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Gröna tak- Varför har vi kollat på detta?

Framtidens stad = en hållbar stad!

Men vad händer vid brand på taket??



Definitioner



Vad är ett grönt tak?

• Ett tak med levande 
taktäckning

• Vanligtvis i form av gräs 
eller sedum men även 
annan växtlighet

• I regel är denna typ av 
taktäckningar brännbar



Vad är ett grönt tak?

Taktäckning

Underlag

Vegetation

Jordsubstrat

Vattenhållande 
skikt

Dränerande 
skikt

Rotskydd

Tätskikt
Bjälklag



Olika typer av gröna tak

• Extensiva gröna tak 
Ex. Mossedum 

• Intensiva gröna tak 
Ex. Örtsedum, Biotoptak



Varför vill man ha gröna tak?

• Ger god isolering för inomhusmiljön

• Magasinerar dagvatten

• Filtrerar föroreningar i vattnet

• Reducerar luftföroreningar

• Ökar den biologiska mångfalden

• Bullerdämpande

• Snyggt!

• Med mera..



Gröna tak – Vad säger regelverket?

Föreskrift/funktionskrav
(måste uppfyllas)

Allmänt råd
(kan avvikas från, förutsatt att funktionskravet uppnås)



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Syftet med kravet?



Gröna tak – Vad säger regelverket?

• Kravet på brännbar taktäckning är alltså som lägst 
BROOF(t2) oavsett avstånd till annan byggnad

• Så vad innebär BROOF(t2)?
För gröna tak torkas provkroppen i 105 °C till konstant 
vikt innan test. Brandskadan får maximalt sträcka sig 0,55 
meter och tre test per vindhastighet genomförs.
Metoden är inte anpassad för gröna tak!



Gröna tak – Vad säger regelverket?

Traditionellt 
skyddssystem

Traditionellt 
skyddssystem

Nytt skyddssystem

Traditionellt 
skyddssystem med 

lättnader

Nytt skyddssystem

Samhällets kravnivå



Gröna tak – Hur gör man i andra 

länder?



Gröna tak – Utförd forskning

• Småskaliga försök av antändning 
och spridning har utförts

• Ytterligare försök har genomförts 
av RISE

• Slutsatserna är :
– Gröna tak är svåra att antända när de 

är fuktiga

– Antändning kan dock ske under de 
fuktförhållanden som väntas vissa 
månader

– Spridning kan hindras av obrännbara 
barriärer



Gröna tak – Utförd forskning

• Inom skogsbrandsforskningen 
har man kommit längre

• Mycket har gjorts på gräs-
och ängsbränder som kan 
liknas vid gröna tak

• En beräkningsgång togs fram 
för att värdera hur 
brandspridning i gröna tak 
kan se ut

Brandfarligt

Ej brandfarligt



Gröna tak – Utförd forskning

– Beräkningsmodell framtagen av Brandskyddslaget



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Med grund i syftet med kravet bedöms följande punkter 
behöva behandlas:
– Skydd mot brandspridning ska finnas:

• till annan byggnad

• från byggnad till tak

• från tak till brandceller i byggnaden

• från installationer på tak 

– Hänsyn ska tas till:

• att antändning ska försvåras

• att brandspridning begränsas

• att taket endast ska ge ett begränsat bidrag till branden



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Brandspridning till annan byggnad
– Infallande strålning mot andra byggnader kan beräknas med 

beräkningsmetoden som nämnts innan 

– Taket kan sedan sektioneras med obrännbara material för att 
hantera risken för brandspridning



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Brandspridning från byggnad till tak
– Kan behandlas genom:

• sprinkler i byggnaden

• skyddsavstånd från BGV och liknande till den brännbara 
taktäckningen

– Risken kan värderas genom strålningsberäkningar



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Brandspridning från tak till brandceller i byggnaden
– Kan behandlas genom:

• Betongbjälklag med skydd vid genomföringar

• Tillräckligt tjockt jordsubstrat med begränsad mängd organiskt 
material



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Brandspridning från installationer på tak 
– Kan behandlas genom:

• Skyddsavstånd

– Risken kan värderas genom strålningsberäkningar



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Antändning ska försvåras
– Knepigare, men värdering kan göras genom att studera 

väderdata för platsen och hur fukt tas upp i bränslet

– Då kan en sannolikhet för antändning tas fram

– Sen kan risken behandlas likt sprinklerskydd i byggnader



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Brandspridning ska begränsas
– Likt föregående

– Utförda brandtester i liten skala visar att brandspridningen är 
begränsad om fuktigheten i bränslet är över 15 %



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Begränsat bidrag till branden
– Utförda försök visar att brandbelastningen i ett grönt tak är 

relativt liten

– Så länge branden begränsas till själva taktäckningen kommer 
alltså bidraget vara begränsat

• Säkerställs genom jordsubstratets tjocklek

Test MJ/m2

3 15.1
4 16.0
6 19.7
7 19.1
9 18.7

10 21.9



Gröna tak – Hur kan man göra då?

• Sammanfattning 
– Lärdomar från gräs- och skogsbrandsforskning kan tillämpas för 

gröna tak

– Vår bedömning är att man kan acceptera gröna tak som inte 
klarar brandklassen men en analys behöver genomföras där man 
tar hänsyn till 7 olika punkter



Gröna tak- Hur går vi vidare

• Hur säkerställs räddningstjänstens insats. 

• Provningar i fullskala av brandspridningsegenskaper hos olika sorters 
gröna tak samt effekten av barriärer.

• Småskaliga tester för att definiera referensvärden hos olika sorters 
gröna tak. Exempelvis infallande strålning för antändning.

• Hur effekt av barriärer påverkas av andra faktorer som t.ex. lutande tak

• Förtydligande av acceptansnivåer för funktionskraven i BBR 5:62 för att 
nå en enhetlig nivå på bedömningarna av acceptabelt utförande.



Gröna tak – Sammanfattning

Tack!
Frågor?


