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Sammanfattning  
I takt med att klimathoten mot vår planet ökar raskt, ökar också människors egna engagemang 

för att lösa problematiken. I städerna finns det initiativ med målsättningen att skapa en bättre 

framtid för jorden än den som idag spås. Problem med överbelastade dagvattensystem och 

långa mattransporter i städerna är två klimathot som bl.a. kan avhjälpas med lokalt 

omhändertagande av dagvatten respektive stadsodling. Därför kommer följande rapport att 

avhandla hur det på bästa sätt kan utformas en odlingsvägg inomhus som tar hand om 

nederbördsvatten från byggnadens tak i projektet Haningeterrassen.  

 

För att lösa uppgiften har litteraturstudie, studiebesök och intervjuer varit underlag för arbetet 

som även har innehållit en fallstudie. Detta för att få en bättre inblick i hur hela väggen och 

systemet bör utformas för en specifik byggnad, i vårt fall ett hus i projektet Haningeterrassen.  

 

Målet med projekt har varit att ta fram ett förslag på en byggteknisk lösning på en grön vägg 

inomhus som kan hantera nederbörd m.h.a. planterade nyttoväxter exempelvis sallad, tomat 

och basilika. Där följande frågor har besvarats för den utvalda byggnaden i Haningeterrassen: 

 Hur kan en grön vägg bli ett verktyg för människor att använda som en del i den hållbara 

staden? 

 Hur utformas en grön vägg som bevattnas med nederbörden från byggnadens tak? 

 

Nyttoväxterna bidrar till stadens hållbara utveckling genom att minska mattransporter till staden 

för väggens brukare. Och utnyttjandet av nederbörd bidrar till stadens hållbara utveckling 

genom att minska belastningen på stadens dagvattensystem.  

Viktigt att poängtera är att denna vägg enbart är en förslagsskiss och en fortsättning på projektet 

är önskvärd. 

 

Nyckelord: 

Grön vägg, växtvägg, vertikal odling, vertikalt växthus, stadsodling, dagvatten, LOD, Ekologisk 

hållbarhet  



 
 

Abstract 
Whilst the climate threat on earth increases, people’s own involvement in the issue increases 

with it. Several initiatives exist in the cities with the objective to create a better future for the 

earth than what is predicted today. Problems with overburdened stormwater systems and long 

transport distances for food are two of these climate threats that can be decreased with local 

management of stormwater respectively urban farming. Therefore the following report will 

examine the preferable way to create an interior wall for cultivation that is irrigated with pre-

stored precipitation from the roof of a specific building in the project Haningeterrassen. 

 

For solving the task, literature studies, study visits and interviews have been the foundation for 

the work, which also have included a case study. This to get a better insight in how the whole 

system and a green wall should be designed for a specific building, in our case a house in the 

project Haningeterrassen.  

 

The goal with the project has been to form a proposal of a design solution of a green inner wall 

that can manage precipitation with planted culturing plants for example lettuce, tomato and 

basil. The following questions have been answered for the chosen building in Haningeterrassen:  

 How can a green wall become a tool for the average person to use as a part of the 

sustainable city?  

 How is a green wall best designed for managing the precipitation that lands on its 

building’s roof by being irrigated with it?   

 

The culturing plants in the wall contribute to the city’s sustainable development by reducing long 

transport distances for food for the users of the wall. And the usage of precipitation contributes 

to the city’s sustainable development by reducing the burden on the city’s stormwater systems.  

It is important to acknowledge that this green wall only is a proposal sketch. A continuation of 

the project is desirable.  

  



 
 

Förord 
Följande rapport är en del av examensarbetet om 15 högskolepoäng på Kungliga Tekniska 

Högskolans högskoleingenjörsprogram Byggteknik och Design. Examensarbetet har bedrivits I 

samarbete med Centrum för Hälsa och Byggande (CHB). Examensarbetet har haft som ambition 

att vara del av utvecklingen för den hållbara staden. En odlingsvägg som bevattnas med 

nederbörd från byggnadens tak, innebär att de boende kan erbjudas ett effektivt verktyg som 

ger delaktighet i det hållbara samhället.        

 

Vi vill framföra tack till vår handledare Eva-Lotta Johansson Thunqvist på CHB/STH (Skolan för 

Teknik och Hälsa) som varit ett stort akademiskt stöd under processens gång.  

 

Under den inledande fasen har flera kontaktpersoner varit till stor hjälp för arbetets fortsättning. 

Vi vill därför tacka: 

Johan Thiberg och Anna Pettersson på företaget Veg Tech 

Hans Andersson och Johan Svensson på företaget Green Fortune  

Professor Sture K M Holmberg på institutionen för strömnings- och klimatteknik på KTH 

 

Tack även till vår examinator Per-Magnus Roald, programansvarig för Byggteknik och Design på 

KTH.  
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Ord- och begreppsförklaring  

 
Avloppsvatten Vatten i regel förorenat som vanligtvis avleds i rörledningar. 

Kan vara en kombination av spillvatten, dagvatten och 

dränvatten. 

 

Bräddning Avloppsvatten som vid höga flöden avleds via bräddavlopp till 

närliggande vattendrag. 

 

Community Gardens Bitar av mark som görs om till trädgårdar vilka sköts 
gemensamt av en grupp människor. 
 

Dagvatten Regn- och smältvatten från t.ex. tak och gator. 

 

Dränvatten Oönskat yt- eller grundvatten som infiltreras och bortförs från 

ett område.   

 

Ekosystem En modell över ett avgränsat område av naturen som valts att 

betraktas som ett system. 

 

Guerilla Gardening En typ av politisk icke-våldsam direkt aktion som används av 
bland annat ekologister. Innebär att aktivister tar över en bit 
land de inte äger och planterar på den. Målet kan vara att 
återta land vilken aktivisterna anser vanvårdad eller fel använd 
och bruka den på annat vis. 
 

Infiltration Vattnets nedträngande i marken. Förutsättningarna för 

infiltrationen i marken varierar med jordart, -struktur, 

vegetation, nederbördstyp samt jordens vattenhalt vid 

nederbördens start. 

 

Intensitet Inom fysiken en storhet som kan användas vid beskrivning av 

hur kraftigt ett regn är.   

 

Nederbördsvatten Vatten som kan vara både smält- och regnvatten. 

 

Recipient Mottagare av vatten. Exempelvis en sjö eller ett vattendrag. 

 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Politik
http://sv.wikipedia.org/wiki/Direkt_aktion
http://sv.wikipedia.org/wiki/Ekologism


 
 

Reningsverk 

 

Anläggning som har till uppgift att rena vatten från diverse 

föroreningar. 

 

 

Spillvatten 

 

Indelas vanligtvis i svartvatten och gråvatten. Svartvatten är 

vatten från toaletter och gråvatten är smutsigt vatten från 

badkar, dusch, kök och tvätt. 

 

Substrat Det underlag eller material som växter, svampar, lavar, 

bakterier och vissa ryggradslösa djur växer eller lever på eller i. 

 
Urban farming Den engelska översättningen av stadsodling. Innebär att odla, 

producera och i vissa fall även distribuera matvaror i städer.  
 

Tappvatten Samlingsbeteckning för varmvatten och kallvatten av 

dricksvattenkvalitet.   

 

Vattenkretslopp Vattnets kontinuerliga flöde mellan havet, atmosfären, 

vattensamlingar på land, grundvatten och levande organismer. 

Ytavrinning Vatten som rinner på markytan. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Att bygga miljövänligt idag är inte något nytt. Men att det som byggs i nutid kan bli en del av 

kretsloppet har i byggbranschen inte belysts. Med tanke på att byggnaderna som projekteras 

idag planeras att stå kvar i 50-100 år kommer de att påverka sin omgivning i lika många år. Syftet 

med examensarbetet blir därför att bidra till en del av detta kretsloppsloppstänk genom att 

projektera en odlingsvägg för inomhusbruk som bevattnas med nederbördsvatten från 

byggnadens tak. 

1.1.1 Vattnets historia i staden  

Till följd av urbaniseringen i städerna uppstod problem med hanteringen av nederbörd som 

drabbade inte minst de naturliga recipienterna. Den ökande mängden hårdgjorda ytor i städerna 

innebar att platser där det innan skett naturlig infiltration av nederbördsvatten via marken, sakta 

försvann. Nederbördsvattnet, vilket består av regnvatten och smältvatten, tvingades finna nya 

vägar. För detta ändamål grävdes diken som förde vattnet bort från staden. Med tiden 

utvecklades dikena till att enbart bestå av ledningar som tillsammans med avloppsvattnen fördes 

till närmaste recipient. Vattnet i de kombinerade ledningarna renades alltså inte innan det 

släpptes ut i närmaste recipient, vilket i förlängningen inte var hållbart (Lidström, 2012). 

 

Sveriges första reningsverk byggdes under mitten av 1900- talet, för behandling av förorenat 

vatten. Spill- och dagvatten renades innan det släpptes ut i vattendrag igen. Föroreningen av 

recipienterna minskade alltså, men nya problem uppkom. Intensivare regnperioder gjorde att de 

kombinerade ledningarna inte hade kapacitet nog att ta hand om de ökade vattenflödena. 

Återigen ställdes staden inför problem, reningsverken hade svårt att hantera de plötsliga 

uppkomsterna av massiva vattenflöden och ledningarna översvämmades. Separata 

ledningssystem byggdes för att hantera dagvatten i städerna. Dagvatten och avloppsvatten 

fördes bort i separata ledningar, där spillvattnet gick till reningsverken och dagvattnet förs ut till 

närliggande recipient. På sådant vis var det möjligt att dimensionera spillvattenledningarna för 

ett mer konstant flöde utan att behöva beakta påverkan av nederbördens intensitet (Lidström, 

2012). 

 

Den 30 juni 2005, togs ett regeringsbeslut då en särskild utredare fick i uppdrag att kartlägga det 

svenska samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar samt regionala och lokala 

konsekvenser av dessa förändringar. En kommitté av experter inom området tillsattes 

och utredningen presenterades i statens offentliga utredningar “Sverige inför 

klimatförändringar- hot och möjligheter”. Rapporten visar att antalet dagar med kraftig 

nederbörd har ökat under vintern, hösten och våren i stort sett i hela Sverige. Lokala intensiva 

regnperioder, vilka framförallt förekommer under sommarmånaderna, har ökat över hela landet. 

I västra Götaland, sydvästra Svealand och nordvästra Norrland förekommer höga flöden av 

smältvatten under våren då snön smälter. Effekterna av dessa höga skyfall och ökade 
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vattenflöden kommer att ha stor påverkan på framtidens vattenledningar (Miljödepartementet, 

2007). 

 

Intresset för att finna lösningar och lyfta fram dagvattnet som ett positivt inslag i stadsmiljön 

ökar. Vattnet skall ses som en resurs i samhället istället för en belastning. I länder där bristen på 

råvatten i allt större takt ökar har intresset av vattenanvändandet varit extra stort. Det har 

projekterats lösningar på uppsamlingstanker som samlar upp framförallt regnvatten från tak och 

sedan använder det i olika bevattningssystem (Herbert och Erikson, 2009). Studier har gjorts på 

kvalitén av regnvatten uppsamlat från tak. Ett för arbetet relevant exempel kommer från 

Norrköping. Efter provtagningar konstaterades det att regnvattnet är ofarligt till många 

användningsområden, även som dricksvatten. Däremot används det inte till detta ändamål då 

vattnet kan innehålla en låg koncentration patogena mikroorganismer (Villarreal och Dixon, 

2005). En annan studie gjord på Gotland, visade också att mikroorganismerna var problemet vid 

användning av regnvatten från tak till att dricka. Den här undersökningen kunde konstatera att 

regnvattnet under flera år använts som dricksvatten utan märkbara hälsoproblem. Likväl är 

kraven på dricksvatten höga vilket leder till att regnvatten inte kan klassas som dricksvatten, 

men för bevattning av odlingsväxter utgör vattnet inget hot (Herbert och Erikson, 2009).  

 

 I Sverige arbetar många kommuner för att kreativt lösa framtidens problem med effektiva 

dagvattenanläggningar. De flesta av Sveriges kommuner har tagit fram dagvattenprogram där 

exempelvis Lokalt Omhändertagande av Dagvatten (hädanefter LOD) förespråkas (Lidström, 

2012). LOD innebär att om möjlighet finns, skall nederbörd tas om hand så nära källan som 

möjligt. Det är en kostnadseffektiv metod som bidrar till minskade föroreningsmängder, minskad 

belastning på befintliga ledningssystem samt bibehåller grundvattennivåer. Metoden kan 

exempelvis innebära användande av infiltration via mark tack vare växters förmåga att uppta 

nederbörd och föroreningarna samt växters och markens förmåga att avdunsta vatten och 

föroreningar (Westlin, 2004).  

 

Stockholm stad har sedan 1994 en dagvattenpolicy som säger att LOD skall finnas vid all 

nyproduktion av bostäder och arbetsplatser, samt vid ändrad markanvändning. Målet är att 

dagvattnet skall tas om hand så att vattnet inte utgör någon risk för dess kringliggande miljö eller 

skapar några större driftkostnader (Stockholm stad, 2000).  

 

Genom att bygga in hanteringen av dagvatten i byggnaden och låta nederbörden som landar på 

husets tak tas upp av de växter som planteras i den Gröna Väggen, bidrar den till lokalt 

omhändertagande av dagvatten. Lösningen grundar sig i idén om att låta en nyprojekterad 

byggnad ingå i det lokala ekosystemet istället för att bli en belastar det. 

1.1.2 Vertikala trädgårdars historia 

Idag existerar gröna väggar, eller vertikala trädgårdar som de även kallas, utomhus i relativt stor 

utsträckning världen över och syftar huvudsakligen till att rena regnvattnet och luften i städerna. 

Den som först skapade vertikala trädgårdar med hydroponisk teknik för fasadväggar är biologen 

Patrick Blanc (Höglund, 2010). Med hydroponisk teknik menas växter som växer i vatten istället 
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för annat substrat. Växterna är alltså beroende av att vattnet förser dem med näring. Blanc 

skapade sin första gröna offentliga fasad redan 1988 i Parc Floral i Paris för att demonstrera de 

möjligheter som dessa vertikala ytor skapar, och entusiasmera gemene man för vegetation i 

staden.  Han menade på att det inte uteslutande är väggarnas estetiska kvalitéer som är av vikt 

utan likväl hur mycket väggarna ökar mängden klorofyll och biomassa i urbana miljöer (Dahl, 

2008). Sedan dess har flera olika arkitekter och urbana planterare m.fl. anammat detta och 

inkorporerat vertikala trädgårdar i sina projekt allt oftare (Höglund, 2010). I takt med att våra 

städer idag blir allt tätare med en populationstillväxt på 1,5 %, minskar också tillgängliga ytor att 

bebygga (WHO, 2013). Paris är ett bra exempel på detta där regeringen måste hantera de allt 

mer omfattande och frekvent återkommande miljöproblemen i världens tätaste stad. En 

kampanj att använda vegetation för att pryda staden med skapar ett grönare Paris. Eftersom den 

tillgängliga ytan i staden är begränsad används gärna vertikal plantering (Höglund, 2010).  

 

Patrick Blanc hade redan i nära 20 år innan väggen i Parc Floral uppfördes skapat gröna väggar 

inomhus. Förhållandena för växterna är självklart lättare med tanke på att de inomhus är 

skyddade från yttre ogynnsamt klimat. Däremot är ljusförhållandena betydligt sämre för 

inomhusvegetation än för plantor ute (Höglund, 2010). Motiven bakom dagens användande av 

gröna inomhusväggar har oftast handlat om de estetiska kvalitéer som väggen bidrar med till 

rummet. Men på senaste tiden tycks det ha uppkommit ett större praktiskt intresse ifrån 

beställarnas sida. Företagen ser en trend av beställare som är intresserade av gröna väggar tack 

vare deras praktiska fördelar. I dagsläget säljs alltså väggen främst för sina estetiska kvalitéer och 

i framtiden spås argument som bättre inomhusmiljö vara av större vikt (Thiberg, 2013). Därför 

kan det vara meningsfullt att visa hur väggen genom att skapa en förhöjd luftkvalité, ger en 

bättre inomhusmiljö.    

 

1.1.3 Stadsodling 

Stadsodling eller urban odling som det även kallas har manifesterats i ett antal olika skepnader 

ända sedan 1970-talet. Det var som en motreaktion till USA:s finanskris under 70-talet som 

människor i New York började bruka både privat och offentlig övergiven mark (GreenThumbs, 

2013). Flera andra städer hängde på denna motreaktion, ett exempel är Berlin där odlingen i 

staden hade märkbart fördelaktiga effekter. Bland fördelarna kan nämnas att människorna som 

bor i dessa socialt nedgångna områden där arbetslösheten är hög, har utvecklats positivt tack 

vare en interaktion med naturen (Schaffer, SvD, 2012). Men vissa menar att stadsodling till och 

med kan bli en nödvändighet i morgondagens samhälle: “Stadsodling är ett sätt att minska vår 

sårbarhet i städerna och vi behöver utnyttja all tillgänglig mark i större tätorter till att odla. Vi 

står inför en resurskris med brist på energi, samtidigt som den globala ekonomin håller på att 

rämna. Livsmedelskedjan är bräcklig, brister en länk står vi utan mat” (Forsberg, SvD, 2012). 

Detta kan verka som avlägset för den vanlige svensken eftersom vi lever i ett så priviligierat land, 

men faktum är att det inte alls är så avlägset. Redan idag importeras varor från länder som har 

brist på vatten. Exempelvis importeras kläder i bomull från Indien och Pakistan samt frukt från 

länder runt medelhavet, vilka kräver mycket vatten vid odling. På sådant sätt importeras s.k. 

virtuellt vatten till Sverige som tillsammans med vatten som tas från sjöar och vattendrag i   
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landet, ger Sveriges vattenfotavtryck.  Medelvärdet per capita vattenfotavtryck I Sverige ligger 

på 2150 m3/person/år, vilket kan jämföras med det globala medelvärdet på 564 m3/person/år. 

För Storbritannien ligger värdet på 1695 m3/person/år och för USA 2895 m3/person/år (WWF, 

2013). År 2011 bodde 52,1% av världens befolkning i tätorter (SCB, 2013). Detta ger en inblick i 

hur pass omfattande förtätningen av städerna är runtom i världen. Som nämnts tidigare, följer 

dock även en hel del miljöproblem med denna förtätning. Vidare skapar det stora utmaningar för 

att planera hållbara städer i de tre avseendena: ekologisk, ekonomisk och social.  

“Att åstadkomma en minskning av det totala transportarbetet, såväl av personer 

som av varor, är grundpelaren i planeringen av den hållbara staden. Två fenomen 

som hittills varit underskattade i detta avseende är fritidsresandet och 

livsmedelstransporterna … Ju mer man kan minska beroendet av transporter av 

livsmedel och avfall genom odling, djurhållning och lokalt omhändertagande av 

avfallet inom eller nära staden, desto bättre för miljön. Detta förefaller kanske 

utopiskt och romantiskt men kan bli en nödvändighet förr än vi anar” (Jarlöv, 2008).  

Varför det passar sig väl att inkorporera nyttoväxter i den gröna väggen.  

 

1.2 Målformulering 

Målet med detta projekt har varit att ta fram ett förslag på en byggteknisk lösning på en grön 

inomhusvägg som kan hantera nederbörd m.h.a. planterade nyttoväxter.   

 

En fallstudie har utförts på projektet Haningeterrassen, där följande frågor har besvarats: 

 Hur kan en grön vägg bli ett verktyg för människor att använda som en del i den hållbara 

staden? 

 Hur utformas en grön vägg som bevattnas med nederbörden från på byggnadens tak? 

1.3 Avgränsningar  

Projektet har avgränsats till att utreda gröna väggar inomhus. Den aktuella odlingsväggen har 

utformats för bruk i de lägenheter som planeras till ett specifikt hus som är en del av projektet 

Haningeterrassen. 

Gröna delen av odlingsväggen består av nyttoplantor, dock har arbetet inte innefattat val av 

specifika plantor med beräkningar av nyttoplantornas ljusbehov eller optimala temperaturer för 

tillväxt. Beräkningar av plantornas och väggens påverkan på omgivande luftkvalité behandlas 

inte i arbetet. En kostnadsberäkning av väggen och dess tillhörande installationer samt 

beräkningar av hur mycket värme som krävs för att smälta frusen nederbörd på taket ingår inte i 

arbetet. 

 

1.4 Lösningsmetoder 

Examensarbetet har bedrivits utifrån litteraturstudier, intervjuer och studiebesök.  

Litteraturstudierna har under arbetets gång utvecklats från att enbart vara ren 

informationssökning inom området vertikal odlingsvägg till en fördjupning inom olika specifika  
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områden.  Studierna har genomförts med målet att lösa väggens och vattensystemets 

utformning. För att ytterligare komplettera den information som anskaffats har personer med 

spetskompetens inom följande områden varit till hjälp: installationsteknik, hydrologi samt 

växtodling.  

Studie- och inspirationsbesök hos två stora aktörer inom vertikala växtväggar inomhus har 

genomförts där fakta om deras olika lösningar har använts som underlag till arbetet. 

 

Valda lösningsmetoder är baserade på deras respektive genomförbarhet, inom tidsramen för 

examensarbetet. Att få fram tillräcklig information för att kunna besvara de frågor som 

examensarbetet berör har varit en begränsande faktor.  

En möjlig lösningsmetod hade kunnat vara att upprätta en fysisk modell av väggen under 

projektets gång för att observera hur väggen beter sig i drift vilket kräver tid. Därför valdes 

denna del att inte inkluderas. 

Arbetet skulle också kunna vara endast intervjubaserat där merparten av arbetet grundas på 

resultat från intervjuer med kompetenta personer inom det valda området. Denna metod kräver 

förkunskaper inom området, vilket inte är fallet. Dessutom krävs kunskap inom intervjuteknik i 

en omfattning som säkerställer ett adekvat resultat, varför denna metod inte valdes. Ytterligare 

en tänkbar lösning hade kunnat vara insamling av information via enkäter. I vårt arbete skulle en 

enkätundersökning vara en möjlighet för att exempelvis få svar på om intresse för en 

odlingsvägg i hemmet finns bland gemene man. För att få ut rätt information av enkäterna krävs 

det en del tidskrävande förarbete, varför enkätundersökningar har valts bort 
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2 Teoretiska referensramar 
Projektet har baserats på kartläggningsmetodik. En del av projektet har varit en fallstudie.  

Dessutom har det utgåtts ifrån kvalitativ data som Vattenbalansekvationer och Bernoullis 

ekvation samt kvantitativ data som mätvärden från SMHI för att lösa beräkningar som har haft 

med vattendimensionering att göra. Regnintensitet har behandlats via kvantitativ data enligt 

Dahlströms blockregnsstatistik. För utformningen av den tekniska lösningen på takavvattningen 

har boken ”Projektering av VVS-installationer” använts som underlag. För den tekniska 

utformningen av odlingsväggen har artikelsök utnyttjats, där publikationer i för arbetet relevanta 

tidskrifter har studerats. I övrigt har utformningen baserats på krav från Boverkets Byggregler 

(hädanefter BBR). 

 

Dessutom har den kunskapen som fåtts under åren på KTH, främst inom områdena 

installationsteknik, VA-teknik, strömningslära, byggteknik, byggstatik, byggfysik samt anläggning 

gett kvalitativ data som varit till stor nytta för projektet.  För att försäkra att projektet är tekniskt 

gångbart har en konsultation med Sture Holmberg vid institutionen för strömnings- och 

klimatteknik på KTH utförts efter att systemutformningen var bestämd. 

 

Studiebesök med intervjuer hos de två företagen Green Fortune och Veg Tech har gjorts, vilka 

utformar och uppför gröna väggar inomhus. Detta har gett den både kvalitativ och kvantitativ 

data samt inspiration vilken den egna väggen utgår ifrån. 
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3 Systemutformning 

3.1 Haningeterrassen  

En fallstudie har utförts på ett specifikt hus i projektet Haningeterrassen. Projektet innefattar en 

ombyggnad av Handenterminalen där nybyggnation av verksamhets- och bostadshus skall göras 

(Haninge kommun, 2013). Haninge kommun är med i föreningen ”Sveriges Ekokommuner” 

(hädanefter SEKOM). SEKOM är en ideell och frivillig förening som syftar till att främja 

utvecklingen för ett hållbart samhälle i de tre aspekterna. Den ekologiska hållbarheten är 

grundpelaren och den skall tydligt kopplas till den ekonomiska och sociala hållbarheten. Vidare 

skall SEKOM vara aktiva i miljöpolitiken genom att lokalt vara en tydlig röst för hållbar utveckling 

och förmedla kunskap om goda lokala exempel för densamma (SEKOM, 2013). Alltså kan 

uppförandet av den tänkta odlingsväggen i Haninge skulle kunna bli ett lokalt exempel på 

ekologisk hållbarhet.   

 

Vad gäller dagvattenhanteringen som väggen står för, är det också i enlighet med Haninge 

kommuns dagvattenstrategi.  De övergripande principerna lyder:  

 

1. Bevara den naturliga vattenbalansen.  

 

2. Undvika översvämningar. 

 

3. Förhindra att föroreningar når dagvattnet, åtgärder vid källan.  

 

4. Rena förorenat dagvatten.  

 

5. Utnyttja dagvattnet för att skapa vackra miljöer  

(Haninge kommun, 2010). 

 

Punkterna 1, 2, 4 och 5 kan anses tillämpbara på den tänkta väggen. För att förklara mer 

detaljerat vad dessa punkter innebär, definierar kommunen de specifikt enligt nedan:  

 

 Ny bebyggelse ska lokaliseras med hänsyn till den naturliga vattenbalansen. 

 

 Föroreningskällorna ska minimeras. 

 

 Dagvattnet ska i första hand omhändertas lokalt på egen tomtmark. 

 

 I andra hand ska vattenflödet utjämnas och fördröjas innan avledning till recipient. 

 

 Förorenat dagvatten ska renas före infiltration eller utsläpp till vattendrag  

(Haninge kommun, 2010). 

Alla ovanstående utom den andra punkten behandlas för odlingsväggen.  
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På uppdrag av Kungliga Tekniska Högskolans Centrum för Hälsa och Byggande (hädanefter CHB) 

fick arkitektkontoret Semrén+Månsson utforma olika förslag på hur en integration av odling 

kunde utföras för de olika tänkta bostadshusen i Haningeterrassen (bilaga 2). Skisserna är 

utformade med målet att i ett initialt skede utreda möjligheterna för uppförandet av fyra olika 

växthustyper i bostadshus. Växthustyperna är tänkta på olika bostadshus inom planen för 

Haningeterrassen. Bostadshusförslagen är i dagsläget enbart ideskisser, vilket innebär att 

skisserna är baserade på generella antagande (bilaga 2).  

3.1.1  Placering 
Efter att ha studerat de olika förslagen valdes det hus som är planerat att stå i mitten längs 

Rudsjöterrassen som visas i Figur 1. Valet baserades på att i detta hus fungerar den gröna väggen 

bäst eftersom fasaden mot Rudsjöterassen vetter mot söder och ger växterna i odlingsväggen 

maximala ljusmöjligheter.  

 

För att utnyttja ljusmöjligheterna har två placeringslösningar tagits fram, där väggarna kommer 

rymmas i inglasade balkonger längs med den södra fasaden. För att inte förhindra solljus att 

tränga in i varje lägenhet ställs väggarna i båda förslagen vinkelrätt mot fasaden. 

Placeringslösningar visas i Figur 2 och Figur 3. 

 

 

Det ena alternativet som visas i Figur 2 skapar två rum i varje balkong. Ett rum framför dörren 

med möjlighet att möblera med bord och stolar samt ett rum på andra sidan väggen som blir en 

planteringsdel där diverse verktyg och jord med mera kan placeras. På sådant sätt skapas två 

olika rum på balkongen, där väggrana brukas helt enligt tycke för de boende. 

 

  

Figur 1: Illustrerad plan över del av projektet Haningeterrassen. Den röda cirkeln visar det valda huset 
(Semrén+Månsson, 2013). 
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Det andra alternativet låter odlingsväggarna stå som skiljeväggar mellan balkongerna på varje 

våningsplan enligt Figur 3. Genom denna placering uppnås samma ljusinsläpp både till 

odlingsväggarna och in till lägenheterna som alternativet i Figur 2. Däremot ger detta alternativ 

ingen indelning av balkongen utan den blir ett rum som kan möbleras valfritt. 

 

Ventilationen i balkongsutrymmet är något man bör tänka på i båda förslagen. För växternas 

välmående gäller det att klimatet håller sig inom vissa ramar, inte för varmt och inte för kallt.   

Under soliga dagar kan temperturen stiga avsevärt, vilket för växterna inte är optimalt. Ett 

komplement till väl ventilerade balkonger kan vara att montera solfångare som förhindrar 

solljus att tränga in och på så vis hålls temperaturen nere under soliga dagar. Under 

vintermånaderna då temperaturen istället sjunker gäller det att balkongutrymmet 

fortfarande hålls relativt varma, därför krävs en eventuell uppvärmning av detta utrymme 

under kalla perioder. Vilka temperaturer som måste hållas för växternas välmående 

avhandlas inte i detta arbete.  

B B 
 

Figur 2: Plan över valt hus. Figuren visar hur de gröna väggarna ställs på vardera lägenhetens balkong i 

söderläge mot Rudsjöterrassen (Elsebti och Ljungdahl, 2013). 
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För att visa att väggen är placeringsbar även inne i byggnaden har en idéskiss gjorts på denna 
möjlighet till varje lägenhet enligt Figur 4. Förslaget visar en placering som möjliggör 
utnyttjande av solljus från fönster längs med söderfasaden. Detta bidrar till att extra 
belysning av lampor inte behövs i samma utsträckning som om väggen placerats i utrymmen 
dit solljus inte når. Dock bör en närmare undersökning på hur pass mycket av solljuset som 
når växterna längst in på väggen göras där en eventuell komplettering av lampor då kan 
behövas. Det man undviker i jämförelse med förslagen ovan är problematiken av de stora 
temperaturskillnaderna. Här hålls temperaturen konstant under hela året och 
uppvärmningsbehovet under vintermånaderna undviks. 

 

Figur 3: Plan över valt hus. Figuren visar hur de gröna väggarna placeras mellan vardera balkong i 

söderläge mot Rudsjöterrassen (Elsebti och Ljungdahl, 2013). 

 

Figur 4: Plan över valt hus. Figuren visar hur de gröna väggarna placeras mot befintlig vägg i vardera 
lägenhet (Elsebti och Ljungdahl, 2013). 
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3.1.2 Vattensystemet 

För att kunna utnyttja och hantera nederbördsvattnet som hamnar på byggnadens tak har vi 

utformat ett system enligt Figur 4. Att smälta nederbörd är en förutsättning för att väggen ska 

kunna användas under vinterperioden då endast små mängder vatten letar sig ner i systemet. 

Växterna behöver bevattnas året runt och för att kunna använda frusen nederbörd till 

bevattning, krävs det att den smälts. Fördelaktigt för system är att ha ett varmt tak eller en 

uppvärmd vind som leder upp värmen till yttertaket under vintermånaderna och på sådant sätt 

smälter den frusna nederbörden. Därför har även frusen nederbörd tagit med i beräkningarna 

för vattensystemet, så att all nederbörd kan utnyttjas. Viktigt att poängtera är att detta system 

är anpassat för den valda byggnadens utformning. Detta innebär att den gröna innerväggens 

vattensystem alltid blir specifikt för varje byggnad eftersom storlek och förutsättningar skiftar 

från byggnad till byggnad. Figur 5 är en sektion av den aktuella byggnaden för att visa 

vattensystemets delar och respektive placeringar. Nedan följer en kort beskrivning på vattnets 

gång från taket till väggen. En ingående beskrivning av vattensystemets utformning presenteras 

senare i rapporten. 

 

Nederbördvattnet träffar taket och rinner via självfall ner till två avrinningsbrunnar. Brunnarna 

är placerade en på vardera takhöjd belägna på takets lägsta punkter. Från brunnarna rinner 

vattnet vidare ner i vertikala ledningarna placerade i husets stammar. De vertikala ledningarna är 

i sin tur anslutna till en horisontell lutande ledning belägen under husets grund. Där rinner 

vattnet via självfall ner till en uppsamlingstank under marken. Från uppsamlingstanken förs 

vattnet vidare in i byggnaden via ett rör från uppsamlingstanken in till en regleringscentral där 

en pump är ansluten. Pumpen, pumpar vattnet upp till en mindre tank en taktank. Från 

taktanken förs vattnet vidare ut via en kombination av horisontella och vertikala ledningar bort 

till varje vägg. Vid varje vägg sammankopplas de horisontella ledningarna med en 

droppbevattningsslinga som är placerad på väggen och förser växterna med vatten.  

 
  



12 (38) 
 

Figur 5: Sektion av valt hus i Haningeterrassen  som visar ledningssystemet och uppsamlingstankens placering (Elsebti 

och Ljungdahl, 2013). 

3.2 Beskrivning av uppsamlings- och bevattningssystem 

Nedan följer en mer ingående beskrivning av vattensystemet där även bakgrunden till vald 

utformning presenteras. 

3.2.1 Takavvattning  

Takavvattningssystemet väljs utifrån byggnadens takutformning. Vid stora flacka tak med en 

lutning på   4  bör avvattning ske via brunnar placerade på takets lägsta punkter. Brunnarna 

skall vara rensningsbara med rundade kanter för att minimera risken för stopp. Det bör finnas i 

åtanke att risk för isproppar även förekommer, vilket kan orsaka stopp i avledningsrören.  De tak 

som är mest utsatta för detta är kalla tak. Vid invändig avledning av nederbördsvatten är det 

även viktigt att isolera rören då kondens kan uppstå när varm yta möter kall.  

 

Sadeltak avvattnas utvändigt med hjälp av hängrännor och stuprör. Hängrännorna skall ha en 

lutning till stuprören så att vattnet med självfall rinner ner i stuprören. Avståndet mellan 

stuprören bör inte överstiga 20 meter, där längsta möjliga väg mellan stuprören mäts. Minsta 

antalet stuprör är två stycken för småhus och tre stycken för större byggnader (Warfvinge och 

Dahlblom, 2010). I Figur 5 visas olika typer av takavattningssystem.  

 

Den valda byggnadens tak är ett flackt tak med en antagen takarea på 300   . Lämpligen 

projekteras takavrinningen med två stycken avrinningsbrunnar, en brunn på varje takhöjd på 

takets lägsta punkter, enligt nedersta vänstra bilden i figur 6. Vattnet leds ner genom invändig   
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takavrinning via vertikala ledningar. I Figur 5 visas huset i sektion med de två takhöjderna samt 

var takavrinningen leds och att de två brunnarna ansluts till en varsin stam. 

 

Figur 6: Takavvattning (Warfvinge och Dahlblom, 2012). 

 

3.2.2 Beräkning av dagvattenflöde 

Vid dimensionering av dagvattenledningar bör klimatförändringens påverkan på 

nederbördsmängderna beaktas. Ökningen av nederbördsmängder och kraftiga regn gör det svårt 

att få fram värden på dagvattenflödet för det dimensionerade området. Nedan presenteras en 

av metoderna som används vid framtagning av dessa värden. 

 

Vid beräkning och dimensionering av dagvattenledningar är det viktigt att beakta hur stor del av 

nederbörden som bidrar till dagvattenavrinningen för ett område. Storleken på avrinningen 

bestäms utifrån följande: 

 

 Nederbördens intensitet och varaktighet 

 

 Avrinningsområdets egenskaper 

 

 Avdunstningen 

 

Nederbördsintensitet har stor betydelse vid dimensioneringen för maximalt förekommande 

flöden under kraftiga skyfall för dagvattenledningar. Att utforma ett ledningssystem som inte 

översvämmas skulle vara ekonomiskt oförsvarbart, då det inte är rimligt att dimensionera 

ledningarna efter exempelvis ett 10000-årsregn.  
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Eftersom det inte går att förutse regn dimensioneras därför ledningssystem efter rimliga värden 

på återkomsttid av regn som är ekonomiskt gångbart. 

 

I Sverige har det förts statistik över olika regn, vilka ger information om dess intensitet, 

varaktighet och återkomsttid. Från statistiken har de mest intensiva delarna av regnet tagits ut, 

så kallat blockregn. Blockregnet har en konstant intensitet med en given varaktighet och 

återkomsttid. Där återkomstiden är den tid det tar innan samma regn återkommer. I Tabell 1 

visas återkomsttider för regn vid dimensionering av avloppsystem. En generell formel har 

utvecklats utifrån blockregnet och vid användning av denna formel fås regnets intensitet 

(Lidström, 2012).  

 

 Dimensionering för fylld 

ledning 

Återkomsttid för trycklinje i 

Typ av område Dagvatten-

ledning 

Kombinerad 

ledning 

Marknivå för 

dagvattenledning 

Källarnivå för 

kombinerad 

ledning 

Ej instängt område 

utanför bebyggelse 

1 år 5 år 10 år 10 år 

Ej instängt område inom 

citybebyggelse 

2 år 5 år 10 år 10 år 

Instängt område utanför 

citybebyggelse 

5 år 10 år 10 år 10 år 

Instängt område inom 

citybebyggelse 

10 år 10 år 10 år 10 år 

Tabell 1. Återkomsttider för regn vid dimensionering av avloppsystem (Lidström, 2012). 

 

En rimlig bedömning av den nederbördsmängd som kan samlas upp under en viss tid kan baseras 

på rationella metoden. Metoden används för hydrologiska beräkningar där dagvattenflöden till 

avrinningsbrunnar och volymberäkningar kan fås fram. Tre centrala begrepp i denna metod är: 

avrinningskoefficient, nederbördsintensitet och mängd nederbörd för det dimensionerande 

området.  

 

Avrinningskoefficienten är en given koefficient för olika typer av ytor vilken även tar hänsyn till 

avdunstning. För tak används en koefficient på 0,9 vilket innebär att 90 % av nederbörden bidrar 

till avrinningen. Nederbördsintensiteten är intensiteten som är beskriven ovan, och värdet på 

mängd nederbörd över en viss tidsperiod och område fås från registrerad mätdata. Sveriges 

metrologiska och hydrologiska institut (hädanefter SMHI) är ett av de ställen där mätdata 

registreras och sparas från uppmätt nederbörd i olika delar av landet. 
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För att använda den rationella metoden måste följande villkor uppfyllas: 

 

 Området som skall beräknas bör vara av rektangulär form. 

 

 Avrinningskoefficienter med samma värde bör vara jämnt utspridda över 

området. 

 

 Rinntiderna inom olika delområden får inte variera alltför mycket. 

 

 Rationella metoden bör företrädesvis användas vid små, jämnt exploaterade 

områden.  

 

(Lidström, 2012).  

 

3.2.3 Dimensionering av självfallsledning  

Ledningen som för nederbördsvatten från de vertikala ledningarna till uppsamlingstanken 

placeras horisontellt under byggnadens grund med en liten lutning nedåt mot tanken. Denna 

ledning dimensioneras enligt ovan nämnda beräkningar av maximalt dagvattenflöde för ett 

specifikt område. Det maximala dagvattenflödet används för att få fram passande 

rördimensioner och minsta lutningen på röret. Viktigt att tänka på vid placering av ledningen är 

att ledningen inte får underskrida den minsta lutningen eftersom endast självfall kommer att 

vara drivkraften i detta rör. För att få fram rördimensioner och minsta lutningen används 

Colebrookes diagram. Vid användning av diagrammet skall ett k-värde väljas baserat på det 

ledningsmaterial som gäller för aktuell byggnad (Lidström, 2012). I Tabell 2 visas olika värden på 

ytråheter för olika material. 

 

Material k- värde (mm) för ledning i drift 

Betong 1,0 

Gjutjärn 1,0 

Stål 1,0 

PE, PVC 0,2 

Tabell 2. Rekommenderade värden på råhet för ledningar i god kondition (Lidström, 2012). 

 

För det aktuella huset blir horisontella ledningens rördimension 200 mm och minsta lutning 0,3 

‰. I Bilaga 1 beskrivs beräkningsgången för dimensioneringen av självfallsledning tillsammans 

med använda formler. 

3.2.4 Uppsamlingstank  

För att hantera och ta tillvara på så mycket av nederbörden som hamnar på taket som möjligt, 

används en uppsamlingstank. Ett av målen med den gröna innerväggen är ta tillvara på så 

mycket av nederbördvattnet som möjligt, för att enligt Haninge kommuns dagvattenpolicy inte 

öka avrinningen från tomt/område efter exploatering (Haninge kommun, 2010). Därför gäller det 

att dimensionera tanken med avsikt att den ska rymma dessa nederbördsmängder. 
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 Nedan presenteras bakgrunden till vald placering av uppsamlingstanken samt dess utformning 

utifrån volymberäkningar. 

3.2.4.1 Placering 
Vid placering av uppsamlingstanken beaktas följande förutsättningar:  

 

 Stabil grund att stå på. 

 

 Minsta möjliga läckagerisk. 

 

 Lättåtkomlig vid behov. 

 

 Minsta möjliga energibehov. 

 

För att uppfylla ovanstående kriterier har olika placeringar diskuterats.  

 

Det ena placeringsalternativet är i samband med taket. Antingen på yttertaket eller under taket i 

exempelvis i ett vindsutrymme. Fördelen med detta är att höjdtrycket kan utnyttjas samt att en 

pump inte behövs. Nackdelen är att stora mängder vatten kommer att hanteras vilket innebär 

att läckagerisken är betydande eftersom en eventuell läcka kan orsaka stora vattenskador. 

Beroende på byggnadens storlek kommer olika mängd nederbörd att samlas upp, vilket tanken 

dimensioneras efter. Volymen och därför också tyngden på denna uppsamlingstank kan komma 

att bli mycket stor. Detta ställer i sin tur krav på dimensionering av bjälklag och stomme. 

Kostnaden för byggnaden blir därmed högre än vid klenare bjälklag och stomme. 

 

Ett anat placeringsalternativ är under mark. Här är fördelarna att risken för vattenskador på 

huset minimeras, att tanken står på en stabil grund samt att rensning via en inspektionslucka på 

tanken görs tämligen enkel. Nackdelen med denna placering är att lösningen kommer att kräva 

någon form av pump för att vattnet ska ledas från tanken och till väggen. Ur energisynpunkt är 

inte detta att föredra. Däremot efter att för- och nackdelar vägts in ansågs ändå markplacering 

som den mest fördelaktiga. 

 

Uppsamlingstanken bör anläggas på ett frostfritt djup på minst 1.6 meter under markytan intill 

huset. Till tanken skall en inspektionsbrunn av diameter ≤600mm anslutas. Beroende på huset 

storlek och utformning ansluts stuprör eller ledningar från stammen till tanken med en viss 

lutning för att skapa naturlig avrinning mot tanken. Vid häftiga regn finns risk för att tanken 

översvämmas och därför ansluts ett bräddavlopp till tanken. Områdets detaljplan beskriver hur 

omhändertagandet av dagvatten skall ske. Vattnet från bräddningen skall följa bestämmelserna i 

gällande detaljplan.  
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3.2.4.2 Volym 
Första steget för volymberäkning av uppsamlingstanken är att undersöka hur mycket av 

nederbörden som skulle kunna fås ut av det som hamnar på taket. Detta värde är olika beroende 

på geografisk placering eftersom vädret skiftar beroende på vart i landet väggen placeras. För 

fallstudien väljs gällande värden för Haninge. Därefter säkerställs det att tillräcklig yta 

odlingsvägg anläggs i byggnaden för att kunna hantera den uppsamlade nederbörden. Utifrån 

detta kan en erforderlig volym på uppsamlingstanken tas fram. Mätvärden från SMHI har 

används för att få fram ett medelvärde på största månadsnederbörden för det aktuella området. 

Från detta medelvärde subtraheras odlingsväggens vattenbehov per månad, vilket ger mängden 

vatten som finns kvar i tanken vid månadens slut. Detta värde blir dimensionerande för 

uppsamlingstanken. Nedan följer en beskrivning av de olika beräkningsstegen.  

3.2.4.2.1 Väggarea 
För att få en uppfattning om hur mycket vatten växterna använder per    används ett 

referensvärde från Veg Tech som ligger på 1,25  /   per dag (Thiberg, 2013). Detta värde är 

dock baserat på de växter som just Veg Tech använder i sina väggar. Nyttoplantor använder med 

tanke på skördefaktorn, förmodligen mer vatten än de tropiska plantor som finns i Veg Techs 

vägg. Enligt Green Fortunes erfarenheter är det även viktigt att inkludera väggens placering vid 

en korrekt beräkning av plantornas vattenbehov. Det kan alltså ge en betydande skillnad i 

vattenbehov om väggen placeras i ett exempelvis dragigt eller fuktigt rum jämfört med normala 

förhållanden (Andersson och Svensson, 2013). På referensvärdet görs beräkningar för att 

bestämma den väggarea som krävs totalt i byggnaden för att kunna hantera all mängd 

nederbörd som byggnadens tak får.  Haninge kommun har i sin dagvattenpolicy tydligt definierat 

dels att dagvatten i första hand skall tas om hand på den egna tomten och vidare under LOD 

bestämt att exploatering inte får öka avrinningen från en tomt/markområde jämfört med före 

exploatering (Haninge kommun, 2010). Därför blir det viktigt att bygga tillräckligt med Grön Vägg 

för att kunna utnyttja all nederbörd som byggnaden får på taket.   

 

För att få fram tillräcklig väggarea för aktuell byggnad har beräkningar gjorts enligt Bilaga 1 där 

resultatet blir A= 315   . 

 

Utifrån detta värde bestäms sedan antal väggelement som krävs i byggnaden för att hantera all 

nederbörd. Denna beräkning utgår från att varje odlingsvägg är fullt planterad. I den valda 

byggnaden kommer det att behövas två odlingsväggar för varje lägenhet för att tillgodose 

byggnadens väggareabehov, vilket beskrivs närmre i kapitel 4.3.6. Vi har tagit fram två 

lösningsalternativ på detta. Antingen placeras en odlingsvägg som planteras på både fram- och 

baksida enligt Figur 7 i varje balkong. Eller så placeras två stycken odlingsväggar på vardera sidan 

av varje balkong enligt Figur 8. 
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3.2.4.2.2 Nederbörd 
Mätvärden från SMHIs databas har används där ett medelvärde på största månadsnederbörden 

för Stockholm räknats fram enligt Formel [4:2:4:2:2:1] (SMHI, 2011). Månadsmedelvärdet för 

Stocklom beräknas till 107      per månad.  

 

För att få fram mängd månadsnederbörd, Q, som når uppsamlingstanken för aktuell byggnad 

används Formel [4:2:4:2:1:3], där månadsnederbörden blir Q= 28890   per månad. 

  

Figur 7: Närbild på väggen uppifrån. Bilden visar att varje 
balkong kommer utrustas med en dubbelsidig grön vägg (Elsebti 
och Ljungdahl, 2013). 

Figur 8: Närbild på väggen uppifrån. Bilden visa hur väggarna är 
placerade en på vardera sida av varje balkong ( Esebti och 
Ljungdahl, 2013). 
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3.2.4.2.3 Resulterad volym 
Uppsamlingstankens volym baseras på uppsamlat månadsnederbörd och plantornas 
vattenbehov per månad, beräkningen kan ses i Bilaga 1. Resultatet ger en uppsamlingstank på 
18000  . 

 

3.2.5 Trycksatt vattenledning 

Från uppsamlingstanken placeras en sugledning, vilket nämndes tidigare. Röret leder vattnet in i 

byggnaden med drivkraft av en pump. Pumpen är placerad i byggnadens bottenvåning vid en 

regleringscentral. Regleringscentralen har förutom en anslutning till sugröret även en anslutning 

till byggnadens tappvattenledning. På tappvattenledningen placeras en backventil, där ventilen 

agerar säkerhet genom att se till så att en återströmning av tankvattnet till tappvattenledningen 

inte kan ske. Detta i enlighet med föreskrifter i BBR 2006 kapitel 6:624 ”Återströmning”. 

 

Tappvattenanslutningen är en extra åtgärd som används i det fall tanken skulle stå tom. 

Regleringscentralen känner av då tanken blir tom och kopplar därefter på tappvattnet för att 

bevattna väggarna med.  

 

Via konsultation med Sture Holmberg vid institutionen strömning- och klimatteknik på KTH, har 

en lösning med en mindre taktank diskuterats fram. Anordningen lades till för att utnyttja det 

statiska trycket orsakat av höjdskillnaden mellan tanken och väggarna. Därför placeras en 

taktank precis ovanför högsta tappstället i huset.  

 

Pumpen för vattnet upp till taktanken där en flottör är placerad för att se till att taktanken hela 

tiden innehåller en viss vattenvolym. När mängden vatten i taktanken blir mindre än den 

förinställda lägstanivån, kommer flottören att signalera detta till pumpen, som i sin tur pumpar 

upp vatten till taktanken igen. Lägstanivån och volym på tanken är baserade på växternas 

vattenbehov. Taktanken kommer att rymma den vattenvolym som motsvarar växternas 

vattenbehov för en vecka och lägstanivån kommer ligga på hälften av tankvolymen.  Med en 

sådan kommer pumpen endast sättas igång två gånger per vecka vilket ur energisynpunkt är 

fördelaktigt jämfört med flera gånger i veckan som lösningen utan taktank hade krävt. En annan 

anledning till att systemet kompletteras med en extra tank, är att val av klenare pump kan göras 

då tryckförlusterna blir mindre tack vare att det blir kortare rörsträcka för pumpen att pumpa 

vattnet längs. Således går mindre energi åt för att pumpa ut vattnen i ledningen. Viktigt att tänka 

på vid installation är att taktanken är ordentligt vattensäkrad och att tanken på ett enkelt sätt 

kan tömmas vid behov. 

 

Vattnet förs sedan vidare från tanken ut till väggen med drivkraft av det statiska trycket skapat 

av höjdskillnaden mellan tank och vägg. Hur de horisontella ledningarna dras beror på den 

aktuella byggnadens utformning samt antal odlingsväggar och deras placering. En 

sammankoppling mellan horisontell ledning och droppbevattningsslinga sker vid odlingsväggen. 

Droppbevattningsslingan beskrivs närmare i kapitel 4.3.6. 
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Gemensamt för alla byggnader är att vid sammankopplingen mellan taktank och vertikal ledning 

ansluts en avstängningsventil tillsammans med en timer. Ventilens uppgift är att öppna och 

stänga tillförseln av vatten till ledningen på förinställda intervaller. Timern, vilken styr dessa 

intervaller, placeras på ett lättåtkomligt ställe så att intervalljusteringar lätt kan utföras vid 

behov. Tillräcklig och lika mängd vatten förses därigenom väggen eller väggarna.  

 

Rördragning för Haningebyggnaden har presenterats tidigare i Figur 5 där det kan utläsas att den 

trycksatta ledningen går från pump upp till taktanken. Från taktanken förgrenar sig sedan 

ledningarna ut till varje lägenhet och sammankopplas med väggens droppbevattningsslinga. För 

att undvika stora rör- och engångsförluster skall ledningarna projekteras med så få böjar och 

krökningar som möjligt. Vid förgreningen in till varje lägenhet kommer en avstängningsventil att 

placeras tillsammans med en vattenmätare. Anordningen är upprättad med vattenmätaren 

inställd på att indikera om använd mängd nederbördsvatten överskrider växternas 

månadsbehov. Då kommer systemet att stänga av tillförseln av nederbördsvatten till den 

aktuella lägenheten. En indikator vid den gröna väggen kommer då att börja lysa för att visa de 

boende att de själva bör bevattna sina plantor med tappvatten. Detta görs för att minska risken 

att en lägenhet använder stora mängder av nederbördsvattnet till skillnad från de andra 

lägenheterna, lösningen medför lika fördelning av uppsamlingsvatten till alla lägenheter.  

En beräkning på taktankens volym är gjord enligt odlingsväggarnas vattenbehov per vecka, där 

en tankvolym på 3000  blev dimensionerande.  

3.3 Väggens sammansättning 

3.3.1 Befintliga gröna väggar  

I dagsläget finns flera företag på marknaden som erbjuder gröna väggar inomhus. Principiellt 

använder dessa företag egentligen två konstruktionslösningar. Den ena metoden används bl.a. 

av de svenska företagen Green Fortune och Vertical Garden Design (f.d. Amazonasjr). De har 

hydroponiska växtväggar där plantorna får växa i fickor av ett oorganiskt filtmaterial. 

Tillsammans med plantan läggs lecakulor respektive pimpsten in som mekaniskt stöd för 

plantorna efter att rötterna rotat sig i filtmaterialet. Bakom filten fästs en centimetertjock plast 

som i sin tur sätts på en metallställning. Metallställningen ser till att en luftspalt skapas mellan 

växtvägg och befintlig vägg, vilket skyddar den befintliga väggen från fukt (se Figur 9). Denna 

teknik är densamma som Patrick Blanc använder och kan monteras både inomhus och utomhus 

(Andersson och Svensson, 2013), (Vertical Garden Design, 2013). 

 

 
 

 

 

 

 

 

1: Fasad 

 

2: Droppbevattning 

 

3: Kanalplast klädd med filt 

 

4: Växter placerade i filtfickor 

Figur 9: Principiell lösning på filtvägg 
(Dahl, 2008). 
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Den andra metoden är svenska företaget Veg Techs lösning vilken endast är till för innerväggar. 

Det är ett helt oorganiskt, hydroponiskt kassettsystem. En mattlackerad aluminiumskiva med 

håltagningar för plantor fästes på en kärna av en kombination av obehandlad vattensugande 

mineralull och ett svampliknande material kallat Vydro. Plantorna pluggas genom hålen in i 

kärnan vari de får utveckla rötter (se Figur 10). På baksidan fästs en till mattlackerad 

aluminiumskiva och kassetterna monteras ihop till en vägg på skenor som fästs direkt på 

befintlig vägg. Att väggen sitter på skenor skyddar bakomliggande vägg från fukt (Thiberg, 2013). 

  

Båda dessa konstruktioner använder sig utav droppbevattningssystem med tillsatser av 

näringslösning för att kompensera för bristen på näring i substratet. Gemensamt för metoderna 

är även att de använder sig utav tropiska växter eller andra växter som naturligt lever under 

extrema förhållanden, exempelvis brist på ljus eller näring.  

 

 

En annan lösning som har inspirerat den egna väggen är kanadensiska företaget ELT:s vägg. 

Denna vägg är framtagen för utomhusbruk men kan även användas inomhus. Modulen är en 

lådformation i återvunnen plast vari växter planteras i jord. Modulen fästs på befintlig vägg med 

hjälp av krokar på ett flertal ställen på baksidan. Mot den befintliga väggen fästs ett vattentätt 

membran för att skydda befintlig vägg mot fukt. Mellan varje låda sker en dränering uppifrån och 

ned, då bevattning sker uppifrån (se Figur 11). Mestadels planteras tropiska plantor i dessa 

väggar, men det har även tagits fram en modul med djupare lådor för plantering av nyttoväxter. 

Däremot har dessa väggar endast använts utomhus (ELT, 2013).   

Figur 10: Veg Tech Wall principiella lösning på väggkonstruktion. Vänstra bilden visar en kassett, mittersta bilden visar 
utseende på väggen om den ansluts till husets tappvattensystem och högra bilden visar väggen om den står i kruka (Veg 
Tech, 2013). 

Figur 11: ELT Living Wall. Vänstra bilden visar en färdigplanterad väggmodul och höra bilden visar den tomma modulen 
(ELT, 2013). 
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3.3.2 Stadsodling idag 

Begrepp som “Urban farming”, “Guerilla Gardening” och “Community Gardens” 

uppmärksammas allt mer i media och engagerar mängder av människor världen över att ägna sig 

åt olika former av stadsodling. Svenska Dagbladet publicerade sommaren 2012 en djupgående 

artikelserie i ämnet urban odling där flera forskare och experter inom området intervjuades. I 

artikelserien antyddes det bl.a. att stadsodling används som verktyg av människor i Sverige vilka 

har viljan att ta itu med klimatfrågan på egen hand. Brist på politiska initiativ föreslås vara en 

anledning som drivit folk till att agera emot klimathoten själva (Schaffer, SvD, 2012). Flera olika 

aktörer arbetar idag med urban odling som huvudfokus både ideellt och företag som skapar olika 

typer av odlingar i staden. Plantagon är ett svenskt exempel på företag som varit väldigt aktiva i 

media för att sprida kunskap om stadsodling. Deras affärsidé presenteras som att bygga växthus 

i form av höghus där mat produceras för lokal förbrukning (Sjöström, SvD, 2012).   

 

3.3.3 Växter 

Den ursprungliga ambitionen var att skapa en grön vägg med integrerad dagvattenhantering och 

stadsodling för bruk i kontorsmiljö. Inga aktörer erbjuder idag gröna väggar som planteras med 

nyttoväxter inomhus (Dahl, 2008). Att låta den gröna väggen stå i rum på platser som kontor är 

inte en bra lösning menar Green Fortunes grundare. Detta eftersom om väggens skall planteras 

med olika nyttoväxter så kan deras optimala tillväxtstemperatur variera. Sallad, tomat och 

basilika exempelvis har olika temperaturer för optimal tillväxt, vilket kan leda till att någon av 

växterna inte växer lika bra som de andra osv. (Andersson och Svensson, 2013). 

Rosmarin exempelvis kräver orangerier med 10°C för att må bra under vintern (Pettersson, 

2013). Dessutom är temperaturen i kontorsbyggnader vanligtvis konstant runt 20°C med möjliga 

undantag av vissa skiftningar nattetid. Växterna skulle alltså kunna ställa andra krav på rummet 

än vad den mänskliga komforten gör. Således kan det vara viktigt att ta hänsyn till att de 

planterade växterna möjligen kommer att växa i olika takt. 

 

3.3.4 Underhåll 

En annan betydande faktor som styr hur och var väggen bör brukas är dess skötsel. Att odla mat, 

oavsett om det är på vägg eller i låda, innebär att plantorna kommer att behöva skördas. Därför 

kräver det viss tid av användaren. Veg Tech har fått förfrågningar om gröna inomhusväggar med 

nyttoplantor tidigare. Då har det handlat om två restauranger med entusiastiska ägare som velat 

odla örter i sin vägg, vilka de skulle använda till matlagning. Till slut resulterade det i båda dessa 

fall att överge idén om nyttoplantor då det ställde alldeles för höga krav på skötseln (Thiberg, 

2013). “Om väggen står i en restaurang skördas plantorna i rask takt. Ponera att det skördas tio 

plantor per dag på den aktuella restaurangen. Detta betyder att det kommer att behövas tio nya 

plantor till nästa dag. I en tio-veckorsperiod framåt innebär det att hundra plantor måste 

planteras så att de är i olika skeden av tillväxt fram tills dess att de skall användas på väggen” 

(Pettersson, 2013). Att ha en restaurangvägg med grödor kan således bli invecklat då det ställer 

höga skötselkrav på brukaren. Däremot skulle en möjlig lösning vara att plantera växter vilka inte 

är lika hårt drivna som krukplantorna sålda i matbutiker exempelvis. Tillsammans med att 

anpassa skörden av växterna till vad respektive planta faktiskt klarar. 
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Skulle den gröna odlingsväggen stå i andra rum kvarstår ändå ytterligare problem med skötseln. 

Eftersom det är en vertikal vägg krävs en stege varje gång en planta som sitter lite högre upp 

behöver bytas och många inomhusplantor är endast ettåriga. Addera att en skörd för de allra 

flesta nyttoväxter innebär att de direkt behöver bytas. I förlängningen gör detta att det blir svårt 

att möta kundernas estetiska krav på väggen (Thiberg, 2013).  

 

3.3.5 Nyttoväxter i hemmet  

För framtidens städer, där den fossila energianvändningen antagligen måste minskas kraftigt, 

kan det gamla fossilfria samhället vara en nyckel till att utforma byggnader vilka blir miljömässigt 

försvarbara. Eftersom människorna i det fossilfria samhället levde på en lägre energi- och 

resursnivå, kan en kombination av nutidens levnadssätt tillsammans med ett omfattande 

konsekvenstänk vara meningsfullt. Många människor skulle välkomna möjligheten att kunna 

odla sin egen mat nära hemmet, inte minst personer som bor i städer och inte har tillgång till 

fritidshus eller liknande (Jarlöv, 2008). En grön vägg av nyttoväxter skulle kunna bli ett alternativ 

i bostadshus istället för i kontorsbyggnader där majoriteten av dagens gröna väggar anläggs. 

 

3.3.6 Resultat - Uppbyggnad och material  

Här nedan beskrivs designen på odlingsväggen med både text och bilder. 

 

Väggen kommer att utformas som en modul av fickor i rostfri, målad lättplåt. I varje ficka 

planteras två plantor i jord. Bakom bakre skivan fästs en droppbevattningsslinga som kommer 

från stammen med stålvajrar, vilka häftas fast på sin plats. Två bevattningshål från slangen per 

ficka med c/c 250 mm görs det håltagningar för i plåtens bakre skiva så att vattnet når jorden. 

För att underlätta skördeprocessen är fickorna snedställda i sektion med sin undre kant dikt an 

mot den bakre skivan, och övre kant snedställd ut mot luften. På sådant sätt får användaren en 

bättre överblick av plantan än om fickans bottenplatta skulle vara horisontell. Varje ficka är 500 

mm bred och 400 mm djup i överkant, med en öppning på 400 mm upptill. Endast den undre 

raden ser annorlunda ut där fickornas öppning i överkant istället är 600 mm hög. På varje 

väggelement finns det plats för 6 kolumner och 5 rader av fickor, alltså 30 fickor.  Antal kolumner 

är justerbart beroende på hur mycket vägg som krävs för den aktuella platsen. 
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Bakom väggens bakre skiva placeras vertikala upphängningsskenor, en på vardera sida och en 

kortare i mitten. Bevattningsslingan går längs hela baksidan och träs igenom den mittersta 

skenan för att inte brytas. På sådant sätt skapas en luftspalt mellan väggens bakre skiva och 

befintlig väggs beläggning. Denna befintliga vägg bör fuktsäkras enligt regler i BBR kapitel 6.53 

”Fuktsäkerhet”, vilket gör väggmodulen applicerbar på alla fuktsäkrade väggar. För att 

underlätta användandet av väggen ansluts även en tillhörande stege till väggen som åker på en 

skena högst upp i konstruktionen. Denna stege är alltså flyttbar och valfri. 

 

  

Figur 12: Illustrationsbild av odlingsväggen (Elsebti och 
Ljungdahl, 2013). 
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Tillförseln av vatten sker genom en ledning i väggens ena överkant, vidare ut i 

droppbevattningsslingan och ut genom dropphålen. I varje bevattningshål fästs justerbara 

munstycken. Via dessa är det mjöligt att styra bevattningshålens storlek och därför också skapa 

ett konstant tryck genom hela slingan. Eftersom att de olika fickorna ligger på olika höjd 

beroende på vilken rad de sitter på, blir trycket automatiskt högre ju längre ned i slingan vattnet 

går på grund av höjdskillnaden. Dessutom kan dessa munstycken användas som ett verktyg om 

olika plantor i ens vägg behöver olika mängd vatten. Om det vid något tillfälle inte är planterat i 

en specifik ficka finns även möjligheten att stänga av vattenflödet till de aktuella 

bevattningshålen. Bevattningen styrs av förinställd timer vilket beskrivs närmre i kapitel 4.2.5. 

Dränering sker genom en traditionell dräneringsränna som monteras med lite lutning i 

väggmodulens underkant. Rännan fästs i de två yttre upphängningsskenorna med ett litet fall åt 

ena hållet. På sådant sätt kan rännan dras ut från väggmodulen som en låda vid rensning. Från 

den lägre sidan av rännan åker eventuellt restvatten ned via ett avlopp tillbaka till stammen och 

vidare ned i tanken igen. Avloppet fungerar också som säkerhet vid olycksfall. Skulle en läcka 

uppstå kan vattnet rinna ned från rummet via avloppet.    

 

  

Figur 13: Detaljerad illustration av väggens baksida (Elsebti och Ljungdahl, 2013). 
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3.4 Boverkets Byggregler 

För installation av uppsamlings- och bevattningssystemet har föreskrifter ur BBR kapitel 6, 

”Hygien, hälsa och miljö ”studerats. Följande krav gäller för det aktuella systemet: 

Byggnader och deras installationer skall utformas så att vattenkvalité och hygienförhållanden 

tillfredsställer allmänna hälsokrav. Reglerna i detta avsnitt gäller för installationer av vatten och 

avlopp, dels i byggnader dels på byggnadernas tillhörande tomter. 

 

Olika definitioner av vatten beskrivs i BBR där den projekterade anordningen kommer att gälla 

för ”övrigt vatten”. Övrigt vatten är vatten som inte uppfyller kraven för tappvatten men som 

kan användas till uppvärmning, kylning, toalettspolning, tvättmaskiner m.m. Kraven på övrigt 

vattens kvalité beror på ändamålet, men behöver inte nödvändigtvis uppnå tappvattenkvalité. 

Installationer för övrigt vatten får inte kopplas samman med installationer för tappvatten. 

Samtliga ingående delar i installationer för övrigt vatten skall märkas i hela sin längd så att de 

inte kan blandas ihop med installationer för tappvatten. Dessutom ska installationer för övrigt 

vatten utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer minimeras.  

 

Vid hantering av dagvatten gäller följande föreskrifter:  

Dagvatteninstallationer skall kunna avleda regnvatten och smältvatten så att risken för 

översvämning, olycksfall eller skador på byggnader och mark begränsas. Dagvatteninstallationer 

Figur 14: Sektionsritning som illustrerar väggen i genomskärning (Elsebti 
och Ljungdahl, 2013). 
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skall ha anordningar för avskiljning eller behandling av sådana ämnen som kan störa funktionen 

eller medföra skador på installationen, avloppsanläggningen eller recipienten (BBR, 2006). 
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4 Analys  

4.1 Fördelar med väggen  

Den gröna innerväggens existens i en byggnad innebär LOD för byggnaden. De installationer som 

hör till väggen kommer att finnas där så länge byggnaden existerar. Skulle väggen tas bort från 

byggnaden kan vattnet som uppsamlas i uppsamlingstanken ändå användas till exempelvis 

spolning av toaletter. I andra delar av välden där tillgången på råvatten är begränsad används 

regnvatten för detta ändamål. I Sverige är råvatten inte en bristvara vilket innebär att vi idag 

spolar toaletterna med tappvatten, dvs. renat dricksvatten. Däremot är det svårt att förutsäga 

vilka vattenproblem som Sverige kan komma att ställas inför i framtiden, varför regnvattnet kan 

komma att behövas för andra ändamål än ovan nämnts. Exempelvis skulle nederbördsvatten 

kunna användas till biltvättning, bevattning av grönområden samt klädtvätt i hushåll. En annan 

aspekt som väggen bidrar med till byggnadens hållbarhetsperspektiv är själva stadsodlingen. 

Som nämnts tidigare i rapporten är långa mattransporter ett hot mot vår planet. Att då kunna 

odla sin egen mat hemma är ett stort steg i rätt riktning för att minska på dessa transporter. 

Dessutom kan det tänkas att matproduktionen från dessa väggar blir så pass omfattande att en 

direktförsäljning av de odlade grödorna kan genomföras till lokalbefolkningen. Väggen kommer 

även att produceras med återvunna och återbrukbara material samt är projekterad utifrån ett 

miljömedvetet tänk vilket tas upp i kapitel 5.4.1. 

4.2 Områden att förbättra 

Självklart finns det saker som skulle kunna förbättras och adderas till väggen för att göra den 

mer miljövänlig. Däremot kan dessa åtgärder möjligen medföra mer material med oönskade 

produktionsprocesser eller transportsträckor, eller exempelvis att väggen blir mer 

energikrävande. De nackdelar som vår vägg har är exempelvis användandet av pump vilket 

kompenseras upp med en eventuell anslutning av en vattenturbin som beskrivs i kapitel 5.4.5, 

samt tillkoppling av extra taktank för att minska användandet av pumpen.  Utifrån de 

existerande förutsättningarna har de negativa aspekter som väggen bidrar med i största möjliga 

mån minskats. Förutom dess initialkostnad vilken i dagens samhälle förmodligen kan ses som 

den största nackdelen.   

En fråga vi ställer oss är ”vad har väggen för långsiktig påverkan på den byggnad vilken den står 

i?” Skulle väggmodulen tas bort från byggnaden finns ändå installationerna från vattensystemet 

kvar i och utanför byggnaden. Själva användandet av regnvattnet kan brukas på annat sätt än till 

bevattning för väggarna viket nämns tidigare. Däremot är själva avloppet som är anslutet vid 

väggens ena kant och leds vidare genom balkongfundamentet in i byggnaden till stammen, en 

permanent installation som kan vara problematisk. När väggen är i bruk är balkongutrymmet 

uppvärmt men om väggen skulle tas bort kommer uppvärmningen inte vara nödvändig. 

Utrymmet kommer under kallaperioder nå minusgrader som gör att avloppsledningen som i 

dagsläget inte är isolerad, fryser. Vid borttagande av väggmodulen kan det därför finnas 

anledning att isolera avloppet.  
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4.3 Visioner för placering av väggen 

Under arbetets gång har många olika möjliga lösningar på väggen diskuterats. Innan fallstudien 

blev del av examensarbetet var en aktuell idé att låta väggen användas som ett bibliotek i 

staden. Tanken var att låta väggen uppföras i ett eget hus likt ett växthus på ett av Stockholms 

torg. Skötseln skulle fördelas mellan intresserade parter i närområdet och alla som ville skulle ha 

möjlighet att skörda färska råvaror. Den ekonomiska biten skulle kommunen stå för och väggen 

skulle bli en vital del av staden som tydligt manifesterade stadsodling. Däremot insåg vi att 

ekonomin är en väldigt styrande faktor idag. Antagligen skulle ingen kommun vara intresserad av 

ett stadsodlingsbibliotek då det skulle kosta för mycket. Kommunerna har idag hårt pressade 

budgetar som inte lämnar mycket pengar till annat än det nödvändiga. Vi måste utforma en 

produkt som är intressant för fastighetsägare. Att vem som helst ska få skörda av en produkt 

som tillhör privata fastighetsägare är en fin idé men inte realistiskt: “Våra politiker är fast i ett 

gammalt tänkande och fortsätter att planera stora shoppingpalats på den bästa 

jordbruksmarken. Många kommuner är i och för sig mycket positiva till stadsodling – så länge det 

inte krockar med något ekonomiskt lukrativt, som en ny eventarena” (Forsberg, SvD, 2012). 

Däremot görs det faktiskt vissa samhällsekonomiska ändringar som ger hopp om att ett 

stadsodlingsbibliotek kan bli en möjlighet i framtiden. Ekosystemtjänster är ett exempel på en 

sådan åtgärd. Åtgärden har utvecklats för att väga in det brådskande behovet av att beakta 

ekosystemets långsiktiga hälsa samt dess roll i att möjliggöra människans existens och 

ekonomiska verksamhet. Ekosystemtjänster ges ekonomiska värden baserade på kostnaden för 

att ersätta dem med antropogena alternativ. Därigenom kan information om vikten av en 

ekosystemtjänst lättare förespråkas för beslutsfattarna i samhället.  

“Hela samhällsekonomin har påverkats av den nödvändiga omställningen från 

oljeöverflöd till oljebrist och av den växande omsorgen om miljö och resurser. 

Den målmedvetna inriktningen mot ett hållbart samhälle har lett till en förnyelse 

av de nationalekonomiska teorierna så att man fått allt bättre instrument för att 

skilja mellan konstruktiva och destruktiva inslag vid BNP-beräkningar. 

Beräkningsmetoder för att kunna väga in ekosystemtjänster och 

ekosystemskador har till exempel utvecklats och förfinas successivt. Den 

ekonomiska omsättningen har fått ett lugnare tempo genom att en del skadlig 

produktion och konsumtion upphört” (Jarlöv, 2008).  

 

Utöver visionen om ett stadsodlingsbibliotek har vi en förhoppning om att odlingsväggen skall 

installeras på en förskola. Denna placering har många fördelar utöver att skötseln på sådant vis 

inte blir en börda för användarna. Framförallt är det just barnens lärande som på sådant sätt blir 

berikat med hjälp av egna plantor. “Vi ser att stadsodling skapar ett ekologiskt lärande där 

människor, förutom att odla, lär sig om naturens ekosystemtjänster, vikten av biologisk 

mångfald, om staden och om politik. Det gör att folk bryr sig mer om miljöfrågor, vilket är viktigt 

för hela planeten. Dessutom kan det skapa större förståelse för de obekväma miljöpolitiska 

beslut som måste fattas” (Colding, SvD, 2012).   
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4.4 Processen bakom designen  

4.4.1 Väggmodulen 

Nyttoväxter som specifikt skall användas för mat behöver skördas. Dessutom är dessa ofta 

ettåriga, vilket innebär att växterna i odlingsväggen kommer att behöva bytas oftare än växterna 

i existerande gröna innerväggslösningar. Varför filtmaterial blir svårt att odla i då växterna 

kommer att rota sig inuti filtmaterialet och göra det svårare att plocka ut alla deras rötter från 

väggen, än om plantering sker i ett för växtrötterna ogenomträngligt material.  Valet stod 

därmed mellan lättmetall och plast. Av rent estetiska skäl valdes lättmetall framför plast. Plast 

väger mindre än metall vilket är fördelaktigt för en väggmodul. Däremot ser plast enligt vår åsikt 

sämre ut med tiden jämfört med metall som åldras vackert. För att motivera materialvalet rent 

energimässigt, har en återvunnen lättmetall valts. Tillverkning av metall kräver stora mängder 

energi, vilken minskas betydligt genom att använda uttjänade metallprodukter vid tillverkning 

jämfört med att nytillverka metallen. Dessutom kan väggmodulens metall i sin tur återvinnas 

eller återbrukas.  

 

4.4.2 Plantering  
De flesta gröna innerväggar på marknaden idag använder sig av hydroponisk teknik i filtmaterial. 

Denna teknik är fördelaktig då den väger mycket mindre än vad plantering i jord gör.  Som ett 

referensvärde kan nämnas att en vägg av 3    tjock filt väger 3   /   och en 100    tjock 

substratvägg med en jordvolym väger vid genomvattning ca 100   /   (Höglund, 2010).  

Däremot är dessa gröna innerväggar inte anpassade till nyttoplantor. Endast med tanke på 

skördefaktorn, behöver nyttoväxter mer näring än de tropiska växterna som växer på de 

hydroponiska väggarna. De väggar som erbjuds idag med hydroponisk teknik får alla en tillsatts 

av näringslösning till sina växter. Eftersom ett av huvudsyftena med den egna väggen är att 

utnyttja nederbördsvatten, blir det motsägelsefullt att tillsätta näring till det vattnet som annars 

skulle renas via dagvattensystemet. Enligt Stockholms stads dagvattenpolicy ska föroreningar 

först renas innan det rinner vidare ut i reningsnätet eller till recipienten. Det är alltså inte tillåtet 

att släppa ut förorenat vatten direkt (Stockholm Stad, 2000). Genom en tillsats av näring 

förorenas nederbördsvattnet, om inte ekologisk näring tillsätts. Att därför använda ekologisk 

näring skulle kunna vara en lösning, men kräver att användaren underhåller väggen mer, vilket 

vill undvikas. Genom att istället plantera i jord behöver ingen näringstillsats göras. Jorden 

behöver endast bytas ut en gång per år, företrädesvis i samband med byte av plantor. Dessutom 

är det fördelaktigt att kunna kalla odlingsväggen för ekologisk odling, vilket endast gäller för 

plantering i jord (Olsson, 2013).  

För att minska väggmodulens vikt rekommenderas det att grunda med lecakulor i 

planteringskärlens botten istället för att endast helt fylla dessa med jord. Lecakulorna ger även 

rötterna extra andningsmöjligheter som bidar till större syresättning i jorden och ökar växternas 

välmående.  
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4.4.3 Felmarginaler i vattensystemet 

Rationella metoden skulle kunna anses vara alldeles för generell för att dimensionera efter. 

Exempelvis används en avrinningsfaktor på 0,9 vilket innebär att det antas avdunsta bort 10 % av 

den vattenmängd som först samlas på byggnadens tak. Detta antagande stämmer inte för hela 

året då det med största sannolikhet avdunstar mer vatten än 10 % under de varma 

sommarmånaderna, i alla fall under augusti. Därtill kan det nämnas att det under de kalla 

vintermånaderna avdunstar mindre än 10 % av vattnet. Om dessa två felmarginaler tar ut 

varandra är svårt att avgöra eftersom klimat kan skifta väsentligt från år till år men då syftet med 

uppsamlingstanken är att avlasta dagvattenledningarna, kommer detta göras oavsett om man 

utgår från rationella metoden eller mer specifika analyser och beräkningar. 

Enligt Haninge kommuns dagvattenstrategi skall inte exploatering av områden leda till en ökning 

av avrinningen från det aktuella området, vilket systemet ser till att det inte gör. 

Ytterligare en faktor som kan bidra till en viss felmarginal är blockregnsvärdet som används vid 

dimensionering av regnintensiteten. I beräkningarna användes ett blockregn med en 

återkomsttid på 10    och med en intensitet på 10    . Dessa värden är baserade på tidigare 

gjorda mätvärden av olika regn och då nederbördsmängderna sakteligen ökar kommer dessa 

värden bidra till en orättvis bild av den verkliga nederbördsintensiteten.  

4.4.4 Markplacerad uppsamlingstank 

Volymberäkningen av tanken visade att den behöver rymma 18000   vatten, vilket ger en stor 

och tung tank. Just vikten är den främsta anledningen till varför tankens placering valdes till 

marknivå istället för i husets tak. Belastningen på bjälklaget under tanken samt risken för läckage 

från en sådan stor vattenbehållare motiverar till att hitta annan placering för behållaren. 

Naturligt bör tanken placeras så nära huset som möjligt, vilket företrädesvis är under mark. 

Genom en placering under mark kan en naturlig isolering och uppvärmning fås från kringliggande 

jord, vilket är till fördel för uppvärmningen av nederbördsvattnets temperatur. Växter trivs bäst 

om de bevattnas med rumstempererat vatten (Andersson och Svensson, 2013). Dessutom 

minskas läckagerisken och samt att tanken inte behöver ta plats i byggnaden vid en placering 

utanför huset. Nackdelen med att inte ha tanken i samband med taket är att höjdtrycket inte kan 

utnyttjas och därför krävs det en pump för att föra in vatten till droppbevattningshålen 

placerade på väggmodulens baksida. Ytterligare nackdel med placering under mark kan vara att 

finna tillräckligt utrymme för tanken, då dimensionerna är så pass stora. Speciellt problematiskt 

är vid tätbebyggda områden där fastighetsgränserna ligger tätt. 

 

4.4.5 Energiförbrukning 

Systemet dimensioneras med utgångspunkten att det ska förbruka så lite energi som möjligt. 

Därför har val av pump diskuteras med syftet att välja en energisnål pump som möjligt med en 

låg drifttid. För att detta ska möjliggöras valdes i samråd med Sture Holmberg att lägga till en 

taktank som placeras precis ovanför högsta tappställe. På så vis kan pumpeffekten sänkas 

avsevärt då tryckförlusterna blir lägre och en klenare pump kan väljas. Ytterligare fördel med 

taktanken är att den minskar pumpens aktivitetstid. Då denna tank dimensioneras med 

utgångspunkt i växternas vattenbehov under en vecka kommer påfyllning av tank endast 

behövas när en lägstanivå på hälften av tankvolymen underskrids. Följaktligen behöver pumpen 
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endast aktiveras två gånger i veckan. Taktanken passar att ha i samband med taket då den är 

betydligt mindre och därför också lättare, eftersom den rymmer vatten för endast en veckas 

bruk. För att tryckförlusterna från taktanken till varje droppbevattningshål ska minimeras dras så 

kort rörlängd med så få böjar som möjligt. Dessutom valdes en slingrad droppbevattningsslinga 

baktill på väggmodulen framför att ha en vertikal ledning med t-kopplade ledningar ut för varje 

rad på väggmodulen. Med den slingrade slingan fås mindre tryckförluster då vinklarna är mycket 

mjukare jämfört med t-kopplingar då vinkel är 90° vid varje påkoppling. 

4.4.6 Bräddning 

Till marktanken finns ett bräddavlopp anslutet för att överflödigt vatten ska ha någonstans att ta 

vägen exempelvis vid intensiva regnperioder. I Haninge kommuns dagvattenstrategi står det att 

dagvattnet inte får släppas ut före rening eller fördröjning, då det innan avledning till recipient 

skall utjämnas och fördröjas. Breddledningen skulle därför kunna kompletteras med ett öppet 

dike varvid dagvatten från bräddningen i marktanken fördröjs innan det bortförs till recipient. 

Dessutom skulle dräneringsvatten från tomten anslutas till samma öppna system eller möjligen 

ledas ner till uppsamlingstanken och användas som bevattningen till växterna. 

 

4.4.7 Fukttillskott i rum  

Då vår väggmodul kommer att bidra med ett visst vattentillskott i det rum vilken den är 

monterad i, innebär det att en viss effekt kommer ske på rummets relativa fuktighet. Under de 

fuktiga sommarmånaderna då den relativa fuktigheten inomhus är låg men fuktigheten hög, kan 

närvaron av en växtvägg komma att bli än mer påfrestande på inomhusklimatet. Dock har det 

inom examensarbetets tidsramar inte varit möjligt att utvärdera hur pass mycket fukttillskottet 

blir eftersom växters förmåga att ta upp och avge fukt är olika beroende på deras anatomi.   

Under vintermånaderna däremot då den relativa fuktigheten samt fuktigheten inomhus är låg, 

kan istället odlingsväggens närvaro skapa ett mer behagligt inomhusklimat genom att återfukta 

luften.  

4.5 Fördelaktiga komplement till väggen 

En kompletterande kombination med ett sedumtak på den byggnad som väggen står i kan vara 

förmånligt för att på så sätt kunna ta upp delar av den mängd vatten som faller vid extrema 

nederbördsperioder och därigenom avlasta dagvattensystemet. Dessutom skulle detta sedumtak 

kunna rena luften från föroreningarna av trafik. Takets material i allmänhet kan ha stor påverkan 

på dagvattnets föroreningsmängd. Många tak på gamla byggnader i Stockholm är av koppar, 

vilket förorenar vattnet rejält. Det är inte längre tillåtet att använda koppar som material för 

takläggning. Men andra takmaterial kan också påverka föroreningsmängden av vattnet. Främst 

handlar det om material som föroreningar lätt ackumuleras på. Därför är det viktigt att även ta 

hänsyn till material vid takläggning, då det kan komma att påverka hur pass förorenat det 

dagvatten som hör till byggnaden blir.   

Att smälta nederbörd är en förutsättning för att väggen ska kunna användas under 

vinterperioden då endast små mängder vatten letar sig ner till uppsamlingstanken. Växterna 

behöver självklart bevattnas året runt och för att kunna använda frusen nederbörd till 

bevattning, krävs det att den smälts. Fördelaktigt för ett system är att ha ett varmt tak eller en 
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uppvärmd vind som leder upp värmen till yttertaket under vintermånaderna och på sådant sätt 

smälter den frusna nederbörden. Ett energiutnyttjande sätt att åstadkomma detta på är att 

använda husets spillvärme från exempelvis hushållsapparater till att smälta snö och is med. 

Spillvärmen leds upp till vindsutrymmet via en frånluftspump som värmer upp utrymmet och på 

så vis skapas ett varmt tak som smälter nederbörden under kalla perioder. 
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5 Slutsatser 
Syftet att bidra till stadens hållbara utveckling genom att förmedla projekteringsalternativ vid 

nybyggnation med hänsyn till lokalmiljön, har behandlats via olika delar vilka följer nedan.   

 

Tack vare väggens funktion att omhänderta dagvatten, genom att utnyttja det till bevattning av 

väggens plantor, kommer den byggnad vilken väggen står i att minska belastningen på 

dagvattensystemet så länge byggnaden existerar. Vid nybyggnation bygger vi bort det naturliga 

infiltratet (gräs och mark), vilket betyder att vi bygger bort det bästa sättet att rena förorenat 

dagvatten på. När nederbörd når mark och rinner längs med bebyggda ytor blir den förorenad. 

Genom att redan ta hand om nederbörden i takhöjd, innan den förorenas, så utnyttjas 

nederbörden vid källan (dvs. vid dess ursprung). Nederbörden blir inte förorenad och vidare 

kommer den då inte heller att belasta den recipient eller det dagvattensystem som skulle ha 

renat den.  På sådant sätt blir byggnaden en del av sin lokalmiljö.  

 

Att ha skapat en vägg som är avsedd för inomhusbruk där odling av nyttoplantor sker i hemmet, 

erbjuds de boende ett verktyg som minskar på mattransporterna till staden. På sådant sätt 

minskas koldioxidutsläppen från mattransporter i staden. Väggen blir därför en del av den 

uppmärksammade stadsodlingsrörelsen, där odling förespråkas som ett viktigt inslag i staden.  

 

Däremot kan det konstateras att pengar styr mycket i byggbranschen idag med väldigt pressade 

tidscheman och hög konkurrens. Den föreslagna väggen spås kosta en hel del pengar initialt men 

ger desto mer tillbaka i ett långsiktigt perspektiv. Ett engagemang från både kommuner och 

fastighetsägare blir därför en förutsättning för att den projekterade väggen skall kunna anläggas. 

Kommunerna har idag hårt pressade budgetar som inte lämnar mycket pengar till övers för 

annat än det nödvändiga. Varför det är viktigt att belysa denna vägg och trycka på dess fördelar. 

Framförallt att väggen tillsammans med vattensystemet tydligt bidrar till stadens hållbarhet ur 

ett långsiktigt perspektiv. Som en central del i marknadsföringen av väggen bör därför 

ekosystemtjänster vara. Ekosystemtjänster har, som tidigare nämnt, tilldelats ekonomiska 

värden som kan vara del av argumentationen för väggen. Därmed kan det lättare motiveras 

varför denna vägg i längden är en viktig och värd investering att göra för både kommuner och 

fastighetsägare.  
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6 Rekommendationer 
En fortsättning på detta examenarbete skulle vara att provodla en vägg. Med en färdig 

utformning på både väggmodul och vattensystem, skulle det vara väldigt spännande att se hur 

väggen ser ut då den är odlad samt hur den fungerar i drift.  

 

I arbetet har det enbart ingått beräkningar på storleken av uppsamlingstankarna samt 

dimensionering av de horisontella ledningarna. Skulle systemet brukas bör ytterligare 

tryckberäkningar på ledningar mellan uppsamlingstanker och vägg göras. Detta för att få rätt 

tryck till droppbevattningsslingan så att odlingsväxterna förses med rätt mängd vatten. 

Beräkningarna används också för att få fram effektbehovet till pumpen så att rätt kapacitet på 

pumpen kan väljas. För att möjliggöra en vattenturbin bör vidare studier göras inom detta. 

Exempelvis kan studier utföras på en lämplig placering av turbinen för att optimera 

omvandlingen av energin till pumpen. 

 

För att definitivt kunna peka på väggens fördelar för inneklimatet hade det varit av vikt att 

fortsätta med detta examensarbete genom att mäta och beräkna väggens inverkan på rummet. 

Både luftkvalitén och fuktpåslag skulle vara intressant att veta konkret. Samt undersöka väggens 

möjliga påverkan på andra material i rummet.  

 

Att beräkna plantorna ljusbehov och optimala temperatur, både vatten- och lufttemperatur, för 

tillväxt. Här skulle det krävas att exakta plantor bestäms, då dessa faktorer kan skifta från växt till 

växt.  

 

Ytterligare en intressant fortsättning på detta arbete skulle vara att undersöka möjliga sätt att 

smälta fryst nederbörd på byggnaders tak. Beräkningar på takets isolerings behov och på hur 

mycket värme som krävs för att smälta snön är då relevant att genomföra.  

 

Slutligen skulle det vara intressant att utreda hur väggen ska kunna säljas in hos fastighetsägare 

och kommuner. Då blir en kostnadsberäkning av hela systemet inklusive väggen relevant. Den 

ekonomiska biten är oftast den avgörande faktorn vid investeringar, inte bara i byggbranschen.  

Frågan som bör ställas lyder: är väggen i längden ekonomiskt lönsam för investeraren? Således 

behövs en beräkning av hur mycket odlingsväggen kostar att upprätta samt hur mycket den 

faktiskt är värd i ett långsiktigt perspektiv. I detta skulle ekosystemtjänster vara relevanta att 

väga in. 
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Dimensionering av självfallsledning 

Först bestäms regnets intensitet till   =10 minuter samt regnets återkomsttid till Å=120 

månader enligt Tabell 1 i kapitel 4.2.2. Därefter beräknas regnintensiteten ut med Formel 

[4:2:3:1]. Regnets intensitet blir:   =228 l/s. 

 

       √ 
 

 
  (  )

  
           [4:2:3:1] 

 

    regnintensitet, l/s, ha  

    regnvaraktighet, minuter 

Å= återkomsttid, månader 

 

Därefter beräknas det dimensionerande flödet ut enligt Formel [4:2:3:2]. Dimensionerande 

flödet blir:        =6,0 l/s fås.  

 

          (  )         [4:2:3:2] 

 

        dimensionerande flöde, l/s 

A= avrinningsområdets storlek, ha 

 (  )   dimensionerande nederbördsintensitet, l/s, ha 

   avrinningskoefficient 

    regnets varaktighet, som i rationella metoden är lika med områdets rinntiden,    

 

Som sista steg skall ledningens k-värde läses av från Tabell 2 kapitel 4.2.3, för plast k= 0,2. K-

värdet tillsammans med det dimensionerande flödet används för att avläsa rördiameter och 

horisontella ledningens minsta lutning från Colebrookes diagram. Rördiametern 200 mm och 

minsta lutning 0,3 ‰ fås. 

 

Väggarea 

Första steg är att ta fram nederbördsmängden som rimligen träffar området dit byggnaden är 

belägen, i detta fall Stockholm. Värden på uppmätt årsnederbörd i Stockholm tas från SMHIs 

databas. Ett medelvärde tas fram från de senaste tio åren m.h.a Formel [4:2:4:2:1:1] (SMHI, 

2011). Medelvärdet för Stockholm blir    530     per år. 

 

 
  

          
 

     [4:2:4:2:1:1] 

 

   medelvärde på årsnederbörd,      

  = årsnederbörd, mm 

 = antal, år  
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För att få en uppfattning av hur stor del av    som når avrinningsbrunnen från det 

dimensionerade området, taket i detta fall, används Formel [4:2:4:2:1:2]. Volym 

nederbördsvatten blir   143100   per år. 

 

Q=            [4:2:4:2:1:2] 

 

Q= volym,    

   avrinningskoefficient 

A= area på avrinningsområdet,    

N= nederbördsmängd över tidsperiod, år 

 

Odlingsväggens vattenbehov per år räknas fram m.h.a Veg Techs siffror som nämns i kapitel 

4.2.4.2.1. Ett vattenbehov på 455  /   per år fås. 

 

För att få fram hur mycket väggarea som krävs för att ta tillvara på all nederbörd divideras 

växtens vattenbehov per år med   och väggarean, A, fås fram. Väggarea som krävs fås till A= 315 

  . 

 

Nederbörd 

Mätvärden från SMHIs databas har används där ett medelvärde på största månadsnederbörden 

för Stockholm räknats fram enligt Formel [4:2:4:2:1:2] (SMHI, 2011). Månadsmedelvärdet för 

Stockholm beräknas till 107      per månad.  

 

 
  

          
 

     [4:2:4:2:2:1] 

 

   medelvärde på månadsnederbörd,      

  = månadsnederbörd, mm 

 = antal, månader 

  

För att få fram mängd månadsnederbörd, Q, som når uppsamlingstanken för aktuell byggnad 

används Formel [4:2:4:2:1:2], där månadsnederbörden blir Q= 28890   per månad. 

 

Resulterad volym 

För att få fram uppsamlingstankens volym, beräknar man som första steg fram plantornas 

vattenbehov per månad. Där plantornas sammanlagda vattenbehov blir 11025   per månad, 

baserat på Veg Tech värden i kapitel 4.2.4.2.1. 

 

Efter det tar man det beräknade värdet på uppsamlad månadsnederbörd, subtraherar det med 

plantornas vattenbehov per månad och fram får man uppsamlingstankens volym. Resultatet ger 

en tankvolym på 18000  . 
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* De mindre bilderna/visualiseringarna i detta gestaltningsprogram används enbart
som inspirationsbilder och hämtade från externa projekt.

NYTT LIV I CENTRALA HANINGE
Målsättningen med det nya planförslaget är 
att skapa en stadsmässig miljö för centrala 
Handen. En attraktiv stadsdel som är trygg, 
levande och trivsam för såväl boende som 
besökare.

I förslaget läggs den nya bussterminalen på
samma nivå som Poseidons Torg och
rulltrapporna vid Handenterminalen som leder 
till pendeltågen. En knutpunkt skapas där även 
kommersiella verksamheter och service ges plats. 
Detta görs utan att skära av den naturliga tvär-
förbindelsen som redan fi nns mellan Haninge 
centrum och pendeltågen.
Den nya bussterminalen blir trygg och säker 
genom att det ges plats för olika service-
verksamheter som även riktar sig ut mot
Handenterminalen och ger förutsättningar för ett 
levande stadsliv under dygnets alla timmar.
I norr vid Eskilsvägen uppförs en byggnad som 
inrymmer Specialistcentrum och annan hälso-
relaterad verksamhet. I området söder om
Rudsjöterrassen förlängs bostadsbebyggelsen 
längs Handenterminalens shared space mot 
söder och Campus Haninge.

• GESTALTNINGEN SKA PRÄGLAS AV STADSMÄSSIGHET OCH UPPBRUTEN SKALA.
• NY BUSSTERMINAL OCH SPECIALISTCENTRUM.
• OMRÅDET SKA GESTALTAS SOM EN LEVANDE OCH TRYGG MILJÖ FÖR BOENDE, RESENÄRER OCH BESÖKARE.
• PROFILSKAPANDE MÄRKESBYGGNADER.

STADSMÄSSIGA KVALITÉER
• Tydlig skillnad mellan gatu- & gårdsmiljö.
• Närhet till kollektivtrafi k och vägnät.
• Platsbildningar och sociala exteriöra rum.
• Shared space.
• 24-h staden: en blandning av bostäder, handel och kollektivtrafi k samt ljussättning
  av gatumiljöer och torg skapar trygga platser att vistas på över hela dygnet.
• Specialistcentrum blir områdets profi lbyggnad och höghuset dess landmärke.
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SITUATIONSPLAN, SKALA 1:1500 (A4)



* De mindre bilderna/visualiseringarna i detta gestaltningsprogram används enbart
som inspirationsbilder och hämtade från externa projekt.

3. DET CENTRALA TORGET
• EN KNUTPUNKT FÖR KOLLEKTIVTRAFIKEN OCH DEN NYA STADSDELENS NAV.
• EN VÄLGESTALTAD TRAPPA TILL DET ÖVRE TORGET.
• ENTRÉER OCH BELYSNING SKA SKAPA EN ÖPPEN, LÄTTORIENTERBAR, TRIVSAM OCH TRYGG MILJÖ.
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DET CENTRALA TORGET
Det första som möter den som anländer till 
Haninge med pendeltåget är det centrala 
torget. Torget är den viktiga knutpunkten 
där det centrala stråket mot Poseidons Torg 
korsar torgstråket. Här fi nns  Specialist-
centrums huvudentré, SLs bussterminal samt 
en välkomnande trappa till däckets övre nivå. 
Torget är en livfull plats och ett nav för den 
nya stadsbildningen som inramas av butiker, 
caféer och verksamhetslokaler.
Från platsen är det lätt att orientera sig och 
här fi nns öppna siktlinjer mot torgstråket 
och det centrala stråket, huvudentréer och 
det övre torget.

KNUTPUNKT  FÖR
KOLLEKTIVTRAFIK
Det centrala torget blir knutpunkt för
resenärer med kollektivtrafi kens
pendeltåg och bussar. Torget ska vara en 
lättorienterad och trygg miljö som är
upplyst kvällar och nätter och som
erbjuder ett brett serviceutbud till alla 
som rör sig i området.  

TRAPPAN TILL DET ÖVRE TORGET
En bred trappa leder upp till däckets övre nivå 
och dess publika torg. Trappan ska gestaltas 
likt en förlängning av torgytan med möjlighet 
till sittytor och platåer. Rörelsen mellan de två 
nivåerna ska kännas inbjudande och lätttill-
gänglig. Ljussättning, uppglasade lokaler och 
materialval ska skapa en välgestaltad helhet 
och knyta ihop nivåerna i syfte att motverka 
känslan av däck.



* De mindre bilderna/visualiseringarna i detta gestaltningsprogram används enbart
som inspirationsbilder och hämtade från externa projekt.

3. DET CENTRALA TORGET

SPECIALISTCENTRUM

TORGET
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VARIERAD MARKBELÄGGNING OCH 
GRÖNA INSLAG
Torget ska vara  stenlagt och ha en välgestaltad  
markbeläggning. Variation och mönster i sten-
läggningen ska gestaltas för att förstärka torgets 
riktningar och rumsligheter. Gröna inslag,
mindre träd och ytor för plantering ger trivsel 
och liv åt platsen. 

BELYSNING
Karaktären av central plats ska ytterligare 
förstärkas av välgestaltad belysning. Denna ska 
skapa en välkomnande, trygg och inspirerande 
stadsmiljö över hela dygnet.  Pollare, mark-
belysning och övriga ljuskällor ger torget en 
trivsam karaktär och förstärker stadens
uppbrutna och humana skala. Sittytor och
inslag av offentlig konst planeras in för att skapa 
mötesplatser och rumsligheter. 

UPPGLASADE ENTRÉER OCH 
LOKALER
Torget ramas in av butikslokaler och
verksamheter vilket möjliggör ett brett utbud av 
service. Det ska vara enkelt att hitta det man
behöver. Verksamheterna ska bidra till att
aktivera och belysa torget över hela dygnet för 
att skapa en trygg och levande stadsmiljö. Det 
är viktigt att verksamheterna ej ger ett slutet 
intryck efter stängning utan skänker torget en 
stadsmässig belysning över hela dygnet.



* De mindre bilderna/visualiseringarna i detta gestaltningsprogram används enbart
som inspirationsbilder och hämtade från externa projekt.

4. BUSSTERMINALEN _ VÄNTHALL  OCH KOMMERSIELLA LOKALER

IN- OCH UTFART FÖR BUSSAR
VID RUDSJÖTERRASSEN
Portarna för SLs bussar mot Rudsjöterrassen 
ska utformas så att de utgör ett visuellt
spännande inslag i gatans
boendemiljö. Till exempel kan ett perforerat 
bakbelyst raster eller annat dekorativt
material rama inöppningen och sedan fortsätta 
upp och utgöra staket för bostadsgården.
Portarna ska i material och kulör samspela väl 
med de omgivande bostadshusen.

VÄNTHALL OCH HÅLLPLATSER
Avsikten är att skapa en knutpunkt för
kollektivtrafi k med god tillgänglighet.
En huvudentré i vardera ände av vänt-
hallen bidrar till att koncentrera fl ödet av 
resenärer på ett sätt som stimulerar en
levande gatumiljö. Entréerna föreslås
kompletteras med en hiss upp till det övre 
torget.

GENOMSIKTLIGA LOKALER
Ett fl ertal av de kommersiella lokalerna ska 
öppna sig både utåt torgstråket och in mot 
bussterminalen. Vänthallen ska utformas 
som en positiv levande miljö där service, 
handel och kollektivtrafi k gynnar varandra 
och skapar trivsel, närvaro och trygghet.

LÄTTORIENTERAT OCH TRYGGT
Designen av den nya bussterminalen är en 
ljus och välgestaltad miljö. Ett bra utbud av 
handel, information och samhällsservice 
bidrar till att skapa en miljö som motverkar 
klotter och skadegörelse. 

MATERIAL OCH BELYSNING
Val av material och en omsorgsfullt
planerad belysning bidrar till att skapa ett 
stimulerande och trivsamt resecentrum 
som förmedlar en positiv bild av området 
vid resenärernas ankomst. Sittytor och god 
skyltning ska göra det lätt att
orientera sig och trivsamt att vistas i vänt-
hallen. Ljus- och konstinstallationer även i 
de inre delarna av terminalen där bussarna 
kör bildar blickfång och intressanta inslag 
för resenärerna som befi nner sig i vänt-
hallen. 

• VÄNTHALLEN SKA UTFORMAS SOM EN TRYGG OCH TRIVSAM MILJÖ MED GOD ÖVERBLICKBARHET.
• ETT GYNNSAMT SAMSPEL MELLAN HANDEL OCH KOLLEKTIVTRAFIK SKA EFTERSTRÄVAS.
• GENOMSIKT VIA LOKALER MELLAN VÄNTHALL OCH TORGSTRÅKET SKAPAR EN LJUS MILJÖ.
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* De mindre bilderna/visualiseringarna i detta gestaltningsprogram används enbart
som inspirationsbilder och hämtade från externa projekt.

5. TORGSTRÅKET

EN LEVANDE BLANDSTAD
Bostadshusen ska gå ner till mark och ha lokaler i
bottenvåningarna längs med hela torgstråket för att
skapa en levande och sammanhållen stadsmiljö istället för 
avskilda bostäder ovanpå en överdäckning. Utkragande  
burspråk och balkonger, samt terrasserade uteplatser och 
planteringar vid däckets angöringspunkter ger ytterligare 
liv och berikar gatumiljön.

RUMSSKAPANDE ELEMENT
Gatan möbleras med planteringar, välgestaltade 
sittplatser och träd som ger liv och variation till
gatumiljön. Tillsammans med belysning och 
cykelparkeringar bidrar de till att skapa varierade 
platser där de som rör sig genom området kan 
dröja sig kvar och vistas. Kombinerat med
boendemiljön skapas förutsättningar för en
levande och trygg stad över hela dygnet.

UPPGLASADE LOKALER ÖVER HÖRN
Fasadernas veckningar ger gaturummet en
intressant och varierad kontur vars konkava 
hörn ger goda möjligheter att skapa lokala mer 
intima platser för uteserveringar utmed gatan. De 
utskjutande hushörnen ger bra förutsättningar 
för butikernas exponering och delar den långa 
gatan i en sekvens av karaktärsfulla platser med 
uppglasade lokaler som går över hörn. 

• ENKELRIKTAD GATA / SHARED SPACE MED EN SERIE MINDRE TORGYTOR  OCH PLATSBILDNINGAR.
• BOSTADSHUSENS BALKONGER OCH BURSPRÅK SKA BERIKA OCH LEVANDEGÖRA GATURUMMET OCH SKAPA EN TRYGG MILJÖ ÖVER HELA DYGNET.  
• STRÅKET SKA UTFORMAS MED VÄLGESTALTAD MARKBELÄGGNING, PLANTERINGAR, SITTYTOR, CYKELPARKERINGAR OCH BELYSNING.
• UPPGLASADE LJUSA LOKALER LÄNGS HELA STRÅKET BIDRAR TILL ATT SKAPA EN TRYGG MILJÖ.
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* De mindre bilderna/visualiseringarna i detta gestaltningsprogram används enbart
som inspirationsbilder och hämtade från externa projekt.

5. TORGSTRÅKET

MARKBEHANDLING OCH
BELYSNING 
Gatu- och markbelysning ska utformas så att 
miljön känns trygg och ljus över hela
dygnet. Markbehandlingen ska gestaltas för att 
förtydliga och stödja shared space konceptet. 
Torgstråkets olika platsbildningar defi nieras 
ytterligare med variation i markbehandling 
och gestaltas likt en förlängning av det
centrala torget mot söder.

DET GEMENSAMMA GATURUMMET
- TORGSTRÅKETS SHARED SPACE
Handenterminalens gaturum formges så att hastigheten för bilar 
ligger kring 10-15 km/h för att gående och cyklister ska känna sig 
gynnade. Stråket ska utformas som en sammanhängande markyta 
utan nivåskillnader med varierad markbeläggning och
planteringar som stödjande markering. Shared space-konceptet 
medför ökad möjlighet att gestalta vackra platser och gaturum 
som uppskattas av allmänheten och ger en trygg och levande 
stadsmiljö. Här samverkar bilister, fotgängare och cyklister i en 
säker och trivsam omgivning.
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* De mindre bilderna/visualiseringarna i detta gestaltningsprogram används enbart
som inspirationsbilder och hämtade från externa projekt.

6. DET ÖVRE TORGET _ EN LUGN MER SKYDDAD OCH BARNVÄNLIG MILJÖ.

LEK OCH SOCIAL SAMVARO
Det övre torget ska gestaltas för ett 
lugnare tempo med sittytor, 
planteringar och en mjukare mer
skyddad del för lek och andra inslag 
som främjar social samvaro och
gemenskap för de boende och övriga 
som vistas på platsen. 

• TORGET SKA UTFORMAS SOM ETT SKYDDAT GEMENSAMT TORGRUM MED YTOR FÖR SAMVARO OCH LEK.
• UPPGLASADE LOKALER I HÖGHUSETS BOTTENVÅNING.
• VÄLGESTALTADE RUMSSKAPANDE ELEMENT I FORM AV LEKSKULPTURER, SITTYTOR OCH NIVÅSKILLNADER.
• VARIERAD HÅRDGJORD MARKBELÄGGNING OCH GRÖNA INSLAG.
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ILLUSTRERAD PLAN ÖVER DET ÖVRE TORGET



* De mindre bilderna/visualiseringarna i detta gestaltningsprogram används enbart
som inspirationsbilder och hämtade från externa projekt.

6. DET ÖVRE TORGET _ GESTALTNING OCH INNEHÅLL

BELYSNING OCH EN
MJUKARE YTA FÖR LEK
Den mer skyddade ytan i mitten är en yta för 
lek med sittgrupper och gröna planteringar. 
Platsen ska utformas som en miljö för socialt 
umgänge och möten. Torget som helhet ska
gestaltas med en trivsam stämningsfull
belysning och inslag av skulpturala element 
som kan vara kombinerade lek- och
ljusskulpturer.

LOKALER I MARKPLAN OCH HISS 
TILL BUSSTERMINALEN
Höghusets markplan ovan däck ska utformas 
med uppglasade lokaler som vetter ut mot 
torget. Exempelvis kan de inhysa verksamhet 
som café eller restaurang.
SLs hiss från bussterminalens vänthall ska
utformas/kläs så att den blir ett dekorativt in-
slag som tillför platsen ljus, karaktär och
materialitet.

RUMSSKAPANDE  ELEMENT OCH 
MARKBEHANDLING
Torgytan ovan däck är hårdgjord och gestaltad likt ett levande 
stadslandskap med variation i material, markbeläggning och med 
gröna inslag. Ytor för att plantera större träd i nedsänkta kärl ska 
studeras i förprojekteringen av torget och bussteminalen.
Sittytor och nivåskillnader skapar olika typer av rumsligheter på 
torget och de delar som utgör privat gårdsmiljö för bostäderna ska 
vara tydligt avgränsad via planteringar, låga smidesstaket eller låga 
stenmurar. Cykelparkering ska fi nnas i anslutning till trappan och 
SLs hiss.
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* De mindre bilderna/visualiseringarna i detta gestaltningsprogram används enbart
som inspirationsbilder och hämtade från externa projekt.

STRÅK

SLUTTANDE BUSSTERMINAL BUSS

HANDENTERMINALEN

SHARED SPACE

GARAGE

NYNÄSVÄGEN

VÄNTHALL

7. PUBLIKT STRÅK ÖVER DÄCK _ TVÄRSTRÅKET

TVÄRSTRÅK MED GRÖNA INSLAG
Stråket ska vara tydligt separerat från de privata
gårdarna via nivåskillnader, låga stenmurar,
välgestaltade cykelförråd, planteringar eller låga 
smidesstaket. Den breda trappan ska utformas med 
sittytor och planteringar så att platsen blir likt ett 
terrasserat torg ner mot torgstråket med utsikt mot 
Rudans naturområden och kvällssolen.

• PUBLIKT STRÅK SOM LÖPER ÖVER DÄCKET. 
• STRÅKET SKA VARA TYDLIGT AVGRÄNSAT MOT OMGIVANDE  GÅRDSMILJÖER.
• DEN TERRASSERADE TRAPPAN SKA UTFORMAS MED GRÖNA INSLAG, SITTYTOR OCH UTSIKTSMÖJLIGHETER MOT RUDANS NATUROMRÅDE.

TVÄRSTRÅKET

GÅRD
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Centrum för Hälsa och Byggande

DET KRETSLOPPSANPASSADE VÄXTHUSET SOM BOSTADSKOMPLEMENT
MÖJLIGA LÄGEN, FÖRUTSÄTTNINGAR & KONCEPTIDÉER

SKISSUTREDNING 13.02.20



Centrum för Hälsa och Byggande

“Om design används som strategi tidigt i utvecklingsprocesser har man 
störst möjlighet till betydande förändring i hållbar riktning.” 

Denna skiss är avsedd som ett startskott för att utreda möjligheterna för fyra valda 
växthustyper utifrån specifi ka lägen inom planen för Haningeterrassen.
Då bostadshusen ej ännu är under projektering är utformning och skisser baserade 
på generella antaganden i syfte att i slutändan hitta lösningar som fungerar och är 
anpassningsbara beroende av byggare/bostadsprojekt.

Konceptidéer, skisser och inspirationsmaterial är avsett främst för att inspirera till 
diskussion inför följande skeden i projektet. Utifrån uppsatta specifi ka syften, 
konstruktionsmöjligheter och ekonomiska förutsättningar kommer koncepten och 
idéerna för de olika växthustyperna att bearbetas vidare.

Texter och frågeställningar är även dessa till för att diskuteras/redigeras och
kompletteras!

INTRO
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Centrum för Hälsa och Byggande

4 x TYPER AV VÄXTHUS + VALDA LÄGEN FÖR UTREDNING

PÅ TAK

HEL TAKÖVERBYGGNAD ALT. MINDRE ADDERADE 
“PARASITVOLYMER” 

• Växthus på tak kan utföras i olika storlek och omfattning 
i fl era lägen i området. Typen uppmuntras i gestaltnings-
programmet och storlek och utformning är i hög grad 
fl exibelt beroende av valda bostadshus. För skiss i steg1 har 
vi valt de två lägre punkthusen ovan däcksnivån.
• Dessa lägen relativt skyddade från buller.
• Byggnaderna är helt omgivna av allmän/privat platsmark.
• Växthus på tak i dessa lägen kan, utöver fördelar för de 
boende i huset, tillföra gröna utblickar för omgivande 
fastigheter och ge områdets gröna gårdar en förlängning i 
gröna taklandskap. SOM BALKONG / DEL AV BALKONG

HEL BALKONG ALT. DEL AV BALKONG

• Denna typ kan utföras i fl era lägen i området men för 
utredning steg1 har vi valt den U-formade fastigheten  i 
kvarterets västra del.
• Skissen avser utkagande balkonger mot gård där detalj-
planen medger större utkragningsmått.
• Denna fastighet har en tilltagen användningsgräns och en 
generös bostadsgård som kan ges ytterligare liv från gröna 
inglasade uterum i fasaderna.

SOM DEL AV KÖK / BADRUM

FRISTÅENDE VÄXTHUS MED BELYSNING ALT. SOM 
DEL AV KÖKSFÖNSTER

• Denna typ kan utföras i fl era lägen i området.
För utredning i steg1 har vi valt en generell typlägenhet i 
en ca 12 m djup bostadsvolym.
• Generellt måste denna typ utredas närmare för att kunna 
bedöma rimliga lägenhetsmått och hur och var de interiöra 
växthusen bäst integreras i inomhusmiljön
- upplevelsemässigt och funktionellt såväl som inom
rimliga ekonomiska ramar.

SOM FASAD

BULLERSKÄRMANDE LOFTGÅNGSLÖSNING ALT.
GEMENSAMT TRAPPHUS / ATRIUM

• Denna typ kan utföras i fl era lägen i området.
För utredning steg1 har vi valt fastigheten i det södra 
kvarteret.
• Kvarteret i söder mot Rudsjöterrassen ligger i ett buller-
utsatt läge i förhållande till infart för SLs bussgarage och 
Nynäsvägen i öster.
• Det kan gagna omgivande fastigheter att hitta lösningar 
som gör den södra fasaden till en mer tilltalande grön utblick 
och hitta gestaltningsmöjligheter som motverkar att garage-
portarna och den höga sockelvåningen hamnar i fokus.
• Fasaden ligger i ett gynnsamt söderläge.
• Denna fasad kommer även att vara väl synlig för de som 
anländer till området söderifrån samt utgör en utblick från 
kommunhuset och kvarteren i söder.

PLAN MED MARKERADE LÄGEN
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MÖJLIGHETER & FÖRUTSÄTTNINGAR UTIFRÅN DETALJPLAN

PLAN MED MARKERADE LÄGEN
FÖR MER DETALJERADE FÖRUTSÄTTNINGAR SE DETALJPLAN FÖR 
HANINGETERRASSEN  UTE FÖR GRANSKNING.

GENERELLT GÄLLANDE VÄXTHUS FÖR PLANEN:
Växthus för bostadsnära odling och rekreation får uppföras på tak utöver angivet antal
våningar. Maximal byggnadshöjd räknat från underliggande byggnads tak är då 6 m. 
Växthus får också integreras i byggnad som del av till exempel balkong eller burspråk.
Placering och utförande ska ske som en medveten del av byggnadens gestaltning för att
uppnå god helhetsverkan (gäller placering såväl på tak som integrerat i byggnad)
Solpaneler/solceller får uppföras på tak och fasader. Placering på fasad ska ske som en
medveten del av byggnadens gestaltning för att uppnå god helhetsverkan.

PÅ TAK

FÖRUTSÄTTNINGAR
Detaljplanen föreskriver:
VI vån (räknat från däckets nivå)
Hänsyn måste tas till SLs underliggande garage.

SOM BALKONG / DEL AV BALKONG

FÖRUTSÄTTNINGAR
Detaljplanen föreskriver:
VIII-IX vån (räknat från gatunivå)

f1 - Balkonger och burspråk får kraga ut max 1,5 m över 
allmän plats. Placering minst 4 m ovan underliggande 
marknivå.
v1 - Entréer ska placeras mot gata/torg och ej endast mot 
bostadsgård.
v6 - Översta våningen ska utföras indragen med minst 3 m 

från fasad.

SOM DEL AV KÖK / BADRUM

FÖRUTSÄTTNINGAR
Detaljplanen föreskriver:
VII vån (räknat från gatunivå)
Byggnaden angränsar i öster mot huvudgata.
Användningsgräns tillåter byggnadsdjup om max ca 12 m.

v1 - Entréer ska placeras mot gata/torg och ej endast mot 
bostadsgård.
f2 - Balkonger och burspråk får kraga ut max 1 m över 
allmän plats. Placering minst 4 m ovan underliggande 
marknivå.

b1 - Byggnadsteknik - se detaljplan för beskrivning.

SOM FASAD

FÖRUTSÄTTNINGAR
Detaljplanen föreskriver:
VIII vån (räknat från gatunivå)
Byggnaden angränsar i söder mot huvudgata.
Användningsgräns tillåter byggnadsdjup om max ca 12 m.

m1 - Bullerskyddande åtgärder vid bussinfart. Hälften av 
boningsrummen i varje lgh får ha högst 55 dB (A)
utanför fönster etc.
f1 - Balkonger och burspråk får kraga ut max 1,5 m över 
allmän plats. Placering minst 4 m ovan underliggande 
marknivå.
f2 - Balkonger och burspråk får kraga ut max 1 m över 
allmän plats. Placering minst 4 m ovan underliggande 
marknivå.
v1 - Entréer ska placeras mot gata/torg och ej endast mot 
bostadsgård.
v6 - Översta våningen ska utföras indragen med minst 3 m 
från fasad.
b1 - Byggnadsteknik - se detaljplan för beskrivning.
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VÄXTHUS PÅ TAK

+ PLUS

• Generösa ytor att ta i anspråk.

• Attraktiva utblickar för omkringliggande 
fastigheter då dessa punkthus är relativt 
låga samt i vissa lägen även angränsar till 
allmänna platser.

• Utformningen kan bidra till att skapa 
intressanta taklandskap och en attraktiv 
boendemiljö.

- MINUS

• Terrasser som är tillgängliga ger höga 
hisstoppar som måste integreras i över-
byggnaden för att ej störa taklandskapen.

• Kan komma att kräva mer avancerade 
konstruktiva lösningar beroende av laster 
och hur dessa hus placeras i förhållande till 
underliggande SL-garage.

• Kostsamt för byggare med stora
gemensamhetsytor - det bör utredas
huruvida växthusen kan utformas med 
privata odlingslotter som på så vis kan 
hyras alt. köpas av lägenhetsinnehavare.

KONCEPT / GESTALTNINGSSKISS

PLATS FÖR GEMENSAM VINTERTRÄDGÅRD

PRIVATA ODLINGSLOTTER / AKVAPONI

BELYSNING KVÄLLSTID GER TRIVSAMMA 
LJUSLYKTOR I OMRÅDET.

ÖVERSTA PLANET SOM INDRAGEN VOLYM?
ANSLUTA TILL HISS/TRAPPHUS PÅ PLAN 6.

FASADE VINKLAR SOM SKAPAR BÄSTA 
MÖJLIGA KLIMATFÖRHÅLLANDEN.

KONCEPTELEVATION SKALA 1:400 PLAN SKALA 1:1000
• 4- eller 5-spännare.
• Entré från gata och gård.
• Footprint per punkthus ca 450 kvm.

UPPBRUTNA VOLYMER KAN SKAPA ETT
SPÄNNANDE TAKLANDSKAP.

LJUSOBJEKT OCH GRÖNA UTBLICKAR FÖR 
BOENDE I DE OMGIVANDE FASTIGHETERNA.
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VÄXTHUS PÅ TAK

KONCEPT/ IDÉSKISS

PRIVATA ODLINGSLOTTER INOM RAMEN FÖR EN GEMENSAM 
TAKÖVERBYGGNAD MÖJLIGGÖR VARIERAD GRAD AV ENGAGEMANG 
FRÅN DE BOENDE.

TAKVOLYMERNA KAN GESTALTAS SOM
 “PARASITERANDE” VOLYMER SOM FORMMÄSSIGT 
STICKER UT.

GENERÖSA PRIVATA ODLINGSLOTTER I GEMENSAM TAKÖVERBYGGNAD.

GRÖNA UTBLICKAR FÖR ALLA I OMRÅDET.

UTKRAGANDE DELAR KAN GE DYNAMISK GESTALTNING.

EN VOLYM ALTERNATIVT  UPPDELAT I FLERA MINDRE.

SKAPA SPÄNNANDE VINKLAR OCH ETT FORMSPRÅK MED HELHETS-
GREPP OM FASADGESTALTNINGEN.

BELYSNING KVÄLLAR OCH NÄTTER SKAPAR KARAKTÄRISTISKA
OCH TRYGGHETSSKAPANDE LJUSLYKTOR I OMRÅDET.

GEMENSAM VINTERTRÄDGÅRD I ANSLUTNING TILL PRIVATA
ODLINGSLOTTER.
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VÄXTHUS SOM BALKONG / DEL AV BALKONG

KONCEPT / GESTALTNINGSSKISS

+ PLUS

• Växthus som del av den privata bostaden.

• Generösa gröna balkonger ger liv åt 
gårdsmiljön.

• Bör beroende av laster kunna utformas 
utan avancerade konstruktioner.

• Attraktivt ur säljsynpunkt.

- MINUS

• Inte alla lägen lämpar sig bra i
förhållande till väderstreck.

• Kräver intresse/engagemang av de boende 
(eller kan rummen användas i olika syften 
över tid?)

KONCEPTSEKTION SKALA 1:400

VÄXTHUSET KAN UTGÖRA HEL ALTERNATIVT DEL AV BALKONG. HÄR 
KAN ÄVEN VERTIKAL ODLING VARA EFFEKTIVT.

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
SMÅSKALIG AKVAPONIK.

PLAN SKALA 1:500
• 4- eller 5-spännare.
• Entré från gata och gård.
• Balkonger tillåts kraga ut max 1,5 m över allmän plats.

VARIERAD GRAD AV UTKRAGNING I 
VERTIKALLED.

INSLAG AV VERTIKAL ODLING MOT VÄGG / 
LÄNGS GLASFASAD.

SKAPA VINKLAR FÖR EFFEKTIV SOLAVSKÄRMNING.

PRIVATA UTERUM FÖR ODLING

ARBETA MED BALKONGER SOM SAMMANHÄNGANDE YTTRE 
VOLYM ALT. DELA UPP I VARIERAT UTKRAGANDE “SOLITÄRER”
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VÄXTHUS SOM BALKONG / DEL AV BALKONG

KONCEPT/ IDÉSKISS

GRÖNT UTERUM I ANSLUTNING TILL DEN PRIVATA BOSTADEN.

UTFÖRS SOM HEL BALKONG ELLER SOM YTTRE SKIKT.

UTFORMNING/STORLEK OCH PLACERING FÖR ATT UPPNÅ HÖG 
ENERGIEFFEKTIVITET.

MÖJLIGHET TILL VERTIKAL ODLING.

UNDERSÖKA MÖJLIGHET FÖR HALVT INDRAGNA BALKONGER?

REGLERING AV SOLINSTRÅLNING. FÖRLÄNGNING I SOCIALA AKTIVITETER TEX. LOKAL 
MARKNAD DÄR SKÖRDEN SÄLJS / BYTS.
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VÄXTHUS SOM BULLERSKÄRMANDE DUBBELFASAD / ATRIUM

KONCEPT / GESTALTNINGSSKISS

+ PLUS

• Bullerskyddande.

• Skapar ett intressant fasaduttryck.

• Loftgångslösningar kan ge bra ekonomisk 
bärighet i projektet.

• Rakt söderläge.

- MINUS

• Loftgångslösningar har tyvärr fortfarande 
ibland en negativ klang - viktigt att visa 
på vilka fördelar och attraktiva egenskaper 
dessa kan skänka boendemiljön.

• SLs bussinfart kan vara svår att införliva 
på ett bra sätt i projektet / konceptet, av 
vikt att ta ett helhetsgrepp i gestaltningen.

 

KONCEPTFASAD SKALA 1:400

25 23

PLAN SKALA 1:500
• 2- eller 3-spännare.
• Entré från gata och gård.

• Balkonger tillåts kraga ut max 1 m över allmän plats i söder.

SOCIALA GEMENSAMMA RUM 
SAMORDNAT MED KOMMUNIKATION. 

FLYTANDE GRÄNSER
MELLAN INNE- OCH UTERUM.

BULLERSKYDD MOT GATA OCH SL-INFART

BIKUPOR PÅ TAK.

LOFTGÅNGSLÖSNING MED VÄXTHUS ÖVER 
HELA FASADEN

GRÖNA TAK

PUNKTER FÖR STÖRRE GEMENSAMMA 
SOCIALA RUM.
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VÄXTHUS SOM BULLERSKÄRMANDE DUBBELFASAD / ATRIUM

KONCEPT/ IDÉSKISS

SKAPA EFFEKTIVA OCH TRIVSAMMA LOFTGÅNGSLÖSNINGAR.

BULLERSKYDD.

GEMENSAMMA UTRYMMEN KOMBINERAT MED KOMMUNIKATION.

FASADUTTRYCK SOM TYDLIGT SIGNALERAR OMRÅDETS PROFIL.

SMÅSKALIG AKVAPONIK.

LJUSSÄTTNING KVÄLLSTID SKAPAR 
KARAKTÄR, TRIVSEL OCH TRYGGHET.

VÄXTHUS I FASAD GER KARAKTÄR ÅT HELA BOSTADSHUSET.
KARAKTÄRISTISKA MATERIAL OCH MÖNSTERVERKAN.
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VÄXTHUS SOM DEL AV KÖK / BADRUM

KONCEPT / GESTALTNINGSSKISS

+ PLUS

• Många möjliga gestaltningslösningar 
beroende av storlek och valda lägen.

• Ett unikt inslag i den privata bostaden.

• Mer kompakta inomhuslösningar kan 
skapa ett innovativt och säljande inslag för 
bostäderna.

• Hälsosamt med gröna inomhusmiljöer ur 

fl era aspekter.

- MINUS

• Knepigt med ekonomisk bärighet?

• Det gällar att hitta tillgång till de extra 
kvm som krävs inom ramen för eff ektiva 
bostadsprojekt.

KONCEPTPLAN SKALA 1:100 (EJ ANPASSAD FÖR SPECIFIKT LÄGE , ENB. TYPPLAN) PLAN SKALA 1:500
• 3-spännare.
• Entré från gata och gård.
• Balkonger tillåts kraga ut max 1 m över allmän plats.

“RUM I RUMMET” ELLER VÄXTVÄGG. BELYSNING SOM MÖJLIGGÖR ODLING I MÖRKA 
UTRYMMEN. FIBEROPTIK?

MINDRE VÄXTHUS I BADRUM

SOM FRISTÅENDE KÖKSÖ

DEL AV KÖKSFÖNSTER

UTFORMNING AV DESSA INTERIÖRA VÄXTHUS BÖR 
UTGÅ FRÅN ÖNSKAD KRAVSPEC. SAMT EXEMPEL PÅ 
ANPASSNING TILL OLIKA LÄGENHETSSTORLEKAR. 
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VÄXTHUS SOM DEL AV KÖK / BADRUM

KONCEPT/ IDÉSKISS

GRÖNT RUM I RUMMET.

SOM DEL AV FÖNSTERPARTI / “INVERTERAD TRÄDGÅRD”?

MÖJLIGT MED LÄGRE VOLYM SOM “KÖKS-Ö”

DEKORATIVT OCH TRIVSAMT INSLAG SOM BONUS.

PLACERING, FORM OCH GESTALTNING BÖR UTREDAS EFTER DET 
ATT KRAVSPEC FÖR ÖNSKAT RESULTAT ÄR FASTSTÄLLT.

KLIMAT- OCH LJUSFÖRHÅLLANDEN ATT UTREDA.

MINDRE SYSTEM MÖJLIGA ÄVEN FÖR BEGRÄNSADE LÄGENHETS-
STORLEKAR?

VÄXTHUS I KÖK/BADRUM KAN ARBETAS FRAM I SÅVÄL STOR- SOM
SMÅSKALIGA FORMER OCH GESTALTAS SOM ATTRAKTIVA INSLAG I RUMMEN.

FUNKTIONELLT MED DIREKT NÄRHET 
TILL YTOR FÖR MATLAGNING
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DISKUSSIONSUNDERLAG OCH FRÅGOR

ATT TA VIDARE INFÖR STEG 3 - LISTA ATT KOMPLETTERA / FYLLA PÅ...

GESTALTNING:

• Grad av fl exibilitet då vi ej kommer att veta 
hur bostadshusen utformas - hur hårt ska vi 
styra gestaltningen i detta skede?
• Förfi na koncept och idéer.
• Volymstudier / materialstudier.

SLUTPRODUKT / INSÄLJNING:

• Vilken typ av material samt omfattning ska 
projektet resultera i.
• För- och nackdelar med de olika typerna ur 
ett insäljningsperspektiv?
• Modellbygge.
• Visualiseringar och tekniska ritningar.
• Ekonomiska kalkyler.

SYFTE / KRAVSPECIFIKATION:

• Vilka kravspecar bildar ramverk för vidare
arbete med projektet? Gällande akvaponik, 
resultat, systemets slutenhet osv.
• Ytterligare idéer kring värmeåtervinning 
mm.?
• Generellt ang. fl exibilitet för möjliga
användningsområden utanför projektet 
Haningeterrassen.

TEKNIK / KONSTRUKTION:

• Anpassning av storlekar / volymer för att
uppfylla önskade kravspecar.
• Krav / konsekvenser för konstruktion för de 
olika typerna, lägena.
• Bygg- / konstruktionsritningar.
Hur långt kan vi rita innan projektering, dvs. 
hur fl exibla ska växthusen vara.
• Undersöka EFTE-kuddar eller andra unika
material?
• Material, kostnader, omfattning.


