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Sammanfattning 
 
Detta arbete grundar sig i att redogöra för hur man bygger ett sedumtak och vad det finns för 
fördelar med att bygga ett sedumtak. Arbetet går in på sedumtak, allmänt om sedum och dess 
olika typer, taklutning och uppbyggnad, miljöaspekter samt underhåll av taket. 
 
Det kommer fram att sedumtak är mera miljövänligt eftersom det t.ex. minskar 
energiförbrukningen i och med att man inte behöver värma upp eller kyla ner inomhus på 
samma sätt som med andra tak. Sedumtaket har dessutom en längre livslängd. Sedumtaket 
behöver inte bli ett dyrare alternativ, även det framkommer i arbetet.  
 
När man bygger ett sedumtak är det mycket man skall tänka på i byggandet och planteringen. 
Här tas det upp olika metoder och exempel på varianter av material. 
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Bakgrund 
I min utbildning, Högskoleexamen i Bygg och anläggning med inriktning mot husbyggnad 
ingår det att göra ettexamensarbete på 7,5 hp. Att jag just valde detta ämne är att jag ville läsa 
in mig på och ta reda på något som jag inte har gjort själv och som är en byggmetod som inte 
används lika ofta men som blir mer vanlig. 
 

Syfte 
Syftet med detta arbete är att efter ha fått mera insyn i sedumtak att kunna redogöra för hur det 
byggs och att belysa varför det är ett bra alternativ. 
 

Mål 
Målet med detta arbete har varit att få mer insyn i sedumtak och hur det byggs.  
 

Avgränsningar 
Min avgränsning har varit att skriva om just sedumtak och inte om andra tak varianter. 
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Vegetationstak/Gröna tak 
 
Idag när det talas om torvtak eller vegetationstak så menas gröna tak eller sedumtak. Torvtak 
har används länge i Sverige och även andra länder i Europa. Torvtak som användes förr bestod 
mer av torv, torvmosse eller mineralull, vilket lades på kraftiga plank som kläddes med 
björknäver. Ett torvtak är också tyngre än vad sedumtak är idag. 
 
Sedumtak består av fetbladsväxter oftast av fetknopp, taklök och kärleksört. Ängsgräs, mossor 
och blommor kan även användas till sedumtak. Istället för björknäver används idag takpapp 
eller en Platonmatta. Platonmatta är en plastmatta med knoppar på för dräneringsfunktionen så 
att taket inte får fuktskador. Sedumtak behöver inte vattnas och klippas så som torvtak behövs.   
 

Sedum 
 
Sedum är en del av begreppet gröna tak eller eko tak som används bland dem vanligare 
vegetationstäckta taken. Sedum tillhör fetbladssläktet, vilket är växter med ovanlig stor tjocklek 
på sina saftiga och köttiga blad. Eftersom bladen är väldigt köttiga och saftiga så bibehåller 
växterna sin vattenhalt även om det är torrt och varmt. Det finns ungefär en 300 olika sorters 
arter inom fetblad/fetknoppssläktet. Växten odlas på fukthållande mattor i torv. Dessa mattor 
kommer sedan att skäras upp 30 gånger 30 cm vid läggningen. Sedumtakets växter kommer att 
bli ungefär 5 cm högt och inneha en vikt på cirka 55 kilo per kvadratmeter. Det finns även 
sedumtak som sås direkt på taket och inte läggs i färdiga mattor. 
 
Inom gruppen sedum hör även örter och suckulenter. Suckulenter är växter som magasinerar 
vatten i sina saftiga och köttiga blad, alla kaktusar är suckulenter. 
 

Livslängd 
 
Livslängden på ett sedumtak och gröna tak uppskattas till att vara dubbelt så långt jämfört med 
ett papptak eller plåttak. Det finns sedumtak som hållit upp till 100 år. Det beror på att det inte 
finns så stora temperaturskillnader på taket som uppstår när det är varmt eller kallt som på ett 
papptak eller plåttak. Temperaturskillnaderna på sedumtak är beräknade till 90 % mindre än på 
papptak eller plåttak. Tätskikten håller väldigt bra på grund av att solens UV-strålning inte 
tränger igenom sedumen. På vanliga tak där pappen blir utsatt för UV-strålning torkar pappen 
ut och spricker vilket gör att vatten slutligen tränger igenom och skadar takkonstruktionen. 
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Mindre energiförbrukning 
 
Solenergin tränger inte igenom gröna tak och sedumtak på samma sätt som andra tak och 
värmer inte upp byggnaden, det gör att det inte går åt lika mycket energi för att hålla det svalt 
inne i huset på sommaren. Tack vare isoleringsförmågan så släpper vegetationstaket inte ut 
värmen i byggnaden lika lätt när det är kallt ute på vintern heller. Vilket medför en mindre 
energiförbrukning för att hålla byggnaden varm under vintermånaderna. Med sedumtak fås en 
bra isoleringsförmåga vilket gör att det blir en jämnare inne temperatur. 
 

Miljöaspekter   
 
Gröna tak och sedumtak tar hand om dagvatten och lagrar det i taket. Överskottsregn leds bort 
på vanligt sätt, vilket är att det rinner ut till hängränna som leder bort det via stuprör. 
Sedumtak och gröna tak reducerar mycket buller på grund av dess isoleringsförmåga, Vilket ger 
en ljuddämpande effekt. Sen tar gröna tak och sedumtak upp luftföroreningar.  
 

Anläggning Tätskikt/Underlag 
 
Kostnaden för att anlägga ett vegetationstak, gröna tak eller ett sedumtak är högre på grund av 
dräneringssystemet. Det är viktigt att avvattningen fungerar på ett bra sätt, det ställer högre krav 
på tätskiktet. De höga kraven på underlaget och tätskikter beror på den långsamma 
uttorkningen. På grund av lutningen finns det krav på fästet i underlaget. Då bör underlaget 
innehålla Keramer eller skiffer. Keramer är oorganiska ickemetalliska material. Keramer kan ha 
samma uppbyggnad tvärs igenom materialet, då är det ett så kallat monotoliskt Keramer.  
 
Keramer kan också vara kompositer och då används fibrer och partiklar till att förstärka. Skiffer 
består av finkornigt sediment och är finkornigt. Keramer eller skiffer gör så att vegetationen 
kommer att få ett bra fäste. Vid låg lutning är det viktigt att se till att det inte kan bildas vatten 
samlingar eller pölar på taket. På grund av sedumtakets vikt och storlek ska anslutningsplåtar 
och tätningsplåtar dras upp mer än 5 cm för att täcka sedumen, annars finns risk att sedumen får 
fäste på fel ställe och kan i sin tur förstöra vid till exempel anslutningar till skorstenar och 
dylikt. För att tätskiktet inte ska börja erodera så bör man montera en bräda vid takfoten. 
 

Taklutning  
 
Lutningen ska inte överskrida 30 grader för ett sedumtak. En taklutning under 5 grader kräver 
att underlaget medge en viss dränering. Har du en lutning på 10 grader eller mer så är det 
viktigt att växten får ordentligt fäste i underlaget så att det inte glider. En allt för hög lutning 
kommer att medföra att det blir svårt att få sedumen att ligga kvar på taket. En för liten lutning 
kan medföra att det kan bildas vattensamlingar under sedumen på tätskiktet. Tätskiktet klarar 
förmodligen av dessa små vattensamlingar men problemet kan bli att det börja växa ogräs i 
vattensamlingarna vilket i sin tur på sikt kan förstöra sedumtaket.       
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Uppbyggnad  
 
När ett sedumtak läggs är det viktigt att veta vilken typ av sedum som är, örter, gräs eller 
fetbladsväxter. Ett sedumtak av fetbladsväxter väger ungefär 55 kilogram per kvadratmeter i 
vattenmättat tillstånd. Ett sedumtak av ört och gräs väger ungefär 130 kilogram per 
kvadratmeter i vattenmättat tillstånd. Det gör att det är viktigt att veta vad takkonstruktionen 
tål för vikter. 55 kilogram per kvadratmeter är en vikt som motsvarar lika mycket som ett tak 
med takpannor i betong.  
 
Vegetationstak av sedum är brandgodkänt i klassen för taktäckning. Det då den organiska 
halten är låg och för att den består till stora delar av vatten.  
 
Först monteras ett tak med vanlig uppbyggnad av takstolar och råspånt, därefter monteras en 
rostfri takfotplåt längst ner på taket mot hängrännan. Detta för att öka avrinningen av 
överflödigt vatten och att skydda takets nedre kant. Fotplåten fungerar som ett droppskydd så 
att det inte ska droppa på fasaden. Fotplåten ska läggas omlott med ungefär 10 mm och kan 
antingen spikas eller skruvas fast. Monteras fotplåten på underlagspappen så krävs det 50 mm 
omlott. 
 
Nästa steg är tätskiktet, vilket kan utgöras av olika system av tätskiktsmattor. Det benämns 
vanligen som papptak. Tätskiktet kan inte vara som vanlig underlaggspapp, vilken är alldeles för 
tunn och klen för att klara av att stå emot ett fuktigt tak.  Utbildat folk med behörighet skall 
användas för att lägga detta tätskikt. Det är viktigt att veta att tätskiktet är godkänt för ett 
vegetationstak. Har tätskiktet inte ett inbyggt rotskydd så måste ett sådant läggas. I Sverige 
användes P-märkning som ett kvalitetsmått för olika byggmaterial, till exempel för tätskikt av 
tak. 
 
Efter tätskiktet läggs ett dräneringslager, en 10 mm tjock VT- filt, som består av textilfibrer. 
När dräneringslagret är lagt så sätts det ett kantavslut, som gör att sedumtaket inte glider. 
Dräneringslagret skall ligga under kantavslutet. Kantavslutet ska sitta längst nere på fotplåten, 
men kan flytta upp det lite på grund av det estetiska. Kantavslutets funktion är att inte 
sedumtaket ska börja erodera eller glida. Kantavslutet är en vinkelplåt som är ihålig för att 
överskottsvattnet ska kunna rinna igenom och hindra att sedumen som sedan läggs ska glida 
ner. Kantavslutet ska klistras fast så att man inte förstör tätskiktet med spikar eller skruvar. 
Antingen så värms en 250 mm bred remsa av tätskiktet som sedan trycks fast så att klistret 
fäster, eller så klistras kantavslutet fast med en bitumenösts kallklister eller motsvarande. 
Kantavslutet ska sedan tryckas fast så att kallklistret tränger upp igenom de hålen som finns i 
kantavslutet. Sedan stryks mer klister på ovansidan och trycker fast en 250 mm bredd pappvåd. 
Denna pappvåd läggs på kantavslutet längs hela takfoten. Viktigt är att inte täppa till 
dräneringshålen med klister så lämpligt är att släppa 20 mm vid kantavslutet. Dräneringshålen är 
placerade i 90 graders vinkel på kantavslutet. 
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Efter kantavslutet läggs en vattenhållande filtduk, den läggs då över kantavslutet. Det för att 
behålla vattnet under de varmare och mindre regniga dagarna. Vid plana tak eller med en 
väldigt låg lutning, under 10 grader, så används inte en vattenhållande filtduk.  
 
På ytor där det inte kommer tillräckligt med nederbörd, som intill höga fasader, byts 
vegetationen mot tvättad singel. Under stenen kan det vara en fiberduk men den kan även 
läggas på dräneringslager av Nophadrain eller VT-filt som normalt används under vegetationen. 
 
Det går att använda sig av lättfyllnadsmaterial (t.ex. Hasopor) som har en dränerande funktion 
för vegetationsuppbyggnaden. Det används också för att jämna ut olika nivåskillnader om 
tätskiktet inte blir helt plant för att sedumen sedan inte ska se ojämnt ut. Eftersom 
lättfyllnadsmaterial av Hasopor inte utgör någon större viktskillnad för takkonstruktionen så är 
det ett bra material att använda. Hasopor tillverkas av återvunnet glas.  
 
Vid plana tak eller tak med liten lutning så brukar det avvattnas via inre takbrunnar. Då 
behöver det sättas upp ett takbrunnsskydd. På så sätt så hålls dessa takbrunnar fria från 
vegetation. Takbrunnsskyddet placeras ovanpå de befintliga takbrunnarna som redan finns på 
plats. 
 
Vid anslutningar runt skorstenar, takfönster och sarger är det viktigt att tänka på att dra upp 
tätskiktet 5 cm över det som ska anslutas för att sedan täcka skarvarna med plåt. Att tätskiktet 
ska dras upp 5 cm beror på att sedumen blir 5 cm högt och får därmed plats. 
 
Vid tak med lägre lutning så sätts fotplåten och sedan tätskiktet. Efter tätskiktet läggs en 
fiberduk. Dräneringsskiktet består nu av en 35 mm tjock formpressad, profilerad matta av 
polystyren som kallas Nophadrain istället för en 10 mm tjock VT-filt eller motsvarande. Det 
finns olika tjocklekar på dessa dräneringsskikt. Därefter läggs en odlingsmatta.  
 
Ska sedumtaket planteras med fröer har odlingsmattorna en speciell yta och beläggning för att 
sedumens rötter ska kunna tränga igenom och få ett ordentligt och bra fäste. Sedan läggs ett 
jämnt lager av såjord ut, som ska ha en tjocklek på ungefär 30 mm. Efter en jämn yta av såjord 
så strös sedum fröna ut på ett önskat sätt och därefter vattnas. Ska ett sedumtak odlas bör det 
göras under månaderna juni och augusti.    
 
Om man lägger sitt sedumtak av färdiga sedummattor så använder man sig av fog grus, till 
exempel ett lätt vulkaniskt grus, till skarvarna som sedan trycks och jämnas till. Om färdiga 
sedummattor läggs fås ett färdigt resultat direkt vilket inte fås om sedumen odlas själv. Då kan 
det ta 2-3 säsonger innan taket är helt täckt.  
 
Grus kan läggas på för att sedumen ska bli lite tyngre vid ställen där det kommer bli mer 
vindpåfrestningar och för att sedumen inte ska lyfta. 
 
Sen när allt är klart så ska lämpligt gödsel läggas för att växtligheten ska få den näring som 
behövs. Det ska vara en gödsel sort som fungerar på ett långtidsverkande sätt. Blomstringstiden 
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på sedumtak är normalt april till och med juni. Beroende på vilka sedumarter som används kan 
blomningstiden förlängas. Utöver sedumarter kan olika typer av ärter och gräs användas. 
Sedumtak är fint även efter och före blomningstiden. De vanligaste färgerna är gul, vit, blå, röd 
och rosa. Det går att välja hur utseendet ska vara på sedumtak. Mer livligt och blomstrande 
eller mer sedummossa som är lägre och mer rödfärgad. Allt beroende på vad som faller en i 
smaken.  
 

Underhåll 
 
Sedumtak är väldigt underhållsfritt, det behöver t.ex. inte tillföras näring de första två åren. 
Därefter med några års mellanrum, som vartannat år eller vart tredje. Eftersom sedumtak inte 
blir högre än 5 cm så behöver det inte klippas. Det går att klippa och snygga till men det är 
inget som är nödvändigt utan enbart estetiskt.  
 
Sedumtak behöver heller inte vattnas då det klarar torka väldigt bra, det behåller vatten i taket, 
efter regn som håller taket fuktigt även när det inte har regnat på ett tag. Sedumtak bör inte 
vattnas så som äldre torv och grästak behöver göras under sommaren på grund av att det då kan 
bildas ogräs om man har några eventuella håligheter där det kan bildas vattensamlingar. Ogräs i 
sin tur växer och med sina rötter kan det förstöra tätskiktet då det kan tränga igenom och göra 
hål i tätskiktet. Ett sedumtak som inte vattnas torkar ut och dödar det ogräs som försöker att ta 
fäste och börja gro på taket. Däremot klarar sedum av torkan och överlever utan problem.   
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Diskussion 
 
 
Nu när jag har läst in mig mer på sedumtak så anser jag att det är ett mycket bra alternativ att 
använda istället för tegel eller betong pannor. Frågan jag nu undrar lite mer över som kan vara 
tankvärt är varför inte kommuner och städer använder sedumtak där det är mycket trafik. Om 
man ser till buller nivån i städer på grund av bilar så dämpar det en större del av ljud då det inte 
studsar lika mycket som takpannor. Dessutom är sedumtak ett mer miljövänligt alternativ och 
då det tar vara på mer av regnvatten så kan det enligt mig vara ett bra sätt att minska 
överflödigt vatten på gator.  
 
Med tanke på alla föroreningar som finns i luften i större städer så tycker jag det är ett bättre 
alternativ då sedumtaket tar upp en del av föroreningar. 
 
Jag känner själv att detta skulle vara en metod på tak som jag själv gärna skulle använda om jag 
någon gång ha tillfälle att bygga ett eget tak. 
 
Sedumtak kostar lite mer än tak med råspånt, papp och takpannor. Det som gör att sedumtak 
blir dyrare beror på dräneringssystemet. Beroende på vilket dräneringssystem man använder så 
blir slutprodukten dyrare. Men om man ser till livslängden så har man att billigare tak. Man gör 
en större investering på sedumtaket men eftersom det håller längre så blir kostnaden ungefär 
lika hög för de olika taken på längre sikt. Så det beror på vad man har för framtidsplaner med 
sitt hus och hur länge man vill bo där.  
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