
2120

UTEMILJÖ 2 / 2017 UTEMILJÖ 2 / 2017

GRÖNA TAK ÄR numera en del av Torontos 
arkitekturmässiga DNA. Här finns unge-
fär 500 takträdgårdar, stora som små, och 
i staden väntas ytterligare hundratusentals 
kvadratmeter tak bli gröna under de kom-
mande åren. Detta tack vare en speciell 
lag, Green Roof bylaw, som instiftades 2010 
och kräver att alla nya, kommersiella och 
institutionella byggnader samt bostads- 
fastigheter i centrala Toronto med en 
golvyta som överskrider 2 000 kvadrat-

meter måste täcka en andel av sin takarea 
med vegetation. Minst 20 procent av den  
totala ytan ska bestå av en takträdgård. För 
byggnader över 20 000 kvadratmeter måste 
60 procent av taket vara grönt. Det är den 
enda lagen i Nordamerika som kräver och 
drar upp riktlinjer för anläggandet av gröna 
tak på nybyggnationer. 

– Toronto har skapat den mest am-
bitiösa planen för takodlingar i hela 
Nordamerika. Det ledde till en hel del mot-

stånd från fastighetsmarknaden initialt, 
men nu har fastighetsutvecklarna här verk- 
ligen tagit till sig de gröna taken efter- 
som de kan se vilka reella förbättringar  
vegetationen innebär, menar Steven Peck, 
ordförande för den Torontobaserade ideella  
branschföreningen Green Roofs for Healthy  
Cities. 

– I takt med att de lokala byggherrarna 
börjat få upp ögonen för de miljömässiga 
och ekonomiska fördelarna med takträd- 

Kanadensiska Toronto har som enda nordamerikanska stad drivit igenom en lag som innebär  
att alla större nybyggnationer måste utrustas med levande tak. Vissa byggnadsprojekt  

har fått täcka 60 procent av sin totala takyta med vegetation och takträdgårdarna  
ses numera som en självklar del av stadsbilden.   

 Jennie Dehlén

Toronto toppar 
med takträdgårdar

Att flytta upp växter på 
taket är ett effektivt sätt att 
tackla temperaturhöjningar.  
Kanadensiska studier har visat 
att gröna tak minskar stads-
temperaturen med så mycket 
som två grader. 
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En annan offentlig takträdgård är 
den på Torontos stadshus. Den 
arkitektdesignade planteringen 
är den största i sitt slag i Kanada 
och utgör en grönskande oas mitt 
bland betong och skyskrapor.   
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Flera av Torontos offentliga byggnader kröns numera av gröna tak. På bilden ses tunnelbanestationen Victoria Parks takplantering.
    FOTO:�SCOTT�TORRANCE�LANDSCAPE�ARCHITECT,�A�DIVISION�OF�FORREC�LTD



rade i en palett som skiftar från orange 
till rött när besökare går runt stads- 
husets två torn. Flera av Torontos offent-
liga byggnader har numera som rutin att 
anlägga gröna tak vid renoveringar och 
ombyggnationer. Det är därför inte fär-
re än fyra av Torontos bibliotek, två av 
stadens tunnelbanestationer och flera av 
kommunens aktivitetshus, som nu kröns 
av gröna oaser. 

DET FINNS DOCK en komplikation med 
Torontos lagstiftning: i takt med att ur-
ban odling vinner allt mer terräng runt-
om i världen har lagen faktiskt inneburit 
ett hinder för just takodling av grönsaker 
i staden. När Green Roof bylaw började 
utformas 2006 låg fokus främst på de 
gröna takens förmåga att bidra till en ned- 
kylningseffekt och minska avrinningen av 
vatten. Den regel som sätter käppar i hju-
let här är tänkt att hindra taken från att 

förfalla och kräver därför att taken måste 
ha en viss nivå av växtlighet efter tre år. 
Det fungerar sämre för den som vill odla 
grödor som växer under en viss säsong. 

TORONTOS FASTIGHETSUTVECKLARE KAN 

dessutom välja att kringgå lagen vid ny-
byggnationer och istället för att anlägga 
ett grönt tak betala en slags straffavgift, 
som för närvarande ligger på 200 kana-
densiska dollar (cirka 1 345 svenska kro-
nor) per kvadratmeter.  Dessa pengar ska 
gå till en speciell fond som hjälper exi- 
sterande byggnader att installera takträd-
gårdar. Sedan lagen infördes 2010 har det 
dock bara varit fem procent av alla bygg-
herrar som har valt bort vegetationen. 
Jane Walsh, Torontos projektledare för 
miljöutveckling, menar att ingen längre 
ifrågasätter de gröna taken.  

– De ses numera som en nödvändig 
investering om man vill bygga i Toronto.
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FAKTA

Toronto Green Roof Bylaw                             
En byggnadslag i kanadensiska Toronto 

kräver att alla nybyggnationer som över-

skrider 2 000 kvadratmeter golvyta mås-

te planera in och bygga takträdgårdar, så 

kallade gröna tak. Bostadshus lägre än 20 

meter eller sex våningar omfattas dock inte 

av lagen. Vegetationens utsträckning va-

rierar mellan 20 – 60 procent (för byggna-

der över 20 000 m2) av takytan beroende 

på byggnadens storlek. 

Lagen trädde i kraft 31 januari 2010 och un-

der perioden 1 februari 2010–1 mars 2015 

installerades 260 nya takträdgårdar. Totalt 

har Toronto i dagsläget 444 levande tak.

Toronto Green Roof Bylaw är ett led i 

stadens Climate Change Action Plan, 

ett regelverk som syftar till att reduce-

ra Torontos växthusgasutsläpp med 80 

procent till år 2050. Toronto erbjuder 

även bidrag för gröna ombyggnationer av  

redan existerande fastigheter. Ägare som 

installerar ett grönt tak får 50 kanadensis-

ka dollar (cirka 350 kronor) per m2, upp 

till maxbeloppet 100 000 dollar (cirka  

700 000 kronor).

På Toronto stads hemsida hittar man 

standarder för konstruktion av gröna tak, 

riktlinjer för hur man skapar gröna tak med 

biologisk mångfald och en karta över be-

fintliga gröna tak i Toronto: toronto.ca/ 

greenroofs/overview.htm
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gårdarna, ses de nu som en besparing sna-
rare än en utgift. 

Enligt Peck inspirerar lagens utform-
ning andra miljömedvetna städer och 
Toronto har nu blivit något av en vägvisare 
i den här snabbt växande gröna industrin. 
Han får medhåll av Torontos tidigare vice  
borgmästare Joe Pantalone, som var en 
av de främsta förespråkarna för den ban- 
brytande lagstiftningen: 

– Den här lagen har blivit en viktig del 
i kampen mot klimatförändringar, den  
representerar ett helt nytt förhållningssätt 
till de cirka 20 procent av våra städer som 
utgörs av tak. 

Inför utformningen av Green Roof by-
law lutade sig Torontos stadsplanerare  

mot studier som visade att 
staden skulle spara 37 mil-
joner dollar årligen ifall 75 
procent av taken var grö- 
na. Dessutom skulle den  
så kallade urban heat island- 
effekten, eller värmeö- 
effekten, minska med så 
mycket som två grader. Och 
fördelarna är inte enbart  
miljömässiga. Långsiktigt 
kan det röra sig om rejäla besparingar  
för privata fastighetsutvecklare och  
fastighetsägare. Gröna tak förlänger 
nämligen livslängden för en byggnads 
vattentäta membran, sänker energi- 
konsumtionen och gör byggnaderna  

mer attraktiva vilket i för- 
längningen innebär en 
värdeökning.

Toronto nöjde sig dock  
inte med att lagstifta om 
gröna tak utan har även 
skapat en gigantisk fall- 
studie: en 11 000 kvadrat- 
meter stor grönskande tak- 
trädgård på Torontos stads- 
hus, City Hall. Tusentals 

kvadratmeter betong förvandlades till 
en vidsträckt äng av lila, rosa och orange 
sedumväxter, rotade i ett förplanterat tråg- 
system. Landskapsarkitekterna utveck-
lade en plan med linjära planteringar, 
med sedum, perenner och gräs arrange-

Gröna tak är dyrare att installera än traditionella men håller ofta mer än dubbelt så länge och leder snabbt till besparingar vad gäller uppvärmning, isolering 
och dagvattenhantering.     FOTO:�SCOTT�TORRANCE�LANDSCAPE�ARCHITECT,�A�DIVISION�OF�FORREC�LTD

Lagstiftningen  
har faktiskt 
inneburit  
ett hinder  

för takodling  
av grönsaker

Forskning visar fördelar med gröna tak 
FLERA UNDERSÖKNINGAR HAR visat att gröna tak bidrar till större biologisk mångfald, 
bättre ljudisolering och ger bättre luft. En av de mest omfattande studierna av gröna 
taks påverkan på samhället har utförts just i Toronto (Dunnett & Kingsbury, 2004).  
I denna teoretiska studie undersökte man vilka effekter man skulle få i Toronto om 
sex procent av stadens tak varit gröna. Här är några av resultaten: 
• Reducering av stadstemperaturen/urban heat island effect med 1–2°C. 
• En minskning av växthusgasutsläpp från byggnader med 1 717 ton samt en 

minskning på 681 ton indirekt genom reducering av urban heat island effect. 
• 30 ton luftburna partiklar fångade av växterna varje år. 
• Kapacitet att fånga upp 3,6 miljoner m3 dagvatten varje år. I jämförelse skulle det 

kosta 60 miljoner dollar att konstruera vanliga dagvattensystem för hantering av 
samma mängd vatten. 

• Energikostnader som sänks med över 1 000 000 dollar. 
• 650 000 m2 potentiell rekreationsyta, såväl privat som offentlig.
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