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Abstract 

The cities in Sweden are growing, and so too are the environmental problems that accom-
pany development. Sedum roofs are stormwater management tools that come with many 
benefits, yet it is uncertain whether or not sedum roofs are in fact an advisable endeavor 
for society. This study aims to investigate whether sedum roofs in the Stockholm region are 
a profitable investment for society. A cost-benefit analysis (CBA) has been carried out in 
the municipality of Huddinge where the net present value of a sedum roof project is 
sought. The literature of green roof valuation is scarce, and a second aim is therefore to 
investigate if a reliable CBA can be conducted in an area where available data are limited. 
The identified benefits of sedum roofs are stormwater retention, air pollution and carbon 
dioxide removal, noise reduction, reduced outdoor temperature, increased sales value of 
apartments and increased life time of roof membrane. The costs that occur are an in-
creased investment, spillage of phosphorus and increased maintenance costs. These costs 
and benefits have, as far as possible, been quantified and translated into monetary values. 
The greatest cost is that of investment, and the greatest benefit is the increased sales value 
of the apartments. Results from the CBA show that a sedum roof in the Stockholm region is 
a profitable investment for society. The sensitivity analysis indicates that these results are 
reliable. This study has shown that it is possible to conduct a reliable CBA in an area where 
the literature is scarce if the aim is to investigate whether a project is profitable for society 
or not, but not if the aim is to investigate how profitable a project is. A further study, in 
which a greater scale of sedum roof installation is considered, could be valuable. Decision 
makers, planners and operatives in city planning and the built environment can use the 
results from this master thesis in their work, as it provides general information about se-
dum roofs as well as an economic analysis of the investment. 
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Sammanfattning  

Städerna i Sverige växer och med det även de miljöproblem som urbaniserade områden 
medför. Sedumtak är en dagvattenhanteringslösning som medför ett flertal miljöfördelar, 
men det är fram till idag inte klargjort om anläggningen av sedumtak i Stockholmsområdet 
är samhällsekonomiskt försvarbart. Syftet med denna studie är därför att avgöra om an-
läggningen av sedumtak är samhällsekonomiskt lönsamt i Stockholmsområdet. En sam-
hällsekonomisk konsekvensanalys har genomförts i Huddinge kommun där nettonuvärdet 
av ett sedumtak-projekt har sökts. Det finns lite värderingslitteratur gällande sedumtak 
och ett andra mål med uppsatsen har därför varit att undersöka om en trovärdig samhälls-
ekonomisk konsekvensanalys kan genomföras i ett område där litteraturen är knapphän-
dig. De identifierade nyttorna som sedumtak medför är minskad avrinning från tak, upptag 
av luftföroreningar och koldioxid, reduktion av buller, sänkt utomhustemperatur lokalt, 
ökat försäljningsvärde på bostäder samt förlängd livslängd på underliggande tak. Kostna-
derna som uppstår är en ökad investeringskostnad, utsläpp av fosfor samt ökade under-
hållskostnader. Den största kostnaden är investeringskostnaden och den största nyttan är 
värdeökning av bostäder. Dessa nyttor och kostnader har så långt det är möjligt kvantifie-
rats och värderats och beräkningar med nuvärdesmetoden visar på att anläggningen av 
sedumtak är samhällsekonomiskt lönsamt. Känslighetsanalysen visar på att resultatet är 
trovärdigt. Analysen har visat på att det är möjligt att genomföra en trovärdig samhällse-
konomisk konsekvensanalys i ett område där litteraturen är knapphändig, förutsatt att 
målet är att avgöra om projektet är lönsamt eller inte och inte hur lönsamt det är. Det finns 
ett behov att utföra en liknande studie som denna, men som behandlar anläggningen av 
sedumtak i en större skala. Resultaten från detta examensarbete kan användas av besluts-
fattare, planerare och andra tjänstemän inom samhällsbyggnadssektorn då det innefattar 
generell information om sedumtak samt en ekonomisk analys av investeringen. 

Nyckelord 
sedumtak; samhällsekonomisk konsekvensanalys; värdering; dagvattenhantering
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1. Introduktion 

I detta avsnitt presenteras inledningen samt studiens syfte och mål. 

1.1 Inledning 
I Sverige flyttar allt fler människor från landsbygden till urbaniserade områden. Detta i 
kombination med en ökad population gör att städerna växer. I städer uppkommer ett fler-
tal miljöproblem så som dålig luft, höga bullernivåer, generering av avfall och avloppsvat-
ten samt utsläpp av växthusgaser (Naturvårdsverket, 2016). För att städerna i Sverige ska 
kunna växa utan att medföra kraftiga försämringar gällande miljön och människors hälsa 
och välfärd är det viktigt att denna stadsutveckling sker på ett hållbart sätt. 

Den moderna definitionen av hållbar utveckling kommer från den så kallade Brundtlands-
rapporten (Förenta Nationerna, 1987). I Brundtlandsrapporten beskrivs hållbar utveckling 
som en utveckling där dagens behov tillgodoses, utan att framtida generationers möjlighet 
att tillgodose sina behov äventyras. År 2004 överlämnade regeringen skrivelsen En svensk 
strategi för hållbar utveckling (Skr. 2003/04:129) till riksdagen där regeringen beskriver 
hur arbetet med hållbar utveckling är tänkt att genomföras i Sverige. En av fyra huvudstra-
tegier är här att arbeta för ett hållbart samhällsbyggande. Under 2015 delade forskningsrå-
det Formas ut 75 miljoner kronor för forskning inom hållbart samhällsbyggande med fokus 
på planering, byggande och förvaltning av den byggda miljön (Formas, 2015). Anledningen 
till utlysningen är att forskningsrådet anser att det finns ett behov av att öka kunskapen om 
hållbart samhällsbyggande ur ett socialt, ekonomiskt, ekologiskt och kulturellt perspektiv. 
God bebyggd miljö är ett av Sveriges 16 miljömål. Regeringen skriver i proposition 
2009/10:155 att målet för God bebyggd miljö är att   
… städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt med-
verka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas (Prop. 2009/10:155, 211). 

En viktig orsak till flera miljöproblem som uppkommer i städer är den stora mängden 
hårdgjorda ytor som anläggs. Hårdgjorda ytor medför en mindre andel grönytor i staden 
och vatten som tidigare infiltrerats i marken måste tas om hand på annat sätt. Från ett 
kraftigt exploaterat område kommer upp till 90 % av nederbörden att avrinna i form av 
dagvatten (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013). Dagvatten är regn- och 
smältvatten som rinner på hårdgjorda ytor eller på genomsläpplig mark (Huddinge kom-
mun, 2013). I bebyggda områden finns dagvattensystem som avleder dagvattnet i ledning-
ar eller öppna diken. Dessa system är ofta dimensionerade för 10-årsregn, det vill säga ett 
regn av viss varaktighet och intensitet med en återkomsttid på 10 år. Vid kraftigare regn 
klarar inte dagvattensystemet vattenmängden varpå tillfälliga översvämningar uppkommer 
på markytan (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013). Med dagvattnet 
transporteras även tungmetaller och andra föroreningar från den bebyggda miljön ut till 
sjöar och vattendrag där det kan skada djur- och växtliv (Malmqvist, 2000). 

I tätt bebyggda områden utgör takytor 40 – 50 % av de hårdgjorda ytor där vatten inte kan 
infiltrera, vilket gör att en stor del av dagvattnet i en stad kommer från takytor. Gröna 
(växtbeklädda) tak är en dagvattenåtgärd som kan användas för att minska avrinningen 
från tak och på så sätt ta hand om dagvatten direkt på fastigheten (Stovin, 2010). Utöver 
dess funktion som dagvattenåtgärd har gröna tak en förmåga att bland annat ta upp luft-
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föroreningar (Baldocchi et al., 1987), dämpa buller (Getter & Rowe, 2006), sänka den ur-
bana temperaturen (Santamouris, 2012), fungera som habitat för växter och djur (Getter & 
Rowe, 2006) och förlänga livslängden på det underliggande taket (Oberndorfer et al., 
2007). Den vanligaste typen av gröna tak i Sverige är sedumtak. Sedum är en fetknopps-
växt som är lättskött och som är mycket ihärdig för svenskt klimat (Naturvårdsverket, 
2015a). 

Anläggningen av gröna tak är förknippat med höga investeringskostnader och Rowe (2011) 
lyfter behovet av samhällsekonomiska lönsamhetskalkyler gällande gröna tak. Rowe menar 
att sådana studier kan användas för att minska den barriär som investeringskostnaden för 
gröna tak utgör. Samhällsekonomisk konsekvensanalys (Cost-benefit analysis på engelska) 
har identifierats som en användbar metod för att utvärdera ett projekts samhällsekono-
miska lönsamhet. Metoden kan fungera som stöd för beslutsfattande på olika nivåer i sam-
hället (Arrow et al., 1996). Tidigare studier av sedumtak visar på varierande resultat gäl-
lande den samhällsekonomiska lönsamheten. En studie utförd i Madrid i Spanien visar på 
att taken är 25 – 40 % mer samhällsekonomiskt lönsamma jämfört med konventionella tak 
(Clark et al., 2008). En liknande studie genomfördes i Athens i Georgia, USA, med resulta-
tet att sedumtak är mindre samhällsekonomiskt lönsamt jämfört med konventionella tak 
(en skillnad på 10 – 14 %) (Carter & Keeler, 2008). Samhällsekonomiska konsekvensana-
lyser av sedumtak tycks fram tills idag saknas för Stockholmsområdet och för Sverige gene-
rellt. För att beslutsfattare i Stockholmsområdet ska ha möjlighet att fatta väl understödda 
beslut gällande sedumtak finns det ett behov av att utföra en sådan analys.  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med denna studie är att undersöka om anläggningen av sedumtak är samhällseko-
nomiskt lönsam i Stockholmsområdet. Detta ska genomföras genom en samhällsekono-
misk konsekvensanalys av extensiva sedumtak för en tidsperiod på 39 år (baserat på för-
väntad utbytesperiod för sedumtak, se kapitel 7.11). Projektet Hälsovägen i Flemingsberg i 
Huddinge kommun ska användas som fallstudie för analysen. Utöver denna analys ska det 
utredas om det är möjligt att genomföra en trovärdig samhällsekonomisk konsekvensana-
lys i ett område där värderingslitteraturen är knapphändig, utan att göra nya värderings-
studier. 

Målet är att besvara följande frågeställningar:  

- Är anläggning av sedumtak samhällsekonomiskt lönsamt i Stockholmsområdet? 
- Kan en trovärdig samhällsekonomisk konsekvensanalys genomföras i ett område där 

värderingslitteraturen är knapphändig, utan att göra nya värderingsstudier? 

2. Bakgrund om gröna tak 

I detta avsnitt redogörs för gröna taks historia samt dess hydrologiska funktion och upp-
sättning. 

2.1 Historia 
Gröna tak har använts av människor i flera tusen år, med de äldsta kända exemplen från 
Mesopotamien och Babylon. Gröna tak har använts främst för sina isolerande egenskaper 
och i Norden byggde vikingarna hus med torv- och gräslager för att isolera från kylan un-
der de kalla månaderna. Startskottet för det som idag anses vara modern teknik för gröna 
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tak skedde i Tyskland i slutet av 1800-talet. I Tyskland utvecklades en billig byggteknik där 
taken anlades med tjära som var en biprodukt från industrier. Tjäran var mycket lättan-
tändlig och för att minska risken för brand lades lager av sand och grus på taket där sedan 
gräs och andra växter började växa (Magill et al., 2011). 

Under 1960-talet började forskningen ta fart inom området, främst i Tyskland och i 
Schweiz. Forskningen fokuserade bland annat på val av växter, substrat och vattentätande 
skikt lämpliga för gröna tak. Under 1980-talet ökade intresset på marknaden för gröna tak 
och i slutet av samma årtionde var över 1 miljon kvadratmeter gröna tak anlagda i Tysk-
land. År 1996 hade antalet gröna tak tiodubblats till över 10 miljoner kvadratmeter. Anled-
ningen till den kraftiga utvecklingen tros vara en stark politisk vilja och statliga subvent-
ioner (Magill et al., 2011). År 2006 var omkring 14 % av alla platta tak i Tyskland anlagda 
med gröna tak (Getter & Rowe, 2006). 

2.2 Uppsättning och hydrologisk funktion 
Ett grönt tak består i huvudsak av ett substrat och ett växtskikt. När nederbörd faller på ett 
grönt tak infiltrerar vattnet genom växtskiktet ner i substratet. Substratet är mineralbase-
rat och ska vara stabilt och av låg vikt. Vanlig jord och lera kan inte användas som substrat 
då det är för tungt och riskerar att följa med vattnet som rinner av taket vid regn (Magill et 
al., 2011). Substratet kan lagra vatten och dämpar på så sätt avrinningen från taket. Vattnet 
som infiltrerar ner i substratet kan antingen tas upp av växterna, avdunsta från växtskiktet 
eller avrinna från taket (Stovin, 2010). Substratets egenskaper är avgörande för det gröna 
takets funktion. Substratet måste hålla kvar vatten så att inte växterna torkar, men det får 
inte hålla kvar för mycket vatten då tyngden kan bli för stor för den underliggande kon-
struktionen (Magill et al., 2011).  

Gröna tak kan delas in i två kategorier: extensiva och intensiva gröna tak. Intensiva gröna 
tak har en tjocklek på över 15 cm vilket möjliggör plantering av större vegetation så som 
buskar och mindre träd. De extensiva taken är tunnare (<15 cm) och här kan mossor, gräs 
och andra mindre växter växa (Getter & Rowe, 2006). Då de extensiva taken är relativt 
lätta kan de anläggas på tak utan eller med liten förstärkning av det underliggande takets 
hållfasthet (Bengtsson et al., 2005). Takträdgårdar och liknande är ofta intensiva tak ef-
tersom det möjliggör ett större urval av växter och träd jämfört med extensiva tak (Magill 
et al., 2011). Det är vanligt att växtligheten på gröna tak utgörs av sedumväxter. Det som 
gör sedumväxter passande för gröna tak är att de växer med ytliga rötter samt att de har 
god förmåga att ta upp och lagra vatten. De ytliga rötterna möjliggör plantering på exten-
siva tak och förmågan att lagra vatten gör att växten klarar av längre torrperioder utan att 
dö (Li & Yeung, 2014). 

3. Miljöekonomisk teori 

I detta avsnitt presenteras grundläggande ekonomisk teori och miljöekonomi. Det redogörs 
även för begreppet det totala ekonomiska värdet kopplat till ekosystemtjänster. Slutligen 
presenteras vad som menas med samhällsekonomisk lönsamhet. 

3.1 Ekonomisk teori och marknadsmisslyckanden 
Miljöekonomi bygger på mikroteori och är därför en gren av nationalekonomin. Denna 
teori bygger på ett antal antaganden och förenklingar. Tre centrala antaganden är att re-
surserna som finns är knappa, aktörerna på marknaden (hushåll och företag) vill maxi-
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mera sin egen nytta och att aktörerna tar rationella beslut i ekonomisk mening (Brännlund 
& Kriström, 2012). Under dessa idealiserade förhållanden uppstår en perfekt marknadse-
konomi. Här ger marknadspriserna korrekt information om vad en vara eller tjänst kostar 
att producera och hur konsumenterna värderar den. I en perfekt marknadsekonomi kom-
mer en privatekonomiskt lönsam investering innebära att investeringen även är samhälls-
ekonomiskt lönsam. Verkligheten är dock mer komplicerad än vad dessa antaganden be-
skriver och det uppstår marknadsmisslyckanden av olika slag som gör att allokeringen av 
resurser inte blir effektiv (Kriström, 2014).  

Två orsaker till att marknadsmisslyckanden uppstår är kollektiva varor och externa effek-
ter. En kollektiv vara är en vara där äganderätten inte är väldefinierad och där en aktörs 
konsumtion av varan inte påverkar en annans konsumtion av samma vara. Problemet med 
kollektiva varor är att människor oftast inte betalar för konsumtion av varan, eftersom 
varan saknar ägare i ekonomisk mening. Då det inte sker någon handel med kollektiva 
varor saknar dessa marknadspris, trots att de har ett värde för människor. Ett exempel på 
en kollektiv vara är ren luft. Om ett sedumtak i egenskap av en grönyta tar upp luftförore-
ningar och på så sätt producerar varan ren luft är det troligt att många som får ta del av 
den nyttan inte betalar något för den. Anledningen är att ren luft är en kollektiv vara och 
det finns inget som hindrar en förbipasserande person att andas in luften. Kollektiva varor 
förknippas ofta med externa effekter. En extern effekt är en positiv eller negativ effekt som 
uppkommer vid produktion eller konsumtion av en vara och som inte avspeglas i mark-
nadspriset för varan. Som exempel är ren luft en kollektiv vara, medan renare luft kan vara 
en extern effekt. Att en del människor får ta del av renare luft från sedumtak utan att be-
tala för den är alltså en positiv extern effekt. Detta marknadsmisslyckande kan internali-
seras, det vill säga tas med i marknadspriset för den producerade varan, genom att de som 
tar del av nyttan i form av ren luft kompenserar de som har bekostat anläggningen av se-
dumtak. Externa effekter och kollektiva varor kan även förknippas med privata varor. Pri-
vata varor har en tydlig äganderätt och är därför möjliga att handla med, varpå privata 
varor ofta har ett marknadspris. Till skillnad från en kollektiv vara kännetecknas en privat 
vara av att en persons konsumtion av varan påverkar en annans persons möjlighet att 
konsumera samma vara. Ett exempel på en negativ extern effekt kopplat till en privat vara 
är ett industriföretag som genom sin produktion förorenar ett vattendrag, vilket i sin tur 
påverkar fiskpopulationen i vattendraget negativt. Fisken som fångas är en privat vara 
eftersom en persons konsumtion av fisken påverkar en annans konsumtion av samma fisk 
samt att den som fiskar upp fisken äger den och kan sälja den på en marknad. Däremot 
saknas tydlig äganderätt innan fisken har fångats, vilket är en anledning till överfiske. 
Antag att det förorenade vattendraget påverkar en yrkesfiskare negativt då fiskpopulation-
en försämras på grund av föroreningen. Yrkesfiskarens förlust i inkomst är inte inkluderat 
i marknadspriset för den varan som industrin producerar, vilket gör att den externa effek-
ten leder till ett marknadsmisslyckande. Antag även för enkelhetens skull att inga andra 
människor än yrkesfiskaren påverkas av den externa effekten. För att internalisera den 
externa effekten och uppnå en optimal utsläppsnivå kan antingen industriföretaget kom-
pensera yrkesfiskaren för förlusterna och fortsätta att påverka fiskebeståndet genom ut-
släpp av föroreningar, alternativt att yrkesfiskaren kompenserar industriföretaget för deras 
bortfall av produktion om de minskar sin påverkan på fiskpopulationen (Brännlund & 
Kriström, 2012).  
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3.2 Ekosystemtjänster och det totala ekonomiska värdet 
Konsumtion och produktion av varor och tjänster kan leda till externa effekter kopplat till 
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster är producerande, reglerande, upprätthållande och 
kulturella tjänster som tillhandahålls av naturen och som människan är beroende av 
(Sukhdev et al., 2008). Exempel på dessa tjänster är produktion av fiskbestånd (produce-
rande), rening av luft (reglerande), fotosyntes (upprätthållande) samt möjlighet till frilufts-
liv och estetiska värden (kulturella). Flera producerande tjänster, så som produktion av 
fisk, är föremål för handel och har därför ett marknadspris. Däremot saknas en marknad 
för en stor del av alla ekosystemtjänster, till exempel rekreation och upptag av luftförore-
ningar, vilket gör att dessa ekosystemtjänster inte har ett väldefinierat pris.  

I miljöekonomiska studier, så som samhällsekonomiska konsekvensanalyser, är målet att 
fånga det totala ekonomiska värdet av en vara eller tjänst som ingår i studien. Det totala 
ekonomiska värdet för en ekosystemtjänst kan definieras som summan av brukarvärdet 
och existensvärdet. Brukarvärden är värden som en individ får ut genom direkt konsumt-
ion eller brukning av resursen (Brännlund & Kriström, 2012), till exempel försäljning och 
konsumtion av fisk. För ett sedumtak kan ett brukarvärde vara det rekreationsvärde som 
de som ser ut över taken erhåller. Existensvärde är ett värde som uppstår utan att resursen 
brukas direkt av individen och kallas ibland för icke-användarvärden. En individ kan anse 
att det finns ett värde i att bevara biologisk mångfald och artrikedom, även om individen 
själv inte på något sätt har i syfte att bruka dessa resurser, varken nu eller i framtiden 
(Brännlund & Kriström, 2012). På grund av externa effekter och andra marknadsmisslyck-
anden återspeglar marknadspriser för varor och tjänster inte alltid det totala ekonomiska 
värdet för varan eller tjänsten. Det totala ekonomiska värdet kan fångas delvis genom 
marknadspriset, men för många varor och tjänster där marknadspriset inte återspeglar det 
totala ekonomiska värdet måste befintliga marknadspriser korrigeras där det behövs och 
nyttor och kostnader som saknar marknadspris inkluderas (Kriström, 2014).  

3.3 Samhällsekonomisk lönsamhet 
I klassisk ekonomi är en samhällsekonomisk lönsam handling definierad som en händelse 
där någon får det bättre utan att någon annan får det sämre. Detta ifrågasattes under 1940-
talet av ekonomerna John Hicks och Nicholas Kaldor som menade att en samhällsekono-
misk lönsam handling är då någon får det så pass mycket bättre att den potentiellt kan 
kompensera den som fått det sämre. Detta betyder att det är oväsentligt vem som bär kost-
naderna och vem som får nyttorna från ett projekt, så länge summan av nyttorna är större 
än kostnaderna. Detta är en utilitaristisk princip som idag utgör en viktig del i modern 
samhällsekonomisk konsekvensanalys (Kriström, 2014). 

Den samhällsekonomiska lönsamheten för ett visst projekt beror på vilka nyttor och kost-
nader som tillförs samhället i och med projektet. Samhällets nytta bestäms av de enskilda 
hushållens nytta och hushållens nytta påverkas av konsumtion av varor och tjänster, hälso-
tillstånd och miljökvalitet bland annat. Detta innebär att den samhällsekonomiska lön-
samheten beror på miljökvalitet, individers hälsotillstånd samt hur individer konsumerar 
varor och tjänster (Kriström, 2014). Förenklat är samhällets nytta summan av individernas 
nytta och samhällets kostnad är summan av individernas kostnad. När samhällets nytta är 
större än samhällets kostnad har samhällsekonomisk lönsamhet uppnåtts (Pearce et al., 
2006). 
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4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs samhällsekonomisk konsekvensanalys som metod. Det redogörs 
även för värderingsmetoder som kan användas för att värdesätta varor och tjänster som 
saknar marknadspris. 

4.1 Samhällsekonomisk konsekvensanalys 

4.1.1 Historia och nuläge 

På 1800-talet genomförde den franske ingenjören Dupuit (1804-1866) ett flertal ekono-
miska analyser gällande den samhällsekonomiska nyttan med att bygga broar. Detta anses 
vara grunden till dagens samhällsekonomiska konsekvensanalyser. I USA började sam-
hällsekonomiska konsekvensanalyser att användas för offentliga projekt under 1930-talet 
och det var först då användandet av metoden tog fart. Under 1960-talet genomfördes en 
samhällsekonomisk konsekvensanalys som utredde huruvida anläggandet av en tredje 
flygplats i Londonregionen var en bra investering för samhället eller inte, varpå det beslu-
tades om att bygga Stansted-flygplatsen. I Sverige genomfördes under 1990-talet flera 
samhällsekonomiska konsekvensanalyser för större infrastrukturprojekt, så som Botnia-
banan och Arlandabanan (Kriström, 2014). 

Olika typer av ekonomiska konsekvensanalyser genomförs dagligen av företag, myndighet-
er, kommuner och privatpersoner. I förordning om konsekvensutredning vid regelgivning 
(SFS 2007:1244) finns inskrivet att myndigheter som beslutar om föreskrifter eller all-
männa råd ska utreda de kostnadsmässiga konsekvenserna som dessa medför. I 5 kap. 6 § i 
förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (SFS:2004:660) går att läsa att 
åtgärdsprogram för vattenmiljön ”… ska innehålla en bedömning av såväl de ekonomiska 
som de miljömässiga konsekvenserna av åtgärderna, varvid kostnader och nytta ska kvan-
tifieras”. 

4.1.2 Beräkning av samhällsekonomisk lönsamhet 

Det finns ett flertal sätt att avgöra om ett projekt är samhällsekonomiskt lönsamt eller inte. 
I en samhällsekonomisk konsekvensanalys är det så kallade nuvärdet ett viktigt begrepp 
som används vid beräkningar gällande samhällsekonomisk lönsamhet. Nuvärdet är värdet 
idag av en eller flera framtida betalningar, framräknade med hänsyn till ränta (Engwall, et 
al., 2014). En rationell och informerad konsument som gör en investeringskalkyl kommer 
välja att genomföra en investering endast om nuvärdet är positivt (Johansson & Löfgren, 
2014).   

Den samhällsekonomiska lönsamheten hos ett projekt beräknas med den generella funkt-
ionen för nettonuvärde (NNV) enligt 

!!" =  !! −  !!  × (1 + !)!!
!

!!!
 

där Nt är nyttan vid tiden t, Kt är kostnaden vid tiden t och r är diskonteringsräntan. Vär-
det för tiden t summeras sedan ihop med värden för andra tider mellan tiden 0 och T. T är 
den totala tiden som analysen omfattar. Om nettonuvärdet är större eller lika med noll 
anses projektet vara samhällsekonomiskt lönsamt (Stavins, 2007). Framtida nyttor och 
kostnader diskonteras till dagens värde eftersom det antas att en individ sätter ett högre 
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värde på att erhålla en summa pengar idag jämfört med samma summa pengar någon gång 
i framtiden (Kriström, 2014). Detta kan beskrivas matematiskt med funktionen för diskon-
teringsränta r(t) som alltid ska uppfylla att r(t) är icke-ökande för varje t (Cairns, 2006) 
och att 

! 0 = 1 

! ! ≥ 0 

I beräkningen av nettonuvärdet används omräkningsfaktorer för nuvärde (NUV) och 
nusumma (NUS). Nuvärdefaktorn används för att räkna om en enskild framtida nytta eller 
kostnad till dagens värde och uttrycks enligt 

!"# = (1 + !)!! 
där t är antalet år framåt i tiden som nyttan eller kostnaden uppstår. För nyttor och kost-
nader som återkommer årligen kan nusummefaktorn användas för att beräkna det totala 
nuvärdet av den återkommande nyttan eller kostnaden under en definierad tidsperiod. 
Nusummefaktorn uttrycks enligt 

!"# = 1 − (1 + !)!!
!  

och är en funktion beroende av diskonteringsräntan r och antal år som nyttan uppstår t 
(Engwall, et al., 2014). 

4.1.3 Kritik mot metoden och bemötande av kritiken 

Det finns en del kritik riktat mot samhällsekonomiska konsekvensanalyser och Hansson 
(2010) har sammanställt och diskuterat denna kritik i sin studie cost-benefit analysis: 
philosophical issues. Hansson lyfter kritik mot att många saker som värderas är ovärder-
liga och bör därför inte översättas till ett ekonomiskt värde. Exempel på detta är värdering-
en av ett människoliv eller värdet av överlevandet av en specifik art. Han menar att denna 
kritik uppstår främst vid olika tolkningar av detta värde. Ett värde på ett människoliv är 
inte ett pris som går att betala för en annan människa, utan det är den kostnad som sam-
hället är beredd att betala för att rädda ett människoliv. Detta är dock något som ofta inte 
uttrycks på ett tydligt sätt i dessa studier, varpå kritiken uppstår. En annan liknande kritik 
är enligt Kriström (2014) att det inte är möjligt att översätta alla nyttor och kostnader i 
enheten pengar. Det finns stöd i denna kritik om detta tolkas som att det kan vara svårt 
eller omöjligt att översätta allt i pengar, som exemplet ovan med ett människoliv. Att en-
heten pengar används vid kalkylerna är dock enbart av bekvämlighetsskäl och kalkylernas 
trovärdighet och relevans är oberoende av vilken enhet som väljs. Kriström (2014) liknar 
detta vid en termometer – det är skäligt att kritisera en termometer för att den mäter tem-
peraturen på ett felaktigt sätt, men det är inte befogat att kritisera termometern för att den 
mäter temperaturen i en viss enhet, till exempel °C. 

Många värderingar som används i samhällsekonomisk konsekvensanalys är baserade på 
betalningsviljestudier (se kapitel 4.2). Problemet med detta är att deltagare med högre 
inkomst generellt har en högre betalningsvilja jämfört med fattigare människor varpå de 
rikare människornas åsikter och värderingar ger störst inverkan på resultatet. Detta kan 
dock korrigeras med inkomstbaserade justeringar för uppmätta betalningsviljor. På så sätt 
tas åsikter och viljor från samtliga deltagare med i kalkylen, oavsett om de är hög- eller 
låginkomsttagare (Hansson, 2010). 
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En kritik som uppstår gällande diskontering är att varje val av diskonteringsränta innebär 
att olika generationers nytta vägs mot varandra. Frågan är här om det är etiskt försvarbart 
att värdesätta kommande generationers nytta lägre än nuvarande generations nytta. Det är 
ofrånkomligt att olika generationers nytta vägs mot varandra, men diskonteringsräntan 
kan användas för att reglera hur stor denna vägning blir. En annan vanlig kritik mot sam-
hällsekonomiska konsekvensanalyser är att kalkylerna som genomförs är manipulerbara. 
Ofta kan valet av diskonteringsränta vara avgörande för slutresultatet. Här kan den som 
genomför kalkylen välja en diskonteringsränta som ger ett önskat resultat, vilket gör att det 
är lätt att styra resultatet (Kriström, 2014). Av denna anledning är det viktigt att valet av 
diskonteringsränta underbyggs och genomförs på ett objektivt sätt.  

4.2 Värderingsmetoder 

4.2.1 Direkta och indirekta metoder 

Värdering av ekosystemtjänster och andra varor som har ett odefinierat pris kan göras med 
hjälp av så kallade direkta och indirekta metoder. Indirekta metoder bygger på att priset på 
ekosystemtjänsten definieras genom kopplingar till andra prissatta varor på marknaden. 
En typ av indirekta metoder är hedoniska prismetoder. I dessa metoder antas värdet på en 
viss vara bero på ett aggregat av olika egenskaper och om dessa förändras ändras även 
priset på varan. Genom att studera en förändring av en egenskap och förändringen i pris 
kan den specifika egenskapen värdesättas (Brännlund & Kriström, 2012). Ett exempel är 
att bedöma priset för en bullerfri miljö genom att jämföra marknadspriser på bostäder i en 
bullrig miljö med marknadspriser på bostäder i en tystare miljö. En annan typ av indirekt 
metod är resekostnadsmetoden. I resekostnadsmetoden värderas en ekosystemtjänst (till 
exempel rekreationsvärde i ett naturområde) genom att studera vad personer som tar sig 
till området är beredda att betala för att ta sig dit. Den grundläggande idén i metoden är att 
det en person är villig att betala för att besöka området återspeglar individens minsta be-
talningsvilja för att ekosystemtjänsten ska finnas. Fördelarna med indirekta metoder är att 
de baseras på riktig marknadsdata och på individers faktiska beteende, men nackdelen är 
att det inte går att skatta existensvärden (Brännlund & Kriström, 2012).  

Till skillnad från en indirekt metod bedömer direkta metoder värdet genom undersökning-
ar, intervjuer och experiment. Fördelen med direkta metoder är att det möjliggör att skatta 
både brukar- och existensvärden vilket gör att dessa metoder kan fånga det totala ekono-
miska värdet. I direkta metoder utgör betalningsvilja en central roll i värderingen av eko-
systemtjänster, där deltagarna får uppge sin betalningsvilja för en viss förändring eller 
händelse. En vanlig typ av direkt metod är betingad värdering (contingent valuation, CV på 
engelska). I en CV-studie beskrivs en förändring i tillgången och förutsättningarna för en 
viss vara varpå deltagarna i studien får svara på frågor om deras betalningsvilja för att 
denna förändring ska gå igenom (Brännlund & Kriström, 2012). Ett exempel är en studie 
baserad på enkäter som söker svar på vad invånarna i en ort är villiga att betala för att en 
förorenad sjö ska bli renad och återställd. Resultatet kan användas för att bedöma värdet 
för rent vatten i denna sjö. Nackdelen med direkta metoder är att de hypotetiska frågorna 
ställer höga krav på deltagarna. En risk är att deltagarna ger överdrivna och ogenomtänkta 
svar vilket kan leda till en orimlig skattning av betalningsviljan (Brännlund & Kriström, 
2012). 
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4.2.2 Värdetransferering 

Både direkta och indirekta värderingsstudier är ofta mycket tidskrävande och vid omfat-
tande samhällsekonomiska konsekvensanalyser kan det vara omöjligt att genomföra såd-
ana värderingsstudier inom ramen för projektet. I dessa fall kan värdetransferering använ-
das. Värdetransferering är en metod som innebär att ekonomiska estimat och värderingar 
från tidigare studier överförs och används i en ny studie med liknande förutsättningar. Vid 
en värdetransferering är det viktigt att transfereringen tar hänsyn till skillnad i välfärd och 
kultur mellan de olika populationerna som värdetransfereringen sker mellan. En värde-
transferering kan vanligtvis inte genomföras rakt av, utan värdet behöver korrigeras efter 
tidsskillnaden mellan den befintliga värderingsstudien och den aktuella studien. Omräk-
ningen av värdet till dagens värde ska göras med det nationella konsumentprisindexet. Om 
värderingsstudien uttrycker värdet i annan valuta ska värdet först översättas till svenska 
kronor varpå omräkning till dagens värde genomförs. En fullständig värderingsstudie ger 
säkrare resultat jämfört med en värdetransferering, men av ekonomiska och tidsmässiga 
restriktioner kan värdetransferering vara att föredra i flera projekt (Håkansson, 2014). 

Även om det strävas efter att sätta monetära värden på det som ska värderas innebär en 
ekonomisk värdering inte nödvändigtvis ett monetärt värde uttryckt i kronor. Ett värde 
kan till exempel uttryckas som en kvalitativ värdering där värdet uttrycks i ord (Natur-
vårdsverket 2015b). 

5. Metod tillämpad på sedumtak i Huddinge 

I detta avsnitt beskrivs det tillvägagångssätt som använts för att bedöma den samhällseko-
nomiska lönsamheten för sedumtak i Stockholmsområdet. Först beskrivs en steg-för-steg-
metod för samhällsekonomiska konsekvensanalyser och därefter beskrivs de olika stegen 
som genomförts mer utförligt. 

5.1 Samhällsekonomisk konsekvensanalys steg för steg 
Det finns flera sätt att genomföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys för ett projekt. 
Flera svenska myndigheter har tagit fram steg-för-steg-metoder för hur en samhällseko-
nomisk konsekvensanalys kan genomföras (Naturvårdsverket, 2003; Naturvårdsverket, 
2008; Trafikverket, 2012). Den metod som i dagsläget anses vara mest aktuell är den steg-
för-steg-metod som tagits fram av Söderqvist et al. (2014). Det som skiljer denna metod 
från andra metoder är att intressenter och aktörer tas med genom hela analysen, den har 
ett mer tvärvetenskapligt tillvägagångssätt med fokus på ekosystemtjänster och den inne-
fattar en fördelningsanalys (Kriström, 2014). I fördelningsanalysen studeras fördelningen 
av kostnaderna och nyttorna mellan olika aktörer och intressenter, vilket är av stor vikt för 
denna studie då olika aktörer förväntas erhålla merparten av nyttorna respektive kostna-
derna. Att fokus läggs på ekosystemtjänster är även viktigt för denna studie, eftersom flera 
av nyttorna från sedumtak är ekosystemtjänster som idag saknar marknadspris. Eftersom 
detta examensarbete görs i samarbete med Huddinge kommun har det även varit viktigt 
att inkludera dem genomgående i processen, vilket har varit möjligt med denna metod. 
Enligt Söderqvist et al. (2014) genomförs en samhällsekonomisk konsekvensanalys i föl-
jande 12 steg: 

1. Problemformulering 
2. Syftesformulering 
3. Beskrivning och motivering av referensalternativet 
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4. Identifiering och beskrivning av projektet i tid och rum 
5. Identifiering av projektets konsekvenser i förhållande till referensalternativets konse-

kvenser 
6. Sammanställning av projektets konsekvenser 
7. Kontrollstation där det kontrolleras att projektet är rimligt definierat med hänsyn till de 

identifierade konsekvenserna 
8. Beräkning av projektets nyttor och kostnader 
9. Fördelningsanalys 
10. Känslighetsanalys 
11. Sammanfattning av slutsatser 
12. Utvärdera vilka förändringar i projektet som eventuellt skulle kunna vända förlusten 

till en vinst (endast om projektet bedöms som olönsamt). 

Dessa steg har genomförts i denna studie. De steg som behöver en mer utförlig metodbe-
skrivning presenteras vidare i detta avsnitt. 

5.2 Framtagande av referens- och projektalternativ 
För att utföra en samhällsekonomisk konsekvensanalys av anläggandet av sedumtak i 
Stockholmsområdet måste projektalternativet, det vill säga anläggningen av sedumtak, 
jämföras med ett referensalternativ. I framtagandet av referensalternativet och projektal-
ternativet har detaljplan för Hälsovägen (Huddinge kommun, 2015a) studerats tillsam-
mans med andra utredningar och dokument för området. Kommunikation har förts med 
representanter från Huddinge kommun samt med de byggbolag som planerar att bygga 
inom detaljplanen.  

5.3 Identifiering av projektets konsekvenser 
Identifiering av projektets konsekvenser i förhållande till referensalternativet har genom-
förts genom en utförlig litteraturstudie av effekter som sedumtak ger upphov till. Där litte-
raturen varit bristfällig eller där informationen inte ansetts tillämplig för denna studie har 
experter och verksamma inom olika områden kontaktats för vidare diskussion.  

5.3.1 Avrinning och dagvattenmängd 

Gällande ett sedumtaks förmåga att magasinera regnvatten och på så sätt minska dagvat-
tenmängden har modellen Storm Water Management Model (vidare benämnt SWMM) 
använts och tillämpats på studieområdets förhållanden. Modellen är utvecklad av US Envi-
ronmental Protection Agency (2016a) och kan användas för att modellera olika hydrolo-
giska förhållanden och förekomster i urbana miljöer, däribland gröna tak. Andersson 
(2015a) utvärderade SWMM med avseende på sedumtak där data från tre olika sedumtak i 
Danmark med tjocklekarna 4, 7 och 11 cm jämfördes med modellerad data. Modellen ka-
librerades för respektive tak och SWMM visade sig stämma bra överens med hur ett verk-
ligt sedumtak fungerar. Med antagandet att de sedumtak som ska anläggas vid Hälsovägen 
är av liknande karaktär har de parametrar som tagits fram vid kalibreringen av modellen 
använts för denna studie. Parametrarna som används i SWMM presenteras i Tabell 1. 
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Tabell 1. Parametrar för sedumtak i SWMM framtagna av Andersson (2015a). 
Parameter 4 cm 7 cm 11 cm 

Surface    

Berm height [mm] 1 10 10 

Vegetation volume fraction [-] 0,1 0,1 0,1 

Surface roughness [-] 0,24 0,42 0,42 

Soil    

Thickness [mm] 30 50 70 

Porosity [-] 0,7 0,65 0,62 

Field capacity [-] 0,45 0,25 0,25 

Wilting point [-] 0,15 0,21 0,21 

Conductivity [mm/h] 420 600 600 

Conductivity slope [-] 4,85 20 20 

Suction head [mm] 3,5 3,5 3,5 

Drainage mat    

Thickness [mm] 12 20 40 

Void fraction [-] 0,9 0,2 0,9 

Roughness [-] 0,2 0,9 0,05 
 

I modelleringen har historiska data för nederbörd, lufttemperatur samt vindhastighet från 
SMHIs väderstation i Tullinge använts. Väderstationen i Tullinge ligger 4,7 km från studi-
eområdet och är den närmaste väderstationen från Hälsovägen. Nederbörden är hämtad i 
tidsintervall per timme, lufttemperatur som maximum och minimum lufttemperatur 
(dygnsvärde) och vindhastighet som dygnsmedelvärde. Samtliga data är för tidsperioden 
1996 – 2015 och är hämtade från SMHIs webbplats (SMHI, 2016a). Baserat på dessa in-
data producerar SWMM utdata med frekvensen en timme för bland annat avrinning, eva-
poration och snödjup för taken vid Hälsovägen. Dessa utdata har vidare använts för be-
stämning av takens avrinningskoefficienter samt för analys av avrinningsförlopp vid 
specifika nederbördstillfällen. Eftersom syftet med studien är att studera sedumtak över en 
längre tidsperiod har merparten av analysen genomförts på årsbasis. 

5.3.2 Upptag av luftföroreningar 

Ett sedumtaks förmåga att ta upp luftföroreningar genom torrdeposition har beräknats 
med hjälp av en modell som använts för en liknande studie i Chicago (Yang et al., 2008). 
Mängden av en viss förorening som tas upp genom torrdeposition (Q) beräknas enligt 

! = ! × ! × ! 

där A är arean av sedumtaket i m2, T är tidsperioden i sekunder då torrdeposition sker och 
F är partikelflödet i g/m2 och sekund. Partikelflödet beräknas enligt 

! = ! × !!  × 10!! 

där C är föroreningens koncentration i luften i µg/m3 och Vd är torrdepositionshastigheten 
för samma förorening i cm per sekund. Yang et al. (2008) beräknade Vd för ozon (O3), 
kvävedioxid (NO2), svaveldioxid (SO2) samt för partiklar med en storlek (diameter) på 
10 µm eller mindre (PM10) för extensiva gröna tak. Dessa beräknade värden (Tabell 2) har 
använts vid beräkningar av upptag av luftföroreningar i denna studie. 



12 METOD TILLÄMPAD PÅ SEDUMTAK I HUDDINGE 
 

 

Tabell 2. Årsmedelvärden för torrdepositionshastigheten för olika luftföroreningar (Yang 
et al., 2008). 

Förorening Vd [cm/s] 

O3 0,22 

NO2 0,20 

SO2 0,22 

PM10 0,15 
 

Koncentrationen av luftföroreningar i studieområdet är hämtade som årsmedelvärden för 
tillgänglig data mellan 2005 och 2014 från IVL Svenska Miljöinstitutets webbplats (IVL, 
2015). Data för O3, NO2 och PM10 är från en mätstation i Alby som ligger 5,8 km från Häl-
sovägen och data för SO2 kommer från Skogås som ligger 11,3 km från Hälsovägen.  

Torrdeposition kan inte ske samtidigt som det regnar eller när ytan är täckt av snö (Yang et 
al., 2008). Vid beräkningen av torrdeposition har utdata om snödjup från SWMM samt 
nederbördsdata från stationen i Tullinge har använts för att exkludera de timmar som det 
regnar eller när det ligger snö på taken. 

5.4 Beräkning av projektets nyttor och kostnader 
Stockholm Vatten har bidragit med information om kostnader i samband med dagvatten-
hantering, vilket har använts för att värdera minskad avrinning från taken. För investe-
ringskostnader har Veg Tech AB som är en producent och installatör av sedumtak kontak-
tats. Utöver det har även diskussion förts med byggbolag och andra entreprenörer som 
installerar och sköter gröna tak. För kostnad vid omläggning av tätskikt har takentreprenö-
ren VB Tak bidragit med information. 

Värden på nyttor och kostnader relaterade till dagvattenkvalitet, luftkvalitet, buller samt 
värdeförändring av bostäder har värderats genom värdetransferering. Värdena av dessa 
kostnader och nyttor har tagits fram genom litteraturstudier av befintliga värderingsstu-
dier som sedan transfererats till denna studie genom värdetransferering. För monetära 
värden angivna i annan valuta än SEK har växlingskurser angivna som årsmedelvärden 
från USForex (2016) använts för omräkning till kronor. För äldre studier har det monetära 
värdet räknats om till dagens värde med hjälp av Statistiska Centralbyråns (2016) prisom-
räknare. 

För samtliga kvantifierbara nyttor (N) och kostnader (K) som identifierats i kapitel 7 har 
nettonuvärdet för projektalternativet NNVproj beräknats enligt 

!!"!"#$ = !"# !, 39 å!  × !!"#$%&' !"#$%%$%& + !!"#$%&'()$*$ + !!""#$% !" !"#$%"&%$ −
!!"#$"%%&'($")*%&% −  !!"#$%!å!!"#$"%&'( + !"# !, 0 å!  × !!ä!"#ö!"#"$ − !!"#$%&$'!"( +
!"# !, 27 å! × −!!"#ä!!"#"! !ä!"#$#! !/! + !"# !, 39 å! × (−!!"#ä!!"#"! !ä!"#$#! !/!)   

och nettonuvärdet för referensalternativet NNVref har beräknats enligt  

!!"!"# = !"# !, 39 å!  × − !!"#$%!å!!"#$"%&'( + 
!"#(!, 27 å!)× −!!"#ä!!"#"! !ä!"#$#! !/!   

Anledningen till att tidpunkterna 27 och 39 år används i kalkylen beror på den förväntade 
livslängden på underliggande tak som finns beskrivet vidare i kapitel 7.11. 

Det alternativ med högst nettonuvärde är det alternativ som är mest samhällsekonomiskt 
lönsamt.  
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6. Beskrivning av projekt- och referensalternativ 

I detta avsnitt beskrivs studieområdet i Flemingsberg samt projekt- och referensalternati-
vet. 

6.1 Studieområde 
Flemingsberg ligger i Huddinge kommun sydväst om Stockholm (Figur 1). Här planerar 
Huddinge kommun för nyexploatering samt förtätning av befintliga områden. Längs med 
Hälsovägen finns ett förslag att i en första etapp bygga 800 nya bostäder med förskolor och 
lokaler på en yta om cirka 2,5 hektar (Figur 2). I skrivande stund (våren 2016) pågår arbe-
tet med framtagande av granskningshandling och inflyttning förväntas ske 2020/2021 
(Huddinge kommun, 2015a). I detaljplanens bestämmelser finns inskrivet att minst 50 % 
av takytor ska anläggas med vegetation eller takterrass (Huddinge kommun, 2015b). I 
detaljplanens nuvarande form innefattar planområdet cirka 8 900 m2 byggnadsytor och 
tak. 

Flemingsberg ligger mellan Hanvedenkilen och Bornsjökilen som båda är viktiga för 
Stockholmsregionens biologiska mångfald. Eftersom Flemingsberg i dagsläget fungerar 
som en barriär mellan dessa kilar är ett av målen i den fördjupade översiktsplanen för 
Flemingsberg att stärka kopplingarna mellan dessa kilar. Här utpekas Hälsovägen som en 
viktig länk i ett finmaskigt nät av parker, gårdar och annan natur bland bebyggelsen (Bot-
kyrka kommun & Huddinge kommun, 2009).  
 

 
Figur 1. Flemingsbergs geografiska läge i Stockholmsregionen (Regionplanekontoret, 
2010). 
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Figur 2. Illustration i samrådshandlingen av projektet vid Hälsovägen (Huddinge kom-
mun, 2015b). 
 

Studieområdet ligger i Tyresåns avrinningsområde som slutligen mynnar ut i Östersjön. 
Det dagvatten som inte kan tas om hand lokalt vid Hälsovägen kommer ledas genom dag-
vattenledningar och trummor till Flemingsbergsvikens våtmark som sedan mynnar ut i 
Orlången. Orlången är en eutrofierad sjö som omfattas av miljökvalitetsnormer från EUs 
vattendirektiv, vilket innebär att Orlången ska nå god vattenstatus år 2021 (Atkins, 2015). 
Många sjöar i Tyresåns avrinningsområde är eutrofierade, främst på grund av höga halter 
näringsämnen som transporteras nedströms från Orlången (Tyresåns vattenvårdsförbund, 
2016). Huddinge kommun har tagit fram en åtgärdsplan för Orlången där det har konsta-
terats att fosfortillförseln måste minskas från nuvarande belastning på 580 kg per år till 
220 kg per år för att målet om god vattenstatus till 2021 ska uppnås. Fosforbelastningen 
kommer till ungefär 75 % från dagvatten (Huddinge kommun, 2015c) och av denna anled-
ning är det av stor vikt att Orlången inte tillförs föroreningar och näringsämnen från dag-
vattnet vid nyexploatering.  

6.2 Referensalternativ 
Referensalternativet utgår från att området längs med Hälsovägen bebyggs enligt planerna, 
men att inga gröna tak anläggs. Hela takytan (8 900 m2) utgörs av hårdgjorda ytor. 
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6.3 Projektalternativ 
Projektalternativet innebär att området vid Hälsovägen bebyggs som planerat och att 50 % 
av takytorna (4 450 m2) anläggs med sedumtak. Resterande takyta om 4 450 m2 anläggs 
som konventionella tak. 

7. Identifiering och värdering av kostnader och nyttor 

I detta avsnitt beskrivs de kostnader och nyttor som har identifierats för projektalternati-
vet och referensalternativet. Det redogörs även för hur dessa har värderats samt resultatet 
från detta. Projektalternativets kostnader och nyttor i förhållande till referensalternativet 
sammanfattas i Tabell 3. 
Tabell 3. Sammanfattning av projektalternativets nyttor och kostnader i förhållande till 
referensalternativet. 

Nytta / kostnad Projektalternativets konsekvenser i förhål-
lande till referensalternativet 

Värderad nytta (+) / kostnad (-) för 
projektalternativet i förhållande till 
referensalternativet 

Avrinning och dagvat-
tenmängd 

Minskad dagvattenmängd med 1 161 m3/år. (+) 2 278 kr/år i 39 år. 

Dagvattenkvalitet Utsläpp av 2,3 – 2,6 kg fosfor per år om 
sedumtaken gödslas. 
Utsläpp av 0,04 kg fosfor per år om sedum-
taken inte gödslas. 

(-) 2 014 – 2 274 kr/år i 39 år om taken 
gödslas. Annars 0 kr. 

Luftkvalitet Årligt upptag av 10,3 kg O3, 3,6 kg NO2, 0,2 kg 
SO2 samt 1,4 kg PM10. 

(+) 676 kr/år i 39 år. 

Koldioxid och global 
uppvärmning 

Årligt upptag av 1 157 kg CO2. (+) 3 378 kr/år i 39 år. 

Buller Medför troligen en reduktion av bullernivån på 
innergårdar. 

(+) Ej kvantifierbar. 

Isolering av byggnader Försumbar isolerande effekt. 0. 

Påverkan på regional 
och lokal temperatur 

Medför troligen sänkt temperatur lokalt. (+) Ej kvantifierbar. 

Habitat och biologisk 
mångfald 

Kan troligen fungera som habitat om sedumtak 
anläggs i större utsträckning. Sedumtakens 
funktion som habitat anses dock vara försum-
bar för projektet vid Hälsovägen. 

0. 

Värde på bostäder Ökat försäljningsvärde med 3,4 % för 160 
lägenheter. 

(+) Initial värdeökning motsvarande 
6 832 000 kr. 

Rekreation och upple-
velse 

Utsikt över gröna tak från bostaden ger ökat 
välmående och förbättrad hälsa. 

(+) Nytta medräknat i ökat värde på bostä-
der. 

Påverkan på underlig-
gande tak 

Ökad livslängd på tätskikt med 45 %. (-) kostnad för omläggning av tätskikt på 
623 000 – 668 000 kr år 27 samt 623 000 – 
668 000 kr år 39 för projektalternativet. 
(-) Kostnad på 1 246 000 – 1 335 000 kr 
år 27 för referensalternativet. 

Investeringskostnad Ökad investeringskostnad med 315 kr/m2 
takyta. 

(-) ökad investeringskostnad på 
1 401 750 kr. 

Underhållskostnader Ökade underhållskostnader med 3 – 6 kr/m2 
takyta. 

(-) ökad underhållskostnad på 13 350 – 
26 700 kr/år i 39 år. 
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7.1 Avrinning och dagvattenmängd 
Det dagvatten som bildas och avrinner i stadsmiljö medför ett flertal risker för människor 
och den bebyggda miljön. Stora mängder dagvatten kan bland annat leda till översväm-
ningar (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2013). 

7.1.1 Underlag och förutsättningar 

Gröna tak minskar dagvattenmängden som avrinner från taket genom att vattnet hålls kvar 
i substratet varifrån det sedan tas upp av växterna eller evaporerar till luften. Ett grönt taks 
förmåga att magasinera dagvatten och fördröja avrinning beror framför allt på tjockleken 
på substratet, typ av växtlighet samt lokala väder- och klimatförhållanden (Getter & Rowe, 
2006). En studie utförd vid University of Georgia, USA, visar att gröna tak minskar avrin-
ningen från tak med 39 – 100 %, beroende på regnets intensitet och varande. För regn 
under 5 mm tog det gröna taket upp närmare 100 % av vattnet, men vid ökad regnintensi-
tet och varaktighet kan det gröna taket bli mättat varpå avrinningen ökar markant. Detta 
gör att gröna tak inte är lika effektiva för upptagning av nederbörd vid kraftiga regn jäm-
fört med mindre regn (Carter & Rasmussen, 2006).  

En viktig roll i dagvattenhanteringen är att minska toppflöden för att sänka belastningen 
på infrastruktur och reningsanläggningar. Gröna tak fördröjer avrinningen eftersom det 
tar tid för vattnet att dränera genom växtligheten (Getter & Rowe, 2006). Enligt Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap (2013) har gröna tak dock en begränsad roll gäl-
lande minskning av översvämningsrisk. Ett grönt tak kan initialt hålla ett par mm regn, 
men när det blir mättat rinner närmare 100 % av vattnet som faller på taket av. Eftersom 
översvämningar sker vid mycket kraftiga regn gör detta att gröna tak har en begränsad 
förmåga att minska risken för översvämning i ett område. Versini et al. (2015) modellerade 
extensiva sedumtaks påverkan på avrinningstoppar för olika scenarion där 12 %, 25 %, 
50 % respektive 100 % av takytorna i ett avrinningsområde antogs vara gröna tak. För det 
enskilda taket var avrinningen från ett grönt tak ungefär samma som från ett konvention-
ellt tak under mycket kraftiga regn. Möjligheten för de gröna taken att minska det totala 
flödet vid kraftig nederbörd ökade med ökad andel gröna tak i avrinningsområdet. För 
12 %-scenariot var toppflödena ungefär samma som för konventionella tak, men när ande-
len gröna tak ökade till 50 % och 100 % gav det en märkbar påverkan på toppflödet som 
reducerades med i genomsnitt 19 % respektive 36 %. Resultatet visar på att gröna tak som 
anläggs i mindre skala inom ett avrinningsområde har en liten effekt på avrinningstoppar, 
vilket överensstämmer med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (2013) ytt-
rande. Om däremot stora delar av avrinningsområdet anläggs med gröna tak kan det ha en 
betydande roll för minskad översvämningsrisk i avrinningsområdet.  

Eftersom projektet vid Hälsovägen är i en relativt liten skala förväntas anläggningen av 
sedumtak i området inte förändra risken för översvämning i förhållande till referensalter-
nativet. Däremot förväntas sedumtaken minska den dagvattenmängd som avrinner från 
taken. 

7.1.2 Resultat från beräkningar 

SWMM har använts i denna studie för att utföra flödesberäkningar utifrån Hälsovägens 
specifika förutsättningar (för beskrivning av utförande se kapitel 5.3). Modelleringen visar 
att sedumtak har god förmåga att ta upp nederbörd vid mindre regn, men då taket blir 
mättat blir avrinningen ungefär samma som från ett konventionellt tak. Vid ett kraftigt 
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regn som inträffande under den studerade perioden visar modellen på att avrinningen från 
ett konventionellt tak följer nederbördsmängden med god precision (Figur 3). De neder-
bördsdata som använts har en frekvens på en timme vilket medför att avrinningen blir 
fördröjd med denna tid vid ett nederbördstillfälle, vilket syns i figuren. I verkligheten är 
denna fördröjning kortare än en timme. Ingen avrinning sker från ett tak som till 100 % är 
täckt av sedumväxter de första timmarna när nederbördsmängden understiger 6 mm per 
timme. Vid timme 7 faller en nederbörd på 11 mm och sedumtaket blir mättat varpå avrin-
ning sker från taket vid timme 8. Under timme 12 och 13 faller ett regn på omkring 4 mm 
och eftersom sedumtaket fortfarande innehåller vatten från föregående regn blir det mättat 
och avrinning tar vid på nytt. 

Enligt modellen har ett konventionellt tak i området på årsbasis en avrinningskoefficient 
på 0,93 medan ett tak som till 100 % är täckt av ett 4 cm tjockt sedumtak har en avrin-
ningskoefficient på 0,47. Avrinningskoefficienten är den andel av årsnederbörden som 
avrinner från taket. Modelleringen visar även att en ökning i tjocklek av sedumtaket från 4 
till 7 cm har en måttlig inverkan på avrinningskoefficienten, men att en ökad tjocklek från 
7 till 11 cm inte ger någon markant förbättring gällande takets avrinningskoefficient på 
årsbasis (Figur 4).  
 

 
Figur 3. Avrinning i mm per timme från ett konventionellt tak samt ett tak täckt med 4 cm 
tjockt sedumtak under ett kraftigt regn med varaktighet på omkring 12 timmar. 
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Figur 4. Andel av årsnederbörd som avrinner från ett konventionellt tak samt tak som till 
100 % är täckta av sedumväxter. 
 

För projektalternativet, där 50 % av takytorna vid Hälsovägen blir anlagda med sedumtak, 
blir avrinningskoefficienten för den genomsnittliga takytan på årsbasis 0,70 för ett 4 cm 
sedumtak, 0,67 för ett 7 cm sedumtak samt 0,66 för ett 11 cm sedumtak (Figur 5). För 
referensalternativet är avrinningskoefficienten 0,93. 

Mellan 1996 och 2015 var årsnederbörden i Huddingeområdet i genomsnitt 557 mm. På en 
takyta om 8 900 m2 motsvarar detta 4 957 m3 regnvatten årligen. Vilken avrinningsmängd 
de olika alternativen ger upphov till på en årsbasis redovisas i Tabell 4. 
 

 
Figur 5. Andel av årsnederbörd som avrinner från ett konventionellt tak samt tak som till 
50 % är täckta av sedumväxter. 
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Tabell 4. Årlig avrinningsmängd från de olika taken vid Hälsovägen. 
Typ av tak Avrinning [m3/år] Minskad avrinning i förhållande till 

referensalternativet [m3/år] 

Konventionellt tak (referensalternativ) 4 628 - 

4 cm sedumtak  
(50 % täckning) 

3 467 1 161 

7 cm sedumtak  
(50 % täckning) 

3 311 1 317 

11 cm sedumtak  
(50 % täckning) 

3 258 1 370 

 

I detta kapitel har avrinningen från tre olika tjocklekar på sedumtak redovisats för att ge en 
bild av hur tjockleken påverkar avrinningen. För vidare analys har studien begränsats till 
att enbart omfatta sedumtak med en tjocklek på 4 cm då investeringskostnaden som är 
redovisad i kapitel 7.12 är beräknad på ett sådant tak. 

7.1.3 Värdering 

I Stockholm och Huddinge är cirka hälften av vatten- och avloppsnätet ett kombinerat 
avloppsnät där dagvatten leds i samma ledningar som avloppsvatten till ett avloppsvatten-
reningsverk. Enligt Respondent 1 som arbetar på Stockholm Vatten var kostnaden att rena 
en kubikmeter avlopps- och dagvatten i Henriksdals reningsverk 1,87 kr år 2009. Detta 
motsvarar i 2016 års värde 1,96 kr/m2 avloppsvatten. Projektalternativet med 4 cm sedum-
tak ger en reduktion av dagvattenmängden på 1 161 m3 (Tabell 4), vilket motsvarar en 
minskning av den årliga reningskostnaden med 2 278 kr. Eftersom dagvattnet från Hälso-
vägen kommer ledas ut till Flemingsbergsdalens våtmark är dessa kostnader inte direkt 
tillämpliga för Hälsovägen, men det ger en uppskattning om vilka kostnader som är före-
nade med att rena en enhet dagvatten för Stockholm Vatten. 

Stockholm Vatten tar för flerbostadshus ut en dagvattenavgift på 2,06 kr per kvadratmeter 
fastighetsarea och år. Om dagvattnet tas om hand lokalt (med hjälp av exempelvis gröna 
tak) kan Stockholm Vatten ge en reduktion på dagvattenavgiften med 25 %. Detta innebär 
en sänkt kostnad på 0,515 kr per kvadratmeter fastighetsarea och år (Stockholm Vatten, 
2016). Projektet vid Hälsovägen omfattar en yta på omkring 25 000 m2. Med reduktionen 
av dagvattentaxan innebär detta en besparing på 12 875 kr/år för hela projektet. Enligt 
Respondent 2 som arbetar med dagvattenfrågor på Stockholm Vatten saknas information 
om hur lokalt omhändertagande av dagvatten påverkar kostnaden för Stockholm Vatten 
och att denna reduktion endast är ett incitament för att få fler att arbeta med lokalt om-
händertagande av dagvatten. Av denna anledning bör besparingen på 12 875 kr inte ses 
som en värdering av nyttan från sedumtak, utan enbart som ett incitament från Stockholm 
Vatten som inte är vetenskapligt verifierat. 

7.1.4 Slutsats 

Anläggningen av 50 % sedumtak i projektet vid Hälsovägen medför en reduktion av dag-
vattenmängden med 1 161 m3/år till ett värde av 2 278 kr. Anläggningen innebär även en 
årlig besparing på 12 875 kr för fastighetsägarna i och med den reduktion av dagvatten-
taxan som Stockholm Vatten erbjuder, men detta bidrar inte till sedumtakets samhällseko-
nomiska lönsamhet. 
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7.2 Dagvattenkvalitet 
Föroreningar i dagvatten är ett problem i de flesta orter. I Huddinge kommun sprider dag-
vattnet föroreningar till grundvatten, våtmarker och vattendrag (Huddinge kommun, 
2013). Rent vatten och friska vattenmiljöer är viktiga ekosystemtjänster som påverkas av 
föroreningar från dagvatten. God vattenkvalitet är en förutsättning för att människan ska 
kunna nyttja vattenmiljöerna genom bad och fiske bland annat (Naturvårdsverket, 2015b). 

7.2.1 Underlag och förutsättningar 

Czemiel Berndtsson (2010) har sammanställt ett flertal studier om hur gröna tak påverkar 
dagvattenkvaliteten. En slutsats är att gröna tak generellt inte har någon större påverkan 
på koncentrationen av tungmetaller i avrinningsvattnet. Däremot är den totala mängden 
tungmetaller som lämnar ett grönt tak mindre jämfört med ett konventionellt tak, eftersom 
ett grönt tak minskar mängden vatten som avrinner från taket (Gregoire & Clausen, 2011). 

I en studie av extensiva och intensiva gröna tak i Japan och Sverige visar Czemiel Berndts-
son et al. (2009) att kvävehalten från avrinningsvattnet från ett extensivt sedumtak i Sve-
rige är ungefär samma som i regnvattnet. I en studie av tre extensiva sedumtak i Danmark 
utförd av Andersson (2015b) gick inga slutsatser att dra gällande kväve då kvävekoncent-
rationen i avrinningsvattnet från sedumtaken i förhållande till referenstaket var högre, 
lägre och ungefär samma vid olika provtagningstillfällen. 

Czemiel Berndtsson & Bengtsson (2005) utförde en studie där avrinningsvatten från fyra 
olika gröna tak i Malmö undersöktes och jämfördes med referensprover från två icke växt-
beklädda tak i samma område. Här gav ett nyligen gödslat tak upphov till läckage av fosfor 
som var 100 gånger större jämfört med innehållet i avrinningsvattnet från ett konvention-
ellt tak, medan ett äldre sedumtak som inte blivit gödslat sedan anläggningen inte visade 
några förhöjda fosforvärden. Det gödslade taket hade ett årligt läckage på cirka 580 mg/m2 
och år medan referenstaket gav ifrån sig ungefär 5 mg/m2 och år. De äldre taken som inte 
gödslats hade liknande koncentrationer som referenstaket på omkring 5 mg/m2 och år. 
Resultaten visar på att ett grönt tak kan vara en källa till fosfor om taket nyligen blivit göd-
slat. Detta styrks av Bliss et al. (2009) som genom provtagning på avrinningsvattnet från 
ett nyligen anlagt och gödslat sedumtak i Pittsburgh, USA, påvisade en koncentration på 
2 mg/l fosfor medan ett konventionellt tak inte visade några koncentrationer alls av fosfor. 
För projektet vid Hälsovägen med 4 450 m2 sedumtak med en årlig avrinningskoefficient 
på 0,47 och en årsnederbörd på 557 mm, skulle denna koncentration på 2 mg/l motsvara 
ett fosforläckage på 524 mg/m2 sedumtak och år. Med antagandet att ett gödslat tak vid 
Hälsovägen skulle fungera på samma sätt som de gödslade taken från dessa studier skulle 
4 450 m2 sedumtak ge upphov till ett läckage av 2,3 – 2,6 kg fosfor per år. Om sedumtaket 
inte skulle bli gödslat och istället ge ifrån sig 5 mg/m2 och år skulle motsvarande massa bli 
0,02 kg. 

7.2.2 Värdering 

Det är troligt att sedumtaken vid Hälsovägen kommer minska den totala mängden tung-
metaller och föroreningar som släpps ut i och med reduktionen av dagvattenvolymen som 
beskrivs i kapitel 7.1. Eftersom den beräknade nyttan på 2 278 kr av nämnd volymredukt-
ion innefattar reningskostnader (i form av kemikalier och andra tillsatser) är det troligt att 
detta värde inkluderar nyttan för reduktionen av tungmetaller och andra föroreningar som 
nämns i detta kapitel. För att undvika dubbelräkning av nyttan har det därför antagits att 
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reduktionen av tungmetaller och andra föroreningar är en nytta som omfattas av värdet på 
2 278 kr beräknat i kapitel 7.1. 

Huddinge kommun har i åtgärdsprogrammet för Orlången (Huddinge kommun, 2015c) 
tagit fram ett åtgärdspaket som skulle ge en reduktion av fosfortillförseln till sjön med 
255 – 325 kg fosfor per år.  Hela åtgärdsprogrammet beräknas kosta 24,5 Mkr. Det betyder 
att åtgärdsprogrammet förväntas kosta mellan 75 000 och 96 000 kr för varje kg fosforut-
släpp som reduceras årligen. Ahlroth (2009) har utifrån befintliga värderingsstudier gäl-
lande eutrofiering tagit fram värderingar för fosforutsläpp per kg för både östersjön och 
färskvattensjöar i Sverige. Värdena baseras på studier genomförda med olika direkta vär-
deringsmetoder (däribland CV-metoden) tillsammans med studier baserade på indirekta 
metoder så som resekostnadsmetoden. Resultatet är att utsläpp av ett kg fosfor i en 
färskvattensjö i Sverige samt till Östersjön är värderad till 848 kr respektive 182 kr. I da-
gens (2016) års värde motsvarar detta 889 kr respektive 191 kr. Den värdering som Ahlroth 
(2009) presenterar är en värdering av den samhällsekonomiska kostnaden som ett kg 
fosforutsläpp medför. Kostnaden på 75 000 – 96 000 kr/kg fosfor från Huddinges åt-
gärdsprogram för Orlången är däremot ingen värdering av den samhällsekonomiska kost-
naden, utan snarare det belopp som Huddinge kommun är beredd att betala för en redukt-
ion av fosforutsläppen. Eftersom dagvattnet från projektet vid Hälsovägen kommer att 
föras till Orlången som är en sötvattensjö används kostnaden på 889 kr per kg fosfor från 
Ahlroth (2009). För alternativet med 50 % sedumtak som gödslas skulle ett årligt utsläpp 
av 2,3 – 2,6 kg fosfor innebära en kostnad på 2 050 – 2 310 kr. För referensalternativet 
samt för ett sedumtak som inte gödslas skulle ett årligt utsläpp av 0,04 kg fosfor motsvara 
en kostnad på 36 kr. 

7.2.3 Slutsats 

Om 50 % av taken för projektet vid Hälsovägen anläggs med sedumtak som gödslas årligen 
kommer det innebära en ökad kostnad på 2 014 – 2 274 kr/år jämfört med referensalterna-
tivet. Om sedumtaken inte gödslas kommer projektalternativet innebära samma utsläpp av 
fosfor som referensalternativet (0,04 kg per år), vilket gör att det inte uppstår någon ökad 
kostnad. Vad gäller reducerade utsläpp av tungmetaller och andra föroreningar har det 
antagits att denna nytta omfattas av den beräknade nyttan för reducerad dagvattenmängd 
på 2 278 kr beräknad i kapitel 7.1. 

7.3 Luftkvalitet 
Luftföroreningar är ett allvarligt problem i städer där föroreningarna leder till försämrad 
hälsa och påverkan på människa och miljö. I Sverige dör flera tusen människor per år i 
förtid på grund av att de exponerats för luftföroreningar (SMHI, 2014). De vanligaste luft-
föroreningarna är ozon (O3), kväveoxider (NOx), luftburna partiklar mindre än 10 µm stora 
(PM10) och svaveldioxid (SO2) (Naturvårdsverket, 2015c).  

7.3.1 Underlag och förutsättningar 

Grönytor ger en positiv inverkan på den lokala luftkvaliteten då växterna tar upp luftför-
oreningar och mindre partiklar. Detta upptag av luftföroreningar är en reglerande eko-
systemtjänst som bidrar till renare luft i städer (Naturvårdsverket, 2015b). Upptagningen 
sker då luft transporteras genom växtens stomata (klyvöppning) där föroreningarna reage-
rar eller tas upp av växten (Baldocchi et al., 1987). Yang et al. (2008) genomförde en studie  
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Tabell 5. Ett sedumtaks årliga upptag av föroreningar genom torrdeposition vid Hälsovä-
gen. 

Förorening Föroreningsupptag, medelvärde [g/m2 sedumtak och år] 

O3 2,32 

NO2 0,81 

SO2 0,04 

PM10 0,31 
 

av 170 gröna tak i Chicago, USA, där gröna tak visade sig ha en förmåga att ta upp 85 kg 
luftföroreningar per hektar gröna tak och år. Av dessa föroreningar var 52 % O3, 27 % NO2, 
14 % PM10 samt 7 % SO2. Gröna taks förmåga att ta upp föroreningar från luften är bero-
ende av koncentrationen av luftföroreningar, meteorologiska förhållanden och klimat. 
Detta gör att resultat från andra studier som inte berör det aktuella området som ska stu-
deras är svåra att tillämpa, varpå en platsspecifik bedömning och kalkyl bör genomföras 
(Yang et al., 2008).   

7.3.2 Resultat från beräkningar 

Beräkningar på torrdeposition av luftföroreningar har utförts utifrån Hälsovägens speci-
fika förutsättningar enligt metoden beskriven i kapitel 5.3. Modelleringen i SWMM visar 
att torrdeposition inte är möjlig under 41 % av året, då takytorna antingen är täckta av snö 
eller då nederbörd faller på taken. Under resterande tid av året kan luftföroreningar tas 
upp av sedumtaken. Den årliga upptagningen av O3, NO2, SO2 samt PM10 som beräknats 
utifrån Hälsovägens förutsättningar redovisas i Tabell 5.  

För projektet vid Hälsovägen med 4 450 m2 sedumtak motsvarar detta ett årligt upptag av 
10,3 kg O3, 3,6 kg NO2, 0,2 kg SO2 samt 1,4 kg PM10. I referensalternativet kommer ingen 
växtlighet att finnas på takytorna, varpå ingen upptagning av luftföroreningar och partiklar 
förväntas ske. 

7.3.3 Värdering 

Bruyn et al. (2010) genomförde en utförlig kostnadsuppskattning för utsläpp av luftförore-
ningar i Nederländerna samt generellt för EU-27-länderna som Sverige ingår i. Kostnads-
uppskattningarna är genomförda genom skadekostnadsmetoden där värdet baseras på den 
uppskattade skadan som föroreningen orsakar på samhället. Studien är baserad på betal-
ningsviljestudier (direkta metoder) och beaktar skador på hälsa, ekosystem, grödor och 
byggnader. För EU-27-länderna är värdet för skadan per kg förorening värderat till 9,64 € 
för NOx, 9,25 € för SO2 samt 22,6 € för PM10 i eurons värde 2008. I Tabell 6 redovisas 
motsvarande värden för år 2016 i kronor. 
Tabell 6. Samhällets kostnader för utsläpp av luftföroreningar baserade på Bruyn et al. 
(2010). 

Förorening Kostnad för utsläpp av 1 kg förorening [kr] 

SO2 92 

NOx 96 

PM10 224 
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Tabell 7. Samhällets kostnader för utsläpp av luftföroreningar baserade på EU-
kommissionen (1999). 

Förorening Kostnad för utsläpp av 1 kg förorening [kr] 

SO2 25 – 30 

NOx 21 – 25 

PM10 29 – 41 
 

EU-kommissionen (1999) har i en studie studerat kostnaden av externa effekter för energi-
produktion i flera EU-länder, däribland Sverige. En viktig extern effekt är utsläpp av för-
oreningar till luften och studien har tagit fram kostnader som utsläpp av SO2, NO2 samt 
PM10 ger upphov till. Kostnaderna är framtagna med hjälp av modellen EcoSense som tar 
hänsyn till luftföroreningarnas påverkan på hälsa, jordbruk, byggnader, skog och ekosy-
stem. I Sverige ger utsläpp av ett ton SO2 upphov till en kostnad på 2 357 – 2 810 €, ut-
släpp av ett ton NO2 ger upphov till en kostnad på 1 957 – 2 340 € samt utsläpp av ett ton 
PM10 ger upphov till en kostnad på 2 732 – 3 840 €. Baserat på denna information presen-
teras motsvarande värden för år 2016 i kronor i Tabell 7. 

Enligt (Håkansson, 2014) bör värdetransferering inte genomföras med studier som är 
äldre än 10 år. Eftersom studien genomförd av EU-kommissionen är mer än 10 år gammal 
har denna värdering förkastats och istället används värderingen från Bruyn et al (2010) för 
vidare analys.  

Brucato et al. (1990) genomförde en studie i San Fransisco, USA, där två metoder använ-
des för att värdesätta O3. En metod var att koppla halten O3 till hälsoproblem och på så sätt 
uppskatta en kostnad på samhället orsakat av O3. Den andra metoden var en hedonisk 
prissättningsmetod där huspriser jämfördes i områden med olika luftkvalitet, med fokus 
på O3. Medelvärdet på kostnaden av O3 beräknades i dessa studier till 435 USD respektive 
590 USD per ton O3. Omräknat till värdet för år 2016 i kronor blir motsvarande kostnad 
3,9 kr respektive 5,3 kr/kg O3. Denna värderingsstudie är dock klart äldre än 10 år vilket 
gör att det inte anses pålitligt att använda värderingen genom värdetransferering. Inga 
andra aktuella studier gällande värderingen av O3 har hittats, vilket gör att O3 inte har varit 
möjlig att värdera i denna studie. Studien av Brucato et al. (1990) ger dock en indikation på 
att upptag av O3 är mindre värt än upptag av SO2, NO2 och PM10 då dessa värderas till mel-
lan 20 och 40 gånger högre i studien genomförd av Bruyn et al. (2010).  

Baserat på det beräknade upptaget av luftföroreningarna (Tabell 5) samt värderingarna 
från Bruyn et al. (2010) (Tabell 6) kan den årliga nyttan av sedumtakens förmåga att ta 
upp luftföroreningar värderas till 344 kr för NO2, 18 kr för SO2 samt 314 kr för PM10. 
Summerat blir den årliga nyttan värderad till 676 kr för hela projektet vid Hälsovägen. 
Denna värdering inkluderar inte upptaget av O3. 

7.3.4 Slutsats 

Projektalternativet medför en nytta gällande luftkvalitetsförbättringar till ett årligt värde 
av 676 kr i jämförelse med referensalternativet. 

7.4 Koldioxid och global uppvärmning 
Utsläpp av koldioxid (CO2) till atmosfären bidrar till att förstärka växthuseffekten som 
medför högre temperaturer på jorden. En förhöjd temperatur innebär ett hot mot den 
biologiska mångfalden och allvarliga konsekvenser för livet på jorden i form av höjda 
havsnivåer och mer extremt väder (IPCC, 2014). Ett stort antal ekosystemtjänster är bero-
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ende av den biologiska mångfalden, däribland biologisk kontroll av skadegörare och polli-
nering (Naturvårdsverket, 2015b), vilket gör att den globala uppvärmningen riskerar att 
påverka flera av våra viktigaste ekosystemtjänster. Den globala uppvärmningen är även ett 
hot mot hållbar utveckling, då våra utsläpp idag riskerar att påverka livskvaliteten för 
kommande generationer. 

7.4.1 Underlag och förutsättningar 

En studie av 12 sedumtak i Michigan, USA, visar på att extensiva sedumtak tar upp cirka 
260 g CO2/m2 (Getter et al., 2009). Detta upptag av koldioxid är mycket lågt för en grönyta 
och kan jämföras med att en skog i tempererat klimat tar upp omkring 13 000 g CO2/m2 
(Buffam & Mitchell, 2015).  

Med ett upptag av 260 g CO2/m2 kan 4 450 m2 sedumtak för projektet vid Hälsovägen ta 
upp 1 157 kg CO2 per år. I referensalternativet kommer ingen växtlighet att finnas på taky-
torna, varpå ingen upptagning av koldioxid förväntas ske. 

7.4.2 Värdering 

Det finns en stor mängd litteratur gällande värderingen av utsläpp av CO2 och värdena 
skiljer sig åt i flera storleksordningar (Isacs et al., 2016). Noring et al. (2014) har studerat 
den befintliga litteraturen och tagit fram rekommendationer gällande värdering av utsläpp 
av CO2. Författarna rekommenderar att ett värde på 0,32 €/kg CO2 (eurons värde 2012) 
används för värderingsstudier. 0,32 € motsvarar i 2016 års värde 2,92 kr. För projektet vid 
Hälsovägen medför sedumtakens årliga upptag av 1 157 kg CO2 en besparing på 3 378 kr/år 
jämfört med referensalternativet. 

7.4.3 Slutsats 

Projektalternativet där taken vid Hälsovägen anläggs med 4 450 m2 sedumtak innebär 
besparingar för samhället gällande koldioxidupptag motsvarande 3 378 kr/år. 

7.5 Buller 
Buller är ett betydande problem i dagens moderna samhälle. Buller ger i sig inga direkta 
miljöskador, men innebär andra kostnader för samhället i form av resurskostnader (kost-
nad för sjukvård), alternativkostnader (produktionsbortfall i arbete och i hemmet) samt 
välfärdsförluster (Andersson, et al., 2009). 

7.5.1 Underlag och förutsättningar 

Hårda ytor så som konventionella tak reflekterar ljud och bidrar på så sätt till en ökad 
bullernivå i tätt bebyggda miljöer. Gröna tak med sin växtbeklädda yta kan användas för 
att sänka bullernivåer i städer. Vegetationen på taket dämpar ljud genom absorption och 
diffusion av de ljudvågor som färdas över byggnaden (Getter & Rowe, 2006).  

En modellering av gröna taks förmåga att dämpa ljud utförd av Van Renterghem & Bottel-
dooren (2008) visar att ett extensivt tak om 5 cm kan sänka bullernivån med 4 dB i fre-
kvensen 1000 Hz, men att det inte har någon väsentlig effekt på bullernivån i frekvenserna 
125, 250 och 500 Hz.  Ett extensivt tak om 10 cm sänker bullernivån med 10 dB i frekven-
sen 1000 Hz och 4 dB i frekvenser 500 Hz, men har ingen påverkan i frekvenserna 125 och 
250 Hz.  
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HOSANNA (Holistic and Sustainable Abatement of Noise by optimized combinations of 
Natural and Artificial means) är ett projekt under EU-kommissionens sjunde arbetspro-
gram för hållbara transporter på mark. I studien har både modellering av gröna tak samt 
experiment genomförts med resultatet att gröna tak ger en generell bullerdämpning på 
omkring 2,5 dB på innergården vid marknivå jämfört med en byggnad med konventionella 
tak. Ett växtbeklätt tak kan ge upp till 8 dB dämpning beroende på lutning, där ett lutande 
tak ger en större bullerdämpande effekt jämfört med ett platt tak (Hornikx, et al. 2012).  

Projektet vid Hälsovägen ligger ett par hundra meter från både Huddingevägen (länsväg 
226) och järnvägen i Flemingsberg vilket gör att området är utsatt för buller. I en bullerut-
redning för projektet vid Hälsovägen utförd av Ramböll (2015) visar beräkningarna på att 
ungefär två tredjedelar av projektområdet kommer vara lite bullerstört, med en ekviva-
lentnivå från väg- och tågtrafik på 50 dB. De områden som ligger närmast väg 226 och 
järnvägen förväntas dock bli mer bullerstörda, med en ekvivalentnivå på 51-55 dB på in-
nergårdarna.  

7.5.2 Värdering 

I studien Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project 
Assessment (HEATCO) har Bickel et al. (2006) värderat olika bullernivåer för bland annat 
Sverige. Värderingen har innefattat en kombination av kvantifierbara kostnader för hur 
buller påverkar hälsa tillsammans med betalningsviljestudier för minskade störningar och 
oljud. I Sverige är en sänkning av den ekvivalenta bullernivån från väg- och järnvägstrafik 
med 1 dB från 55 – 52 dB värderad till 11 € per person och bullerpåverkad person (i eurons 
värde år 2002). En bullerreduktion från 55 dB till 54 dB är alltså värderad till samma värde 
som en reduktion från 52 dB till 51 dB. Bullernivåer på 50 dB eller lägre anses vara låga 
och kostnaden har där värderats till 0 €.  

För projektet vid Hälsovägen är det svårt att avgöra hur sedumtaken kommer att påverka 
bullernivån i området. Det är troligt att sedumtaken kan sänka bullernivån i områdena 
med en ekvivalentnivå på 51 – 55 dB, vilket skulle motsvara en nytta värderad till 116 kr 
per reducerad dB, bullerpåverkad person och år. Respondent 3 arbetar på Huddinge kom-
mun som miljöplanerare och är delaktig i projektet kring Hälsovägen. Respondent 3 menar 
att osäkerheterna gällande reduktion av buller är för stora för att det ska vara möjligt att 
dra några slutsatser för projektet vid Hälsovägen. För att få trovärdiga resultat behöver en 
datormodellering med de specifika förutsättningarna för Hälsovägen med installerade 
sedumtak genomföras, vilket inte ryms inom ramen för denna studie. 

7.5.3 Slutsats 

Projektalternativet med anläggning av sedumtak vid Hälsovägen skulle sannolikt innebära 
en reduktion av skadekostnaderna från buller. Denna reduktion har inte kunnat kvantifie-
ras inom ramen för denna studie vilket gör att ett monetärt värde inte heller har varit möj-
ligt att få fram.  

7.6 Isolering av byggnader 
Som finns beskrivet i kapitel 2.1 har gröna tak använts av människan under lång tid, främst 
för dess isolerande egenskaper. Förbättrad isolering kan medföra energibesparingar då 
behovet av uppvärmning och kylning av byggnader minskar. 
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7.6.1 Underlag och förutsättningar 

I varmt klimat gör lagret av substrat och växter hos ett sedumtak att själva taket sällan når 
en temperatur högre än lufttemperaturen. Anledningen är att det gröna taket skyddar mot 
solens strålning och avger värme genom evaporation av vatten. Vid kallare temperaturer 
fungerar istället det gröna taket som ett isolerande lager vilket minskar värmeförlusten 
genom taket. Gröna tak minskar alltså behovet av uppvärmning under vinterhalvåret och 
medför en kylande effekt under årets varma perioder (He & Jim, 2010). Med detta följer en 
minskad energiförbrukning för uppvärmning och kylning av byggnadens inomhusklimat. 
För byggnader där det underliggande taket saknar eller har bristfällig isolering kan ett 
grönt tak ha stor betydelse som isolerande material och på så sätt sänka energiförbruk-
ningen för byggnaden. Effekten som isolerande material avtar dock ju bättre isolerat det 
underliggande taket är (Berardi et al., 2014). 

I Madrid, Spanien, reducerade ett grönt tak den årliga energiförbrukningen för byggnaden 
med 1,2 %. Mest besparing skedde under sommarhalvåret där det gröna taket minskade 
behovet för kylning med 6 % (Saiz et al., 2006). Respondent 4 som är professor i byggnads-
teknik på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm menar att gröna tak skulle medföra ett 
försumbart bidrag till energibesparing för byggnader i Sverige. Han menar att den isole-
rande effekten är för liten för att påverka behovet av uppvärmning med svenska byggnads-
standarder. Det är även mycket ovanligt med kylning av flerbostadshus i Stockholm, vilket 
medför att gröna tak på bostadshus inte skulle innebära några energibesparingar under 
varmare månader. 

Projektet vid Hälsovägen innefattar enbart flerbostadshus och byggnadsstandarden för-
väntas vara hög. Av denna anledning kommer anläggningen av sedumtak troligen inte ha 
någon inverkan på byggnadernas energiförbrukning. 

7.6.2 Slutsats 

Anläggningen av sedumtak innebär inte någon energibesparing gällande uppvärmning och 
kylning för projektet vid Hälsovägen. 

7.7 Lokal och regional temperatur 
Höga temperaturer i urbana områden ger en negativ inverkan på luft- och vattenkvalitet 
och ökar värmerelaterade sjukdomsfall hos människor. Det innebär även en ökad energi-
förbrukning under varma månader vilket leder till högre kostnader för samhället (US Envi-
ronmental Protection Agency, 2016b). 

7.7.1 Underlag och förutsättningar 

Urbana områden ger i sig upphov till högre temperaturer jämfört med omkringliggande 
landsbygdsområden på grund av byggnadsstrukturen samt avsaknad av grönytor. Denna 
temperaturhöjning kallas för urban värmeöeffekt (urban heat island på engelska). Anlägg-
ningen av gröna tak ökar mängden grönytor i den urbana miljön vilket medför en kylande 
effekt. Den kylande effekten uppkommer från en ökad albedoeffekt samt genom evaporat-
ion av vatten från grönytorna (Santamouris, 2012). Albedo är ett materials förmåga att 
reflektera infallande ljus och strålning. Gröna tak har en albedo på omkring 0,8 vilket 
innebär att 80 % av infallande ljus reflekteras. En albedo på 0,8 är avsevärt högre än för 
konventionella mörka tak som har en albedo på 0,1 – 0,2 (Berardi et al., 2014).  



IDENTIFIERING OCH VÄRDERING AV KOSTNADER OCH NYTTOR    27 
 

 

I en studie genomförd av Luo et al. (2015) i Suzhou, Kina, undersöktes ett grönt taks på-
verkan på den lokala lufttemperaturen. I experimentet installerades temperaturmätare 
10 cm ovanför ett grönt tak bestående av bland annat sedumväxter samt 10 cm ovanför ett 
referenstak som inte hade några gröna ytor. Experimentet genomfördes under tre som-
marmånader och resultatet visar på att gröna tak har en mycket god förmåga att sänka den 
lokala lufttemperaturen. Under ett varmt dygn erhölls en temperatursänkning under nat-
ten från 26 till 24 °C. Under dagen när solen låg på erhölls en sänkning med upp till 8 °C 
då luften ovanför referenstaket höll en temperatur på 36 °C medan luften ovanför det 
gröna taket hade en temperatur på 28 °C. I genomsnitt var temperaturen mätt i °C 15 % 
lägre ovanför det gröna taket jämfört med referenstaket.  

För att gröna tak ska ge en inverkan på den urbana värmeöeffekten behövs storskalig in-
stallation av gröna tak i det urbana området (Santamouris, 2012). Eftersom projektet vid 
Hälsovägen är i en mycket liten skala i förhållande till en hel stad är det rimligt att anta att 
anläggningen av sedumtak inte kommer ha någon påverkan på den urbana värmeöeffek-
ten. Däremot kommer sedumtaken förmodligen att sänka den lokala temperaturen på 
taken och på bostadsgårdar under varma dagar. Med den litteratur som finns tillgänglig 
och då en egen utredning inte ryms inom ramen för denna studie är det inte möjligt att 
kvantifiera denna temperaturförändring närmare, vilket gör att nyttan inte heller går att 
monetärisera. 

7.7.2 Slutsats 

Anläggningen av sedumtak vid projektet Hälsovägen förväntas inte ha någon märkbar 
påverkan på den urbana värmeöeffekten i förhållande till referensalternativet. Sedumtaken 
kommer dock ha en temperatursänkande effekt lokalt på taken och möjligen även på in-
nergården, men denna effekt har inte varit möjlig att kvantifiera inom ramen för denna 
studie. 

7.8 Habitat och biologisk mångfald 
I många städer sker en kraftig exploatering av grönområden. Förlusten av grönområden 
medför minskade habitat för växter och djur vilket är ett hot mot biologisk mångfald. Den 
biologiska mångfalden har en viktig funktion i naturen och bidrar i sig med ett flertal vik-
tiga ekosystemtjänster (Naturvårdsverket, 2015b). 

7.8.1 Underlag och förutsättningar 

Gröna tak kan fungera som habitat i urbana miljöer där avsaknaden av grönytor är stor och 
på så sätt bevara biodiversitet. Eftersom extensiva gröna tak oftast inte är allmänt tillgäng-
liga ger de möjlighet till ostörda habitat för mikroorganismer, fåglar och insekter vilket är 
unikt i tätt bebyggda miljöer (Getter & Rowe, 2006). Gröna tak kan också fungera som 
gröna korridorer och på så sätt koppla samman olika habitat (Kim, 2004). På tre år gamla 
sedumtak i centrala London utfördes en inventering år 2002 där man fann 48 olika arter. 
Här levde olika typer av insekter och spindlar, vissa ovanliga för storstadsregionen (Grant, 
2006). Respondent 5 från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) menar dock att sedumtak 
har en mycket begränsad roll när det kommer till bidrag till biodiversitet. I Stockholmsom-
rådet har olika typer av kompensation för biologisk mångfald genomförts vilket innefattar 
våtmarker och skogar, men sedumtak som generellt sett är mycket torra kan inte jämföras 
med dessa biotoper när det kommer till biologisk mångfald. 
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Respondent 3 som är miljöplanerare på Huddinge kommun menar att de gröna stråken 
genom Flemingsberg måste stärkas och att anläggningen av gröna tak kan ha en roll i 
detta. Respondent 3 tror däremot att gröna tak måste anläggas i större skala än projektet 
vid Hälsovägen för att de ska kunna ha en betydande funktion som en grön korridor genom 
Flemingsberg. I och med projektets lokalisering i direkt anslutning till Flemingsbergspar-
ken är det troligt att sedumtakens möjlighet att bevara biologisk mångfald i området är av 
mindre betydelse. Anledningen är att sedumtak är en klart sämre biotop för arter att växa 
och leva i jämfört med skogsområden som delar av Flemingsbergsparken utgörs av. Det är 
även troligt att takens funktion som grön korridor är mycket liten i jämförelse med Fle-
mingsbergsparken. För att anläggningen av sedumtak ska få en märkbar inverkan på bio-
logisk mångfald måste de anläggas i större skala än projektet vid Hälsovägen.  

7.8.2 Slutsats 

Sedumtak kan fungera som habitat och eventuellt som gröna korridorer om det anläggs i 
större skala. För projektet vid Hälsovägen gör dess lokalisering vid Flemingsbergsparken 
och en begränsad skala att slutsatsen är att projektalternativet inte kommer ha någon 
märkbar effekt på biologisk mångfald i området jämfört med referensalternativet. 

7.9 Värde på bostäder 
Gröna områden och grönytor i urbana miljöer medför kulturella ekosystemtjänster i form 
av rekreation och ökat välmående (Naturvårdsverket, 2015b). Många människor värdesät-
ter därför gröna inslag i den urbana miljön samt närhet till grönområden och natur från 
sin bostad. 

7.9.1 Värdering 

Gibbons et al. (2011) genomförde en värderingsstudie i England där försäljningspriset av 
bostäder studerades i förhållande till andel grönytor i bostadens närområde. Värderingen 
genomfördes som en hedonisk prissättningsmetod där en miljon försäljningar på bostads-
marknaden analyserades med fokus på andel grönytor i området. Resultatet visar på att en 
ökning av andel grönytor i ett kvarter med 1 % medför ett ökat försäljningsvärde för bostä-
der i det området med 1 %.  

För att kunna koppla denna värdeökning till Hälsovägens specifika förutsättningar har ett 
antal antaganden gjorts. De antaganden som följer i detta kapitel har gjorts i samråd med 
Respondent 6 som arbetar med projektet vid Hälsovägen på Huddinge kommun. I pro-
jektet vid Hälsovägen är hela fastighetsytan cirka 25 000 m2 varav 8 900 m2 takytor. Om 
det antas att resterande yta om 16 100 m2 utgörs till 60 % av grönytor och till 40 % av icke-
gröna ytor skulle referensalternativet utan sedumtak omfatta cirka 9 660 m2 grönytor på 
hela fastigheten. Om hälften av takytorna anläggs med sedumtak tillkommer 4 450 m2 
grönytor vilket ger en total grönyta på 14 110 m2 för fastigheten. I förhållande till hela fas-
tighetsytan innebär referensalternativet att 39 % av kvarteret är grönytor medan projektal-
ternativet med sedumtak innebär en andel grönytor på 56 %. Anläggningen av sedumtak 
medför alltså en ökning av andelen grönytor i kvarteret med 17 procentenheter. Om det 
antas att 20 % av lägenheterna vid Hälsovägen kommer ha en vy över sedumtaken och att 
nyttan i form av ökat försäljningsvärde distribueras jämnt över projektet är det möjligt att 
värdet på bostäderna vid Hälsovägen kommer öka med 3,4 %.  
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Mellan april 2015 och mars 2016 var det genomsnittliga försäljningspriset för lägenheter i 
Flemingsberg 31 430 kr/m2 (Mäklarinfo, 2016). Om det antas att detta försäljningspris 
kommer gälla även för Hälsovägen och att en genomsnittlig lägenhet på Hälsovägen är 
40 m2 skulle varje lägenhet säljas för cirka 1,26 Mkr. En värdeökning på 3,4 % motsvarar 
då cirka 42 700 kr. Detta motsvarar en total värdeökning på 6 832 000 kr för de bostäder 
som har en vy över sedumtaken. Det finns en möjlighet att värdeökningen även skulle 
påverka de bostäder vid Hälsovägen som inte har en vy över sedumtaken. Om samtliga 
bostäder i projektet vid Hälsovägen skulle öka i värde med 3,4 % skulle det istället mot-
svara en total värdeökning på 34 160 000 kr. Detta ger ett mycket stort spann på den möj-
liga värdeökningen vilket illustrerar osäkerheterna som är relaterade med denna värde-
ring. Men resultatet visar att värdeökningen av bostäderna vid Hälsovägen kommer att 
vara minst 6 832 000 kr, vilket har använts för vidare analys i studien. Det är dock viktigt 
att ha i åtanke att detta värde troligen är i underkant gällande den totala värdeökningen av 
bostäderna. 

7.9.2 Slutsats 

Anläggningen av sedumtak förväntas innebära en total värdeökning på de bostäder som 
har en vy över taken motsvarande 6 832 000 kr i förhållande till referensalternativet. 

7.10 Rekreation och välmående 
Att se ut över grönområden istället för hårdgjorda ytor från sitt arbete eller bostad kan ha 
stor påverkan på individens allmänna hälsa. Att se ut över natur leder bland annat till 
mindre stress och sänkt blodtryck (Ulrich et al., 1991). 

7.10.1 Underlag och förutsättningar 

I en studie utförd av Ulrich et al. (1991) fick 120 personer se på en film som gjorde delta-
garna stressade. Därefter fick hälften av gruppen se på videor där de såg natur av olika slag 
medan hälften fick se videor på urbana miljöer, till exempel byggnader och trafik. De del-
tagare som fått se natur återhämtade sig snabbare och mer fullständigt från stressen än de 
som fick se på urbana miljöer. Resultatet visar att vyer av natur har en lugnande effekt på 
människor och det leder till mindre stress, lägre puls och sänkt blodtryck. 

I en studie baserad på intervjuer genomförd i Chicago och Toronto, USA, av Loder (2014) 
svarade samtliga deltagare att de föredrog att se ut över ett växtbeklätt tak jämfört med ett 
konventionellt tak, främst av estetiska skäl. Flera av intervjupersonerna menade även att 
utsikten över ett grönt tak har en lugnande effekt och gör dem mer kreativa i sitt arbete. 
Gröna tak som var tillgängliga var mer uppskattade än de som inte var tillgängliga. Anled-
ningen verkar vara att de personer som har besökt ett grönt tak får se växterna på nära håll 
och får också möjlighet att uppleva djurlivet på taket. 

7.10.2 Värdering 

Mourato et al. (2010) genomförde en studie i England där de studerade vilken effekt en vy 
från bostaden över någon form av natur har på en individs välmående och allmänna hälsa. 
I studien svarade 1 851 personer på en enkät gällande välmående och hälsa och med hjälp 
av geografiska informationssystem (GIS) jämfördes resultaten med deltagarnas närhet till 
och vy över naturområden. Resultaten visar på att en vy över någon form av natur ökade 
det psykiska välmående med 5 % och generella hälsa med 2 % för deltagarna i studien, 
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jämfört med deltagare som saknade vy över natur. En sådan förbättring gällande välmå-
ende och hälsa värderades i samma studie till 135 – 452 £ per person och år. Detta motsva-
rar i 2016 års värde 1 555 – 5 207 kr per person och år. Eftersom sedumtak är en typ av 
grönyta antas det att en utsikt över dessa tak har ett liknande värde gällande rekreation 
som en utsikt över andra naturområden. 

Sedumtaken som planeras att anläggas vid Hälsovägen kommer enligt Respondent 3 som 
arbetar på Huddinge kommun att placeras på de lägsta byggnaderna så att så många som 
möjligt i området får en vy över taken från bostaden. För att kunna koppla värderingen till 
Hälsovägens specifika förutsättningar har ett antal antaganden gjorts. De antaganden som 
följer i detta kapitel har gjorts i samråd med Respondent 6 som arbetar med Hälsovägen på 
Huddinge kommun. Ett antagande är att cirka 20 % av de 800 lägenheterna som byggs vid 
Hälsovägen kommer ha en vy över sedumtaken. Eftersom bostäderna kommer ligga intill 
andra grönområden, till exempel Flemingsbergsparken, är det troligt att flera bostäder har 
vyer över både sedumtaken och andra grönområden. Ett antagande här är att 5 % av de 
bostäder som har en vy över sedumtak inte har en vy över något annat grönområde. Om 
det i genomsnitt bor 2 personer per lägenhet kommer 320 personer ha en vy över sedum-
tak. Av dessa 320 personer antas det att 16 personer inte har en vy över något annat grön-
område än sedumtaken. För dessa personer är det möjligt att det psykiska välmåendet ökar 
om Hälsovägen anläggs med sedumtak jämfört med om det inte gör det. Denna ökning i 
välmående skulle motsvara en nytta värderad till 24 880 – 83 312 kr/år.  

Det är troligt att denna ökning i välmående är en anledning till att människor är beredda 
att betala mer för bostäder som har vy över grönområden än de som inte har det (se kapitel 
7.9). Om detta stämmer är alltså nyttan på 24 880 – 83 312 kr/år medräknat i värdeök-
ningen på bostäder värderad till 6 832 000 i kapitel 7.9. För att undvika dubbelräkning har 
det därför antagits att nyttan kopplat till rekreation och ökat välmående är inräknat i vär-
deökningen av bostäder. 

7.10.3 Slutsats 

Om projektet vid Hälsovägen anläggs med 50 % sedumtak bidrar detta med rekreations-
värde och ökat välmående för boende inom området till ett värde av 24 880 – 83 312 kr/år. 
Denna nytta antas dock vara medräknad i värdeökningen av bostäder framtagen i kapitel 
7.9 och tas därför inte med som en enskild term i beräkningen av projektets samhällseko-
nomiska lönsamhet i kapitel 8.  

7.11 Livslängd på underliggande tak 
Direkt UV-strålning och kraftiga fluktuationer i yttemperatur på tak gör att det vattentät-
ande membran som finns i taket åldras eller förstörs (Oberndorfer et al., 2007). Detta är en 
mycket vanlig anledning till att tak måste bytas ut eller att tätskiktet måste läggas om. 

7.11.1 Underlag och förutsättningar 

Gröna tak fungerar som ett skyddande skikt som blockerar UV-strålning som annars hade 
nått det underliggande taket. Växtskiktet håller även taktemperaturen på en jämnare nivå i 
och med upptag och avdunstning av vatten. Dessa egenskaper gör att ett grönt tak kan 
förlänga livslängden på det vattentätande membranet i det underliggande taket 
(Oberndorfer et al., 2007). Respondent 7 arbetar på Veg Tech AB som säljer och installerar 
sedumtak i Sverige. Enligt Respondent 7 fungerar gröna tak även som ett mekaniskt skydd 
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av det underliggande taket där takytan skyddas vid till exempel snöskottning. Ett sedumtak 
föryngrar även sig självt vilket gör att det får en mycket lång livslängd jämfört med det 
underliggande taket. Exempel från Tyskland visar på att ett tak som täcks med grönt tak 
får en livslängd på minst det dubbla jämfört med motsvarande tak utan grönt tak (Porsche 
& Köhler, 2003). Även US Environmental Protection Agency (2000) och Getter & Rowe 
(2006) menar på att gröna tak kan förlänga livslängden för det underliggande taket med 
det dubbla (från cirka 20 år till 40 år eller mer).  

Björk (2004) modellerade under 2002 gröna taks inverkan på tätskiktets livslängd i Stock-
holmsområdet. Modellen bygger på observerade data för temperaturförändringar hos 
tätskiktet för ett konventionellt tak samt för ett grönt tak. Resultatet visar på att ett tätskikt 
hos ett konventionellt tak förväntas ha en livslängd på 27 år medan tätskiktet hos ett tak 
som är täckt med ett grönt tak förväntas ha en livslängd på 39 år. Ett grönt tak förväntas 
alltså öka livslängden på underliggande tak med 45 % i Stockholmsområdet.  

Eftersom projektet i Hälsovägen ligger i Stockholmsområdet är det sannolikt att resultatet 
från Björk (2004) stämmer bäst överens med Hälsovägens förutsättningar. Av denna an-
ledning förväntas de takytor vid Hälsovägen som är täckta av sedum få en förlängd livs-
längd med 45 %. 

7.11.2 Värdering 

Omläggning av ett tätskikt som har slitits ut uppgår enligt Respondent 8 som arbetar för 
en takentreprenör till mellan 140 och 150 kr/m2 takyta. För referensalternativet med 
8 900 m2 takyta motsvarar detta en kostnad på mellan 1 246 000 – 1 335 000 kr vid en 
eventuell omläggning av tätskiktet. För projektalternativet med 50 % sedumtak förväntas 
hälften av takytan få en livslängd på 39 år och den andra hälften en livslängd på 27 år. I 
detta fall uppkommer en kostnad på 623 000 – 668 000 år 27 samt 623 000 – 668 000 år 
39. 

7.11.3 Slutsats 

Anläggning av 50 % sedumtak vid Hälsovägen skulle medföra en kostnad på 623 000 – 
668 000 år 27 samt 623 000 – 668 000 år 39 för omläggning av tätskikt. Referensalterna-
tivet skulle innebära en motsvarande kostnad på 1 246 000 – 1 335 000 kr år 27. 

7.12 Investeringskostnad 
Investerings- och anläggningskostnader är en självklar fråga när det kommer till byggnat-
ion av bostäder. Gröna tak innebär en högre investeringskostnad jämfört med konvention-
ella tak (Emilsson & Rolf, 2005). 

7.12.1 Underlag och förutsättningar 

Installationen av gröna tak kan antingen ske genom etablering på plats eller genom odling 
av växtmattor på annan plats som sedan transporteras till det aktuella taket. I Sverige är 
den vanligaste anläggningsmetoden färdiga växtmattor, vilket är den dyraste av de två 
metoderna. Fördelen med denna metod är att det ger fullständig täckning direkt efter an-
läggningen och att anläggningen är enklare (Emilsson & Rolf, 2005).  
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I vissa fall kan tyngden av ett grönt tak innebära att byggnaden måste förstärkas vilket 
medför en stor kostnad. Extensiva gröna tak är förhållandevis lätta vilket gör att förstärk-
ning sällan behövs (Emilsson & Rolf, 2005).  

7.12.2 Värdering 

Kostnaden för ett sedumtak beror på takets storlek och lutning samt byggnadens höjd, 
vilket gör att en platsspecifik bedömning för projektet vid Hälsovägen är nödvändig. För 
Hälsovägens specifika förutsättningar uppskattar Respondent 7 från Veg Tech AB investe-
rings- och installationskostnaden för ett 4 cm tjockt sedumtak till 315 kr/m2. Med denna 
kostnad per kvadratmeter skulle inköp och installation av 4 450 m2 sedumtak kosta 
1 401 750 kr för projektet vid Hälsovägen. För referensalternativet är motsvarande kostnad 
0 kr eftersom inga sedumtak anläggs.  

7.12.3 Slutsats 

Med anläggning av 4 450 m2 sedumtak i projektet vid Hälsovägen tillkommer en ökad 
investeringskostnad på 1 401 750 kr i förhållande till referensalternativet.  

7.13 Underhållskostnader 
Sedumtak och konventionella tak är båda i behov av underhåll och viss skötsel. Detta un-
derhåll ger upphov till kostnader i form av arbetstimmar samt material. 

7.13.1 Underlag och förutsättningar 

Gällande underhåll och skötsel av sedumtak menar Respondent 7 som arbetar på Veg Tech 
AB att ett sedumtak inte kräver mycket skötsel alls. Företaget rekommenderar en gödsling 
per år, men det är främst av estetiska skäl då mossor som finns i taket blir mer framträ-
dande om taket inte gödslas. Detta styrks av Emilsson (2008) som menar att gödsling av 
sedumtak inte är nödvändigt för takets överlevnad. På webbplatsen Green Roof Techno-
logy (2016) går att läsa att extensiva sedumtak ofta kräver ogräsrensning ett par gånger per 
år. När taket är nyanlagt kan vattning av taket vara nödvändig under torra perioder de 
första åren, men generellt sett behöver sedumtak inte vattnas. 

7.13.2 Värdering 

Enligt Respondent 9 som arbetar för en entreprenör som anlägger och sköter sedumtak är 
underhållskostnaden för ett sedumtak omkring 5 – 10 kr/m2 och år, vilket är något dyrare 
än ett konventionellt tak där underhållet kostar omkring 2 – 4 kr/m2 och år. I kostnaden 
för sedumtak ingår översyn, gödsling och ogräsrensning två gånger per år och för det kon-
ventionella taket ingår översyn samt sopning av taket. Om 50 % av takytorna vid Hälsovä-
gen anläggs med sedumtak kommer underhållet av dessa 4 450 m2 kosta 22 250 – 
44 500 kr/år. Till det tillkommer underhåll av övriga takytor på 8 900 – 17 800 kr vilket 
resulterar i en årlig kostnad på 31 150 – 62 300 kr. Motsvarande kostnad för referensalter-
nativet baseras på underhåll av 8 900 m2 konventionella tak vilket blir 17 800 – 
35 600 kr/år. 
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7.13.3 Slutsats 

Projektalternativet med anläggning av 50 % sedumtak medför en årlig underhållskostnad 
på 31 150 – 62 300 kr. Motsvarande kostnad för referensalternativet är 17 800 – 35 600 kr 
per år. 

8. Beräkning av nettonuvärde 

I detta avsnitt beräknas den samhällsekonomiska lönsamheten för projekt- och referens-
alternativen. Först redogörs det för valet av diskonteringsränta och slutligen presenteras 
resultaten från beräkningarna av nettonuvärdet. 

8.1 Val av diskonteringsränta 
Lilieqvist (2010) har genomfört en studie med syfte att sammanställa svenska myndighet-
ers val av diskonteringsränta vid nuvärdesberäkningar. Resultatet från studien presenteras 
i Tabell 8 och innefattar myndigheternas val av diskonteringsränta samt för vilket tids-
perspektiv som räntan tillämpas på. 

Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, Boverket och Trafikverket använde år 2010 en diskonte-
ringsränta på omkring 4 %. Enligt Lilieqvist (2010) är samtliga av dessa myndigheter 
starkt influerade av rekommendationer från Arbetsgruppen för samhällsekonomiska kal-
kylvärden (ASEK) och det är troligt att flera av myndigheterna väljer att ändra val av dis-
konteringsränta om ASEK rekommenderar annat. ASEK har i uppdrag av Trafikverket att 
ta fram kalkylvärden samt analysmetoder som ska användas för samhällsekonomiska kal-
kyler inom transportsektorn. I april 2016 publicerade Trafikverket (2016) en ny version av 
rapporten (ASEK 6.0) där diskonteringsräntan för samhällsekonomiska kalkyler är satt till 
3,5 %.  

Trafikverket tillämpar diskonteringsräntan från ASEK på ett tidsperspektiv på 40 år. 
Denna studie genomförs på ett tidsperspektiv på 39 år vilket gör att samma ränta som 
Trafikverket använder anses tillämpbar i denna studie ur det avseendet. Eftersom Boverket 
dessutom följer ASEKs rekommendationer är det befogat att diskonteringsräntan på 3,5 % 
används i denna studie eftersom anläggningen av sedumtak har en stark koppling till sam-
hällsbyggande. 
Tabell 8. Ett antal svenska myndigheters val av diskonteringsränta år 2010 (Lilieqvist, 
2010). 

Myndighet Diskonteringsränta Tidsperspektiv 

Naturvårdsverket 4 % Inget centralt bestämt tidsperspektiv 

Skogsstyrelsen 3 – 4 % 80 år 

Boverket 4 % 40 år 

Trafikverket 4 % 40 år 

Energimyndigheten Ingen centralt bestämd ränta 25 år 

Strålsäkerhetsmyndigheten 2 % 70 år 
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8.2 Resultat från nuvärdesberäkningar 
Nettonuvärdet för projektalternativet NNVproj och referensalternativet NNVref beräknas 
enligt vad som är beskrivet i kapitel 5.4. Med en diskonteringsränta på 3,5 % beräknas 
NNVproj till 3,76 – 4,45 Mkr och NNVref till (-0,87) – (-1,28) Mkr. Eftersom nettonuvärdet 
för projektalternativet är positivt är anläggningen av 50 % sedumtak vid Hälsovägen en 
samhällsekonomiskt lönsam investering. Då nuvärdet för referensalternativet är lägre än 
för projektalternativet är en anläggning av 50 % sedumtak att föredra framför en anlägg-
ning av ett konventionellt tak. 

9. Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras resultaten från kapitel 7 och 8. Först presenteras 
en fördelningsanalys och en känslighetsanalys. Därefter diskuteras de metoder som har 
använts i studien följt av studiens begränsningar och koppling till hållbar utveckling. Slut-
ligen presenteras förslag på vidare studier samt rekommendationer. 

9.1 Fördelningsanalys 
Resultatet från nettonuvärdesberäkningarna i kapitel 8.2 visar på att anläggningen av 
sedumtak är en samhällsekonomiskt lönsam investering. Även om ett projekt anses vara 
samhällsekonomiskt lönsamt kan det innebära förluster för enskilda aktörer eller intres-
senter. För att belysa denna fördelning av nyttor och kostnader har en fördelningsanalys 
genomförts.  

Det är de bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som kommer att verka i projektområdet 
som får stå för en ökad underhållskostnad i och med anläggningen av sedumtak. Denna 
kostnad blir dock en indirekt kostnad för de boende vid Hälsovägen eftersom de betalar 
avgift och hyra till bostadsrättsföreningarna eller hyresvärdarna. Investeringskostnaden 
kommer de bolag som bygger lägenhetshusen att stå för. Föroreningen av dagvatten genom 
fosforutsläpp är något som påverkar människor och natur i Tyresåns avrinningsområde. 
Eftersom detta vatten slutligen mynnar ut till Östersjön är det möjligt att den kostnaden 
sträcker sig till internationell nivå och berör länderna runt om Östersjön. 

Nyttan av att sedumtak minskar dagvattenmängden kan kopplas direkt till Stockholm 
Vatten som sparar resurser i och med att en mindre mängd dagvatten behöver renas. Ef-
tersom sedumtaken medför en förbättrad luftkvalitet, minskar buller och förbättrar utom-
husklimatet lokalt får samtliga människor som bor och verkar i Flemingsbergsområdet ta 
del av dessa nyttor. Global uppvärmning är ett globalt problem, varpå sedumtakens upptag 
av koldioxid är en nytta som berör samtliga människor på jorden. Nyttan i form av för-
längd livslängd på tätskikt får de boende ta del av genom de bostadsrättsföreningar och 
hyresvärdar som verkar i projektområdet. Det har varit lätt att identifiera fördelningen 
gällande ovan nämnda nyttor och kostnader, det är dock svårare att identifiera vilken aktör 
som får ta del av nyttan i form av värdeökningen av bostäderna. Om denna värdeökning 
uppstår så fort sedumtaken anläggs kommer de byggbolag som sedan säljer lägenheterna 
till högstbjudande få ta del av denna nytta. Om däremot värdeökningen uppstår efter att 
någon har flyttat in i bostäderna är detta en nytta som de som initialt flyttar in vid Hälso-
vägen får ta del av, alternativt hyresvärdarna om bostäderna blir hyresrätter. Anledningen 
till att det skulle kunna vara på detta sätt är att det är först efter att tillträde har givits till 
lägenheterna som de boende kan se ut över sedumtaken och till fullo uppskatta dess värde.  
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Vilka är då ”vinnarna” respektive ”förlorarna” när det kommer till anläggningen av sedum-
tak vid Hälsovägen? Först går att konstatera att flera människor som inte behöver stå för 
några kostnader får ta del av ett flertal nyttor, nämligen de som vistas i området och de 
som bor i närheten. Dessa personer erhåller nyttor i form av förbättrad luftkvalitet, mins-
kat buller bland annat och de vinner alltså på att sedumtak anläggs vid Hälsovägen. Vilka 
de stora vinnarna och förlorarna blir beror dock till stor del på i vilket skede värdeökning-
en av bostäder inträffar. Om värdeökningen uppstår först när de första har flyttat in i bo-
städerna är de stora vinnarna de människor som flyttar in när de är nybyggda, medan 
byggbolagen som anlägger husen är de stora förlorarna eftersom de måste stå för investe-
ringskostnaden för sedumtaken och inte får ta del av värdeökningen. Om värdeökningen 
istället uppstår innan byggbolagen säljer lägenheterna blir byggbolagen de stora vinnarna 
eftersom värdeökningen på bostäderna är klart större än investeringskostnaden. Här får de 
som flyttar in vid Hälsovägen inte ta del av värdeökningen och de måste samtidigt stå för 
ökade kostnader i form av underhåll och skötsel av taken. Däremot får de ta del av ett fler-
tal andra nyttor i form av ökat välmående, förbättrad luft, minskat buller, bättre utomhus-
klimat och förlängd livslängd på tätskikt. De boende får alltså del av ett antal nyttor och ett 
antal kostnader vilket gör att det är svårt att avgöra huruvida de boende blir vinnare eller 
förlorare i detta fall. 

9.2 Känslighetsanalys 
Resultatet som visar på att sedumtak är en samhällsekonomiskt lönsam investering är 
framtaget som beskrivet i kapitel 5.4 genom en summering av alla kostnader och nyttor, 
diskonterade till dagens värde. Som finns beskrivet i kapitel 4.1 är en vanlig kritik mot 
samhällsekonomiska konsekvensanalyser att resultatet är manipulerbart av den som ge-
nomför analysen, främst genom val av diskonteringsränta. I denna studie har diskonte-
ringsräntan på 3,5 % valts utifrån vad ASEK rekommenderar, vilket stämmer överens med 
den diskonteringsränta som flera svenska myndigheter använder i sina kalkyler (se kapitel 
8.1). Detta indikerar att diskonteringsräntan i denna studie är vald på ett opartiskt sätt, 
men det är trots det viktigt att visa på hur känsligt resultatet är vid val av andra diskonte-
ringsräntor. Om en diskonteringsränta på 2 % används vid kalkylen av nettonuvärdet 
minskar projektalternativets lönsamhet med 0,4 – 0,6 Mkr jämfört med en diskonterings-
ränta på 3,5 %. Projektet är dock fortfarande lönsamt med ett nettonuvärde på 3,2 – 
4,1 Mkr. Om beräkningarna genomförs med en diskonteringsränta på 5 % ökar istället 
projektalternativets lönsamhet till 4,2 – 4,7 Mkr, vilket motsvarar en ökning på 0,3 – 
0,4 Mkr. Analysen visar att valet av diskonteringsränta har en effekt på lönsamheten för 
projektalternativet. En slutsats är dock att projektalternativet med anläggning av 50 % 
sedumtak är samhällsekonomiskt lönsamt även om diskonteringsräntan förändras med 
1,5 procentenheter till 2 % respektive 5 %. 

För att få en jämförelse om vilka kostnader och nyttor som har störst påverkan på resulta-
tet har en känslighetsanalys genomförts för projektets kostnader och nyttor. I denna analys 
har värdet av varje enskild nytta och kostnad förändrats med 10 % med alla andra värden 
lika. Den maximala förändringen i kr och i procent av projektalternativets totala lönsamhet 
presenteras i Tabell 9 samt visuellt i Figur 6 och gäller för både en ökning eller reduktion 
av respektive värde med 10 %. 
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Tabell 9. Maximal förändring av projektalternativets lönsamhet vid en förändring av 
respektive nyttas och kostnads värde med 10 %. 

Nyttor (+) och kostnader (-) Förändring [kr] Förändring [%] 

Minskad avrinning (+) 4 800 0,1 % 

Upptag av luftföroreningar (+) 1 400 0,0 % 

Upptag av koldioxid (+) 7 100 0,2 % 

Värdeökning av bostäder (+) 683 000 18,2 % 

Dagvattenkvalitet (-) 4 800 0,1 % 

Underhållskostnad (-) 131 500 3,5 % 

Investeringskostnad (-) 140 200 3,7 % 

Omläggning av tätskikt (-) 43 900 1,2 % 
 

I känslighetsanalysen blir det tydligt att det är värdeökning av bostäder som påverkar re-
sultatet mest. Efter denna nytta är det investeringskostnaden och underhållskostnaden 
som även de har en klar påverkan på resultatet. Upptag av koldioxid, minskad avrinning, 
försämrad dagvattenkvalitet samt upptag av luftföroreningar har mycket liten påverkan på 
resultatet jämfört med de andra kostnaderna och nyttorna. 

Värdena för upptag av luftföroreningar, upptag av koldioxid, värdeökning på bostäder 
samt dagvattenkvalitet har i denna studie värderats genom värdetransferering. Vid värde-
transferering ligger transfereringsfelet vanligtvis på omkring 25 – 40 % (Håkansson, 
2014). För att få en bild av hur detta transfereringsfel kan ha påverkat resultatet har en 
liknande känslighetsanalys som ovan genomförts. I analysen har respektive nytta eller 
kostnad ändrats enskilt med 40 % med alla andra värden lika. Den maximala förändringen 
i kr och i procent av projektalternativets totala lönsamhet presenteras i Tabell 10 och 
gäller för både en ökning eller reduktion av respektive värde med 40 %. 
 

 
Figur 6. Maximal förändring av projektalternativets lönsamhet i fallande ordning vid en 
förändring av respektive nyttas eller kostnads värde med 10 %. 
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Tabell 10. Maximal förändring av projektalternativets lönsamhet vid en förändring av 
respektive nyttas eller kostnads värde med 40 %. 

Nyttor (+) och kostnader (-) Förändring [kr] Förändring [%] 

Upptag av luftföroreningar (+) 5 700 0,1 % 

Upptag av koldioxid (+) 29 500 0,8 % 

Värdeökning av bostad (+) 2 732 800 72,6 % 

Dagvattenkvalitet (-) 19 200 0,5 % 
 

I denna analys blir det åter igen tydligt att värdetransfereringen som har genomförts gäl-
lande värdeökning av bostäder har en mycket stor inverkan på resultatet. Om värdeök-
ningen av bostäderna i verkligheten är 40 % lägre än vad som har använts vid beräkning-
arna skulle projektalternativets lönsamhet minska från 3,76 – 4,45 Mkr till 1,0 – 1,7 Mkr, 
vilket motsvarar en minskning av projektets lönsamhet med upp till 72,6 %. Ett viktigt 
resultat från detta är att trots ett 40 % lägre värde gällande värdeökningen av bostäder 
skulle anläggningen av sedumtak fortfarande vara samhällsekonomiskt lönsamt. 

Eftersom syftet med denna studie är att avgöra om anläggningen av sedumtak är en sam-
hällsekonomiskt lönsam investering eller inte, kan det vara intressant att se vid vilket fel 
gällande värdeökningen av bostäder som projektet inte längre anses vara mer lönsamt än 
referensalternativet. Genom att succesivt minska värderingen gällande värdeökning av 
bostäder visar det sig att projektalternativet är att föredra framför referensalternativet så 
länge värdeökningen av bostäder inte minskar med mer än 68 % av det värde som använts 
i analysen. Detta innebär att om värdeökningen för bostäder är lika med eller större än 
32 % av 6 832 000 kr (2 186 000 kr) är projektet med 50 % sedumtak fortfarande lönsamt. 
Som presenterats tidigare kan ett fel på 25 – 40 % uppstå i en värdetransferering, vilket 
indikerar att ett fel på 68 % är relativt osannolikt. 

9.3 Metod 
De källor som har använts i denna studie är främst vetenskapliga artiklar och rapporter 
från trovärdiga källor så som myndigheter. I och med att inga nya studier av sedumtak 
eller värderingsstudier har genomförts har resultatet varit starkt beroende av befintlig 
litteratur. Detta gör att trovärdigheten gällande de källor som har använts är av största 
vikt. I arbetet har vetenskapliga artiklar använts så långt det är möjligt, främst i beskriv-
ningen av sedumtakets olika funktioner men även vid värdering av de nyttor och kostnader 
som identifierats. Samtliga vetenskapliga artiklar är publicerade i journaler, vilket gör att 
de har blivit granskade av oberoende experter inom det område de är skrivna i. Detta med-
för att vetenskapliga artiklar är en mycket tillförlitlig och trovärdig typ av källa. Trots 
denna trovärdighet är det viktigt att vara kritisk, även till sådan litteratur. För att stärka 
trovärdigheten för innehållet i denna studie har det i största mån sökts efter flera olika 
artiklar som behandlar samma område. Då vetenskapliga artiklar inte varit tillgängliga 
eller applicerbara har rapporter från trovärdiga författare och organisationer så som myn-
digheter använts. Det har även refererats till ett flertal utredningar från Huddinge kom-
mun. Vissa betrodda hemsidor har även använts som referenser, till exempel Naturvårds-
verket och SMHI. Huddinge kommuns hemsida har använts som källa gällande 
beskrivning av studieområdet och dess egenskaper där den mest uppdaterade informat-
ionen har gått att finna. 

Eftersom värderingen gällande värdeökning av bostäder har så pass stor påverkan på re-
sultatet bör värderingsstudiens giltighet diskuteras och granskas ytterligare. Värderingen 
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av denna nytta baseras på studien genomförd av Gibbons et al. (2011) i England (se kapitel 
7.9). Enligt Håkansson (2014) blir en värdetransferering mellan länder mer tillförlitlig om 
den genomförs mellan länder som har liknande kulturella förhållanden, inkomstfördelning 
samt inkomstnivåer. England tillhör likt Sverige ett av de rikare länderna i EU och båda 
länderna har en liknande kultur. Av denna anledning anses värdetransfereringen vara 
tillförlitlig och applicerbar på projektet utifrån det avseendet. Resultatet från Gibbons et al. 
(2011) baseras på en hedonisk prissättningsmetod där en miljon försäljningar av bostäder 
analyserades. Detta är en stor mängd data för en värderingsstudie och eftersom riktiga 
marknadsdata har använts kan resultatet anses trovärdigt och tillförlitligt. Den största 
osäkerheten i värdetransfereringen är att studien i England inte fokuserade på gröna tak, 
utan grönområden och gröna ytor generellt. Anledningen till att denna studie valts för 
värdetransfereringen trots detta är att studien anses vara mycket pålitlig och att det i dags-
läget inte finns några värderingsstudier gällande hur gröna tak påverkar värdet på bostä-
der. En annan osäkerhet i själva värderingen är att ett antal antaganden har genomförts för 
att kunna tillämpa studien på projektet vid Hälsovägen. Det är ofrånkomligt att det finns 
en osäkerhet i dessa antaganden, men för att minska osäkerheten har antagandena gjorts i 
samråd med anställda på Huddinge kommun som är insatta i projektet vid Hälsovägen. 
Slutsatsen från detta resonemang är att värderingsstudien som använts är mycket trovär-
dig, men det finns en osäkerhet i att studien inte är direkt tillämpad på gröna tak samt i de 
antaganden som gjorts. Denna värdering är dock troligen den mest tillförlitliga som går att 
genomföra i dagsläget eftersom inga värderingsstudier finns för gröna tak kopplat till ökat 
försäljningsvärde på bostäder. 

Gällande minskad avrinning och dagvattenmängd har modellen SWMM använts för att 
bestämma de hydrologiska förhållandena och sedumtakets förmåga att minska avrinning-
en från taken. För att beskriva sedumtakets hydrologiska funktion i SWMM användes 
parametrar framtagna av Andersson (2015a) som input (se kapitel 5.3). Detta gör att resul-
taten i denna studie är beroende av Anderssons parametrar. I Anderssons studie kalibrera-
des SWMM-modellen för olika sedumtak genom ett flertal experiment. Efter kalibreringen 
visade sig modellen stämma bra överens med hur de verkliga sedumtaken fungerade. Detta 
medför att användandet av SWMM tillsammans med de kalibrerade värdena är en trovär-
dig beskrivning av sedumtak och de modellerade resultaten förväntas stämma bra överens 
med verkligheten. De beräknade resultaten stämmer även överens med befintlig litteratur 
beskriven i kapitel 7.1. Detta gör att trovärdigheten för modelleringsresultaten från SWMM 
kan anses vara god. I SWMM har data från SMHIs nederbördsstation i Tullinge använts 
som input. Det är troligt att de meteorologiska förhållandena inte är exakt samma vid Häl-
sovägen, men eftersom mätstationen ligger mindre än 5 km från studieområdet är det 
sannolikt att förhållandena överensstämmer bra. Värderingen av nyttan gällande minskad 
avrinning är baserad på de reningskostnader Stockholm Vatten har för att rena dagvatten. 
Det finns ingen garanti på att den totala samhällsekonomiska nyttan är innefattad i det 
priset, men det är ett antagande som har gjorts då det har ansetts vara den mest applicer-
bara information som varit tillgänglig.  

Gällande upptag av luftföroreningar har studien begränsats till de fyra vanligaste luftför-
oreningarna i Sverige (O3, NO2, SO2 samt PM10). Utöver dessa finns det mängder av andra 
föroreningar i luften som inte har tagits med i denna studie. Eftersom studien begränsats 
till endast fyra föroreningar betyder det att nyttan för upptag av luftföroreningar troligen 
är större i verkligheten än den som har beräknats. I modelleringen av upptag av luftförore-
ningar har data gällande koncentrationer av föroreningarna i luften använts från mätstat-
ioner i Alby i Botkyrka kommun samt i Skogås i Huddinge kommun. Dessa mätstationer 
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ligger cirka 6 respektive 11 km från studieområdet i Flemingsberg. Det är troligt att kon-
centrationen av föroreningar i luften inte är samma i Flemingsberg som i Alby och Skogås, 
men eftersom dessa mätstationer är de som är lokaliserade närmast studieområdet anses 
dessa mätdata vara de mest trovärdiga att använda. Depositionshastigheten (Vd) som an-
vänts i modellen är en viktig faktor i beräkningarna av upptaget av luftföroreningar. De Vd 
som har använts har modellerats fram av Yang et al. (2008) som i sin studie jämförde 
modellerade resultat mot befintlig litteratur inom ämnet. Det är möjligt att dessa Vd inte är 
direkt tillämpliga för förhållandena i Flemingsberg, men de har ansetts vara de mest tillför-
litliga värdena som funnits i befintlig litteratur. För värderingen av luftföroreningar har 
värderingar för EU-länder generellt använts. Eftersom Sverige är ett rikt land i förhållande 
till flera andra EU-länder är det möjligt att värdet för de nyttor och kostnader som gäller 
för EU generellt egentligen borde vara högre för Sverige. Ett högre värde på dessa kostna-
der skulle innebära att lönsamheten för projektet skulle bli större. Däremot visar känslig-
hetsanalysen att ett ökat värde på nyttan av upptag av luftföroreningar har mycket liten 
påverkan på resultatet. 

I denna studie har det räknats på att ett sedumtak förlänger livslängden på underliggande 
tak med 45 %. Anledningen till att detta värde har valts är att studien genomförd av Björk 
(2004) är tillämpad på Stockholmsområdet och därför har stor relevans för studien vid 
Hälsovägen. Däremot tyder mycket annan litteratur på att 45 % är i underkant och att 
sedumtak kan förlänga livslängden på underliggande tak med minst 100 % (se kapitel 7.11). 
Om sedumtaken i själva verket medför en längre livslängd på underliggande tak än 45 % 
skulle den beräknade nyttan för sedumtaken bli större. På grund av den studerade tidspe-
rioden på 39 år samt begränsningar i nuvärdesmetoden har det varit svårt att på ett bra 
sätt beräkna den nytta som förlängd livslängd på underliggande tak medför. Som finns 
beskrivet i kapitel 7.11 uppstår en kostnad för omläggning av 8 900 m2 tätskikt år 27 för 
referensalternativet och för projektalternativet läggs hälften av tätskiktet om år 27 och 
resterande hälft år 39. Nuvärdesmetoden inkluderar samtliga nyttor och kostnader som 
uppstår under den studerade perioden. Detta gör att kostnaden för omläggning av tätskikt 
blir samma för referensalternativet som för projektalternativet under den studerade peri-
oden på 39 år. Denna nytta kommer dock till viss del med i kalkylen eftersom kostnader 
och nyttor som uppstår i framtiden diskonteras till ett lägre värde.  

Investeringskostnaden och underhållskostnaden för sedumtak är värderingar som erhållits 
direkt från entreprenörer som arbetar med att installera och underhålla sedumtak i Sve-
rige. Eftersom dessa kostnader är framtagna utifrån projektet vid Hälsovägen är dessa 
värderingar mycket trovärdiga och de stämmer sannolikt bra överens med den verkliga 
kostnaden. Enligt känslighetsanalysen är investeringskostnaden för sedumtak en kostnad 
som har stor påverkan på resultatet. Som är beskrivet i kapitel 7.12 är den installationsme-
tod som analyserats i denna studie den dyraste installationsmetoden på marknaden. Om 
någon annan metod skulle användas, till exempel metoden där sedumväxterna planteras 
direkt på taken och får växa på plats, skulle investeringskostnaden bli lägre. Däremot 
skulle sedumtakets funktion som dagvattenhanteringslösning, bullerupptag samt upptag 
av luftföroreningar bli lägre under den första perioden eftersom sedumväxterna inte är 
färdigutvecklade vid anläggningen. Trots detta är det troligt att en billigare installations-
metod skulle medföra en ökad lönsamhet för projektet eftersom investeringskostnaden har 
en större påverkan på resultatet jämfört med nyttorna för minskad avrinning och förbätt-
rad luftkvalitet. 
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9.4 Studiens begränsningar 
I studien har ett flertal nyttor och kostnader av sedumtak identifierats. Samtliga av dessa 
har dock inte kunnat kvantifieras eller varit tillämpbara för denna studie av olika anled-
ningar. Som är beskrivet i kapitel 7.5 och 7.7 medför sedumtak en reducerad bullernivå på 
innergården samt sänkt temperatur lokalt. Det har inte varit möjligt att kvantifiera och 
monetärisera dessa nyttor på grund av otillräcklig information och stora osäkerheter.  
Temperaturregleringen som sedumtak medför är en mycket viktig ekosystemtjänst som 
blir viktigare ju tätare en stad byggs och trots att dessa nyttor inte går att kvantifiera är det 
av stor vikt att de inte anses vara obetydliga för projektets samhällsekonomiska lönsamhet. 
Nyttorna finns alltså inte med i de ekonomiska beräkningarna av projektets lönsamhet, 
utan de tillkommer med ett obestämt värde till projektets lönsamhet. Som går att läsa i 
kapitel 7.5 är en reduktion av bullernivån i ett bostadsområde högt värderat. Detta innebär 
att om denna nytta hade gått att kvantifiera hade det troligen haft betydande påverkan på 
resultatet med en ökad lönsamhet för anläggningen av sedumtak som följd. 

Litteraturstudien som har genomförts i kapitel 7.7 och 7.8 har visat att en storskalig an-
läggning av sedumtak har möjlighet att sänka den regionala temperaturen samt öka den 
biologiska mångfalden i staden. En storskalig anläggning kan också minska risken för 
översvämning i en stad (se kapitel 7.1). Projektet vid Hälsovägen är i en mycket liten skala i 
förhållande till en hel stad vilket medför att dessa nyttor inte har kunnat tas med i denna 
studie. Detta innebär att om sedumtak anläggs i större skala kommer fler viktiga nyttor att 
träda fram vilket skulle höja den samhällsekonomiska lönsamheten med att anlägga se-
dumtak markant. 

I och med att projektet vid Hälsovägen endast innefattar flerbostadshus har denna studie 
begränsats till att studera just flerbostadshus och inte kontor, gallerior eller liknande. Ett 
resultat från litteraturstudien är att sedumtak har en god isolerande förmåga under vin-
tern, men den isolerande egenskapen är inte lika betydande under sommaren (se kapitel 
7.6). Eftersom bostadshus sällan kyls i Stockholmsområdet är detta en nytta som inte ger 
någon energibesparande effekt för projektet vid Hälsovägen. Hade istället byggnader som 
kyls under varma månader studerats hade troligen sedumtaken inneburit en energibespa-
rande funktion. Som är nämnt i kapitel 7.6 minskade ett sedumtak behovet av kylning i en 
byggnad i Madrid med 6 %, vilket visar på att sedumtak har en god potential till att minska 
energibehovet för byggnader som kyls. Detta betyder att om en liknande studie som denna 
genomförs på en byggnad som kyls under sommarmånaderna, till exempel ett kontor eller 
galleria, skulle den samhällsekonomiska lönsamheten för sedumtaken troligen bli större.  

Det finns olika typer av sedumtak vad gäller tjockleken på substratet, men utöver analysen 
om avrinning från taket (kapitel 7.1) har inte olika tjocklekar på taken studerats i denna 
studie. De flesta nyttor som har studerats är dock beroende enbart av sedumväxtens när-
varo och oberoende av substratets tjocklek, till exempel värdeökning på bostäder och upp-
tag av koldioxid. Att anlägga ett tjockare sedumtak innebär dessutom högre investerings-
kostnader och det ställer högre krav på byggnadens takkonstruktion eftersom sedumtakets 
tyngd ökar markant vid vattenmättnad. Eftersom värdet av nyttorna tycks bli relativt oför-
ändrat medan kostnaderna ökar vid ökad tjocklek på substratet visar detta på att ett så tunt 
sedumtak som möjligt kan vara att föredra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Anled-
ningen till att sedumtak används idag är främst ur dagvattensynpunkt, men detta visar på 
att en förbättrad magasinering av dagvatten (i och med tjockare substrat) troligen minskar 
den samhällsekonomiska lönsamheten. 
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Studien har genomförts utifrån dagens förutsättningar och en förenkling har varit att anta 
att rådande förutsättningar kommer att vara samma under studiens tidsperiod på 39 år. 
Det är troligt att flera saker som har antagits vara konstanta i denna studie kommer att 
förändras de närmaste 39 åren. Om urbaniseringen fortsätter är det exempelvis sannolikt 
att halten luftföroreningar ökar, med ökad negativ effekt på människors hälsa som följd. 
Vid det läget kommer utsläpp av luftföroreningar så som PM10 troligen vara högre värderat 
än vad det är idag, eftersom utsläppen då ger större skada på vårt samhälle. Även investe-
ringskostnaden för sedumtak kan komma att förändras i framtiden. Marknaden för se-
dumtak i Sverige är i dagsläget inte fullkomligt utvecklad och utbudet gör att anläggningen 
av sedumtak är relativt dyrt. I Tyskland där gröna tak är mycket utbrett och har använts 
under en längre tid ser det annorlunda ut. Magill et al. (2011) skriver att marknaden för 
gröna tak i Tyskland är mycket konkurrenskraftig och det finns många konkurrerande 
aktörer på marknaden vilket har drivit ner priserna. Om marknaden i Sverige utvecklas på 
liknande sätt är det troligt att anläggningen av sedumtak bli ännu mer lönsamt än vad det 
är idag eftersom investeringskostnaden blir lägre. 

Denna studie har genomförts som en samhällsekonomisk konsekvensanalys från det att ett 
sedumtak anläggs och 39 år framåt. Detta gör att olika konsekvenser som uppstår innan 
denna definierade tidsperiod inte har undersökts vidare i studien. Ett exempel kan vara 
konsekvenser för miljön som produktionen och transporten av sedumtaket kan ha orsakat. 
För att få med detta måste en livscykelanalys av sedumtak genomföras, men det har inte 
rymts inom ramen för denna studie. I och med studiens relativt långa tidsperiod på 39 år 
har flera beräkningar utförts på årsbasis. Detta medför att resultatet bör tolkas därefter 
och att ett liknande tillvägagångssätt som använts i denna studie inte är lämplig för studier 
med korta tidsperioder på mindre än ett par år. Till exempel är ett resultat att ett sedumtak 
vid Hälsovägen tar upp 53 % av nederbörden på årsbasis. Detta kan inte tolkas som att ett 
sådant tak tar upp 53 % av nederbörden vid ett godtyckligt regn utan det gäller endast för 
studier av nederbörd under ett år eller längre.  

På grund av bredden i denna studie har inte tid funnits till att undersöka hur den sam-
hällsekonomiska lönsamheten för sedumtak kan komma att förändras i och med förändrat 
klimat. Det är svårt att säga exakt hur klimatet kommer att förändras i framtiden, men 
SMHI har tagit fram prognoser för hur klimatet i Sverige och i Stockholms län förväntas 
förändras. Dessa prognoser bygger på olika klimatscenarion som IPCC presenterade år 
2014 (IPCC, 2014). Tre av scenarierna som SMHI har använt är RCP 2.6 (Representative 
Concentration Pathways), RCP 4.5 samt RCP 8.5. RCP 2.6 förutsätter att jordens befolk-
ning ökar till nio miljarder år 2100. Scenariot innebär en strängare klimatpolitik med 
minskad användning av olja samt kraftigt minskade utsläpp av metan. I scenariot RCP 4.5 
ökar utsläppen av koldioxid fram till 2040 varpå utsläppen minskar. Även här förs en rela-
tivt sträng klimatpolitik och jordens befolkning ökar till nio miljarder år 2100. RCP 8.5 
innebär att klimatpolitiken inte förändras jämfört med idag vilket medför kraftigt ökade 
koldioxid- och metanutsläpp. Jordens befolkning ökar till 12 miljarder år 2100 och männi-
skan är starkt beroende av fossila bränslen (Naturvårdsverket, 2015d). Enligt SMHIs pro-
gnoser leder samtliga scenarion till en ökning av temperatur och nederbörd i Stockholms-
området för perioden 2071 – 2100 jämfört med 1971 – 2000. RCP 2.6 medför en 
temperaturhöjning med 1 – 2 °C samt en ökad årsnederbörd med cirka 5 %, RCP 4.5 med-
för en temperaturhöjning med 2 – 3 °C samt en ökad årsnederbörd med 10 – 15 % och RCP 
8.5 medför en temperaturhöjning med 4 – 5 °C samt en ökad årsnederbörd med 20 – 25 % 
(SMHI, 2016b). Det är mycket troligt att denna klimatförändring kommer att påverka 
funktionen av sedumtak och de ekosystemtjänster som sedumtak medför och med det även 
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dess samhällsekonomiska lönsamhet. I och med en ökad temperatur kommer grönytors 
funktion som lokal och regional temperatursänkare bli viktigare än den är idag. Detta in-
nebär att nyttan som sedumtak medför i form av sänkt lokal och regional temperatur 
kommer bli större i framtiden. Enligt Isacs et al. (2016) är det även sannolikt att värdet av 
kostnaden som utsläpp av en enhet koldioxid medför kommer att öka i framtiden, vilket 
medför att nyttan i form av upptag av koldioxid troligen kommer bli större. Förutsatt att 
sedumväxter överlever i det framtida klimatet kommer nyttan i form av värdeökning av 
bostäder troligen inte förändras avsevärt. Den nyttan uppstår eftersom sedumtak innebär 
ett tillskott som grönyta i området och även om sedumtakens funktion förändras i och med 
förändrat klimat kommer det fortfarande vara en grönyta. Slutsatsen från detta är att det 
är troligt att sedumtakens funktion kommer att förändras något i och med det förändrade 
klimatet, men den samhällsekonomiska nyttan som är beräknad i denna studie förväntas 
inte bli avsevärt förändrad. 

9.5 Hållbar utveckling och etik 
Som är nämnt i inledningen till denna rapport (kapitel 1.1) är det huvudsakliga målet när 
det kommer till ett hållbart samhällsbyggande målet om en God bebyggd miljö. God be-
byggd miljö innebär bland annat att naturvärden ska tas till vara och utvecklas och att 
byggnader ska utformas på ett hållbart sätt som möjliggör god hushållning med mark och 
vatten (Prop. 2009/10:155). Anläggningen av sedumtak stämmer in på detta mål med god 
precision. Med sedumtak utvecklas naturvärden i den bebyggda miljön samtidigt som 
marken nyttjas effektivt då en grönyta anläggs på en annars outnyttjad takyta. Det är ofta 
svårt att hitta projekt och lösningar som bidrar till hållbar utveckling i samtliga tre dimens-
ioner – en förbättring gällande miljömässig och social hållbarhet innebär ofta stora kost-
nader för samhället som inte går att rättfärdiga ur ett ekonomiskt perspektiv. De nyttor 
som anläggningen av sedumtak medför som har identifierats utifrån befintliga studier 
visar på att sedumtak är hållbart ur ett miljöperspektiv och ur ett socialt perspektiv. Dessa 
nyttor är bland annat upptag av luftföroreningar, minskad avrinning och ökat välmående 
hos människor. I denna studie har det även identifierats nyttor som bidrar ur den ekono-
miska dimensionen, till exempel värdeökning på bostäder. Resultatet från nettonuvärdes-
beräkningarna har visat att anläggningen av sedumtak är hållbart ur ett samhällsekono-
miskt perspektiv och tillsammans med befintliga studier visar denna studie på att 
sedumtak är hållbart ur samtliga tre dimensioner.  

Det är också intressant att diskutera själva metoden samhällsekonomisk konsekvensanalys 
ur ett etik- och hållbarhetsperspektiv. I en samhällsekonomisk konsekvensanalys är målet 
att fånga samtliga värden för ett projekt, oavsett om det rör sig om sociala, miljömässiga 
eller ekonomiska konsekvenser. På detta sätt tar metoden samtliga tre dimensioner från 
hållbar utveckling i beaktning, vilket gör att metoden kan tillämpas i frågor där hållbar 
utveckling är av stor vikt och intresse. När det kommer till diskontering uppstår däremot 
ett moraliskt dilemma som går emot hållbar utveckling. I och med att framtida nyttor och 
kostnader diskonteras till dagens värde värdesätts kommande generationer mindre än 
nuvarande generation. Det gör att allvarliga konsekvenser för framtida generationer som 
uppstår på grund av ett nuvarande projekt (till exempel användandet av kärnkraft) värde-
ras mycket lågt i förhållande till liknande konsekvenser idag. Resultatet från en samhällse-
konomisk konsekvensanalys för kärnkraft kan då visa på att det är en samhällsekonomiskt 
lönsam investering eftersom de kostnader som uppstår i framtiden diskonteras till ett lågt 
värde idag. Detta går emot själva grundprincipen för hållbar utveckling, där kommande 
generationer är lika mycket värda som nuvarande generation och att vi som lever idag inte 
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får riskera kommande generationers rätt till ett bra liv. Denna vägning mellan olika gene-
rationer går dock att styra med hjälp av diskonteringsräntan. Om exempelvis diskonte-
ringsräntan sätts till 0 % värderas framtida generationer lika som nuvarande generation. 
En av grundpelarna i en samhällsekonomisk konsekvensanalys är att alla nyttor och kost-
nader räknas, oavsett vem som tar del av den. På detta sätt kan det ses som att metoden 
inte diskriminerar eller särbehandlar någon aktör eftersom allas preferenser behandlas 
lika. Men ur detta uppstår ett annat moraliskt dilemma. Eftersom metoden förbiser vem 
som faktiskt får ta del av nyttorna och vem som drabbas av kostnaderna finns det en risk 
att en samhällsekonomisk lönsam investering kan få stora konsekvenser för en viss grupp 
människor eller en viss aktör. Ett grundläggande antagande är att ”vinnarna” kan kompen-
sera ”förlorarna”, men i verkligheten är det inte säkert att detta sker. Detta resonemang 
belyser vikten av att ha med en fördelningsanalys i en samhällsekonomisk konsekvensana-
lys. Om det visar sig att ett samhällsekonomiskt lönsamt projekt medför stora kostnader 
för en redan utsatt grupp människor bör kanske projektet genomföras endast om det är 
säkert att denna grupp kan bli kompenserade för sina förluster.  

9.6 Rekommendationer 
Tillverkarna av sedumtak rekommenderar att gödsling av taken sker årligen, men eftersom 
både Respondent 7 som arbetar på Veg Tech AB och Emilsson (2008) menar att gödsling 
inte är nödvändigt för sedumväxternas överlevnad och funktion (se kapitel 7.13) är en 
rekommendation att taken vid Hälsovägen inte ska gödslas. Detta är av extra stor vikt 
eftersom Orlången är en eutrofierad sjö som Huddinge kommun arbetar med att åtgärda. 
Om taken inte skulle gödslas skulle den årliga kostnaden på grund av fosforutsläpp på 
2 014 – 2 274 kr inte uppstå. Detta kan låta som en relativt liten summa pengar för sam-
hället, men med tanke på att Huddinge kommun genom åtgärdsprogrammet för Orlången 
är beredda att betala hela 75 000 – 96 000 kr för en reduktion av 1 kg fosfor borde det vara 
av högsta intresse för kommunen att sedumtaken inte gödslas i onödan. 

Som har nämnts tidigare är det sedumtakets funktion som grönyta i en annars hårdgjord 
urban miljö som gör att nyttorna från ett sedumtak blir påtagliga. Detta innebär att det är 
mer samhällsekonomiskt lönsamt att anlägga sedumtak i tätt bebyggda miljöer jämfört 
med att anlägga det i områden som redan har mycket omkringliggande grönområden. 
Anläggningen av sedumtak bör därför prioriteras i kraftigt exploaterade områden där av-
saknaden av grönytor är stor. Ett annat resultat från denna studie är att möjligheten att se 
ut över ett sedumtak har en mycket stor påverkan på den samhällsekonomiska lönsamhet-
en. Detta innebär att sedumtak bör anläggas så att de blir synliga från så många bostäder 
och arbetsplatser som möjligt i området – ett sedumtak som ingen ser är inte en samhälls-
ekonomiskt lönsam investering. 

Eftersom anläggningen av sedumtak är en samhällsekonomiskt lönsam investering bör det 
ligga i kommunens intresse att arbeta med en ökad anläggning av sedumtak i framtida 
exploateringar. Fördelningsanalysen visar på att det är osäkert huruvida anläggningen av 
sedumtak är en företagsekonomiskt lönsam investering för byggbolagen. Om byggbolagen 
får ta del av nyttan i form av ökat värde på bostäderna är intäkterna klart större än utgif-
terna vilket gör att investeringen blir lönsam, men om värdeökningen sker efter att bygg-
bolagen sålt lägenheterna kommer utgifterna vara större än intäkterna och sedumtaken 
blir en olönsam investering för byggbolagen. Om investeringen är olönsam för byggbolagen 
kan det inte förväntas att de frivilligt ska anlägga sedumtak. Här har därför kommunen en 
viktig roll eftersom kommunen kan påverka hur byggnaderna ska utformas i markupplå-
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telse- och exploateringsavtal med byggbolagen. En rekommendation är därför att förankra 
detta politiskt så att sedumtak anläggs i större utsträckning, oavsett om anläggningen av 
sedumtak är en företagsekonomiskt lönsam investering för byggbolagen eller inte. På detta 
sätt kommer anläggningen av sedumtak att ta fart i Huddinge kommun och i övriga Stock-
holmskommuner, vilket är lönsamt för samhället i stort.  

Under studiens gång har det blivit tydligt att litteraturen såväl som tjänstemän på Hud-
dinge kommun ser sedumtak primärt som en dagvattenåtgärd. Nyttan i form av minskad 
dagvattenmängd är dock värderad mycket lågt i förhållande till andra nyttor och känslig-
hetsanalysen har visat att ett sedumtaks förmåga att minska dagvattenmängden har en 
ytterst liten påverkan på dess samhällsekonomiska lönsamhet. Är det kanske dags att flytta 
fokus från dagvattenhanteringen när det kommer till sedumtak och istället fokusera på 
samtliga nyttor som ett sedumtak medför? Finns det kanske dagvattenåtgärder där nyttan i 
förhållande till investeringskostnaden är större än för sedumtak? En rekommendation är 
följaktligen att sluta se sedumtak enbart som en dagvattenhanteringslösning och börja se 
det som ett naturligt verktyg för att minska avrinning från tak, förbättra luftkvaliteten, 
minska buller, sänka den urbana temperaturen och öka människors välmående och hälsa. 

9.7 Studiens bidrag till forskningen samt vidare arbete 
För att knyta an till studiens syfte ska de två frågeställningarna som ställdes i kapitel 1.2 
besvaras. Den första frågeställningen var om anläggningen av sedumtak är en samhällse-
konomiskt lönsam investering i Stockholmsområdet och denna studie har påvisat att så är 
fallet. Den andra frågeställningen var om en trovärdig samhällsekonomisk konsekvensana-
lys kan genomföras i ett område med knapphändig värderingslitteratur, utan att göra nya 
värderingsstudier. För att svara på denna fråga måste resultatet diskuteras ytterligare. Som 
tidigare har diskuterats finns det stora osäkerheter i denna studie, men trots dessa osäker-
heter går det att säga relativt säkert att sedumtak är en samhällsekonomiskt lönsam inve-
stering. Däremot bör det beräknade nettonuvärdet som presenterades i kapitel 8.2 inte ses 
som ett exakt mått på lönsamheten, utan mer som en uppskattning. Målet med denna 
studie har sedan början varit att ta reda på om anläggningen av sedumtak är samhällseko-
nomiskt lönsamt eller ej och inte hur lönsam en sådan investering egentligen är. Med 
denna utgångspunkt har det varit möjligt att genomföra en trovärdig analys eftersom re-
sultatet att anläggningen av sedumtak är samhällsekonomiskt lönsamt är säkert. Om syftet 
däremot hade varit att bedöma ett sedumtaks exakta lönsamhet hade denna analys inte 
kunnat anses helt pålitlig då osäkerheterna vid kvantifiering och värdering är stora. Detta 
gör att svaret på frågeställningen blir tvådelad – om det som söks är en uppskattning om 
huruvida ett projekt är lönsamt eller inte kan detta genomföras på ett trovärdigt sätt och 
med pålitliga resultat, men om syftet är att få en noggrann uppskattning på hur lönsam en 
sådan investering är kan det vara svårt att genomföra en trovärdig samhällsekonomisk 
konsekvensanalys i ett sådant område med knapphändig litteratur. 

De samhällsekonomiska studier som tidigare genomförts inom detta område har enbart 
fokuserat på nyttor och kostnader som har ett visst marknadspris, till exempel minskad 
avrinning och dagvattenmängd. Det som denna studie har bidragit med är att även nyttor 
som saknar marknadspris har kvantifierats och värdesatts, till exempel rekreationsvärde av 
sedumtak som återspeglar sig i värdeökning av bostäderna. I en samhällsekonomisk kon-
sekvensanalys är syftet att åskådliggöra samtliga nyttor och kostnader, men nyttor som 
saknar marknadspris hamnar ofta i skymundan eftersom de vanligtvis uttrycks i text eller 
inte alls. I denna studie har det gjorts ett medvetet val att belysa dessa nyttor genom att 
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kvantifiera och värdera dem. Det finns osäkerheter i dessa typer av värderingar och de kan 
anses vara kontroversiella, men som är diskuterat tidigare är värderingen gällande vär-
deökning av bostäder baserad på en mycket pålitlig värderingsstudie och känslighetsana-
lysen har visat på att felmarginalen kan vara stor utan att det påverkar det slutgiltiga resul-
tatet.  

Under arbetets gång har det uppmärksammats att det finns ytterst få värderingsstudier 
kopplade till sedumtak och gröna tak generellt. För att kunna göra en mer noggrann be-
dömning av lönsamheten för sedumtak behövs det fler värderingsstudier inom detta om-
råde. För vidare studier efterlyses en samhällsekonomisk konsekvensanalys som studerar 
anläggningen av sedumtak i större skala, exempelvis i en hel stad. En sådan studie skulle få 
med ett flertal nyttor som en storskalig anläggning av sedumtak medför och som inte har 
varit möjliga att analysera och kvantifiera i denna studie. Utöver detta bör det genomföras 
en liknande studie som denna, men som även tar möjliga förändringar i framtiden i beakt-
ning, till exempel klimatförändringar. En sådan studie skulle bli avsevärt mer tidskrävande 
än denna studie, men resultatet skulle bli mer trovärdigt eftersom framtida förändringar 
kan ha inverkan på de nyttor och kostnader som förknippas med sedumtak. 

Denna studie har givit en sammanfattad bild av vilka nyttor och kostnader som anlägg-
ningen av sedumtak i Stockholmsområdet medför, vilket gör att den kan användas som en 
informativ rapport i utbildningssyfte. Utöver det kan den användas för att ge stöd åt be-
slutsfattare och tjänstemän inom samhällsbyggnadssektorn som arbetar med dessa frågor. 
Resultaten kan även användas för att få politiker och andra beslutsfattare att arbeta för ett 
ökat anläggande av sedumtak i Stockholmsområdet.  

10.  Slutsats 

Denna studie har påvisat att anläggningen av sedumtak i Stockholmsområdet är en sam-
hällsekonomiskt lönsam investering. En slutsats är även att det är möjligt att genomföra en 
trovärdig samhällsekonomisk konsekvensanalys där lite data finns tillgänglig och där litte-
raturen gällande värdering är knapphändig, förutsatt att målet är att avgöra om ett projekt 
är lönsamt eller ej och inte hur lönsamt det är. Nyttorna i form av bullerreduktion samt 
lokal och regional temperaturreglering har inte varit möjliga att kvantifiera eller värdera, 
vilket gör att lönsamheten för sedumtak egentligen är större än vad som beräknats. Det är 
oklart huruvida anläggningen av sedumtak är en företagsekonomiskt lönsam investering 
för byggbolagen, men oavsett det bör kommunen genom markupplåtelse- och exploate-
ringsavtal sätta krav på att sedumtak ska anläggas där det anses vara möjligt. De nyttor 
som har identifierats utifrån befintlig litteratur visar på att sedumtak är hållbart ur ett 
miljöperspektiv och ur ett socialt perspektiv. Detta examensarbete har bidragit med att 
visa att anläggningen av sedumtak är hållbart även ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. 



46 REFERENSER 
 

 

Referenser 
Ahlroth, S. 2009. Developing a weighting set based on monetary damage estimates. Method and 

case studies. Stockholm: Avdelningen för Urbana och regionala studier, Kungliga Tekniska 
högskolan. 62. 

Andersson, C. 2015a. Modellering av avrinning från gröna tak. Uppsala: Institutionen för 
geovetenskaper, luft-, vatten- och landskapslära, Uppsala universitet. 68. 

Andersson, J. 2015b. Kvalitet på avrinningsvatten från extensiva gröna tak. Uppsala: Institutionen 
för geovetenskaper, Uppsala Universitet. 75. 

Andersson, H., Jonsson, L., Ögren, M. 2009. Bullervärden för samhällsekonomisk analys – 
Beräkningar för väg- och järnvägsbuller. Linköping: VTI. 26. 

Arrow, K., Cropper, M., Eads, G., Hahn, R., Lave, L., Noll, R., Portney, P., Russell, M., 
Schmalensee, R., Smith, V., Stavins, R. 1996. Is there a role for benefit–cost analysis in 
environmental, health, and safety regulation?. Science 272: 221–222. 

Atkins. 2015. Dagvattenhantering för detaljplan Hälsovägen. Malmö: Atkins. 19. 

Baldocchi, D. D., Hicks, B. B., Camara, P. 1987. A canopy stomatal resistance model for gaseous 
deposition to vegetated surfaces. Atmospheric Environment 21 (1): 91–101. 

Bengtsson, L., Grahn, L., Olsson, J. 2005. Hydrological function of a thin extensive green roof in 
southern Sweden. Nordic Hydrology 36 (3): 259-268. 

Berardi, U., Ghaffarian Hoseini, A., Ghaffarian Hoseini, A. 2014. State-of-the-art analysis of the 
environmental benefits of green roofs. Applied Energy 115: 411–428. 

Bickel, P., Friedrick, R., Burgess, A., Fagiani, P., Hunt, A., De Jong, G., Laird, J., Lieb, C., Lindberg, 
G., Mackie, P., Navrud, S., Odgaard, T., Ricci, A., Shires, J., Tavasszy, L. 2006. Developing 
Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment. Deliverable 5 
– Proposal for Hamonised Guidelines. Stuttgart: Institute of Energy Economics and Rational 
Energy Use. 149. 

Björk, F. 2004. Green roofs effect on durability of roof membranes. Malmö: Augustenborg’s 
Botanical Roof Garden. 23. 

Bliss, D. J., Neufeld, R. D., Ries, R. J. 2009. Storm Water Runoff Mitigation Using a Green Roof. 
Environmental Engineering Science 26 (2): 407–417. 

Botkyrka kommun, Huddinge kommun. 2009. Fördjupning av översiktsplaner Flemingsberg. 
Huddinge: Botkyrka kommun & Huddinge kommun. 125. 

Brucato, P. F., Murdoch, J. C., Thayer, M. A. 1990. Urban Air Quality Improvement: a Comparison 
of Aggregate Health and Welfare Benefits to Hedonic Price Differentials. Journal of 
Environmental Management 30: 265–279.  

Bruyn, S. D., Korteland, M., Markowska, A., Davidson, M., de Jong, F., Bles, M., Sevenster, M. 
2010. Shadow Prices Handbook. Valuation and weighting of emissions and environmental 
impacts. Delft: CE Delft. 140. 

Brännlund, R., Kriström, B. 2012. Miljöekonomi. Lund: Studentlitteratur AB. 387. 

Buffam, I., Mitchell, M. E. 2015. Nutrient Cycling in Green Roof Ecosystems. I Sutton, R. K. (red.) 
Green Roof Ecosystems. New york: Springer International Publishing. 107–138. 

Cairns, J. 2006. Developments in discounting: With special reference to future health events. 
Resource and Energy Economics 28: 282–297. 

Carter, T., Keeler, A. 2008. Life-cycle cost-benefit analysis of extensive vegetated roof systems. 
Journal of Environmental Maganement 87: 350–363. 



REFERENSER    47 
 

 

Carter, T.L., Rasmussen, T.C. 2006. Hydrologic behavior of vegetated roofs. Journal of the 
American Water Resources Association 42(5): 1261–1274.  

Clark, C., Adriaens, P., Talbot F. B. 2008. Green roof valuation: A probabilistic economic analysis of 
environmental benefits. Environmental Science & Technology 42 (6): 2155–2161. 

Czemiel Berndtsson, J. 2010. Green roof performance towards management of runoff water 
quantity and quality: A review. Ecological Engineering 36: 351–360. 

Czemiel Berndtsson, J., Bengtsson, L. 2005. Gröna taks påverkan på dagvattenkvalitén. Vatten 61: 
115–122. 

Czemiel Berndtsson, J., Bengtsson, L., Jinno, K. 2009. Runoff water quality from intensive and 
extensive vegetated roofs. Ecological Engineering 30: 271–277.  

Emilsson, T., Rolf, K. 2005. Comparison of establishment methods for extensive green roofs in 
southern Sweden. Urban Forestry & Urban Greening 3: 103–111. 

Engwall, M., Jerbrant, A., Karlson, B., Lagergren, F., Storm, P., Westin, P. 2014. Industriell ekonomi 
– metoder och verktyg. Lund: Studentlitteratur AB. 221. 

EU-kommissionen. 1999. ExternE – Externalities of Energy Vol 10: National Implementation. 
Madrid: CIEMAT. 606. 

Förenta Nationerna. 1987. Report of the World Commission on Environment and Development: Our 
Common Future A/42/427. Oslo: Förenta Nationerna. 300. 

Getter, K. L., Rowe, D. B. 2006. The Role of Extensive Green Roofs in Sustainable Development. 
Hort Science 41 (5): 1276–1285.  

Getter K. L., Rowe D., Robertson G., Cregg B., Andresen J. 2009. Carbon sequestration potential of 
extensive green roofs. Environmental Science Technology 43 (19): 7564–7570  

Gibbons, S., Mourato, S., Resende, G. 2011. The Amenity Value of English Nature: A Hedonic 
Price Approach. London: Department of Geography and Environment, London School of 
Economics and Political Science. 31. 

Grant, G. 2006. Extensive Green Roofs in London. Urban Habitats 4 (1): 51–65. 

Gregoire, B. G., Clausen, J. C. 2011. Effect of a modular extensive green roof on stormwater runoff 
and water quality. Ecological Engineering 37: 963–969. 

Hansson, S. O. 2010. Cost-benefit analysis: philisophical issues. The New Palgrave Dictionary of 
Economics Online. Palgrave Macmillan. 4. 

He, H., Jim, C.Y. 2010. Simulation of thermodynamic transmission in green roof ecosystem. 
Ecological Modelling 221: 2949–2958. 

Hornikx, M., Smyrnowa, Y., Van Renterghem, T., Cheal, C., Kang, J. 2012. Acoustic simulation 
tools for urban streets, squares and road-side courtyards integrating vegetation. European 
Commission FP7 HOSANNA. 95. 

Huddinge kommun. 2013. Dagvattenstrategi för Huddinge kommun. Huddinge: Huddinge kommun. 
26. 

Huddinge kommun. 2015b. Detaljplan för område vid Hälsovägen (Grantorp 5:9 och del av 
Grantorp 5:3). Huddinge: Huddinge kommun. 1. 

Huddinge kommun. 2015c. Åtgärdsplan för Orlången 2015-2021. Huddinge: Huddinge kommun. 22. 

Håkansson, C. 2014. Värdetransferering. I Kriström, B., Bonta Bergman, M. (red.). 
Samhällsekonomiska analyser av miljöprojekt - en vägledning. Umeå: Naturvårdsverket. 316–
335. 

IPCC. 2014. Cimate Change 2014: Synthesis Report. Geneva: IPCC. 151. 



48 REFERENSER 
 

 

Isacs, L., Finnveden, G., Dahllöf, L., Håkansson, C., Petersson, L., Steen, B., Swanström, L., 
Wikström, A. 2016. Choosing a monetary value of greenhouse gases in assessment tools. 
Journal of Cleaner Production 127: 37–48.  

Johansson, P. O., Löfgren, K. G. 2014. En introduktion till nuvärdesteorin. I Kriström, B., Bonta 
Bergman, M. (red.). Samhällsekonomiska analyser av miljöprojekt - en vägledning. Umeå: 
Naturvårdsverket. 162–172. 

Kim, K. G. 2004. The Application of the Biosphere Reserve Concept to Urban Areas – The Case of 
Green Rooftops for Habitat Networks in Seoul. Annals New York Academy of Sciences 1023: 
187–214.  

Kriström, B. 2014. Introduktion. I Kriström, B., Bonta Bergman, M. (red.). Samhällsekonomiska 
analyser av miljöprojekt - en vägledning. Umeå: Naturvårdsverket. 6-23. 

Li, W.C., Yeung, K.K.A. 2014. A comprehensive study of green roof performance from 
environmental perspective. International Journal of Sustainable Built Environment 3: 127–134. 

Lilieqvist, K. 2010. Vad är framtiden värd? Svenska myndigheters användning av 
diskonteringsränta. Uppsala: Nationalekonomiska institutionen, Uppsala universitet. 43. 

Loder, A. 2014. ’There's a meadow outside my workplace’: A phenomenological exploration of 
aesthetics and green roofs in Chicago and Toronto. Landscape and Urban Planning 126: 94–
106. 

Luo, H., Wang, N., Chen, J., Ye, X., Sun, Y. 2015. Study of the Thermal Effects and Air Quality 
Improvement of Green roof. Sustainability 7: 2804–2817. 

Magill, J. D., Midden, K., Groninger, J., Therrell, M. 2011. A History and Definition of Green Roof 
Technology with Recommendations for Future Research. Illinois: Department of Plant, Soil and 
Agricultural Systems, Southern Illinois University of Carbondale. 62. 

Malmqvist, P. 2000. Sustainable storm water management - some swedish experiences. Journal of 
Environmental Science and Health, 35 (8): 1251-1266.  

Mourato, S., Atkinson, G., Collins, M., Gibbons, S., MacKerron, G., Resende, G. 2010. Economic 
Analysis of Cultural Services. London: Department of Geography and Environment, London 
School of Economics and Political Science. 94. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 2013. Pluviala översvämningar - Konsekvenser vid 
skyfall över tätorter. Göteborg: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 70. 

Naturvårdsverket. 2003. Konsekvensanalys steg för steg – handledning i samhällsekonomisk 
konsekvensanalys för Naturvårdsverket. Stockholm: Naturvårdsverket. 80. 

Naturvårdsverket. 2008. Samhällsekonomisk konsekvensanalys av miljöåtgärder – Handbok med 
särskild tillämpning på vattenmiljö. Stockholm: Naturvårdsverket. 78. 

Naturvårdsverket. 2015a. Spetstekniker för miljömålen. Stockholm: Naturvårdsverket. 94. 

Naturvårdsverket. 2015b. Guide för värdering av ekosystemtjänster. Stockholm: Naturvårdsverket. 
84. 

Naturvårdsverket. 2015d. Snabbguide till IPCC:s RCP-scenarier. Stockholm: Naturvårdsverket. 2. 

Noring, M., Finnveden, G., Håkansson, C. 2014. Ecovalue 2014 – an updated set of valation factors 
for Environmental system analysis tools. Stockholm: Division of Environmental Strategies Re-
search, Royal Institute of Technology. 9. 

Oberndorfer, E., Lundholm, J., Bass, B., Coffman, R.R., Doshi, H., Dunnett, N., Gaffin, S., Köhler, 
M., Liu, K.K.Y., Rowe, B. 2007. Green Roofs as Urban Ecosystems: Ecological Structures, 
Functions and Services. BioScience 57 (10): 823–833. 



REFERENSER    49 
 

 

Pearce, D., Atkinson, G., Mourato, S. 2006. Cost-Benefit Analysis and the Environment – Recent 
developments. Paris: OECD. 315. 

Porsche, U., Köhler, M. 2003. Life cycle costs of green roofs – A comparison of Germany, USA and 
Brazil. RIO 3 – World Climate & Energy Event 461–467. 

Proposition 2009/10:155. Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete. 245. 

Ramböll. 2015. Bullerutredning Hälsovägen, Unr: 1320013807. Stockholm: Ramböll. 1. 

Regionplanekontoret. 2010. Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen RUFS 2010. 
Stockholm: Regionplanekontoret. 260. 

Rowe, D.B. 2011. Green roofs as a means of pollution abatement. Environmental Pollution 159: 
2100–2110.  

Saiz, S., Kennedy, C., Bass, B., Pressnail, K. 2006. Comparative Life Cycle Assessment of 
Standard and Green Roofs. Environmental Science & Technology 40 (13): 4312–4316. 

Santamouris, M., 2012. Cooling the cities - a review of reflective and green roof mitigation 
technologies to fight heat island and improve comfort in urban environments. Solar Energy 103: 
682–703. 

SFS 2004:660. Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön. 

SFS 2007:1244. Förordning om konsekvensutredning vid regelgivning. 

Skrivelse 2003/04:129. En svensk strategi för hållbar utveckling. 154. 

Stavins, R.N. 2007. Environmental Economics. Cambridge: National Bureau of Economic 
Research. 733. 

Stockholm Vatten. 2016. Avgift för vatten och avlopp – taxa 2016 för den allmäna vatten- och 
avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge. Stockholm: Stockholm Vatten. 15. 

Stovin, V. 2010. The potential of green roofs to manage Urban Stormwater. Water and Environment 
Journal 24 (3): 192–199.  

Sukhdev, P., Bishop, J., Brink, P., Gundimeda, H., Karousakis, K., Kumar, P., Neßhöver, C., 
Neuville, A., Skinner, D., Vakrou, A., Weber, J. L., White, S., Wittmer, H. 2008. The Economics 
of Ecosystems and Biodiversity – An Interim Report. Bryssel: European Communities. 64. 

Söderqvist, T., Baden, S., Pihl, L. 2014. CBA av miljöprojekt: Steg-för-steg. I Kriström, B., Bonta 
Bergman, M. (red.). Samhällsekonomiska analyser av miljöprojekt - en vägledning. Umeå: 
Naturvårdsverket. 24-55. 

Trafikverket. 2012. Introduktion till samhällsekonomisk analys. Borlänge: Trafikverket. 30. 

Trafikverket. 2016. Analysmetod och samhällsekonomiska kalkylvärden för transportsektorn: ASEK 
6.0 – kapitel 5 Kalkylprinciper och generella kalkylvärden. Borlänge: Trafikverket. 45. 

Ulrich, R. S., Simons, R. F., Losito, B. D., Fiorito, E., Miles, M. A., Zelson, M. 1991. Stress recovery 
during exposure to natural and urban environments. Journal of Environmental Psychology 11: 
201–230. 

US Environmental Protection Agency. 2000. Vegetated Roof Cover. Washington: EPA. 3. 

Van Renterghem, T., Botteldooren, D. 2008. Numerical evaluation of sound propagating over green 
roofs. Journal of Sound and Vibration 317: 781–799.  

Versini, P. A., Ramier, D., Berthier, E., de Gouvello, B. 2015. Assessment of the hydrological 
impacts of green roof: From building scale to basin scale. Journal of Hydrology 524: 562–575.  

Yang, J., Yu, Qian., Gong, P. 2008. Quantifying air pollution removal by green roofs in Chicago. 
Atmospheric Environment 42: 7266–7273. 



50 REFERENSER 
 

 

Webbsidor 
Emilsson, T. 2008. Gröna tak för många behov. SLU. http://www.slu.se/sv/samverkan-och-

innovation/kunskapsbank/2008/9/grona-tak-for-manga-behov/ (hämtad 2016-04-06). 

Formas. 2015. Riktad satsning – Hållbart samhällsbyggande. Formas. 
http://www.formas.se/sv/finansiering/utlysningar/riktad-satsning-hallbart-samhallsbyggande- 
(hämtad 2016-05-03). 

Green Roof Technology. 2016. FAQ. Green Roof Technology. 
http://www.greenrooftechnology.com/green-roofs-explained#maintenance-green-roof (hämtad 
2016-03-07). 

Huddinge kommun. 2015a. Detaljplan för område vid Hälsovägen i Flemingsberg. Huddinge. 
http://www.huddinge.se/halsovagen (hämtad 2015-02-21). 

IVL. 2015. Luftkvalitet. IVL. http://www.ivl.se/sidor/omraden/miljodata/luftkvalitet.html (hämtad 2016-
04-05). 

Mäklarinfo. 2016. Bostadspriser i Flemingsberg. Mäklarinfo. 
https://mäklarinfo.se/huddinge/områden/flemingsberg (hämtad 2016-04-12). 

Naturvårdsverket. 2015c. Luftföroreningar och dess effekter. Naturvårdsverket. 
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/ (hämtad 2016-
04-06). 

Naturvårdsverket. 2016. Hållbarhet. Naturvårdsverket. https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-
i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Hallbarhetsarbete/ (hämtad 2016-04-
21).  

SMHI. 2014. Exponering, hälsoeffekter och kostnader. SMHI. 
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/luftmiljo/exponering-halsoeffekter-och-
kostnader-1.625 (hämtad 2016-04-01). 

SMHI. 2016a. SMHI öppna data. SMHI http://opendata-catalog.smhi.se/explore/ (hämtad 2016-03-
18). 

SMHI. 2016b. Klimatscenarier. SMHI http://www.smhi.se/klimat/framtidens-
klimat/klimatscenarier?area=lan&var=t&sc=rcp85&seas=ar&dnr=0&sp=sv&sx=0&sy=264#area=l
an&dnr=0&sc=rcp85&seas=ar&var=t (hämtad 2016-05-03). 

Statistiska centralbyrån. 2016. Prisomräknaren. Scb. http://www.sverigeisiffror.scb.se/hitta-
statistik/sverige-i-siffror/prisomraknaren/ (hämtad 2016-03-11). 

Tyresåns vattenvårdsförbund. 2016. Hur mår Tyresån? Tyresån. 
http://www.tyresan.se/show.asp?si=1032&go=Om%20Tyres%E5n-
Hur%20m%E5r%20Tyres%E5n? (hämtad 2016-04-05). 

US Environmental Protection Agency. 2016a. Storm Water Management Model (SWMM). EPA. 
https://www.epa.gov/water-research/storm-water-management-model-swmm (hämtad 2016-03-
21). 

US Environmental Protection Agency. 2016b. Heat Island Effect. EPA. https://www.epa.gov/heat-
islands (hämtad 2016-04-01). 

USForex. 2016. Yearly Average Rates. USForex. http://www.usforex.com/forex-tools/historical-rate-
tools/yearly-average-rates (hämtad 2016-04-06). 

Personlig kommunikation 
Respondent 1; ingenjör på Stockholm Vatten. 2016. E-post 18 mars. 

Respondent 2; utredningsingenjör på Stockholm Vatten. 2016. Telefon 23 mars. 



REFERENSER    51 
 

 

Respondent 3; miljöplanerare på Huddinge kommun. 2016. Intervju 23 mars & 8 april. 

Respondent 4; professor i byggnadsteknik, Kungliga Tekniska högskolan. 2016. E-post 2 mars. 

Respondent 5; doktorand på avdelningen för ekologi, Sveriges Lantbruksuniversitet. 2016. E-post 
24 mars. 

Respondent 6; projektledare på Huddinge kommun. 2016. Intervju 12 april. 

Respondent 7; managing director på Veg Tech AB. 2016. E-post 2 mars & 7 april. 

Respondent 8; takentreprenör på VB Tak. 2016. Telefon 23 mars. 

Respondent 9; entreprenör som arbetar med att anlägga och sköta sedumtak. 2016. Telefon 23 
mars. 

 

 

 



TRITA LWR Degree Project
ISSN 1651-064X
ISRN LWR-EX-2016:05

www.kth.se


