Pa modernatak
betar inga getter

Att ha vexter pi taket dr inte bara fijr konservativa byggnadshistoriker eller trddkramare.
Dagens grona tak dr snarare en underhillsfri
problemlosare for tak som inte lutar mer dn cirka 2-5
procent. Det grcina bestir av fetbladsvdxter och
mossa som vdxer pi ett ytterst tunt iordlager, nigot
som de gri,rdven i naturen. Den ndringsfattiga
jorden hindrar uppkomsten av ogris och andra

tegeltak. Men i gengdld fir du ett tak som efter ett
par godselgivor de fcirsta tv6 iren dr helt underhillsfritt. Och som dessutom kan gora att humlorna och
flarllarna borjar bes<ikadin boning.
Den andra nackdelen dr att det ofta blir vdldigt
dyrt att anlita en takliggare for de smi ytor som ett
villatak ir. Om man vill ldgga ett vdxt-tak pi ett
fcirrid eller en kallfarstu dr det ofta inga problem

ner genom taket.

med att g<iradet sjdlv, eftersom det inte ir si
extremt viktigt att fi det helt titt. (For den som vill

Fordelarna dr minga, nackdelarna for en privatperson dr tvi. Den ftirsta dr kostnaden. Det kostar

ldgga taket sjdlv eller odla fram det, kan
Bostadsguidenrekommendera webbsidan www.

500-1500 kr per kvadratmeter att ldgga ett
sedumtak. att idmfora med cirka 400 kr/kvm for ett

byggahus.se).

vaxter, sA det ir ingen risk att grova r6tter tringer

vdxterna och jorden, tdtt dr det absolut viktigaste
fcir en underhrlllsfri grona tak-tillvaro.
- Underlaget frir vixtlagret dr ett tdtskikt som
hiller hundra procent tdtt, sdger Per Mattsson Striby
pi Arsta Tak i Uppsala, ett fciretag som ldgger alla
slags tak. Det dr viktigt att man inte skadar
titskiktet under monteringen av takvegetationen,
Vdxtlighet pi tak har en ling tradition i Sverige
och minga andra ldnder. Det var ett billigt och
varmt takmaterial och et enkelt satr att halla
smidjuren med mat.
Numera anvdnds det frir sina milioforbdttrande
egenskaper.
bonusgrcinska.
Ett sedumtak vdger ungefdr 50 kg/kvm i vatenmdttat tillstind, ungefdr lika mycket som betongtakpannor.
Man kan forstis ocks6 anvdnda sedumlagretpi
marken. Det dr en utmdrkt lcisning frir markytor
som dr svira art komma it med grdsklipparen eller
sopborsten och f<jr de ytor som man kan behciva
96
pi men helst inte ska. Dessutom utan risk frir ogrds,
jordlagret ir fcir tunt fcir ogrdsvixterna. Sedum och
mossa til att gis pi, men man undviker det gdrna
f<ir ytan dr si vacker.

Att hilla tdtskiktet, det vill s:iga lagret under

Ett sedumtak isolerar taket frin solens nerbrytande verkan, Det "dter" sivdl buller som avgaser
och damm, och tar hand om och fcirdrdjer regnvatten. Klimatet inomhus blir bdttre eftersom
sedumtak jdmnar ut temperaturen bide sommar och
vinter. Och ndr det en giLngrivs - dven om sedumtak
kan hilla hela byggnadenslivsldngd - sii kan det
anvdndas som fyllnadsmassaeller drdnering.
Och si ir vdxt-tak vackra med sina skiftande ytor
efter irstiderna. Grrint pi sommaren som sakta blir
rridare och brunare ndr hcistenkommer. Det dr
ocksi ddrfcir det ofta anvdnds pi sm6 hus pi
bostadsgirdar. Istdllet f<ir att de som bor ett par
trappor upp ska se gria plittak fir de lite
I Uppsala finns sedumtak pi ett par stdllen, bland
annat pe de liga husen pi Bostadsrdttsfcjreningen
Grim i Luthagen. Ett annat exempel dr vissa takytor
pi Nyby servicehussom ligger i h<iid med frinstren.
Tidigare har de boende bara haft en enfdrgad takyta
att titta pi.
- Ddr kom sedumtak till sin rdtt, tycker per
Mattsson Striby. Det blev verkligen vackert.
Boktips: Sedumtak av Pdr Scjderblom.Bygga tak
av Per Hemgren.
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