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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 pollina-
törer, 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. 13
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Tillämpning av grönytefaktorn

Olika krav på grönytefaktor

Grönytefaktorn används i detaljplaneprocessen för olika typer av exploaterings- och 
ombyggnadsprojekt; bostäder, kontor, handel, skola/förskola, verksamheter och småin-
dustri. 

Kravet på vilken grönytefaktor som ska uppnås i Järfälla varierarar mellan olika projekt 
beroende på typ av verksamhet och plats i kommunen. Redovisning av grönytefaktorn 
lämnas i ansökan om bygglov. 

Grönytefaktorn ersätter inte kommunens krav på exempelvis dagvattenhantering, buller, 
brandsäkerhet, tillgänglighet samt bevarande och skydd av värdefulla träd utan utgör en 
komplettering. Grönytefaktor behandlar inte frågor som grönkompensation, ekologiska 
landskapssamband, sociala värden eller rumsliga kvaliteter.

GYF:
0,5

GYF:
0,4

Bostadskvarter

Bostadskvarter med hotell eller kontor

Bostadskvarter med integrerad förskola

I kvarter med renodlad bostadsbebyggelse tillämpas 
grönytefaktor 0,5. Detta gäller även då detaljhandel 
eller kommersiella verksamheter integreras i vånings-
plan. För att kunna uppnå angiven grönytefaktor 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 tillämpas grönytefaktor 0,4.

I bostadskvarter där en förskola integreras i kvarteret 
tillämpas grönytefaktor 0,4.GYF:

0,4

GYF:
0,45

Friliggande förskola

För tomter med friliggande förskolor tillämpas gröny-
tefaktor 0,45.
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Grönytefaktor special

I vissa detaljplaner är det inte möjligt eller lämpligt att använda den generella gröny-
tefaktorn, exempelvis på grund av säkerhetsaspekter, kulturmiljövärden m.m. 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. 

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 eller görs tät så 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 bjälklagskonstruk-
tioner, anlägga gröna tak eller ta hand om dagvatten inom kvarteret 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, allt enligt uppställningen:

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

Verksamhetstomt

Friliggande skola

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

För skolor tillämpas grönytefaktor 0,4 
för att ge plats åt barns behov av sociala 
rörelselekar och aktiviteter. 

GYF: 0,3

GYF:
0,4
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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 opåverkad markvegetation.

Vattenytor

Bevarat vattendrag.
1,0

Opåverkad naturmark

Avser bevarad natur och kulturlandskap.

1,0 Grönska på mark

Terrassen ska vara anpassad till biotopen. Den får ej 
skära av eller försvåra kontakten mellan växtbädden 
och underliggande jord på ett sätt som gör att växtlig-
hetens eller biotopens långsikta utveckling äventyras. 
Växtbädden ska ge förutsättningar för en naturlig 
infiltration och perkolation till grundvattnet. Om 
växtbädd och terrass inte utformas på ett acceptabelt 
sett, ska ytan räknas lika som grönska på bjälklag. 

Grönskan representeras av perenner, buskar samt 
gräs. Varav gräsmattan är tillräckligt stor för lek och 
spel.

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

Mark som är djupbearbetad

Avser naturlig eller återställd mark vars terrass har 
djupbearbetats med diagonalgrävning.
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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   
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 och andra ytor med 
hög genomsläpplighet för dagvatten.

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 således inte räknas in i växtbäddstjock-
leken. Ej heller isoleringsmaterial typ frigolit som 
inte är möjligt för rötterna att växa in i. Däremot 
dräneringsskikt av t.ex. lecakulor eller grus kan ingå i 
växtbädden 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 
och inte med yta enligt takens projektion på marken.

Växtbädd på bjälklag 600-800 mm djup0,8

Växtbädd på bjälklag 400-600 mm djup0,6
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Balkong friställd från fasad med växtbädd 
≥ 400 mm djup

Från fasad friställda balkonger där hela balkonggolvet 
består av en växtbädd på minst 400 mm djup. Se bild 
på s. 11.

Faktorn räknas per kvadratmeter balkongväxtbädd.

0,6 Växtbädd på bjälklag för träd i hårdgjorda ytor  
≥ 600 mm djup

Avser växtbädd med skelettjord, luft- och regn-
brunnar

Halvöppna till öppna hårdgjorda ytor

Avser ytor med gräsarmerad betong- eller natursten, 
öppen asfalt, grus, singel, sand och andra ytor med 
hög genomsläpplighet för dagvatten.

Hårdgjorda ytor med fogar på lastbärande jordar

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

0,4

Friställd balkong

Trädäck över genomsläppliga ytor

Avser trädäck med genomsläpplighet till dränerings-
lager, alternativt leds dagvattnet till ett bevattnings-
system.

0,4

Täta ytor

Asfalt och betong som inte har någon form av växt-
bädd och som inte släpper igenom dagvatten.

0,0
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Prydnadsträd

Faktorn räknas för en yta av högst 25 m2 plante-
ringsyta/träd. Med prydnadsträd avses en mindre 
trädsort, exempel paradisäpple, magnolia, japansk 
lönn. Stamomfång ≥ 14. cm.

Bevarade träd

Avser bevarade träd. Faktorn räknas för en yta av 
högst 25 m2 yta/träd.

Bevarade högbuskar

Avser bevarade högbuskar. Faktorn räknas för en yta 
av högst 5 m2 yta/buske. 

Solitärbuskar

Faktorn räknas för en yta av högst 5 m2 planteringsyta/
buske.

0,4

0,5

0,3

0,2

Gröna och blå tillägg

Kläng och klätterväxter högre än 2 m

Faktorn räknas för en väggyta med 2 m bredd/planta 
gånger den höjd som plantan når efter plantering och 
uppbindning, avrundad nedåt till jämt antal meter. 
Alternativ räknas 2 klätterväxter per friställd konstruk-
tion. Alternativ fristående murgrönskärm.

0,2
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0,2 Biotopvägg

Faktorn beräknas för biotopväggens yta.

Avvattning av täta och hårdgjorda vägar

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

0,1

Uppsamling av takvatten som infiltreras i marken

Varje kvadratmeter av takyta där ytvattnet dräneras 
bort till en vegetationsyta eller samlas upp i ett magasin 
kan vägas med en faktor på 0,2. Vattnet ska infiltreras 
till grundvattnet. Se  mer utförligt i bild s. 11. 

Uppsamling och fördröjning av dagvatten*

Tilläggsfaktor för tak, trädäck och hårdgjorda ytor som 
avvattnas till damm/magasin och där vattnet används 
för att bevattna växterna. Faktorn räknas genom att 
magasinet kan ta emot 20 l  per kvm hårdgjord yta. 

0,2

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 och fördröjning av dagvatten för bevattning. Det kan var enligt ovan beskrivet 
system eller liknande. Det viktiga är att regnvatten används till bevattning.
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Positiv vistelseyta på gröna tak

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

0,6

Positiv vistelseyta på gröna tak

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

0,8

0,4

Solcellspanel*

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

Solcellspanel på sedumtak

Takyta med kombination av vegetation och 
solcellspanel. Sedumtak kyler ned och förbättrar 
solcellernas effekt samtidigt som sedumtak renar 
och fördröjer dagvatten. Räknas per kvm sedumtak 
0,8 + solcellspanel 0,4 per kvm. Inte mer än 2 kvm 
solcellspanel per lägenhet

0,4

* Solcellespanel ger grönytepoäng då de minskar CO2 utsläpp. 

Tillägg till gröna tak
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