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Inledning

 
Syfte

Grönytefaktor är ett verktyg för att med likvärdiga krav utforma grönska och ta vara 
på dagvatten inom kvartersmark. Syftet är att definiera och ge konkreta valmöjligheter 
för miljöbetingade kvalitetsmål för växter, fåglar och pollinatörer, så som fjärilar och 
humlor, samt att forma bra bostadsområden.

Mål

Målet är en grönskande kommun där dagvatten och grönska ses som en resurs och ger 
ekosystemtjänster. 

Effektmål:
• Använda grönytefaktorn för att beskriva och säkerställa en viss mängd ekologiskt 

effektiva ytor inom kvartersmark samt stärka hållbart byggande

• Använda grönytefaktorn för att balansera miljöbetingade krav med behovet av 
verksamheter som kontor, hotell samt skolmiljöer med ett rikt utbud av aktiviteter.

Metod

Järfällas grönytefaktor har sin grund i Berlins grönytefaktor* ”The Biotope Area Factor 
as an Ecological Parameter”.

*se referenslista s. 16
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Grönytefaktor i Järfälla 
I Järfälla kommun har denna grönytefaktor (GYF) tagits fram för att ställa likvärdiga 
krav på att utforma grönska och ta vara på dagvatten inom kvartersmark. Syftet är att 
definiera och ge konkreta valmöjligheter för miljöbetingade kvalitetsmål för växter, 
fåglar och pollinatörer, så som fjärilar och humlor, samt att forma bra bostadsområden.
Som verktyg fungerar GYF även för att säkerställa en systematisk dialog om grönska på 
kvartersmark mellan byggaktörer och kommunens tjänstepersoner.

I denna handbok beskrivs processen kring hur Järfälla jobbar med GYF, hur den 
beräknas, olika typer av krav samt hur de olika delfaktorerna i beräkningen definieras.

Tillämpning av GYF

Krav på GYF lyfts i detaljplan och ställs i samband med markanvisningavtal eller lyfts 
i exploateringsavtal. Det kan ske antingen parallellt med att en detaljplan tas fram alter-
nativt utifrån en färdig detaljplan. I samband med bygglovansökan granskas och säker-
ställs att krav på GYF uppnås.

Processerna kan skilja sig åt beroende på när detaljplanen tagits fram och om kommunen 
är fastighetsägare eller inte. Där det finns krav på GYF är det alltid byggaktörens ansvar 
att säkerställa att kravet uppnås och att redovisning av ytor som räknas in i beräkningen 
av GYF tas fram och redovisas för kommunen.

En processbeskrivning har tagits fram för att visa hur en normal arbetsordning för GYF 
kan se ut, se sida 6. Processbeskrivningen har tagits fram i samband med revideringen 
av GYF handboken 2021 och utgår från hur processen redan har fungerat sedan GYF 
introducerades i Barkabystaden. Stegen i processbeskrivningen ska ses som stöd för en 
smidig arbetsgång och en ökad transparans kring ansvarsområden och tidsramar.

Det kan finnas situationer som kräver flexibilitet i processen, projektledaren för det 
aktuella projektet ansvarar då för att kravställning och arbetssätt anpassas. Det är alltid 
byggaktören som ansvarar för att krav på GYF uppnås.
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Järfälla kommun Byggaktör

4.

5.

6.

7.

Processbeskrivning

Vid byggaktörsmöten inför bygglov

Granskning inför bygglov

Uppföljning

9.

3.

Då ett projekt påbörjad där krav på GYF ställs i 
detaljplan eller avtal ska byggaktlören inhämta 
GYF-underlag i form av handbok, beräkningsmall i 
excell och checklista för granskning. Samordnas med 
eventuellt kvalitetsprogram.

Vid tecknande av markanvisningsavtal, överenskommelse om markanvisning eller exploateringsavtal ska byggak-
tören godkänna att delge kommunen underlag för uppföljning av kvalitetskrav inklusive GYF.

I samband med  att struktur, användning och avgräns-
ning av kvartersmarken slagits fast beslutas eventuell 
anpassning av GYF-krav och kommuniceras med 
byggherren (se beskrivning av olika tillämpningar av 
GYF på sid. 8-9). Generell kravnivå är GYF 0,5.

Redan i ett tidigt skissarbete bör det GYF krav som 
ska uppnås  i beräkningsmallen som stöd i gestalt-
ningsprocessen. Olika gestaltningar ska kontinuerligt 
stämmas av med kommunen för att uppnå uppsatta 
krav.

På byggaktörsmöten finns miljöplanerare tillgänglig för 
att följa upp och stödja arbetet med GYF. 

Under skissarbete och projektering ska krav på GYF 
beaktas tillsammans med övriga miljö- och kvalitets-
krav t.ex. tillgänglighet, brand och buller. 

Vid mitten av projekttiden hålls ett temamöte kring gestaltning av gård och andra ytor som kan ingå i GYFen.  

I samband med temamöte ska ett utvecklat förslag på 
vilka ytor som ingår GYFen skickas till projektledaren.

Miljöplanerare finns tillgänglig för att svara på frågor 
angående GYF handbok, avvägningar och redovisning 
av GYF.

Två månader innan inlämningsdatum för bygglov-
handlingar ska datum för granskning av GYF bokas in 
med miljöplaneraren. Granskningshandlingar för GYF 
ska lämnas in en månad innan inlämningsdatum för 
bygglovhandlingar.

Miljöplaneraren har 10 arbetsdagar för att granska GYF 
beräkning samt underlagshandlingar efter att kompletta 
granskningshandlingar levererats.

Granskningshandlingar ska innefatta beräkning 
av GYF i kommunens excelmall samt ritningar och 
beskrivningar för samtliga ytor och uppgifter som 
redovisas i beräkningsmallen (se checklista på sid 17)

Godkänd beräkningsmall för GYF samt ritningar ska 
bifogas bygglovshandlingarna.

Byggaktören ska inför ansökan om slutbesked samt 24 månader efter färdigställt projekt säkerställa att de ytor som 
räknats in i GYF har etablerats och sköts på lämpligt sätt samt skicka in redovisning av detta till kommunen.

8.

Kommunens ansvar Byggaktörens ansvar Gemensamt arbete

1.
I detaljplaner

I framtagande av nya detaljplaner bör GYF lyftas som 
verktyg för att säkerställa grönska på kvartersmark. I 
första hand rekommenderas att ha med krav om GYF, 
men hänvisa detaljerna till aktuell GYF handbok för att 
undvika att låsa fast kravet vid tekniska lösningar som 
kan bli daterade. Generell kravnivå är GYF 0,5.

Är kommunen fastighetsägare kan GYF avtalas i mark-
anvisningen, i annat fall bör GYF lyftas i exploaterings-
avtal eller annan typ av överrenskommelse.

2. Önskar kommunen använda GYF där detaljplan redan är antagen kan krav ställas i avtal eller annan överrens-
kommelse. Viktigt är att redan i tidigt skede ha en dialog med byggaktören och lyfta GYF som ett verktyg för ett 
gemensamt mål om en god bebyggd miljö och hållbarhet.
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Beräkning av grönytefaktorn

Grönytefaktorn (GYF) räknas ut som förhållandet mellan en tomts ekoeffektiva yta och 
den aktuella tomtens totala yta.

De ekoeffektiva ytorna är olika delytor inom tomten som ges ett värde mellan 0,0 och 
1,0 beroende på vilka förutsättningar de erbjuder för växtligheten och den lokala dagvat-
tenhanteringen. Exempelvis innebär ett krav om att grönytefaktorn minst ska vara 0,5 
att om halva tomten bebyggs måste den andra halvan vara gröngjord med växtbäddar på 
naturlig mark – alltså inte underbyggda. Om den naturliga marken minskar måste detta 
kompenseras genom att anlägga växtbäddar på bjälklagskonstruktioner och anlägga 
gröna tak m.m.

För att få fram talet för faktorberäknad yta multipliceras antalet m² ekoeffektiv yta med 
aktuell faktor. Efter att ha adderat alla de faktorberäknande ytorna divideras den totala 
ytan med den totala tomtstorleken, detta görs i kommunens beräkningsmall i excel.

(m2ekoeffektiv yta a • faktor) + (m2ekoeffektiv yta b • faktor) + (m2ekoeffektiv yta c • faktor)
m2total tomtstorlek

Ekoeffektiv yta = summan av alla gröna ytor, 
träd, buskar och tilläggsfaktorer.

Kvarterets, tomtens alternativt fastighetens 
area (fotavtryck)

Krav för grönytefaktor

Målet med grönytefaktorn är en grönskande kommun där grönska och lokalt omhän-
dertagande av dagvatten ses som en resurs. Därför bör en hög grönytefaktor alltid efter-
strävas. Vidare är det kommunens önskan att arbetet med grönytefaktor ska inspirera till 
kreativa gestaltningsuttryck och att stödja samarbete mellan ekolog/biolog, landskaps-
arkitekt, husarkitekt och andra kompetenser.  

Grönytefaktorn används i detaljplaneprocessen för olika typer av exploaterings- och 
ombyggnadsprojekt; bostäder, kontor, handel, skola/förskola, verksamheter och småin-
dustri. Generell kravnivå för GYF i Järfälla är 0,5 vilket är utgångspunkten i markan-
visning och avtal. Beroende på utformning och förutsättningar kan en lägre nivå vara 
motiverat, exempelvis då en förskolas behov av ytor behöver prioriteras. Kravet kan 
även variera mellan olika projekt beroende på typ av verksamhet och plats i kommunen.
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Beslut om anpassning av nivå av grönytefaktor som ett specifikt kvarter ska uppnå 
tas av kommunen i samband med startmöte för bygglov. Ändras förutsättningar under 
projektets gång och skäl till en lägre GYF inte längre är aktuella ska målsättningen 
återgå till den generella kravnivån 0,5. Nedan är vägledande exempel för miniminivåer 
för vanliga kvarterstyper. Vid öppna kvarter, kvarter med stor andel förgårdsmark eller 
andra förutsättningar kan andra nivåer vara aktuellt vilket stäms av med miljöplanerare 
och beslutas av projektledare.

GYF:
0,5

GYF:
0,4

Bostadskvarter

Bostadskvarter med hotell eller kontor

Bostadskvarter med integrerad förskola

I kvarter som domineras av bostadsbebyggelse är 
miniminivå för grönytefaktor 0,5. Detta gäller även då 
detaljhandel eller kommersiella verksamheter integreras 
i våningsplan. För att kunna uppnå angiven grönyte-
faktor bör inte kvarteret bebyggas mer än 50-70 %.

Där ett hotell- eller kontorskomplex utgör en del i ett 
bostadskvarter kan tätheten inom kvarteret bli större än 
i ovan fall. I dessa fall är miniminivån för grönytefaktor 
0,4. 

I bostadskvarter där en förskola integreras i kvarteret kan 
förskolans behov av ytor för lek och pedagogisk verk-
samhet göra att andelen grönyta kan behöva anpassas. I 
dessa fall är miniminivå för grönytefaktor 0,4. 

GYF:
0,4

GYF:
0,45

Friliggande förskola

För tomter med friliggande förskolor kan behov av ytor 
för lek och pedagogisk verksamhet göra att andelen 
grönyta kan behöva anpassas. I dessa fall är miniminivå 
för grönytefaktor 0,45. 

Friliggande skola

För skolor tillämpas miniminivå för 
grönytefaktor 0,4 för att ge plats åt barns 
behov av sociala rörelselekar och aktivi-
teter. 

GYF:
0,4

Verksamhetstomt

För kvarter med enbart kontor, hotell och verksamheter 
där en mycket stor del av kvarteret oftast är bebyggt 
(över 70 %) är miniminivån för grönytefaktor 0,3. Detta 
gäller även för industri-, storskalig handel och företags-
områden med stora användningskrav på öppna ytor.

GYF: 0,3
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Grönytefaktor special
I vissa detaljplaner eller kvarter är det inte möjligt eller lämpligt att använda grönytefak-
torn, exempelvis på grund av säkerhetsaspekter, kulturmiljövärden m.m. Grönytefaktor 
är inte heller lämpligt när en mycket liten del av en fastighet med mycket naturmark 
ska bebyggas då modellen kommer ge en mycket hög GYF. I dessa fall behöver istället 
behovet av anpassning eller ekologisk kompensation ses över.

Istället för krav på en grönytefaktor kan kommunen i dessa fall föreslå någon typ av 
åtgärd avseende grönska eller dagvatten som är anpassad till projektets förutsättningar 
och läge. Det kan handla om att bevara eller plantera träd, anlägga grönt tak, grön vägg 
eller annan typ av grönska. Beslut om detta tas i samband med att detaljplan tas fram 
alternativt i samband med markanvisning. Beslutet ska stämmas av med miljöplanerare 
och tas av projektledare för detaljplan alternativt exploatering. 

Avsteg
För att lösningarna ska bli de bästa för den enskilda platsen behover viss flexibilitet i 
användandet av GYF. Då modellen har ett begränsat antal faktorer kan avsteg behöva 
göras. För att säkerställa transparens mellan olika projekt behöver eventuella avsteg 
och tolkningar stämmas av med miljöplanerare och projektledare i god tid inför bygglo-
vinlämning och registreras i projektets handlingar. Avsteg ska vara tydligt motiverade 
utifrån platsens och projektets förutsättningar samt säkerställa att krav inte minskats 
utan att det handlar om lokal anpassning.

Grönytefaktor och gestaltning
GYF som verktyg tar bara hänsyn till att olika gröna ytor och tilläggsfaktorer säkerställs 
inom kvarteret, i beräkningen tas ingen hänsyn till hur de är gestaltade eller var de är 
placerade. Samtidigt har gestaltning och placering stor påverkan på hur miljöer upplevs 
och fungerar. Tillgång till ljus och vatten är viktigt för hur grönskan kan etableras och 
växa och gröna tak på lägre nivåer och komplementsbyggande bidrar till att utsikten 
från boende och lokaler är grönare. Gestaltning av friställda balkonger kan öka förutsätt-
ningarna för stora växtbäddar och materialval med lång hållbarhet ökar förutsättningar 
att inte grönska tas ner i samband med reperationer. Då det målet med GYFen är en 
grönskande kommun är gestaltning och materialval centralt för att säkerställa grönska 
på kvartersmark på lång sikt. GYF som verktyg ska därmed ses som en möjlighet att på 
ett tidigt stadium diskutera dessa frågor och GYF kravet ska ses som en miniminivå att 
förhålla sig till.

Grönytefaktor och växtarter
I GYF modellen ges en högre värde till träd som har prydnadsvärde alternativt särskilt 
värde för biologisk mångfald och pollinering genom att vara exempelvis bärande eller 
tidigblommande. I övrigt ser kommunen gärna att växtval görs med hänsyn till omgi-
vande biotoper och både har estetiska och ekologiska värden, gärna med tanke på hela 
året och skiftande säsonger. Växter på EU:s förbudslista, EU-förordningen 1143/2014 
över invasiva främmande arter får inte föreskrivas. Inte heller arter som är klassade som 
mycket hög risk i Artdatabankens klassificering av främmande arters effekt på biologisk 
mångfald i Sverige får användas.
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Beskrivning av ekoeffektiva ytor
Den ekoeffektiva ytan utgörs av de ytor inom ett kvarter som utformats enligt nedan 
angivna krav. 

1,0 Naturmark

Bevarad markvegetation.

Vattenytor

Bevarade eller nyskapade vattenytor, dammar eller 
vattendrag. 

Nyskapade vatten ska ha en permanent vattenyta 
minst 6 månader om året.

1,0

Naturmark och vatten

1,0 Nyanlagd grönska på mark (ej underbyggd)

Nyanlagd grönska på mark kan bestå av perenner, 
buskar och gräsmattor. Vid anläggning av ytan 
behöver säkerställas att planteringen ej skär av eller 
försvåra kontakten mellan växtbädden och under-
liggande jord på ett sätt som gör att växtlighetens 
långsikta utveckling äventyras. Växtbädden ska ge 
förutsättningar för en naturlig infiltration och perko-
lation till grundvattnet. Om växtbädden inte har 
förutsättningar att ha kontakt med grundvattenet ska 
ytan räknas lika som grönska på bjälklag. 

Växtval och gestaltning bör vara anpassad till de 
lokala förutättningarna om omgivande miljöer. 

Gräsmattor bör utformas med en tillräckligt storlek 
för lek och spel.

Exempel på ytor:
Grönska på mark 
Regnväxtbädd på mark 
Odlingslåda på mark 
Multifunktionell yta på mark

Anlagda ytor
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0,8

Exempel på ytor:
• Gröna tak
• Växtbädd på bjälklag t ex 

rabatter, regnväxtbäddar, 
odlingslådor, 
balkongväxtbäddar

• Hårdgjorda ytor

Skelettjord för träd i hårdgjorda ytor ≥ 800 mm djup

Avser skelettjordar och luftigt förstärkningslager 
och/eller bärlager med hög porositet med betong- och 
naturstensplattor samt luft- och  dagvattenbrunnar.

Halvöppna till öppna hårdgjorda ytor på skelettjordar 
≥ 600 mm djup

Avser ytor med gräsarmerad betong- eller natursten, 
öppen asfalt, grus, singel, sand, trädäck och andra ytor 
med hög genomsläpplighet för dagvatten anlagda på 
skelettjordar ≥ 600 mm djup.

0,6

Mark på bjälklag

Mark på bjälklag avser tak till garage och parke-
ringshus, terrasser och tak på hus, balkonger etc. Till 
växtbäddsdjupet räknas endast det som är möjligt 
för växternas rötter att tränga in i och som är biolo-
giskt aktivt. Överbyggnader under rotspärr av t.ex. 
gummiduk får inte räknas in i växtbäddstjockleken. 
Ej heller isoleringsmaterial typ frigolit som inte är 
möjligt för rötterna att växa in i. Däremot dränerings-
skikt av t.ex. lecakulor eller grus kan ingå i växt-
bädden om det inte avgränsas av rotspärr. 

0,8 Gröna tak

Allt från tunna sedummattor med torktålig växtlighet  
till biotoptak, vilka används som ytskikt på tak istället 
för, eller som komplement till andra ytskikt. Taken 
räknas med verkligt antal kvadratmeter takgrönska  
(inte takens projektion på marken).

Halvöppna till öppna hårdgjorda ytor

Avser ytor med gräsarmerad betong- eller natursten, 
öppen asfalt, grus, singel, sand, stenmjöl, trädäck och 
andra ytor med hög genomsläpplighet för dagvatten. 
Trädäck får ej vara placerade över hårdgjorda ytor.

Hårdgjorda ytor med fogar

Avser traditionellt lagda platt- och stenytor, som 
betongplattor och natursten med normala fogar 
fogade med sand som ger en viss genomsläpplighet 
för dagvattnet.

0,4

0,2
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Nyplanterade större träd

Faktorn räknas för en schablonyta om 25 m2 plante-
ringsyta/träd vid ett stamomfång ≥ 25 cm 1,30 meter 
över mark. Växtbädden behöver vara minst 30 m3.

Bevarade träd

Avser bevarade träd. Faktorn räknas för en scha-
blonyta om 25 m2 yta/träd vid ett stamomfång ≥ 40 
cm 1,30 meter över mark. Krona, stammar och rötter 
ska skyddas med skyddsåtgärder under markarbete 
och byggen. Vid behov ska en fackmannamässig 
beskärning genomföras innan anläggning

Bevarade solitärbuskar eller högbuskar

Avser bevarade buskar. Faktorn räknas för en scha-
blonyta om 5 m2 yta/buske. 

0,5

0,6

0,3

Gröna tillägg

Växtbädd på bjälklag 600-800 mm djup0,8

Växtbädd på bjälklag 400-600 mm djup0,6

Växtbädd på bjälklag <400 mm djup0,4

Nyplanterade mindre träd

Faktorn räknas som ovan vid ett stamomfång ≥ 14 cm 
1,30 meter över mark. S.k. ”buskträd”, dvs. mindre 
flerstammiga träd som naturligt blir minst 4 m höga, 
får räknas som nya små träd under förutsättningarna 
att de planteras i en storlek på minst topphöjd 2,5 m, 
samt att växtbäddens djup motsvarar de krav som 
ställs för träd. Motsvaras inte dessa krav räknas det 
som en solitär buske. Växtbädden behöver vara minst 
15 m3.

0,4

Bevarade träd och buskar får räknas på en yta som är 
bevarad naturmark.
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Solitärbuskar 

Faktorn räknas för en schablonyta om 5 m2 plante-
ringsyta/buske.

0,2

Kläng och klätterväxter högre än 2 m

Faktorn räknas för en väggyta med 2 m bredd per 
planta gånger den höjd som plantan bedöms vara efter 
plantering och uppbindning, avrundad nedåt till jämt 
antal meter. Exampel 1: om fyra plantor planteras och 
binds upp på en 2 meter hög mur ska 4*2=8 läggas 
in i beräkningsmallen. Exempel 2: Planteras 2 klätter-
växter vid en 3 meter lång vajer eller stolpe ska 2*3=6 
läggas in i beräkningsmallen. 

0,2

0,2 Gröna väggar/biotopväggar

Faktorn beräknas för den yta av väggen som täcks av 
växtsubstrat.

Nyplanterade större träd med värde för prydnad eller 
biologisk mångfald

Faktorn räknas som ovan för en schablonyta om 25 m2 
planteringsyta/träd vid ett stamomfång ≥ 25 cm 1,30 
meter över mark. För att få det högre värdet ska trädet 
vara bärande eller tidigblommande eller ha ett särskilt 
prydnadsvärde exempelvis magnolia. Denna faktor 
behöver stämmas av med miljöplaneraren i god tid 
samt motiveras i beräkningsmallen och styrkas med 
växtlista. Växtbädden behöver vara minst 30 m3.

0,55

Nyplanterade mindre träd med värde för prydnad eller 
biologisk mångfald

Faktorn räknas som ovan vid ett stamomfång ≥ 14 cm 
1,30 meter över mark. Denna faktor behöver stämmas 
av med miljöplaneraren i god tid samt motiveras i 
beräkningsmallen och styrkas med växtlista Växt-
bädden behöver vara minst 15 m3.

0,45
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Blå tillägg (koppling till lokalt omhänder-
tagande av dagvatten)

Avvattning av täta och hårdgjorda vägar

Varje kvadratmeter av tät och hårdgjord gångyta där 
ytvattnet rinner till och bevattnar en vegetationsyta 
inom kvartersmarken.

0,1

Avvattning av takytor

Kvadratmeter av takyta där ytvattnet dräneras bort till 
en vegetationsyta. För att kunna räknas med i GYF:en 
ska vattnet kunna infiltreras till grundvattnet. Leds 
det till bevattningssystem på bjälklag ska faktorn 
”Uppsamlig av regnvatten för bevattning” nedan 
användas. 

0,2

0,4
balkongväxtbädd
≥ 400 mm djup

0,8
gröna tak 0,4

Balkong friställd från 
fasad med växtbädd 
≥ 400 mm djup

0,8
beväxt markbädd 
på bjälklag
≥ 800 mm djup

1,0 
beväxt
markbädd 
på mark

0,2 
biotopvägg

0,2
uppsamling av takvatten 
som infiltreras i marken0,8

växtbädd på bjälklag 
≥ 800 mm djup

0,4
växtbädd på bjälklag 
200-600 mm djup

1,0
multifunktionell 
yta, tillfälligt vatten-
magasin på mark

1,0
grönska på mark som är 
djupberabetad 

skala 1: 200 /A4

Grönytefaktor i Järfälla

1,0 
vattenyta 
på mark

0,6
växtbädd på bjälklag 
600-800 mm djup

0,8
odlingslådor
≥ 800 mm djup

0,4
fullvuxet träd på 
bjälklag,  so ≥ 35 cm

0,2
kläng- och klätterväxter

pelare under träd

ARBETSMATERIAL

dränering

Uppsamling av regnvatten för bevattning*

Tilläggsfaktor ytor som avvattnas till damm/magasin 
varifrån där vattnet används för att bevattna växterna. 
För magasin krävs att fördröjningsvattnet kan tas upp 
av växtligheten inom kvarteret exempelvis genom ett 
Savaq-system eller motsvarande. 

Dammen/magasinet som kopplar till bevattningssys-
temet ska rymma minst 20l per m2 avvattnad yta.

0,2

*Uppsamling och fördröjning av dagvatten för bevattning (exempel på savaq-system). 
Det viktiga är att regnvatten används till bevattning.
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Vistelseyta på gröna tak hårdgjorda ytor

Gröna tak kombinerat med hårdgjorda ytor för utevis-
telse för de boende. Högst 1:3 av den hårdgjorda ytan 
räknas.

0,6

Vistelseyta på gröna tak genomsläppliga ytor

Avser trädäck med genomsläpplighet för dagvattnet, 
alternativt leds dagvattnet till ett bevattningssystem. 
Högst 1:3 av ytan räknas.

0,8

0,4 Solcellspanel*

Räknas per kvm solcellspanel. Inte mer än 2 kvm per 
lägenhet.

Kombineras gröna tak och solcellspaneler förbättras  
solcellernas effekt genom att det gröna taket kan 
verka avkylande. Samtidigt påverkar solcellerna hur 
det gröna taket kan utvecklas och vilka arter som kan 
planteras. Där solceller och gröna tak kombineras får 
båda faktorerna användas för samma yta. 

* Solcellspanel ger grönytepoäng då de minskar CO2 utsläpp. 

Tillägg till gröna tak
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Kvarterets namn:_________________________________________________
Byggaktör:______________________________________________________
Illustrationsplan/ritning framtagna av:_________________________________

Vilket GYF krav har projektet? _______________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Checklista inför granskning av GYF

Underlag för granskningen

Illustration/ritningar för kvartersmark (marknivå, tak och sektionsritningar)
Antal filer:______________________________________________________
Filnamn:_______________________________________________________
Går växtbäddarnas djup att läsa ut ur ritningen?
Eventuell kommentar: ____________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Beräkningsmall i excel

Finns kommentarer i beräkningsmallen med hur tillgodo-
räknade ytor är märkta på illustration/ritning?

JA  NEJ   

Tillgodoräknas ytor på tak i GYFen?

Om ja, vilka filer/ritningar finns bifogade som redovisar ytorna? _________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

JA  NEJ   Ingår uppsamling av vatten för bevattning i GYFberäkningen?

Om ja, vilka filer/ritningar finns bifogade för att visa magasinens storlek och 
placering samt bevattningssystemets funktion?

______________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Övriga kommentarer

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

JA  NEJ   

JA  NEJ   


