlingen av dagvatten då de fungerar som en ’vatten-
hållande’ buffert. Vidare tar de upp luftföroreningar och är ljuddämpande. 
Gröna tak har vidare en utseendemässig fördel som är svår att värdera .

Anläggningskostnader
Anläggningskostnaderna är väsentligt högre för gröna tak pga högre krav på tätskikt och avvattning.
Taken kan anläggas genom att färdiga mattor anbringas eller genom sådd på plats. Bägge alternativen 
visas.
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Förklaringar

Sedumtak
Sedum är en fetblads/fetknopps-växt med 300 arter och med saftig och köttig beskaffenhet.

Växten odlas i torv på fukthållande platta och bildar mattor som skärs i rutor som skall vara minst  30 x 30 cm 
vid läggningen. Sedumväxter finns för soliga eller skuggiga lägen. 
Sedumväxten suger upp regn som sedan kyler vid avdunstningen. Ett sedumtak både kyler och värmer.
Överskottsregn leds bort på vanligt sätt. 

Taklutning: Takets lutning skall vara mindre än 30 grader. Större lutning än 10 grader ställer krav på att  
växten får fäste i underlaget. Lutning mindre än 5 grader kräver ett underlag som medger viss dränering.

Tätskikt/underlag: Sedumväxten ställer krav på underlaget då uttorkningen går långsamt.
Vid krav på fäste i underlaget (pga lutning) bör tätskiktet innehålla keramer. Se upp för ’pölar’ på taket vid låg 
lutning. 

Själva växtskiktet blir ca 5 cm och väger ca 55 kg/m2. Anslutnings- och tätningsplåtar bör således dras upp 
mer än 5 cm för att täcka sedumen. Vid takfot bör bräda monteras som motverkar erosion av sedumskiktet.

Underhåll
Näring tillförs första två åren och därefter med några års intervall.

www.ByggAi.se


4 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumFörutsättningar 3(6)
Förklaringar

Principskiss
Underlag för tak med lutning byggs upp 
i princip enligt skissen till höger:
1. På takpanelen monteras en fotplåt – rostfri.
2. Tätskikt – markerat med rött
3. Dräneringslager - 10 mm filtduk
4. Kantavslut för att förhindra 

sedumskiktet att erodera
5. Vattenhållande filtduk
6. Överst sedumlager - här grönfärgat

Vikt: ca 55 kg/m2 i blött tillstånd -
dvs ungefär som ett tegeltak

Underlag för tak med låg/ingen lutning
Bilden visar en sandwhich-konstruktion,
Nophadrain, för färdiga sedummattor:
• Odlingsmatta
• Dräneringsskikt, 35 mm
• Fiberduk

Dessa läggs på tätskiktet.
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Bedömning av sannolikhet Bedömning av konsekvens
Sannolikhet = S S = 0,1 Mycket osannolik (<1 ggr/10 år) K=0,5 Bagatell
Konsekvens = K S = 1    Osannolik (1 ggr/10 år) K=1 Mycket liten ( 1 - 2 dagars sjukskrivning) 
Risk = S * K S = 3    Låg sannolikhet (1 ggr/3 år) K=5 Liten      ( 3 - 7 dagars sjukskrivning)

S = 10  Relativt sannolik (1 ggr/år) K=15 Kännbar  ( 8 - 29   - ” - )
S = 30  Sannolik (1 ggr/mån) K=70 Allvarlig   (30-299  - ” - )

K=500 M. allvarlig (>300      - ” -)

Personsäkerhet — Riskinventering

Arbetsmoment: Montering av sedummatta som takbeläggning

Arbetsmoment & Problem S K
Risk= 
S*K Åtgärd

Fall från tak 3 150 450 Livlina vid vissa arbeten

Kranarbete med pallar med 
isolering, klämskador

30 5 150 Utbildning i krandirigering/ 
stroppning 

Oordning på arbetsplats 
Vrick/fall-skador

10 15 150 Ordning på materialupplag
Regelbunden städning
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Bilder ur Arbetsmiljöverkets broschyr Säkrare bygg- och anläggningsarbete

Personsäkerhet — Skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning  § 71
Skyddshjälm och skyddsskor ska användas om det inte är 
uppenbart obehövligt. Annan personlig skyddsutrustning 
t.ex. ögonskydd, hörselskydd och handskar ska användas 
när det behövs.

Fallskyddssele
Ibland krävs säkerhetssele med lina som skydd i stället för 
räcke eller annan utrustning.
I 88 § i föreskrifterna anges hur man ska bedöma vilket 
alternativ man ska välja.

Om personlig fallskyddsutrustning med lina används ska
linan fästas i lämplig anordning på taket, t.ex. en fast 
skyddsanordning . Om detta inte går att ordna ska lämplig 
person utses som håller fast linan, lämpligen genom avhåll. 

Linan ska hållas sträckt under arbetet. Det är viktigt att 
kontrollera att fästena är pålitliga. 
Detta gäller också fasta skyddsanordningar.



7 (20)Byggdel: 43 Taktäckning - Vegetationsskikt av sedumFörutsättningar 6(6)
Krandirigering (Se även AFS 2008:13, bilaga 3)
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Utrustning och maskiner

Utrustning och maskiner
• Städutrustning: sopkvast och dammsugare
• Sopsäckar för restprodukter
• Kärra för sedummattor
• Rullställning för enkel utrullning av dräneringsmattor
• Kniv - tandad brödkniv - för skärning av underlag
• Hällare för fog-grus t ex vattenkanna
• Grusraka

www.ByggAi.se
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Material

Material

Vid montering av färdiga sedum-mattor:
Tätskiktsmatta t ex gummiduk
Fotplåt - rostfri som dras upp under sedumbeläggning
Kantavslut/vinkel som avgränsar beläggningen och hindrar erosion
Vid plana tak: Dräneringsmattor (Obs skall vändas - vita sidan skall vara nedåt)
Vid taklutning > 10 grader: Dräneringsmatta + vattenhållande filtduk
Sedummattor
Foggrus till skarvar

Vid sådd av sedum på plats:
Avgränsningar – brädor eller metallvinklar
Odlingsmatta: Dränerande fiberduk med ’armering’ 

för sedumets rötter (se sid 16)
Odlingsjord
Frön = sedum-skott

www.ByggAi.se
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Mall och instruktion

Nr Kontrollpunkt Metod eller 
utrustning

Frekvens Resultat Datum
Signatur

Avvikelse/åtgärd
Godk./ej

1 Inga skador på tätskiktet Okulärt Före 
läggning

2 Inga sänkor på underlaget så att
pölar kan bildas under sedumen

Långt 
vattenpass

Före 
läggning

3

4

5

6

7

8
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Viktiga punkter

Kvalitetskriterier för projektet och produkten
• Studera ritningar, beskrivningar och kontrollplan
• Tänk igenom möjliga produktionsmetoder och hantering av material, 

hjälpmedel etc som klarar ställda krav

Tänk särskilt på att:
• det ej kommer att vara mycket varmt och torrt efter läggningen
• taklutningar över 10 grader kräver mekanisk infästning

www.ByggAi.se
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Moment 1

Montering av färdiga sedummattor 1
Dräneringsmattan/vattenhållande filt rullas ut. 
Här används en ’hemmasnickrad vagn som medger att en 
person ensam kan rulla ut en hel matta.

Mattorna anpassas mot genomgångar i taket med tandad brödkniv. 
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Moment 2

Färdiga sedummattor 2
Sedummattorna lossas här från en pall som hänger i leveransfordonets kran.

Därefter bärs de fram,
placeras på plats                                                och anpassas mot hinder etc.
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Moment 3

Färdiga sedummattor 3
Skarvarna försluts med ett lätt grus här ett rödfärgat, lätt vulkaniskt grus.

Skarvarna trycks till och gruset  jämnas med raka.
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Moment 4

Sådd av sedum 1
Lämplig tid för sådd är juni – augusti. 
Först året efter är mattan färdig. 

Odlingsmattorna - underlaget för sådd 
- har speciell beläggning för att 
sedumets rötter skall få fäste.

Mattorna  rullas ut, kapas och passas till.
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Moment 5

Sådd av sedum 2
Såjord läggs ut och jämnas till avsedd tjocklek – ca 30 mm.
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Moment 6

Sådd av sedum 3
Sedum-’fröna’ se bild nedan
strös ut och vattnas.

Till höger en sliten yta som 
visar hur rötterna trängt 
ned i underlaget.
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Moment 7

Färdiga tak 1
Exemplen denna och nästa sida är från Scandinavian Green Roofs botaniska 
trädgård i Malmö. Se: www.greenroof.se för ytterligare info och studiebesök.

På fågelholken till höger syns hur sedumet tappert håller sig kvar trots brister på
kantavslutningar. 
Nedan sedum på papp och till höger på plåt.       Notera kantavslutningarna.

http://www.greenroof.se�
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Moment 8

Färdiga tak – intensiva tak
Taken på denna sida är sk intensiva gröna tak. Dessa kräver mycket mera underhåll än de extensiva till
vilka sedumtaken tillhör. 
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Moment 9

Gammalt tak på Skansen i Stockholm
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