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ABSTRACT 
Rooted in Industrial Ecology (IE) theory, this report evaluates how urban agricultural 
concepts and techniques, can contribute to improved ecological sustainability within the inner 
city boundaries of Stockholm. An overarching literary study as well as an interview was 
carried out, resulting in a qualitative analysis followed by suggestions for practical 
implementations. A substantial convergence was found between the eco-restructuring 
objectives of IE and the principal motives for urban agriculture. Consequently, eco-
restructuring objectives are found in varying degrees in the presented urban agricultural 
techniques. Industrial symbioses, permaculture and combinations of urban agricultural 
techniques are tools which are capable of corresponding adequately to the diversity of urban 
settings. Prominent occurrences of eco-restructuring objectives and provisioning of ecosystem 
services motivated, for instance; green walls on Hornsgatan, aquaponics on allotments, waste 
heat-utilizing rooftop gardens, as well as vertical farming in suitable eco-industrial symbioses. 
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SAMMANFATTNING 
Utifrån teorier inom det vetenskapliga fältet Industriell Ekologi (IE) bedömer denna rapport 
hur stadsodling i Stockholms innerstad, både som koncept och praktiska tekniker, kan bidra 
till ökad ekologisk hållbarhet. I detta syfte genomfördes en övergripande litteraturstudie samt 
intervju, resulterande i en kvalitativ analys med tillhörande förslag på tillämpningar i 
Stockholm. Det upptäcktes att IE:s eko-restruktureringsmål fanns återspeglade i motiven för 
stadsodling som koncept, samt i varierande grad i samtliga berörda stadsodlingstekniker. 
Diversiteten av stadsmiljöer kan besvaras av kombinationer av stadsodlingstekniker, 
permakulturella koncept och industriella symbioser. Särskilt utmärkande förekomster av eko-
restruktureringsmål samt utförande av ekosystemtjänster motiverade bland annat; 
väggodlingar på Hornsgatan, aquaponics på kolonilotter, spillvärmetillvaratagande 
takodlingar samt vertikala växthus i adekvata industriella symbioser.  
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INTRODUKTION 
I och med den snabba urbaniseringstakten lever idag drygt hälften av världens invånare i 
städer. Klimathotet och utmaningarna för hållbara stadsutvecklingar växer i takt med städerna 
och det står klart att det är i städerna som lösningarna till en global hållbar utveckling finns 
(Global utmaning, 2011). Deelstra och Girardet (2000) beskriver vidare hur människans 
städer och deras resursanvändning har blivit mänsklighetens dominerande särdrag vilket 
också i grunden förändrat vår relation till planeten och dess ekosystem. Dagens städer 
överutnyttjar världens naturresurser och producerar för mycket avfall. Därmed är det också 
2000-talets städer som utgör arenan för mänsklighetens framtid. 
 
Holland Barrs Planning Group (2002) menar att vårt mat- och jordbrukssystem på flera sätt är 
kopplat till den globala hållbara utvecklingen. För att nämna ett exempel är ofta mat 
producerat långt ifrån marknaden och konsumenterna, vilket medför allt ifrån överflödig 
paketering till långväga transporter. Ladner (2011) beskriver i sin bok The urban food 
revolution hur vår tillit till industriellt jordbruk och matkultur har resulterat i en 
livsmedelsförsörjning med inneboende ekologiska, sociala och ekonomiska konsekvenser. 
Jordbruket står idag för en fjärdedel av världens totala koldioxidutsläpp och enbart 
köttproduktionen släpper ut mer växthusgaser än hela världens transportsektor. Lokalt 
producerad mat är ett sätt att minska vårt oljeberoende då den traditionella matindustrin är 
beroende av olja i samtliga produktionssteg. Felaktigt reduceras ofta detta argument till enbart 
minskade fossildrivna mattransporter, och därmed exkluderas övriga ohållbara aspekter av vår 
matproduktion. Merparten av koldioxidutsläppen sker innan maten lämnar jordbruket, vilket 
är en uppfattning som också delas av Schaffer (2013). Ladner (2011) hänvisar till en 
amerikansk studie som hävdar att endast fyra procent av världens matrelaterade växthusgaser 
kommer från transporter.  
 
Ladner (2011) visar på att stadsodlingens fördelar sträcker sig långt utanför idén om att det 
endast kan vara en del av lösningen på klimathotet. Den hjälper lokala ekonomier och bönder 
samtidigt som den medför sociala upprustningar i form av sammanhållning samt 
hälsosammare, fräschare och godare mat. Människor uppskattar närodlad mat oavsett 
bakomliggande anledning, och exempel världen över visar på att urban matproduktion kan stå 
för en stor del av ett lands livsmedelstillgång. 
 
Stadsodling förväntas bidra till hållbar stadsutveckling av många skäl, framför allt sett från 
ekologiska och sociala perspektiv. Givet att den urbana matrevolutionen (som titulerat i 
Ladners bok) av olika anledningar växer snabbt i världen; vilka ekologiska vinster medför då 
olika tekniker eller former för stadsodling? Lokal närproducerad mat är enligt Ladner ofta, 
men inte alltid, likställd med en mer energieffektiv och ekologiskt mer hållbar matproduktion 
i jämförelse med exempelvis import av samma gröda. Industriell Ekologi (IE) är ett 
vetenskapligt fält där den övergripande visionen är att forma mänskliga aktiviteter med 
inspiration från naturliga kretslopp och ekosystem. Om stadsodling så mycket som möjligt 
kan formas inom dessa ramar är det således en god indikation på dess potential för att även 
bidra till en stark ekologiskt hållbar utveckling, och därmed säkerställa de förmodade 
ekologiska vinsterna med lokalproducerad mat gentemot konventionellt odlade och långväga 
transporterade grödor. Detta kandidatexamensarbete förväntas också kunna ge en bild av hur 
IE-koncept kan implementeras i praktiska syften i Stockholms stad som har en ambition att 
vara i framkant gällande hållbarhet. Med stadsodlingens potentiella bidrag inom främst 
sociala och ekologiska hållbarhetsaspekter i åtanke, är det därför intressant att titta på vilka 
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stadsodlingsmöjligheter som finns inom innerstadens gränser och vilka ekologiska vinster 
dessa kan medföra. 
 

SYFTE 
För att undersöka hur stadsodling kan implementeras på ett hållbart sätt i Stockholms 
innerstad antas förekomst av IE-koncept vara en indikativ måttstock. Syftet med detta 
kandidatexamensarbete är att utifrån detta antagande, delvis undersöka vilken roll IE har i 
stadsodlingskoncept - och tekniker, samt att diskutera ekologiskt hållbara tillämpningar i 
Stockholms innerstad. 
 

MÅL 
• Undersöka hur stadsodlingskoncept stämmer överens med IE:s eko-

restruktureringsmål 
• Undersöka och analysera intressanta stadsodlingstekniker med fokus på 

förutsättningar, krav och tillämpning av IE:s huvudsakliga eko-restruktureringsmål 
• Diskutera möjligheter och potentiella ekologiska vinster med tillämpningar av dessa 

tekniker i Stockholms innerstad 
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METOD 
I och med studiens kvalitativa natur fann det sig olämpligt att jämföra eller rangordna de olika 
stadsodlingsteknikernas ekologiska vinster eller praktiserande av IE-koncept. Istället 
presenterades helt enkelt dessa aspekter för respektive stadsodlingsteknik i text och i en 
sammanfattande tabell för att redovisa utmärkande fördelar och egenskaper. Därefter 
tillämpades och diskuterades detta i relation med implementering i Stockholms innerstad. 

LITTERATURSTUDIE 
Merparten av metoden bestod i litteraturstudier inom tekniker och koncept i samband med 
stadsodling. Stadsodlingsteknikerna utvärderades därefter med fokus på förutsättningar och 
krav samt potentiell ekologisk vinst med hjälp av teorier från industriell ekologi.  
 

INTERVJUER 
Det genomfördes en intervju med Christina Schaffer, ansvarig för kursen “Stadsodling- 
planering, miljö och hälsa” på Stockholms universitet. Intervjuns kärna låg i 
stadsodlingstekniker och koncept samt hennes åsikter om potentialen av stadsodling i 
Stockholms innerstad.  
 

AVGRÄNSNINGAR 
Bottnande i en tillhörighet inom stark hållbarhet strävar IE-koncept efter att restrukturera 
mänskliga system för en ökad harmoni med biosfären. Dock ska det tillkännages att 
förekomst av IE-koncept inte är en garanti för hållbar utveckling utan snarare en antagen 
indikation. Detta eftersom tillämpningar kan vara konceptuellt eftersträvansvärda medan de 
analytiskt är icke-lönsamma ur ett ekonomiskt perspektiv. (Graedel och Allenby, 2010) Denna 
rapport ämnar således att kvalitativt påvisa strikt ekologiskt hållbara värden i 
stadsodlingstekniker - och koncept. För detta används förekomst av IE-koncept som en 
måttstock. Följande principiella eko-restruktureringsmål, som presenteras mer ingående i 
efterföljande teoridel, analyseras kvalitativt för att indikera ekologisk hållbarhet; 
 

• Optimering av resursanvändning 
• Slutning av metaboliska flöden 
• Dematerialisering 
• Reducering/eliminering av icke-förnyelsebara energiformer  

 
Med avseende på den strikt ekologiska avgränsningen kan denna rapport ses som en förstudie 
över vilka stadsodlingstekniker som bör vara en del av en utbredd implementering av 
stadsodling i Stockholms innerstad. Eftersom sociala och ekonomiska aspekter har 
exkluderats bör dessa aspekter undersökas för respektive förslag innan de kan betraktas som 
hållbara i dess fulla bemärkelse. Enligt Mougeot (2006) definierade 1996 United Nations 
Development Programme (UNDP) 40 olika stadsodlingstekniker. På grund av tid, utrymme 
och arbetsbörda har det funnits nödvändigt att avgränsa studien till att behandla en handfull av 
dessa tekniker. Efter genomförd litteraturstudie valdes sju olika tekniker som av författarna 
ansågs vara relevanta och vanligt förekommande. 
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TEORI 

INDUSTRIELL EKOLOGI - EN ANALOGI MELLAN INDUSTRIELLA SYSTEM OCH EKOSYSTEM 
Det övergripande målet med IE är att restrukturera mänskliga system i enlighet med ett 
harmoniskt samspel med biosfären. Bottnande i erkännandet av biosfärens begränsning av 
teknologisk och ekonomisk utveckling, är IE ett tankesätt som identifierar sig med, samt 
utövar principer, för att möjliggöra en stark hållbarhet. (Bourg och Erkman, 2003) Själva 
grunden för IE är ett perspektiv som analyserar mänskligt skapade system (industriella 
system) med hjälp av funktioner inom biologisk ekologi. Denna analogi anses användbar för 
eko-restrukturering av industriella system då biologiska ekosystem har utvecklats evolutionärt 
till att vara just hållbara per definition. Naturliga ekosystem karakteriseras av cyklisk 
resursanvändning genom kretsloppsfunktioner där resurser ständigt återanvänds och det enda 
inflödet är solenergi. Det återstår för människan, och i synnerhet är det kanske IE:s uppgift, 
att restrukturera industriella system på ett lika smart sätt som evolutionen har designat 
naturliga ekosystem. (Graedel och Allenby, 2010)  

BAKGRUND TILL EKO-RESTRUKTURERING 
Hållbar utveckling har många definitioner och således också en vid tolkningsfrihet vilket kan 
vara problematiskt när det kommer till analys av en aktivitets hållbarhetsgrad. Därför är det av 
stort intresse att skapa ett konkret tillvägagångssätt för detta. Graedel och Allenby (2010) 
föreslår fyra principiella steg som bör följas oavsett hur och med vilken tidsram man 
definierar hållbar utveckling: 
 

• Fastställ den tillåtbara användningshastigheten av en resurs och vad den begränsas av; 
ekonomi, miljöpåverkan eller sociala aspekter 

• Fördela den tillåtbara användningsgraden emellan de inblandade aktörerna 
• Jämför den nuvarande situationen med den högst tillåtbara resursanvändningen 
• Utför korrigeringar som kan göras för att likställa dem 

 
Utifrån vår avgränsning, att exkludera ekonomi och sociala aspekter, fokuserar vårt 
användande av denna modell till största del på den ekologiska aspekten. Det är i det fjärde 
steget i synnerhet som implementeringen av IE sker, via de mål som kallas eko-
restruktureringar. Följaktligen handlar denna rapports teoridel om detta fjärde steg. Detta för 
att svara på frågan till vilken grad IE-koncept är integrerade i respektive metoder för att eko-
restrukturera matproduktionssystemet. Själva eko-restruktureringen består i sin tur av fyra 
huvudsakliga mål (Erkman och Ramaswamy, 2003): 
 

• Optimering av resursanvändning 
• Slutning av metaboliska flöden 
• Dematerialisering 
• Reducering/eliminering av icke-förnyelsebara energiformer 

 
För att utföra dessa steg finns ett antal konceptuella och analytiska verktyg. Dessa presenteras 
nedan för att möjliggöra identifikation av återspeglingar i stadsodlingskoncept - och tekniker.  

INDUSTRIELL METABOLISM OCH SYMBIOSFÖRHÅLLANDEN 
De två första av dessa punkter är tätt sammankopplade och behandlar båda resursflöden med 
två utgångspunkter; att så mycket som möjligt skapa cykliska flöden samt att reducera de 
utsläpp som inte går att recirkulera. Metabolismanalys är således det främsta verktyget för en 
industriell ekolog. Det innefattar studien av de fysikaliska och kemiska processer som pågår 
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inom en organism eller en grupp av organismer samt deras interaktioner med omgivningen. 
(Bourg och Erkman, 2003) Inom IE använder man sig av liknelsen mellan industriella och 
biologiska organismer. Nyttan av detta är att underlätta förståelsen av massflödens systematik 
för exempelvis resurseffektivisering i industriella system. (Graedel och Allenby, 2010) En 
fundamental poäng med analys av metabolism är även att undersöka det ömsesidiga samspelet 
med både dess kringliggande natur och socio-ekonomiska omgivning (Fischer-Kowalski, 
2003). En viktig distinktion mellan industriell och biologisk metabolism är diversiteten av 
biprodukter och ämnen som är i omlopp. Biologiska system tenderar att ha en mindre 
näringsämnesdiversitet vilket underlättar cyklisk metabolism, medan flöden i industriella 
system är av mer varierad kemisk karaktär vilket ökar komplexiteten i strävan att skapa 
industriella ekosystem. (Graedel och Allenby, 2010) 
 
Ett exempel på hur en sådan resurseffektivisering kan se ut är symbiosförhållanden. 
Grundidén är att olika aktiviteter samverkar till båda parters fördel, exempelvis genom att 
utflöden från ena blir inflöde i den andra. Dessa utbyten kan ske på olika nivåer och på olika 
sätt. Exempelvis kan symbioserna ske inom en och samma verksamhet, eller verka mellan 
mer eller mindre närliggande aktörer. Tillämpningar av symbioser inom industriella system 
visas prov på i så kallade eko-parker, där företag av olika karaktär genom kompletterande 
funktioner effektiviserar sina metaboliska flöden och ökar sina lönsamheter. (Graedel och 
Allenby, 2010) När symbiosförhållanden inte är genomförbara består resursoptimering till 
stor del av miljöskyddstekniska metoder (cleaner production) i syfte att minimera onödiga 
förluster. (Erkman och Ramaswamy, 2003) 

DEMATERIALISERING 
Ännu en central fråga är hur man kan dematerialisera industriella flöden. Absolut 
dematerialisering är svårt att åstadkomma då det syftar att minska materialåtgången i 
samhället i absoluta termer. Relativ dematerialisering är ett mer greppbart mål. Det är även 
tätt sammankopplat med optimering av resursanvändning eftersom fokus ligger på att 
minimera använt material och energi för att utföra samma nytta. Livscykelanalyser är ett 
verktyg som i synnerhet bör användas inom dematerialiseringsåtgärder eftersom risken för 
suboptimering är påtaglig, exempelvis om lättare produkter har kortare livslängder vilket 
leder till att konsumtionen av dem ökar. (Bourg och Erkman, 2003) 

ELIMINERA OCH REDUCERA ICKE-FÖRNYELSEBARA ENERGIFORMER 
Slutna lokala cykler är ett exempel på hur man frångår linjära flöden. I naturliga ekosystem är 
detta utvecklat som en evolutionär lösning på knappa resurstillgångar. I naturliga ekosystem, 
närmare bestämt de cykliska kretsloppen som dessa består av, är det enda inflödet 
solinstrålning. Med ett industriellt ekologiskt perspektiv blir det således uppenbart att den 
enda hållbara energiformen är solenergi och dess derivat. (Graedel och Allenby, 2010) 
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ORDLISTA 
eko-tjänståtgärd – författarnas term för åtgärd eller alternativt eko-restruktureringsmål som 
syftar att direkt stärka en stads utförande av ekosystemtjänster 
ekologisk vinst - ökad harmonisering mellan industriella system och biosfären 
eko-restrukteringsmål - engelskans eco-restructuring, syftar till de mål som tillsammans 
ämnar uppfylla syftet om en ökad harmonisering mellan industriella system och biosfären 
IE- forskningsområdet Industriell Ekologi 
industriella ekosystem - engelskans industrial ecosystem, industriellt system liknande ett 
naturligt ekosystem med försök till exempelvis sluten metabolism 
industriella system - system av mänskliga aktiviteter, exempelvis en stad eller ett 
matproduktionssystem 
substrat - odlingsmedium, exempelvis jord eller pimpsten 
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LITTERATURSTUDIE 
I denna del presenteras till en början koncept i samband med stadsodling som är integrerade 
delar i dess förväntade bidrag till en hållbar utveckling. Därefter presenteras förutsättningar, 
krav och ekologisk vinst med respektive stadsodlingsteknik.  

STADSODLINGSKONCEPT 
Smit och Nasr (1992) förklarar stadsodlingens essentiella roll i en ekologiskt hållbar 
urbanisering och hur den exempelvis kan konvertera urbant organiskt avfall till resurser. De 
beskriver tre huvudaspekter kring förhållandet mellan stadsodling och resurser. För det första 
kan urbana biprodukter såsom organiskt avfall och spillvatten recirkuleras och konverteras till 
resurser för stadsodling. Exempelvis kan odling på bakgårdar eller tak organiseras så att man 
använder sitt eget eller omgivningens organiska och näringsrika avfall som resurser till 
odlingen. Den andra aspekten berör stadsodlingens möjligheter att konvertera områden i 
städerna med inaktiv mark och vattenförekomster till intensivt jordbruk. Den sista aspekten 
beskriver hur andra typer av naturresurser, exempelvis energianvändning för mattransporter 
och kylning, kan besparas genom stadsodling. 

MATSVINN- OCH AVFALLSCIRKULERING 
Enligt Smit och Nasr (1992) står maten står för en signifikant del av städers import, samtidigt 
som städer dagligen exporterar stora mängder avfall för omhändertagande eller deponering. 
Ladner (2011) beskriver genom några exempel från USA och Kanada problematiken med 
matsvinn. En kanadensisk studie från 2007 uppskattar att 38 % av detaljhandelns 
matförsäljning blev bortkastat och en amerikansk studie menade att 4-10 % av inhandlad mat 
kastas bort innan det når tallriken. Mycket av matsvinnet är idag fortfarande ätbart, och ett 
förbättrat strukturellt system för att optimera användandet av det ätbara matsvinnet är 
någonting att sträva efter. Det riktiga så kallade matavfallet är dock också en värdefull resurs, 
vilket även gäller för alla andra typer av avfall inom naturliga system. Inom de biologiska 
ekosystemen existerar i princip inget avfall som inte samtidigt är en resurs för en annan 
organism i systemet. Matsvinnet står idag för mellan 30-50 % av allt hushållsavfall som 
teoretiskt skulle kunna komposteras till jord. 
 
Denna lösning med komposterat matavfall är någonting som framtidens städer bör sträva 
efter, givet att den ultimata naturliga lösningen på problemet med matavfall är just att 
komposterat avfall förs tillbaka till jorden. Idag ser man hur städer försöker separera det gröna 
avfallet och skapa en kompostekonomi av det. Exempelvis har staden Modesto i Kalifornien 
hittat ett sätt att paketera och sälja sin kompost vilken sedan marknadsförs som lämplig för 
grönsaksträdgårdar. (Ladner, 2011) Smit och Nasr (1992) beskriver vidare om hur 
stadsodlingens potential till att sluta kretsloppen och minska genomströmningen av resurser i 
städerna kan bidra starkt till att balansera den globala ekologin. De Zeeuw (2004) och van 
Veenhuizen (2006) är inne på samma linje då författarna betonar stadsodlingens förmåga att 
integreras i stadens sociala, ekonomiska och ekologiska system, vilket skiljer stadsodlingen 
från traditionellt jordbruk. Statsodlingens möjligheter till att använda urbant avfall som 
resurser kan då hjälpa städer med att lösa problemet angående de ökade mängder avfall som 
måste bortskaffas. 
 
När det kommer till vatten menar Niemczynowicz (1999) att det finns en klar koppling mellan 
spillvatten och utveckling av jordbruket i städerna. Näringsämnena från hushållen är 
någonting som bör användas i stadsodling och detta kräver nya lösningar för vatten- och 
avfallssystem. Många städer saknar i princip helt avloppsvattenrening, vilket då resulterar i att 
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exempelvis mark, floder och kustområden blir svårt förorenade samtidigt som näringsämnen 
går förlorade. Vid utnyttjande av avloppsvatten till stadsodlingar skulle detta vatten istället för 
att förorena bli en närmast oändlig näringskälla. Smit och Nasr (1992) fortsätter med att 
beskriva hur framförallt städer i torra regioner har brist på vatten vilket är ännu en anledning 
för dessa städer att utnyttja det näringsrika spillvattnet. 

KONVERTERING AV INAKTIV MARK 
Enligt Smit och Nasr (1992) bör den urbana miljön som helhet också betraktas som en resurs 
vilken bör utnyttjas effektivt. Givet att varje stad har sin egen historia, landskapsbild, 
ekonomi och kultur är det också dessa förutsättningar som avgör var stadsodling kan 
etableras. Dock verkar det inte vara bristen på tillgängliga eller användbara ytor som är 
begränsande, utan snarare andra typer av ekonomiska eller juridiska aspekter. Ofta betraktas 
jordbruk och urbanisering som två aktiviteter i konflikt, men tittar man noggrant ser man att 
det finns betydande outnyttjade land- och vattenområden tillgängliga för stadsodling i de 
urbana miljöerna. Exempelvis de områden som inte lämpar sig för bebyggelse eller annan typ 
av inaktiv mark. Tillgängliga områden i utkanterna av städerna bör också betraktas som 
integrerade delar av den urbana miljöns expanderande produktiva system. 

BEVARANDE AV NATURRESURSER 
Förutom olika städers förutsättningar att använda och effektivisera sina egna resurser till 
förmån för stadsodling kan man även titta på stadsodlingens potential att bespara 
naturresurser utanför de urbana regionerna. Det kanske mest okomplicerade exemplet är 
möjligheterna till att effektivisera och reducera vår energianvändning. I genomsnitt 
transporteras exempelvis maten i amerikanska snabbköp 200 mil till konsumenterna Utöver 
de uppenbara vinsterna i energi- och transportkostnader finns även utrymme för besparingar 
inom förvaring och produktionsförluster, det senare kopplat till transport och övrig hantering 
av produkterna. (Smit och Nasr, 1992) Potentialen till minskade nettoutsläpp av koldioxid 
beror helt enkelt på att avståndet mellan matproduktionen och marknaden minskar, och 
därmed också transporterna. Dessutom minskar koldioxidutsläppen ytterligare i och med 
växternas funktion som koldioxidsänkor. Förmågan att uppta koldioxid är också störst i 
tillväxtfasen vilket innebär att urbana ekosystem via stadsodling ständigt befinner sig i en fas 
av primärproduktion. I jämförelse med naturliga system, exempelvis tropiska skogar, tar alltså 
dessa urbana ekosystem upp mer koldioxid per yta. I städerna medför dock den direkt 
efterföljande nedbrytningen av organiskt material att den upptagna koldioxiden i vegetationen 
släpps ut och den slutgiltiga nettominskningen av koldioxid genom detta därmed reduceras. 
(Deelstra och Girardet, 2000) 
 
En analys av en “community farm” i Sutton i södra London visar på hur stadsodling kan 
medföra signifikanta reduktioner i koldioxidutsläpp. Detta genom att endast ersätta en 
fraktion av människors konsumtion av livsmedel från traditionella system. Dock finns det 
stora variationer i möjliga utsläppsminskningar beroende på val av grödor och 
odlingstekniker. De största utsläppsminskningarna kan åstadkommas genom att odla de 
grödor som vanligen fraktas med flyg eller odlas i energiintensiva växthus. (Kulak et al, 2013) 
 
Enligt Smit och Nasr (1992) skulle stadsodlad brännved kunna ersätta andra typer av 
importerade energikällor, vilket skulle kunna rena luften i städerna och samtidigt medföra ett 
reducerande av vårt exploaterande av regnskogar och andra känsliga ekosystem. Detta 
koncept, kallat fungibilitet, är av stor betydelse när det kommer till att förklara ytterligare 
fördelar och möjligheter för stadsodling att bespara naturresurser. Vissa resurser skulle kunna 
ersättas med någonting annat som kan produceras i urbana miljöer vilket leder till att 
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exempelvis pressen på ekosystemen och dess resurser utanför staden minskar. Aquaponics, 
som förklaras mer utförligt senare i rapporten, är en stadsodlingsteknik som genom odling av 
fisk och grödor i städerna kan minska påtryckningarna på haven och övriga vatten utanför de 
urbana regionerna. I och med att stadsodlingstekniker som denna ger en mycket högre 
avkastning jämfört med traditionellt jordbruk kan dessa reduktioner vara signifikanta. 
 

PERMAKULTUR 
Permakultur skiljer sig från de andra presenterade stadsodlingskoncepten då den inte är ett 
motiv för stadsodling utan snarare är ett koncept som kan tillämpas för att bedriva stadsodling 
på ett ekologiskt hållbart sätt. Det är enligt Schaffer (2013a) ett designverktyg som bygger på 
användande av biologiska nischer och kompletterade skikt och höjd på växtligheten. Det är på 
så vis ett sätt att bygga upp resurser snarare än att utarma dem. Detta åstadkoms genom att 
låta jorden ha sin naturliga gång istället för att enträget bearbeta obördig jord vilket är vad 
som krävs i monokulturer. I detta spelar användandet av mångåriga växter, så kallade 
perenner, en viktig roll. Hon beskriver permakultur som en analytiskt designverktyg av en 
given plats förutsättningar, begränsningar och vad man vill odla som avgörande parametrar. 
På detta sätt är det enligt Schaffer möjligt att skapa småskaliga och ekologiskt hållbara system 
på i stort sett vilka platser som helst: 
 
“Varenda plats har en möjlighet till någonting”  
“Det finns otroligt många mer platser och sätt att använda staden på för matproduktion än 
vad folk tänker på” 
 
Det finns närmast ingen minsta möjliga yta som krävs för att skapa en permakulturell odling, 
delvis eftersom man utnyttjar höjd-och skiktskillnader. Exempelvis kan man på en 
kvadratmeter odla i fem olika skikt; träd, buskar, markskikt, klängväxter och rotgrönsaker. 
(Schaffer, 2013a) Tanken bakom detta ekologiska designsystem är att avbilda verkliga 
ekosystem med hög biodiversitet där varje enskild organism, med sin specifika nisch, bidrar 
till systemets produktion (Whitefield, 2005). Definitionen ser enligt Holmgren (2007, s. 3) ut 
som följer: 
 
“Consciously designed systems which mimic the patterns and relationships found in nature, 
while yielding an abundance of food, fibre and energy for provision of local needs.”  
 
Systemet kan, i och med cyklisk energianvändning i hög grad vara självreglerande vilket 
minimerar skötselbehovet. Den fundamentala skillnaden mellan det verkliga ekosystemet och 
permakulturen är målet att det sistnämnda till stor del ska vara ätbart. Produktiviteten är dels 
beroende på biodiversiteten men framför allt på mängden användbara funktioner sinsemellan 
organismerna. (Whitefield, 2005) Schaffer (2013a) förklarar att man med smart design kan 
motverka insektsangrepp om man inkorporerar exempelvis blommor som är attraktiva som 
bostäder för rovinsekter vilka i sin tur håller parasiter borta från matgrödorna. (Schaffer, 
2013a) Permakulturer kräver endast sol och regn för sitt självförsörjande. Permakulturella 
koncept kan tillämpas i olika skalor men för översiktlighets skull är småskalighet att föredra. 
(Whitefield, 2005) Det finns en tillämpning av naturligt urval i den kontinuerliga 
förbättringen av jord och växter. Detta kommer sig ur, det för permakulturer så viktiga 
användandet av perenna växter, i kombination med årliga grödor. (Mollison, 1991) 
 
Som Schaffer (2013a) ser det, är föreställningen om att man måste ha en kolonilott för att 
kunna odla i staden, en väsentlig faktor som hittills har bromsat stadsodlingens utbredning i 
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Stockholm. I och med permakulturens anpassning till de rådande förutsättningarna är det ett 
öppet verktyg som kan tillämpas på många odlingstekniker. Det är heller inte inkluderat i de 
flesta beräkningar om stadsodlingens potentiella produktivitet att verktyg som permakulturer 
kan öka produktionen. 
 

STADSODLINGSTEKNIKER 
Nedan presenteras en mängd utvalda stadsodlingstekniker med avseende på relevanta 
parametrar för att lägga en grund för den efterföljande utvärderingen av respektive teknik. 
Fokus ligger på de fyra huvudsakliga eko-restruktureringsmålen, platsspecifika förutsättningar 
och krav samt övriga ekologiska vinster som exempelvis förstärkning av biodiversitet. Med 
anledning av den mångfaldiga natur som stadsmiljöer erbjuder är kombinationer av 
stadsodlingstekniker vanligt förekommande. Detta har lett till att denna del betitlad 
“Stadsodlingstekniker” presenterar både rent tekniska stadsodlingsanordningar som hydro- 
och aquaponics samt stadsodlingsformer som exempelvis takodling.  
 

HYDROPONICS 
Hydroponics är en odlingsteknik som baseras på att man odlar utan jord. Den är effektiv när 
det kommer till markanvändning, arbete, externa inflöden och tid men kräver dock höga 
investeringar. I och med att det i regel är svårt att kontrollera eller kvantifiera jordens 
näringsinnehåll har hydroponics fördelen att kontrollera grödors upptag av näringsämnen. 
Dessutom reduceras risken för ackumulering av toxiner i och med teknikens jordfria natur. 
Vid rätt skötsel ger hydroponics högre avkastning än traditionella jordbrukssystem. Det 
grundläggande konceptet bygger på att rötter i vatten absorberar näring och syre effektivt. 
Utmaningen för odlaren är att balansera grödans behov av syre, vatten och näringsämnen för 
att maximera avkastningen. Vattnets kvalitet och kvantitet har stort fokus inom tekniken och 
man använder vatten från ett flertal olika källor, exempelvis vatten från sjöar, dammar, 
grundvatten, kommunalt kranvatten och regnvatten. Vanligt förekommande är att man samlar 
regnvatten från växthustak i dammar. (Tixtier och de Bon, 2006) Som substrat kan pimpsten 
användas med fördel tack vare sin återanvändbarhet. (Modig, 2013) 
 
En intressant variant av hydroponics är ett system där grödor är fixerade på små flottar vilka 
flyter på en tank. Detta system karaktäriseras av en stor volym näringslösning, minimala 
vattenförluster, minimal avdunstning och möjligheter för ett flertal olika grödor. Speciella 
förenklade system för hydroponics finns också utvecklade för etablering av odling i del fall 
där man har exempelvis har begränsat med yta, resurser och vatten. Dessa förenklade system 
använder ofta återvunnet material och är lättare att förstå och implementera. Hydroponics 
generellt har också intressanta aspekter angående recirkulering av vatten. En möjlighet i 
framtiden är produktion av energigrödor med hjälp av spillvatten som en näringslösning. Vid 
användning av spillvatten i hydroponics krävs dock övervakning av vattenkvaliteten. (Tixtier 
och de Bon, 2006) Potts Carr (1998) visar även på hydroponics möjligheter till industriell 
symbios i ett projekt angående rekonstruering av en existerande eko-industriell park i 
Choctaw. Enligt analysen gjordes en bedömning att bland annat reningsverket, en 
plasttillverkare, ett affärscenter och hydroponiska växthus hade möjligheter att ingå industriell 
symbios, detta genom ett komplex flöde av materiella in- och utflöden.  
 
Det går även att använda hydroponics i form av gardiner för att på ett yteffektivt sätt ta 
tillvara på solinstrålning. Om man däremot använder artificiellt solljus finns farhågor om att 
den ekologiska vinsten i att produkterna är närproducerade omkullkastas av 
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energiförsörjningen för odlingen. I den hydroponiska gardinen fordras en energikrävande 
pump för att transportera näringslösningen (Whitfield, 2009).  

AQUAPONICS 
Odlingstekniken aquaponics bygger på en symbiotisk samverkan mellan mellan fiskodling 
och hydroponics. En aquaponics-anläggning består av en vattentank för fiskar, en 
hydroponisk växtbädd, ett biofilter, en reningskomponent för suspenderade partiklar och en 
vattenreservoar. Med fördel kostnadsmässigt, kombineras den hydroponiska bädden med 
biofiltret genom att låta dessa båda komponenter, växtrötter samt nitrifierande bakterier, 
finnas i en och samma bädd av inert material som sand eller grus. Bio-filtret nyttjar 
nitrifikation för att rena det ammoniumavfall som kommer från fiskarna. Nitratet fungerar 
som essentiellt näringsämne för växterna samtidigt som dess rötter renar fiskarnas vatten. 
(Rakocy et al, 2006)  
 
 

 
 
 
 
Enligt Van Deventer (2012) är aquaponics ett medvetet försök att härma ett naturligt 
ekosystem, enligt Figur 1. Fiskodlingen kan ses som en återvinningsprocess som tar hand om 
en hydroponics-anordnings avfall vilket tillsammans med en maskgödande kompost resulterar 
i ett system som, i sällsynt hög grad, är slutet. Det cirkulära flödet erbjuder en stor produktion 
med liten resursförbrukning. Ladner (2011) hänvisar till föreningen Aquaponics UK, som 
hävdar att ca 2,25 kg fiskföda uppskattas kunna ge 1 kg fisk och 50 kg grönsaker. Jämfört 
med konventionell odling minskas vattenförbrukningen med 80-90 %. Vidare påpekas att 
aquaponics är tämligen lätt att installera i ett växthus tack vare de låga resurskraven då han 
menar att det enda som behövs är vatten, solljus och fiskföda. Detta är en ståndpunkt som 
delvis delas av Rakocy et al (2006). Det klargörs att aquaponics är lättskött i små skalor, men 
i större storlekar krävs mer kunskap och övervakning för att exempelvis motverka att 

Figur 1. Systematisk bild över aquaponics 
Källa: Van Deventer (2012) 
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näringsämnen ackumuleras till giftiga nivåer. Nitrifikation är en pH-sänkande process vilket 
innebär att basisk lösning måste tillsättas vid aquaponics i storskalig drift. Det krävs även 
bortförande av döda bakterier från biofiltret för att upprätthålla reningsprocessen. Tillförseln 
av fiskföda, exempelvis daggmaskar, kan kombineras med närliggande kompost. Enligt 
Ladner (2011) är tyngden av vattentanken något som troligtvis är begränsande i många fall. 
 
Alexander et al (2001) beskriver ett projekt där man tittade på möjligheter för industriell 
symbios i New Haven, där man utvärderade den existerande matsektorn i kombination med 
potentiella nya affärsmöjligheter. Enligt författarna fanns där stora möjligheter att exempelvis 
sammankoppla olika sektorers utsläpp och spillvattenflöden med aquaponics-odling av 
tomater. 

VERTIKALA VÄXTHUS 
En stadsodlingsteknik som väcker stort intresse är storskaliga vertikala odlingar som 
förespråkas av Dickson Despommier, professor i mikrobiologi och hälsa, se Figur 2. Enligt 
Despommier (2009) har den vertikala odlingstekniken potential att lösa många av de problem 
som vi idag brottas med inom traditionellt jordbruk och matproduktion. Kontrollerad 
yteffektiv odling i höga, vertikala växthus i städer kunna producera grödor året runt. 
Dessutom med låg risk för sjukdomar eller angrepp, väsentligt mindre anspråk på vatten och 
utan behovet av fossilt drivna maskiner eller transporter från avlägsna jordbruk. Vid år 2050 
skulle vi med fortsatt traditionellt jordbruk enligt författaren behöva utöka vår åkermark med 
en yta lika stor som Brasilien. Despommier fortsätter enligt Nyström (2013) med att 
landsbygdens jordbruksmark skulle kunna återgå till artrika, koldioxidfixerande ekosystem 
om odlingarna istället flyttar in i städerna. Modig (2013), från företaget Plantagon, delar 
också denna uppfattning och menar att vi redan använder ungefär 80 % av den odlingsbara 
marken och därmed kommer att vara tvungna att producera mat på ett nytt och mera effektivt 
sätt i framtiden. Storskaliga vertikala växthus skulle kunna medföra att man istället för att 
exempelvis exploatera mer regnskog till förmån för jordbruksmark då kan börja odla i 
städerna. Dock betonar Modig att Plantagons ståndpunkt är att de vertikala växthusen snarare 
ska ses som ett komplement till konventionellt jordbruk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 2. Vertikalt växthus enligt Plantagon 
Källa: Plantagon (2013a) 

 

 



13 
 

 
Despommier (2009) fortsätter med att förklara att inomhusodling redan är vanligt 
förekommande. Så länge man har tillgång till energi och bra vatten kan inomhusodling 
tillämpas överallt. Aeroponics (odling med grödor hängande i luften), hydroponics och drip 
irrigation (odling med grödor i lätt, inert material där man med precision droppar 
näringslösning på rötterna) används med framgång världen över och är exempel på tekniker 
som kan tillämpas i just vertikala växthus. Vid stor skala skulle dessa växthus kunna göra 
stora insatser för urban hållbarhet genom att bland annat återanvända spillvatten för 
bevattning och organiskt avfall för exempelvis förbränning och i slutändan energi för 
växthusen. Schaffer (2013a) uttrycker en stor skepsis mot dessa vertikala växthus, bland annat 
angående energi- och materialbehovet i växthusen och därmed den ekologiska vinsten i stort. 
Hon förhåller sig också tveksam till idén om att flytta ett ohållbart konventionellt jordbruk till 
ett ohållbart industriellt urbant jordbruk. 
 
Kritik angående lönsamheten ur ekologiska och ekonomiska perspektiv besvarar Despommier 
(2009) genom att bland annat betona hur man i urbana vertikala växthus undviker traditionella 
problem som torka, översvämningar samt produktionsförluster på grund av transporter och 
förvaring. Det senare då grödor från urbana växthus i mycket högre utsträckning skulle kunna 
säljas på plats direkt efter skörden. Energibehovet skulle också kunna lösas med hjälp av 
platsspecifika förutsättningar som exempelvis sol-, vind- eller geotermisk energi. Dessutom 
spenderar man idag enorma mängder energi och pengar på att bli av med spillvatten vilket 
vertikala växthus som tidigare nämnt skulle kunna återanvända. Modig (2013) har också 
visioner om att vertikala växthus skulle kunna integreras i den urbana miljön genom att 
exempelvis även ha kontorslokaler i byggnaderna, vilket skulle ge växthusen en helt annan 
ekonomi. Planenligt skulle även grödorna säljas direkt till konsumenterna på bottenvåningen. 
Enligt Plantagon (2013b) har man i Linköping nu tagit det första symboliska spadtaget för ett 
vertikalt växthus som ska kunna producera 300-500 ton grönsaker om året. Byggnaden består 
av 4000 kvadratmeter odlingsbar yta och är ihopkopplad med Tekniska Verkens 
anläggningar. På så sätt kan spillvärme från kraftvärmeverket och koldioxid från 
rötgasanläggningen ledas till växthuset. Dessutom kan grönsaker som inte säljs återföras till 
rötgasanläggningens biogasproduktion. 

TAKODLING 
Odling på tak kräver en grundlig studie av takets bärighet inkluderande tyngden av grödor, 
vattenreservoarer samt människor. Det möjliga substratdjupet är i hög grad i korrelation med 
bärigheten vilket således avgör vilka typer av grödor som är aktuella. De mest känsliga och 
inbördes beroende parametrarna är temperatur, substratdjup och vattenbehov. Höga 
temperaturer kan kompenseras av djupa substrat eller stor vattentillgång och så vidare. Det 
råder, på grund av de skiftande förutsättningarna samt målet med odlingen, delade meningar 
om hur takodling optimeras. (Germain et al, 2008) 
 
Enligt Oberndorfer et al (2007) kan vattenreservoarer med fördel placeras på särskilt 
förstärkta platser för att möjliggöra ett resurseffektivt tillvaratagande av regnvatten. På så vis, 
skapas en säkerhetsbuffert i vattentillgången samtidigt som gator förskonas från regnvatten 
och överflödiggör annan dagvattenhantering. Takodlingar bidrar även till förbättrad 
temperaturreglering i byggnader och ökad biologisk mångfald i städer. Om takodling bedrivs 
på tillräckligt höga byggnader, har metoden enligt Germain et al, (2008) fördelen jämfört med 
andra urbana miljöer att solinstrålning är mer ohotad. Dock är detta inte alltid positivt. 
Beroende på vad som ämnas odlas är olika grad av skugga en parameter att beakta. Starka 
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Figur 3. Takodling med hydroponics ovanpå mataffär 
Källa: Mobile Magazine (2011) 

 

 

vindar, vilket är vanligt förekommande på tak, kan skada odlingen varför även utsatthet för 
detta bör tas med i lämplighetsberäkningen alternativt byggande av vindskydd. 
 
Takodling skulle även kunna tillämpa hydroponics, enligt Figur 3. Enligt Taylor et al (2012) 
är NFT-hydroponics, (nutrient film technique) en metod som med fördel kan bedrivas på tak. 
Detta möjliggör odling på tak med låg bärighet då tung jord inte behövs utan kan ersättas av 
lättviktsrör som medium för näringslösning. Tyngden av vatten och näringslösning kan 
placeras i en tank på en stark del av taket (Ladner, 2011). I det pilotprojekt som utfördes i 
rapporten av Taylor et al (2012) användes en för ändamålet installerad solpanel, för att driva 
en vattenpump och ett luftningssystem. Studien fann att hydroponics på tak är produktivare 
än, och CO2-reducerande, jämfört med konventionell odling då transporter tas bort och 
intilliggande solpanel kan utnyttjas för att driva vattenpump. Dock ska det tilläggas att 
pilotprojektet genomfördes med helt andra klimatförhållanden än i Stockholm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ladner (2011) presenterar två exempel på eko-industriella tillämpningar i samband takodling. 
Företaget CanAgro i Vancouver använder, för uppvärmning av sina växthus, värme från 
förbränning av metangas från en deponi vilket även genererar en substantiell elproduktion 
(Henderson et al, 2004). Ett annat effektivt tillvaratagande av resurser är att använda 
spillvärme från underliggande verksamhet. Ett typexempel är entreprenören Eli Zabar som i 
sin odling på Manhattan löser uppvärmningsbehovet för växthus på taket med hjälp av en 
strategisk placering ovanpå sitt bageri. Spillvärme från ugnar används för att upprätthålla rätt 
temperatur i växthusen och även svinn från bageriet används till kompost. Denna 
egenproduktion och helhetstänk är en växande trend hos restauranger i Nordamerika. (Ladner, 
2011) Enligt Schaffer (2013a) är detta rimligare för restauranger än affärer på grund av 
konsumenters föreställningar om hur “fräscha” grönsaker ska se ut. Eventuellt kan dessa 
värderingar förändras i framtiden via det utbildningsvärde som stadsodling har påvisat.  

I Stockholm finns en takodling ovanpå Hornstulls ena tunnelbaneuppgång och ligger i 
anslutning till Högalidsparken. Där huserar en ideell förening där Christina Schaffer är 
medverkande. Denna takodling fokuserar inte på själva produktionen av grödor utan odlingen 
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Figur 4. Balkongodling i London 
Källa: Vertial Veg (2010) 

 

 

fyller snarare ett rekreationssyfte. Odlingen bedrivs i trälådor på taket och i marken en bit in 
på parkområdet. En svårighet är bevattning under semestermånader, i synnerhet juli. En idé 
som Schaffer har för att lösa denna problematik är sommarjobbande ungdomar. (Schaffer, 
2013b) Angående tänkbarheten att odla på lutande tak ser hon inga direkta begränsningar. 
Odlingen ser hon i så fall som nödvändig att bedriva i horisontella terrasslådor. Självfallet är 
säkerheten en avgörande faktor. En bättre metod skulle kunna vara att bygga hus med 
möjlighet till takodling i form av växthus istället för vind. Schaffer tror att växthusvindar i 
söderriktning speciellt kan vara ett bra sätt att odla i staden men att detta är svårt att realisera 
om man inte bygger med det i åtanke från början. (Schaffer, 2013a) 

BALKONGODLING  
Vid brist på plats kan möjligen balkongodling vara den enda möjligheten för odling och ofta 
odlar man då i krukor eller andra typer av behållare, se Figur 4. Denna odlingsform är 
uppenbart begränsande för produktionen, men förvånande stora volymer kan dock ändå 
produceras genom innovativa system för odlingen. Exempelvis kan man maximera skörden 
från relativt små jordvolymer genom att odla vertikalt. Andra typer av effektiv balkongodling 
kan uppnås genom odling på väggar eller spaljéer. Balkongodlingen som odlingsteknik 
kanske inte kan öka matproduktionens volym signifikant, men den har istället andra fördelar. 
Exempelvis ger balkongodlingen möjligheter för nybörjare att experimentera och odla sådant 
som konsumeras i små mängder, såsom persilja eller andra typer av hushållskryddor. Om 
förutsättningarna finns kan man som ett sätt att förlänga växtsäsongen och effektivisera 
produktionen inkorporera ett växthus på balkongen. Utmaningarna för balkongodlingen ligger 
främst i de eventuella begränsningarna av utrymme, solljus och miljömässiga förutsättningar. 
Exempelvis kräver vissa grödor en konstant näringstillförsel och riskerar att utarma jorden i 
en behållare. Den för odling optimala utformningen av en balkong skulle vara en design med 
maximering av solljus, inbyggda odlingsbehållare, integrerad vattentillgång och avrinning och 
möjligheter för vertikal odling. (Holland Barrs Planning Group, 2002) 
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Vazhacharickal och Buerkert (2011) beskriver i en rapport om jordbruk i Mumbai att de 
främsta motiven för balkongodling tycks vara tveksamheter kring kvaliteten på grönsaker på 
den vanliga marknaden, samt möjligheten att reducera mängden avfall och återcirkulera 
kökets eget organiska avfall. Schaffer (2013a) beskriver vidare om möjligheten att införa en 
egen permakultur på balkongen genom att just ta vara på odlingens egna avfall såsom kvistar 
och löv samt organiskt avfall eller exempelvis urin. Då permakultur till stor del bygger på att 
analysera en plats förutsättningar och begränsningar i kombination med vad man själv vill 
uppnå och på så sätt utforma möjligheter för symbiosförhållanden, får man därmed titta på 
möjligheterna för respektive balkong. 

VÄGGODLING  
Att anlägga gröna väggar är en bra lösning när man vill ha grönska i en stad som domineras 
av hårdgjorda ytor och som har liten plats för markvegetation. Förutom väggodlingens rent 
estetiska aspekt finns det flera andra fördelar med denna odlingsform. Fasadvegetationen 
skuggar exempelvis byggnaden från solinstrålning, vilket leder till att solens energi går åt till 
att få vatten att avdunsta från bladverken istället för att värma upp fasaden. I och med detta 
kan även fasadens ytskikt få längre livslängd då vegetationen skyddar den mot UV-strålning. 
Växterna på fasaden fångar också upp skadliga luftföroreningar i staden, och liksom takodling 
bidrar till att sänka temperaturen i staden. Positiva effekter finns också för den biologiska 
mångfalden. Gröna väggar kan skapas genom att exempelvis leda upp kläng- och klätterväxter 
på en vägg med spaljéer eller klättertrådar. Man kan även använda sig av de system för 
vertikal odling som finns på marknaden. En annan typ av väggodling består av ett system där 
växternas rötter sitter i ett växtsubstrat på väggen, vilket i regel kräver kontinuerlig tillförsel 
av vatten och näring. (Delshammar och Fors, 2010) 

EDIBLE LANDSCAPING 
En metod för att öka en stads självförsörjande är, som stadsarkitekten André Viljoen 
förespråkar, att integrera ätbara odlingar i naturliga stadsmiljöer. (Whitfield, 2009) Ett 
exempel på detta i Stockholms innerstad är odlingen Trädgård På Spåret (2013) som utnyttjar 
ett övergivet järnvägsspår i Skanstull. Enligt Schaffer (2013b) är metoder som på detta sätt 
inkorporerar odling i stadsmiljön eftersträvansvärda, antingen med brukningsavtal mellan 
staden och föreningar alternativt att staden är ansvarig. I det senare fallet krävs ett styrsystem 
i samverkan med närboende enligt Holland Barrs Planning Group (2002). Enligt Garrett 
(1996) kan exempelvis fruktträd planteras i städers parker och i Stockholm är redan 25 % av 
träden i stadens parker fruktträd. Holland Barrs Planning Group (2002) menar att 
svårigheterna med denna strategi är just styrsystem och även renhållning då fallna frukter 
befaras skräpa ner det allmänna utrymmet. Även en marginell ökad bevattning under 
sommarperioden förväntas vara nödvändig jämfört med icke-fruktbärande träd. Schaffer 
(2013a) hävdar dock att bevattning endast är absolut nödvändigt i planteringsskedet. Vidare 
tror hon att edible landscaping är den odlingsformen av de som presenteras i denna rapport, 
som bidrar till störst ekologisk vinst i och med kolbindning, ökad biodiversitet, renare luft och 
även minskat buller. Hon tillägger att utöver parker är även skolgårdar lämpliga platser för 
denna odlingsform. Stockholm Stads ståndpunkt i frågan är dock negativ enligt Schaffer då 
man nyligen sagt nej till att plantera träd med ätbar frukt. 
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RESULTAT 
Denna del är en kvalitativ analys av litteraturstudien som resulterar i förslag på platser med 
avseende på förutsättningar i olika miljöer i Stockholms innerstad, enligt tabell 2. IE-
koncepten från litteraturstudien utgör en bas för analys av ekologisk anpassning i tekniker och 
koncept enligt tabell 1. 
 

ROLLEN AV IE I STADSODLINGSKONCEPT 
Med förekomst av IE-koncept som grund, bedöms i denna del de stadsodlingskoncept som 
presenterades i den första delen av litteraturstudien. Detta är en titel som författarna själva har 
funnit passande. I den litteratur som användes beskrivs de tre första av dessa aspekter som 
principiella argument för stadsodling. De bedöms således vara generellt tillämpbara koncept 
och så även i Stockholms innerstad. 

MATSVINN OCH AVFALLSCIRKULERING 
Stadsodlingens möjligheter till att återcirkulera avfall såsom avloppsvatten eller organiskt 
matavfall visar på en klar koppling till industriell ekologi och mycket av dess roll i 
stadsodling. Genom att sluta flödena som annars går linjärt genom staden, har stadsodlingen 
potentialen att stabilisera den globala ekologin och integreras i stadens sociala, ekonomiska 
och ekologiska system. I och med detta optimerande av resurser och slutningen av de 
metaboliska flödena genomsyras stadsodlingen till stor del av de stora övergripande 
koncepten inom det vetenskapliga fältet IE. 
 
Schaffer (2013a) menar dock att det är svårt att inom en snar framtid se ett komplett system 
för tillvaratagande av organiskt avfall för stadsodling då det skulle krävas en stor apparat för 
detta och även möjligvis innebära vissa sanitära risker. Givet att stora städer trots allt har stora 
problem med linjära flöden av avfall som måste bortskaffas kan tänkas att en växande 
stadsodling i teorin skulle kunna bidra till att lösa avfallsproblemet om ett sådant system 
infördes. Detta möjligen också kombinerat med andra aktiviteter eller processer i städerna 
som har problem med biprodukter i form av koldioxid, vilket skulle kunna upptas av grödor 
och ingå i ett mindre symbiossystem med stadsodling. Exempelvis hävdar Plantagon (2013b) 
att koldioxid från biogasrötning skulle kunna ledas in till stadsodlingar. 

KONVERTERING AV INAKTIV MARK 
Stadsodlingens förmåga att utnyttja inaktiv eller ineffektiv markanvändning i städerna tyder 
på en egenskap som kan placeras inom ramarna för IE, speciellt inom det eko-
restruktureringsmål som berör optimering av resursanvändning. Detta givet att man betraktar 
städerna och dess ytor som en form av resurs med en produktionspotential som bör 
effektiviseras i största möjliga utsträckning. Detta stöds också av Schaffers (2013a) utlåtande, 
om att varje plats har odlingsmöjligheter samt att det som hindrar denna potential från att 
uppfyllas är föreställningen om att man måste ha en kolonilott för att kunna odla i staden. Det 
krävs med andra ord att stadsbor ska få reda på att så inte är fallet, för att en utbredd 
konvertering av inaktiv stockholmsmark ska kunna ske.  

BEVARANDE AV NATURRESURSER 
Även om mattransporterna inte alltid är det livscykelsteg inom matindustrin som står för de 
mest signifikanta koldioxidutsläppen finns även andra aspekter av den traditionella 
matindustrin som gör att stadsodlingen har stor potential till att minska påverkan på vårt 
klimat. Kombinationen av att maten produceras närmare marknaden, och att stadsodlingens 
sätt att producera mat också leder till utsläppsminskningar i relation till traditionell 
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matproduktion, gör att stadsodlingen bidrar till en minskad användning av icke-förnybara 
energiformer. Dessutom finns utrymme för minskat behov av förvaring och hantering av 
maten, och därmed också minskade produktionsförluster. Denna aspekt är fullt i linje med de 
IE-koncept som berör minskningar av icke-förnyelsebara energikällor och även 
dematerialisering. Valet av grödor och odlingstekniker i staden kan också bidra till att 
maximera miljövinsterna. Enligt Schaffer (2013a) är vissa grödor, exempelvis spannmål som 
kräver stora arealer, ineffektivt och oproduktivt att odla i städer medan andra grödor som 
exempelvis kryddor, i större utsträckning kan stadsodlas på ett mer självförsörjande sätt. 
Dessa grödor är de som enligt ovanstående argument är mest intressanta. De övriga aspekter 
kring naturresursbesparandet, som berör minskade påtryckningar på ekosystem utanför de 
urbana regionerna, tyder också på en stark samhörighet med den övergripande intentionen 
med IE-koncept gällande harmonisering med biosfären. 

PERMAKULTUR 
Permakulturer förefaller vara typexempel för stadsodlingar i form av industriella ekosystem. 
De bakomliggande tankarna rörande biodiversitetens produktiva fördelar och effektiva 
resurshantering genom cyklisk metabolism, är uppenbart överensstämmande med IE-koncept. 
Användningen av perenner är fördelaktigt ur metabolism-och dematerialiseringssynpunkt då 
systemen inte kräver annat inflöde än regnvatten och solljus förutom bevattning vid just 
planteringen. Permakultur är en konceptuell idé som kan och bör tillämpas inom många 
odlingsformer motiverat av ovanstående ekologiska vinster. Det är även en metod som 
närmast helt saknar krav på förutsättningar eftersom själva tanken är att anpassa odlingen 
efter de förutsättningar som finns. Denna harmonisering med rådande förutsättningar 
påminner starkt om syftet med denna rapport och IE:s övergripande ambition. I detta 
avseende, att utefter förutsättningar skapa ett så resurseffektivt odlingssystem som möjligt kan 
denna rapports försök att hitta lämpliga platser till de odlingsformer vi har tittat på, ses som 
omvänt permakulturella försök. Det kan möjligtvis även påstås att permakultur är en konkret 
tillämpning av IE-koncept. Det bör även vara önskvärt att använda permakulturer som 
exempelvis kvävefixerande biologiska reningsverk i närhet till känsliga vattendrag. Man bör 
alltså inte nöja sig med att titta på förutsättningar och begränsningar på givna platser utan 
även se permakultur som ett verktyg för att utföra ekosystemtjänster där sådana specifikt 
efterfrågas. I och med IE:s frekventa användande av biologiska och ekologiska verktyg skulle 
därför permakultur kunna introduceras i den industriella ekologins verktygslåda.  
 

ANALYS OCH TILLÄMPNING AV TEKNIKER I STOCKHOLM 

HYDROPONICS 
Hydroponics praktiserar på flera olika sätt IE-koncept. Dels karaktäriseras hydroponics av en 
resursoptimering då man i denna teknik effektiviserar markanvändning, arbete och inflöden. I 
och med att rötterna är i vatten effektiviseras även upptaget av syre och näring. Då potential 
finns för att använda och recirkulera vatten från ett flertal olika källor, exempelvis uppsamlat 
regnvatten eller avloppsvatten, tyder det på att fördelaktiga symbiosförhållanden finns att 
utnyttja. Detta stärks av Potts Carrs (1998) rapport som visade på hur just hydroponics hade 
potential till att ingå i industriell symbios i en eko-industriell park i Choctaw. I Stockholm 
skulle hydroponics lämpligen kunna etableras i tillgängliga kolonilotter eller växthus, och vid 
ytbegränsningar skulle förenklade hydroponics-system kunna etableras av privatpersoner. 
Denna teknik skulle också med fördel nyttja ett tillvaratagande av spillvatten eller odling 
tillsammans med aquaponics vilket bidrar till ett, i högre grad slutet system, än endast 
hydroponics. Hydroponics som enskild verksamhet skiljer sig från aquaponics i att den är 
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lättare. Följaktligen är det tänkbart att hydroponics är att föredra där det finns begränsningar 
som omöjliggör aquaponics, exempelvis vissa takodlingar. På storskalig nivå, kan 
hydroponics användas i vertikala växthus, i projekt liknande Plantagons.  

AQUAPONICS 
En symbiotisk samverkan mellan fisk-och växtodling förefaller använda IE-koncept på många 
sätt. Förekomsten av naturlig rening reducerar vattenanvändningen avsevärt (och således stora 
omkostnader) och tar tillvara på näringsämnen som kan vara skadliga för andra miljöer. 
Genom att ansluta fiskodling till en hydroponics-odling cirkuleras ett, om än resursoptimerat, 
annars linjärt flöde. Dock medför detta ytterligare ett inflöde i form av fiskföda som 
visserligen kan odlas i anslutande kompost. Då avfall tas om hand och kommer till nytta 
möjliggörs stor produktion med liten resursåtgång. Odlingsformen är yteffektiv men en 
begränsande faktor för implementering i Stockholm torde vara tyngden av vattentanken. Detta 
innebär att odling på tak endast är aktuellt i speciella fall med bärkraftiga tak. Ett förslag på 
lämplig användning är snarare kolonilotter (och eventuellt även innergårdar). Där anses 
förutsättningar vara optimala med tanke på resurskraven; solljus, litet ytkrav, förmåga att bära 
tyngd av vattentank, ett naturligt näringsflöde som överflödiggör annan gödsel, samt tillgång 
till kompost och således fiskföda. Detta stöds indirekt av de avslutande orden i rapporten av 
Rakocy et al (2006). Där påpekas det att aquaponics kan vara en utmärkt fritidssyssla och att 
odlingar kan vara så små som vanliga fiskakvarium. Vid större skala föreslås aquaponics i 
större vertikala växthus där man ofta också nyttjar hydroponics.  

VERTIKALA VÄXTHUS 
Konceptet att odla i storskaliga vertikala växthus går i linje med de flesta eko-
restruktureringsmål inom IE. Storskaliga och mer industriella urbana växthus skulle kunna 
verka för ett betydande naturresursbevarande i och med att man kan undvika att exploatera 
mer mark och istället odla i städerna. I en utopi skulle landsbygdens jordbruksmark också 
enligt Despommiers utlåtande i Nyström (2013) kunna återgå till koldioxidfixerande 
ekosystem, men detta är enligt författarna föga troligt. När det kommer till optimering av 
resursanvändningen kan man för det första konstatera en tydlig optimering av 
markanvändningen i och med att man odlar på höjden. I kombination med att avkastningen i 
dessa kontrollerade odlingsmiljöer med hjälp av exempelvis hydroponics också är högre än 
det traditionella jordbrukets avkastning, och dessutom har potential att återanvända organiskt 
avfall och spillvatten, inser man att vertikala växthus både står för en optimering av 
resursanvändningen och en slutning av metaboliska flöden.  
 
Genom att odla inomhus undviker man produktionsförluster orsakade av eventuell torka eller 
översvämningar. Till detta tillkommer den minskade vattenförbrukningen och möjligheterna 
för stora vertikala växthus att kombinera matproduktion med exempelvis kontorslokaler. I och 
med att urbana växthus i mycket större utsträckning direkt kan sälja grödorna efter skörden, 
exempelvis till närliggande restauranger eller livsmedelsbutiker undviker man även långväga 
transporter och de produktionsförluster som kommer med detta. Det eko-restruktureringsmål 
som berör minskningen av icke-förnyelsebara bränslen praktiseras också på flera sätt av 
denna odlingsteknik. Dels genom att de långväga transporterna minskar och dels genom att 
man undviker de fossilt drivna maskinerna som används vid traditionellt jordbruk. Vid 
återanvändning av spillvatten minskar man även de ekonomiska och energirelaterade 
kostnaderna som är kopplat till hanteringen och bortskaffningen av spillvattnet.  
 
Ur ett livscykelperspektiv kan det säkerligen förhålla sig så att vissa typer av 
inomhusodlingar, i synnerhet med artificiellt solljus, i slutändan står för ett högre ekologiskt 
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fotavtryck än konventionellt odlade grödor. För att kringgå den problematiken kan den energi 
som krävs för de vertikala växthusen enligt Despommier (2009) dels genereras genom 
förbränning av internt och externt organiskt avfall, och dels genom platsspecifika 
förnyelsebara energiformer. När det kommer till det eko-restruktureringsmål rörande 
dematerialisering kan man konstatera att man genom urban växthusodling kan minska den 
stora hanteringen av grödor som finns idag i form av paketering och förvaring. Dock är de 
vertikala växthusen i sig uppenbart materiellt krävande.  
 
Då Plantagons växthus ser ut att bli verklighet i Linköping bör man kunna utreda om det är 
något som även skulle kunna etableras i Stockholm i framtiden, och i bästa fall med någon 
liknande form av industriell symbios för att genom en så omfattande slutning av metaboliska 
flöden som möjligt minska växthusets ekologiska fotavtryck. Dessa typer av växthus innebär 
givetvis enormt stora investeringar och tar mycket mark i anspråk men de skulle också kunna 
stå för en möjlighet för Stockholm att ta ett steg framåt som hållbarhetsstad och vid en 
närmare utvärdering är det tänkbart att man finner en plats som skulle fungera på ett eko-
industriellt sätt. En annan idé skulle kunna vara att inkorporera vertikal odling i nybyggen av 
studentbostäder, vilket i Stockholm är en akut och omdebatterad fråga.  

TAKODLING 
Takodling är dikterat av platsspecifika förutsättningar samtidigt som det förefaller vara en 
flexibel odlingsplats. Diversiteten av möjliga odlingsformer öppnar för anpassning till 
rådande förutsättningar. Exempelvis är takets bärighet en grundläggande faktor för vilken typ 
av grödor samt metod som är möjlig. Tak med låg bärighet kan använda sig av en strategisk 
placering av tyngden, speciellt med hydroponics, alternativt odla lättviktiga (genom ytliga 
substrat) grödor som kryddor. Dock medför hydroponics troligtvis inte dagvattenhantering i 
samma utsträckning, vilket annars ses som en ekologisk vinst med takodlingar. 
Tillvaratagande av regnvatten är ett exempel på förekomst av IE-koncept då detta nyttjas 
istället för att fordra en energikrävande dagvattenhantering. Möjligtvis är takodling speciellt 
lämpligt där dagvattenhantering är ett problem, exempelvis i närheten av känsliga recipienter. 
I Stockholms innerstad finns enligt Krögerström (2005) en rad mycket känsliga recipienter, på 
och i anslutning till, Norra Djurgården varför man i Norra Djurgårdsstaden bör ta detta i 
beaktning. Enligt Stockholms Stad (2012) är det istället tänkt att befintliga och anlagda 
våtmarker ska fungera som dagvattenhantering för att stärka den biologiska mångfalden i 
dessa miljöer. En intressant fråga är således hur utgången blir. Enligt samma källa ska tak-och 
väggodlingar spela en betydande roll för att stärka ekosystemtjänster som biologisk mångfald 
och klimatanpassning i Norra Djurgårdsstaden. 
 
Det finns inom takodlingen exempel på industriellt metaboliska energieffektiviseringar som 
tillvaratagande av spillvärme. En annan fördel tycks vara åtkomst till naturligt solljus vilket 
förutom i fotosyntesen kan utnyttjas för att driva energikrävande komponenter i hydroponics-
anordningar. En särskilt intressant fördel med takodling torde dock vara användandet av 
spillvärme från närliggande verksamhet. Innerstadens platta tak bör därför vara synnerligen 
lämpade för att installera växthusodlingar ovanpå. Ett ypperligt exempel kan möjligtvis vara i 
mataffärer som producerar mycket spillvärme från kylar och frysar och rimligtvis inte har 
alltför brant lutande tak. 
 
I Stockholms innerstad idag finns som sagt en takodling i Hornstull som bedrivs tämligen 
ospektakulärt ur IE-synpunkt. Den drivs inte med något intresse för produktion utan fungerar 
snarare som en fritidssyssla. Eventuell ekologisk vinst av odlingen är stärkande av 
biodiversitet även om det troligtvis krävs en mer utbredd takodlingsverksamhet i Stockholms 
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innerstad för att det skulle kunna ge en märkbar effekt. I detta avseende är innergårdar 
intressanta men framför allt finns det mycket outnyttjad yta på lutande tak där odling skulle 
kunna realiseras om stadsodlares säkerhet kunde förbättras. I samband med nybyggen föreslås 
det undersökas huruvida växthusvindar på södersidor är genomförbart då detta skulle vara är 
fördelaktigt för att skydda odlare och odlingar samt optimera de sistnämnda ur 
resurseffektivitetsperspektiv med värme från byggnader och stor tillgång till solljus. 

BALKONGODLING 
Balkongodlingen är en uppenbart begränsad odlingsform som ändå trots förutsättningarna kan 
ge relativt stor produktion av grödor. Denna odlingsform ger människor möjligheten att själva 
beroende på omfattning delvis skapa ett lokalt kretslopp där det egna hushållets organiska 
avfall kan återcirkuleras. I och med balkongodlingens möjligheter att uppföra olika grader av 
lokala slutna kretslopp och permakulturer har denna odlingsform potential till att i någon mån 
uppfylla de kriterier för eko-restrukturering som behandlar optimering av resursanvändning 
och slutning av metaboliska flöden. För att underlätta och uppmuntra balkongodling i 
Stockholm bör man ta hänsyn till och integrera bra förutsättningar för odling vid planeringen 
och designen av nya bostäder. Exempelvis är maximering av solljus och möjligheter till 
vertikal odling parametrar som kan optimeras. Stadens befintliga balkonger hyser sannolikt 
ändå olika grader av potential för odling, förutsatt att kompetens och engagemang finns. 
Enligt Schaffer (2013b) kräver odling relativt mycket tid, och det gäller då att man vid 
stadsodling odlar så nära sitt hem som möjligt för att lättare kunna upprätthålla motivation 
och intresse. En fördel med balkongodling är därmed att man odlar i hemmet och inte 
exempelvis behöver åka iväg till en avlägsen kolonilott. Hemmaodlingen kan möjligtvis även 
bidra till en marginell minskning av personbilstransporter till och från mataffärer.  

VÄGGODLING 
Väggodlingens intressanta IE-aspekter berör främst optimering av resurser och en eventuell 
reducering av icke-förnyelsebara energiformer. I och med att vegetationen skuggar byggnader 
från solinstrålning skulle behovet av energikrävande kylningssystem kunna reduceras under 
sommartid i Stockholm. Då husfasaderna eventuellt får en längre livslängd tack vare 
vegetationens skydd mot UV-strålning kan väggodlingen också bidra till en optimering av 
resurser och dematerialisering. De mest intressanta ekologiska vinsterna med väggodling 
förväntas dock ligga i andra aspekter än IE:s eko-restruktureringsmål. Istället har väggodling 
stor potential att utföra ekosystemtjänster såsom stärkande av biologisk mångfald, 
kolbindning och framförallt rening av förorenade gator. Här anses, bland annat, Hornsgatan i 
Stockholm ha ett behov av renare luft som skulle kunna tillgodoses av väggodling. 
Hornsgatan har enligt Naturvårdsverket (2012) högre föroreningshalter än vad 
miljölagstiftningen tillåter och är bland de mest förorenade gatorna i Europa. Det har skett ett 
antal försök att lösa detta allvarliga problem, bland annat med trädplantering (Trafikkontoret, 
2012). Det är därför, i allra högsta grad, tänkbart att en etablering av väggodling på 
Hornsgatan skulle kunna vara en lösning eller kompletterande åtgärd om trädplanteringen 
visar sig vara otillräcklig för ändamålet.  

EDIBLE LANDSCAPING 
När det kommer till edible landscaping kan man först konstatera att det faller under 
stadsodlingskonceptet som berör konvertering av inaktiv mark. Genom att i exempelvis en 
park plantera fruktträd eller ersätta andra typer av träd med fruktträd, effektiviserar man 
parkytans resurser genom att utöka antalet funktioner i parken. Odling av fruktträd i stadens 
parker är också fördelaktigt som eko-tjänståtgärd eftersom det gynnar den biologiska 
mångfalden, renar luft och binder kol. Potentiellt skulle en väldigt utbredd satsning kunna 
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medföra en dematerialisering samt reducerad användning av icke-förnybara energiformer, 
som en följd av minskad konsumtion av långväga transporterad frukt. Trots detta, ligger 
troligtvis de huvudsakliga ekologiska vinsterna i utförande av ekosystemtjänser (eko-
tjänsåtgärder) snarare än inom eko-restruktureringssmålen. Det finns förutom de tidigare 
nämnda koncepten även en iögonfallande potential att tillämpa permakultur i implementering 
av denna stadsodlingsteknik. Fruktträd är perenna växter varför denna koppling anses relativt 
uppenbar och i hög grad genomförbar. De resurser som krävs är föreningar eller närboende 
som tar hand om frukten samt sköter bevattning av den. Det som behövs är således 
engagerade alternativt avlönade människor. Den idé som Schaffer (2013b) presenterade i 
samband med takodlingen i Hornstull, om sommararbetande ungdomar kan möjligtvis vara en 
tillämpbar lösning för dels renhållningen samt bevattning. Med edible landscaping på 
skolgårdar och dylikt löser man detta problem samtidigt som man fyller ett värdefullt 
utbildningssyfte. En ytterligare aspekt av edible landscaping är utrymmet för kreativa 
anpassningar till en mångfald av outnyttjade stadsmiljöer. Som Schaffer (2013a) påpekade har 
varje plats en möjlighet, och speciellt i samband med edible landscaping kan permakulturella 
koncept komma väl till pass.  
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TABELLER ÖVER RESULTAT 
I någon mån tillämpar samtliga berörda tekniker de fyra eko-restruktureringsmål som 
beskrivits i IE-teorin. Därför presenteras endast egenskaper som är särskilt utmärkande för 
respektive stadsodlingsteknik.  
 

TABELL 1. UTMÄRKANDE TILLÄMPNINGAR AV RESPEKTIVE EKO-RESTRUKTURERINGSMÅL  
Stadsodlingsteknik Optimering av 

resursanvändning 
Slutning av 
metaboliska flöden 

Dematerialisering Reduktion av icke-
förnyelsebara 
energiformer 

Hydroponics -effektivisering av 
mark, arbete, 
inflöden och syre- 
och näringsupptag 
-hög avkastning 
-hydroponiska 
gardiner optimerar 
nyttjande av 
solinstrålning  

-potential för 
många typer av 
symbios-
förhållanden 
-i hög grad cirkulärt 
system 
 

-odling utan jord 
-minskad 
paketering 

-i storskaligt bruk 

Aquaponics -resursoptimerad 
-hög avkastning 
-80-90 % reduktion 
av vattenanvändning 

-bygger på 
symbiotiskt 
förhållande 
-i hög grad cirkulärt 
system 

-minskad 
paketering 
 

-i storskaligt bruk 
 

Vertikala växthus -yteffektiv odling 
-hög avkastning 
-minskade 
produktionsförluster 
orsakade av ex. 
klimatförändringar 
-energi från oätbart 
avfall 

-symbios med 
kontorslokaler och 
biogasrötning 
-potential att 
cirkulera organiskt 
avfall och 
spillvatten 
-i hög grad cirkulärt 
system 

-väsentliga 
materiella krav 
kontra 
-minskad 
paketering 

-minskade 
mattransporter och 
anv. av fossildrivna 
jordbruksmaskiner 
kontra 
- el om artificiell 
belysning används 
 
 

Takodling -effektiv 
ytanvändning 
 

-tillvaratagande av 
spillvärme, solljus 
-slutna cykler med 
restauranger 
-substitut för 
dagvattenhantering 

- 
 
 

-i storskaligt bruk 

Balkongodling -yteffektiv i 
synnerhet om 
bedriven vertikalt 

-möjlighet till 
cirkulering 
köksavfall 
 

 
 

-stor 
hemproduktion kan 
medföra minskade 
transporter till 
mataffär 
och mattransporter 

Väggodling -effektiv användning 
av stadens ytor 

- -ökar livslängd på 
byggnader 

-minskat kylbehov 
av byggnader 

Edible landscaping -effektiv 
markanvändning 
-permakulturell 
potential vilket kan 
ge resurseffektiv och 
hög produktion  

-naturligt system 
 

-minskad 
paketering och 
transporter 

-minskad transport 
vid odling av 
lämpliga grödor 
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TABELL 2. UTMÄRKANDE EGENSKAPER MED FÖRSLAG PÅ TILLÄMPNING I STOCKHOLM 
Stadsodlings-
teknik 

Krav och 
förutsättningar 

Eko-
restruktureringsmål 

Tillämpning av 
stadsodlings-
koncept 

Övriga 
ekologiska 
vinster 

Förslag på 
tillämpning 
i Stockholm 

Hydroponics -förnybar el till 
närings-
lösningspump 
-sol eller 
artificiellt ljus 
från förnybar el 

-resursoptimering 
-slutning av 
metaboliska flöden 

-avfallscirkulering  - -vertikala 
växthus 
-tak 
-gardiner 

Aquaponics -bärighet för 
tyngd av vatten 
-sol eller 
artificiellt ljus 
 

-resursoptimering 
-slutning av 
metaboliska flöden 

-avfallscirkulering 
-naturresurs-
bevarande 

- -koloni-
lotter 
-växthus på 
innergårdar 
-vertikala 
växthus 

Vertikala växthus -avsevärda 
materialkrav 
-sol eller 
artificiellt ljus 
från förnybar el 
-symbioser eller 
på annat sätt 
platsspecifik 
hållbar energi-
försörjning 

-resursoptimering 
-slutning av 
metaboliska flöden 
-reducering av icke-
förnybara 
energiformer 
-dematerialisering 

-naturresurs-
bevarande 
-avfallscirkulering 
-konvertering av  
inaktiv mark 
genom utnyttjande 
av luftrum 

- -integreras i 
nybyggen 
av student-
bostäder 
-nybyggen i 
city  

Takodling -bärighet för 
tyngd av odling 

-resursoptimering 
-slutning av 
metaboliska flöden 
 

-permakultur 
-avfallscirkulering 
-konvertering av 
inaktiv mark 

-stärkt bio-
diversitet 

-platta tak 
med 
spillvärme 
ex. 
mataffärer 
-svagt 
lutande 
bostadstak 

Väggodling - -reducering av icke-
förnybara 
energiformer 
-dematerialisering 

-konvertering av 
inaktiv mark 
(väggyta) 

-renar luft 
-stärkt bio-
diversitet 
-kol-
inbindning 
 

-luft-
förorenade 
gator 
ex. 
Hornsgatan 
 

Balkongodling - -resursoptimering av 
yta 
-slutning av 
metaboliska flöden 
(organiskt 
köksavfall) 

-avfallscirkulering 
-permakultur 

-stärkt bio-
diversitet 
 

-balkonger i 
söder-
riktning 
-nybyggen 
bör planeras 
för 
balkong-
odling 

Edible 
landscaping 

-renhållning 
-“varje plats har 
en möjlighet till 
någonting” 

-resursoptimering 
(inaktiv markyta) 

-konvertering av 
inaktiv mark 
-stor 
permakulturell 
potential 

-stärkt 
biodiversitet 
-kol-
inbindning 
-luftrening 

-integrerad i 
stads-miljön 
-parker 
-skolgårdar 
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DISKUSSION 
Vid analys av de olika stadsodlingsteknikerna kan man konstatera att de karaktäriseras av 
samtliga eko-restruktureringsmål men i olika grader. Därmed har analyserna baserats på de 
egenskaper eller ekologiska vinster som är utmärkande för respektive teknik. Med andra ord 
medför stadsodling, oberoende av odlingsform eller val av teknik, ett flertal olika typer av 
ekologiska vinster som i varierande grad uppfyller de eko-restruktureringsmål som tas upp 
inom IE-teorin. Givet att vårt antagande om att eko-restruktureringsmålen inom IE är en bra 
indikativ måttstock på ekologisk hållbarhet, har stadsodling en stor och betydande potential 
för en hållbar urbanisering. Eko-restrukturerande egenskaper såsom slutning av metaboliska 
flöden genom avfallscirkulering skulle kunna bidra till att balansera de stora städernas relation 
till jordens resurser och ekosystem. När det kommer till det eko-restruktureringsmål som 
berör reducering av icke-förnyelsebara energiformer har det funnits olämpligt och potentiellt 
missvisande att utan kvantitativa data bedöma till vilken grad respektive stadsodlingsteknik 
uppfyller detta mål. Det som ändå kan konstateras är att storskaligheten i produktionen är 
essentiell i sammanhanget, då det oavsett vilken teknik som tillämpas krävs en omfattande 
produktion för att kunna ersätta traditionellt jordbruk med dess inneboende koldioxidutsläpp 
från produktion och mattransporter. 
 

IE:S ROLL I STADSODLINGENS KONCEPT OCH TEKNIKER 
Ett syfte med denna rapport var att undersöka rollen av forskningsområdet Industriell Ekologi 
i stadsodling. Det man kan konstatera angående detta är att det råder ett påfallande 
överensstämmande. De tre stadsodlingskoncepten som vanligtvis presenteras som de största 
motiven till stadsodling verkar alla falla under någon aspekt av IE:s fyra eko-
restruktureringsmål. Konvertering av inaktiv mark kan ses som en avsevärd resursoptimering. 
Avfalls-och matsvinnscirkulering är uppenbarligen ett verktyg som syftar att sluta 
metaboliska flöden. Slutligen bevaras naturresurser genom den dematerialisering och 
reduktion av icke-förnyelsebara energiformer som en utbredd stadsodling kan åstadkomma. 
Följaktligen fanns det även i de olika stadsodlingsteknikerna, i varierande grad, uppenbara 
avspeglingar av IE-koncept. På denna punkt upptäcktes att vissa av stadsodlingsteknikerna 
även kunde bidra med andra typer av ekologiska vinster än vad som faller inom ramarna för 
IE:s eko-restruktureringsmål. 
 
Till synes är eko-restruktureringar i dagens benämning fokuserade på att minimera ekologiska 
förluster i existerande system när de också bör behandla ekologiska vinster i alternativa 
system. Detta har observerats under denna studies gång då exempelvis ekosystemtjänster kan 
vara effektiva sätt att motivera alternativa system. Det uppfattades av författarna som en lucka 
inom IE-området, då eko-restruktureringsmålen inte explicit uttryckte några direkta eko-
tjänståtgärder. Detta medföljde att det ansågs nödvändigt att inkludera denna aspekt trots att 
den inte tas upp av dagens IE-litteratur. Exempel på eko-tjänståtgärder är stärkande av 
biodiversitet och kolinbindning från edible landscaping. Å andra sidan kan det tänkas att eko-
tjänståtgärder kan vara väldigt specifika för just stadsodling och att det i samband med andra 
industriella system är konstlat att försöka inkorporera ekosystemtjänster. 
 
En observation angående de vertikala växthusen är att de har stor potential att i hög 
utsträckning uppfylla alla de fyra eko-restruktureringsmålen. Dock är detta, till mycket stor 
del, beroende på var de implementeras och hur de bedrivs. Det kan fastställas att vertikala 
växthus är mycket intressanta ur IE-synpunkt men för att utröna om vertikala växthus faktiskt 
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bidrar till eko-restrukturering i praktiken, bör kvantitativa analyser genomföras. Speciellt i 
avseendet kring dematerialiseringaspekten är detta högst tveksamt.  
 
Ett annat exempel på en eko-tjänståtgärd är permakultur som visserligen också kan härledas 
till koncept inom de fyra huvudsakliga eko-restruktureringsmålen. I synnerhet kan den 
kategoriseras som en dematerialiseringsåtgärd då permakultur exempelvis kan designas som 
en biologisk rening på välbehövliga platser och substituera motsvarande resurskrävande 
behandling. Utöver detta är permakultur ett intressant verktyg eftersom den förefaller tillämpa 
IE-koncept till synes omedvetet. Det finns en obestridlig korrelation mellan permakultur och 
IE på många plan. Kanske mest anmärkningsvärt är övertygelsen till mångfaldiga systems 
suveränitet. Den förefaller, för båda områden, bottna i användandet av kompletterande nischer 
för att åstadkomma slutna cirkulära system.  
 
Ovanstående insikt kom även med det designperspektiv, i första hand med metabolism som 
verktyg, som denna rapport utformades efter. Det fanns en iögonfallande konvergens mellan 
denna rapport syfte och permakultur i avseendet att utifrån en given stadsodlingsteknik hitta 
platser med optimala förutsättningar för den. Omvänt börjar permakulturen med en given 
plats för att hitta en optimal odlingsdesign för den. Med andra ord strävade båda efter att 
integrera de, annars relativt åtskilda, industriella systemen; matproduktion och stadsmiljö för 
att skapa en helhet, det industriella ekosystemet stadsodling. En strävan som tar språng från 
motsatta håll; där permakulturens fokus ligger i att eko-restrukturera matproduktionen medan 
IE gör motsvarande på stadsmiljön. Rimligtvis bör denna konvergens resultera i att 
permakultur fortsättningsvis skulle kunna ses som ett praktiskt IE-verktyg. Dock med 
förbehållet att det, med avseende på tidigare stycke om eko-tjänståtgärder, inte är ett absolut 
generellt tillämpbart eko-restruktureringsmål, utan ett användbart verktyg i exempelvis 
stadsplanering. Denna tanke om relevans av eko-tjänståtgärder för stadsplanering, bekräftades 
då det i arbetets slutskede noterades att tak-och väggodlingar var tillämpat i sådana syften i 
Norra Djurgårdsstaden.  
 
Med anledning av den diversitet som karaktäriserar resursflöden i industriella system, pekar 
Graedel och Allenby (2010) på svårigheter med att designa industriella ekosystem. Det kan 
dock tänkas att matproduktion är ett industriellt system som, i sin natur, är likt naturliga 
ekosystem. Diversiteten av näringsämnen och nödvändiga flöden är relativt begränsad vilket 
kan innebära att design av industriella eko-parker centrerat kring stadsodling är genomförbart 
i högre grad än andra industriella system där resursflödena kan vara mer mångfasetterade. 
Denna rapport har presenterat ett antal exempel på stadsodlingsrelaterade 
symbiosförhållanden runt vilka industriella ekosystem i Stockholms innerstad, skulle kunna 
formas. I det avseende som beskrivs ovan kan avfallscirkulering vara en fundamental 
beståndsdel. Det krävs dock ett cirkuleringssystem som tar hänsyn till de sanitetsaspekter 
som, med all rätt, ifrågasätts. Även koldioxidupptag är något som kan utiliseras i samband 
med biogasrötning. På tak ovanför spillvärmeproducerande verksamheter har det visats prov 
på effektiva tillvarataganden med växthus och detta bör även kunna realiseras i Stockholm. 
 

TILLÄMPNING I STOCKHOLM 
En förvånande insikt från rapporten, i synnerhet från intervjun med Schaffer (2013a), är att de 
största ekologiska vinsterna i stadsodlingssammanhang inte verkar ligga i närproduktionen. 
Tanken om självförsörjande städer är långtifrån att realiseras. Speciellt på Stockholms 
breddgrader med den korta växtsäsongen är stora produktionsvolymer, generellt sett, orimligt 
önsketänkande. Däremot är det inte sagt att en utbredd implementering av stadsodling inte är 
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värd att genomföra här. De ekologiska vinsterna verkar i högre grad ligga i cirkulering av 
annars linjära stadsflöden, förstärkning av biodiversitet, möjlighet till biologisk rening samt 
ökad kolinbindning. En ytterligare aspekt är att det utbildningsvärde som stadsodling visat 
prov på förväntas bidra till en ökad ekologisk medvetenhet i framtiden. Detta är ett exempel 
på hur olika hållbarhetsaspekter, i detta fall sociala och ekologiska, är sammanflätade.  
 
För den konkreta tillämpningen i Stockholms innerstad har denna studie funnit en handfull 
förslag på tekniker och odlingsformer och förslag på vilka förutsättningar och 
stadsodlingskoncept som skulle kunna nyttjas för att stadsodlingarna ska vara optimala ur IE-
synpunkt. Den mångfald av stadsmiljöer som finns i Stockholms innerstad kan besvaras av en 
uppsjö stadsodlingstekniker men framför allt av kombinationer av dem. Huvudsakligen har de 
flesta resultaten varit småskaliga men även storskaliga förslag som Plantagons projekt anses 
tänkbara i en IE-överensstämmande implementering. Gällande potentialen i Stockholms 
innerstad finns det således få begränsningar, snarare möjligheter eftersom det går att stadsodla 
på så många olika sätt. Vid implementering av stadsodling i Stockholms innerstad bör man, i 
linje med permakulturella koncept, istället för att utgå ifrån en önskvärd stadsodlingsteknik 
utgå ifrån platsspecifika förutsättningar och utvärdera vilken teknik som lämpar sig bäst. 
 
Den stora miljömässiga problematiken med matindustrin är som tidigare beskrivet inte helt 
lämnat åt transporterna. Flertalet källor pekar på att problemet är komplext och till största del 
ligger i hur maten produceras på plats. Det som kan konstateras är att stadsodling kan bidra 
med ett flertal ekologiska vinster vilket motiverar en framtida, storskalig implementering i 
Stockholm och övriga urbana områden. När det kommer till odling i växthus kan man dock 
argumentera för att det finns anledning att vara kritisk. Detta avspeglas delvis i kritiken mot 
lönsamheten i energi- och materialflödena i de stora vertikala växthusen. Den huvudsakliga 
ekologiska vinsten med storskaliga projekt som Plantagons (2013b) eller Despommiers 
(2009) visioner om urbana vertikala växthus tycks vara den storskaliga närproduktionen och 
det medföljande naturresursbevarandet. Stora vertikala växthus har onekligen fördelen att de 
har en stor produktionspotential och att stora satsningar signifikant kan bidra till att 
exempelvis bevara naturresurser utanför de urbana regionerna och minska mattransporterna.  
 
Dock tycks det finnas en poäng att i linje med Schaffers (2013a) skepsis ifrågasätta idén om 
att gå ifrån det traditionella, industriella jordbruket till ett på samma sätt storskaligt och 
industriellt urbant jordbruk med stora krav på energi och material. Om artificiellt ljus måste 
användas vid stadsodlingar kan det riktas kritik mot att flytta in matproduktionen till 
energikrävande växthus i städer när naturligt solljus i överflöd kan utiliseras på landsbygden. 
Möjligen kan en parallell dras här till diskussionerna om framtidens energiförsörjning, där 
många argumenterar för en framtida, diversifierad och småskalig energiförsörjning för att 
uppnå ett hållbart samhälle. Istället för exempelvis ett fåtal storskaliga kärnkraft- och 
kolkraftverk ser man ett samhälle med diversifierad energiförsörjning där den lokala 
restaurangen drivs av solceller på taket och den lokala orten drivs av vattenkraft från ett 
närliggande vattendrag. På samma sätt skulle man då kunna argumentera för att man istället 
för storskaliga vertikala växthus bör satsa på en bred variation av platsspecifika lösningar i stil 
med odlingar på tak, innergårdar och balkonger. Dock kan det möjligen vara svårt, beroende 
på omfattningen, att genom detta uppnå tillräckligt stor produktion för att signifikant bidra till 
matförsörjningen. Förutsatt att dessa storskaliga vertikala växthus enligt Despommier (2009) 
kan etableras och drivas på ett hållbart sätt, med de övriga externa miljömässiga och 
ekonomiska vinsterna inräknade, skulle de skulle de vertikala växthusen alltjämt kunna 
fungera som ett starkt komplement till den diversa matproduktionen. Detta resonemang bör då 
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också kunna föras i relation till Stockholm och tillsammans med de förslag som denna rapport 
har genererat. 
 
Enligt Schaffer (2013a) står bilåkandet till och från affären för en större miljöpåverkan i 
relation till mattransporterna. Angående exempelvis storskaliga urbana växthus potential att 
minska mattransporter och hantering och förvaring av grödor skulle man kunna visionera en 
framtida omstrukturering av samhället där man till en början åtminstone för ett antal olika 
grödor är självförsörjande. För att ytterligare minska förvaring, onödig paketering och också 
då bilresor till mataffären skulle då växthusen direkt kunna leverera grödor till invånarna utan 
mellanhänder och bidra till ett i högre grad mer hållbart tjänstesamhälle. Ett problem för 
exempelvis restaurangers möjligheter till att odla vissa grödor på taken för att sedan direkt 
sälja i butiken är förutom själva produktionsbegränsningarna enligt Schaffer också 
människornas uppfattning om vad som är bra och fräsch mat. De takodlade morötterna kanske 
inte till samma grad uppfyller de mer industriella morötternas “perfekta” form och färg vilken 
man som konsument är van vid. För att kunna uppnå en hållbar framtid är det enligt 
(Rockström och Klum, 2012) mycket som just faller på att ändra folks sätt att tänka. 
Författarna diskuterar en form av “mind-shift” som krävs av oss människor angående vår 
inställning till naturen och hållbarhet. Det är därför något som vi bör sträva efter, och i 
framtiden kanske majoriteten inte alls föredrar de industriella morötterna framför de 
takodlade. 
 

METOD OCH AVGRÄNSNINGAR 
När det kommer till denna rapports metodik bör det först nämnas att detta arbete bör betraktas 
som en övergripande förstudie i ämnet. En svaghet med studien är avsaknaden av svenska 
pilotprojekt inom respektive teknik. Solinstrålning och temperatur är avgörande parametrar 
vilket gör att produktivitet och eventuella uppvärmningsbehov inte är överförbara till 
Stockholm. Dock ämnar denna studie, med anledning av avgränsningen till den ekologiska 
hållbarhetsaspekten, att visa på konceptuella värden snarare än kvantitativa. Detta 
tillvägagångssätt ansågs vara högst lämpligt för denna förstudie då samtliga analyser 
orimligen hade kunnat genomföras kvantitativt, med tid, utrymme och kompetens i åtanke. 
Liknande resonemang fördes i relation till samtliga teknikers implementering i Stockholm, 
där inga exakta data från Stockholms stad inhämtats. Således anses inte denna svaghet vara av 
särskilt stor vikt i detta skede, utan är något som bör tas i beaktning i framtida forskning. 
Följaktligen bör våra resultat ses som anvisningar som bör följas upp av kvantitativa, 
analytiska modeller och därefter pilotprojekt i Stockholm. 
 
Vid analys av utvalda stadsodlingstekniker, valdes att utgå ifrån ett antagande om att de eko-
restruktureringsmål som nämns inom IE-teorin är en indikation på ekologisk hållbarhet. Våra 
resultat är också helt baserade på detta antagande, vilket man bör ha i åtanke. Dessutom 
begränsas studien ytterligare av att långt ifrån alla existerande stadsodlingstekniker är 
representerade. Säkerligen skulle man ha kunnat använda sig av flera andra typer av verktyg 
för analys, men i och med tid-och utrymmesbegränsningen, intresset för IE och denna studies 
natur som en översiktlig rapport, valdes avgränsningen till detta verktyg. Det vetenskapliga 
fältet inom industriell ekologi är också väldigt teoretiskt och behandlar till stor del 
övergripande koncept om hur man teoretiskt kan harmonisera mänskliga aktiviteter med 
biosfären. Möjligen kan vår metodik i att enbart använda verktyg från detta vetenskapliga fält 
ifrågasättas, då vi enbart utgått från detta sätt att bedöma hållbarhetsgrad. Även de 
presenterade stadsodlingskoncepten är begränsade då det troligtvis finns fler intressanta 
aspekter att beröra. 
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En vanlig farhåga angående stadsodling handlar om hur städers luftföroreningar påverkar 
grödorna. Eftersom denna fråga är en kritik mot stadsodling överlag, samt att denna rapport är 
en undersökning av IE:s roll i en eventuell urban matrevolution i Stockholm, bedömdes det 
inte vara av påtaglig relevans för denna rapport. Det kan dock kommenteras att en användbar 
distinktion i detta sammanhang är mellan matproducerande stadsodling och övrig stadsodling. 
I det senare fallet kan stadsodling verka som en biologisk reningsmekanism. Väggodlingar 
och edible landscaping kan vara goda exempel på detta som eventuellt skulle kunna fungera 
som rening till förmån för matproducerande odlingar. Angående stadsodlade grödors ätbarhet 
med avseende på luftföroreningsfrågan brukar ett frekvent motargument vara att 
konventionellt odlade alternativ istället ofta är besprutade. Med anledning av denna rapports 
syfte och dess natur som en förstudie, anser författarna att försiktighetsprincipen bör iakttas i 
aktuella fall.  
 

FRAMTIDA FORSKNING 
Förslag på framtida forskning inom området skulle lämpligen beröra möjligheterna för dessa 
stadsodlingsteknikers potential att etableras i Stockholm i praktiken, där man tar hänsyn till 
politiska, ekonomiska eller juridiska aspekter som exempelvis äganderätter eller prioritering 
av markyta. Hantering av stadsodling i relation till vintern på våra breddgrader här i 
Stockholm skulle också vara ett intressant forskningsområde. Angående möjligheterna för ett 
flertal av de utvärderade stadsodlingsteknikerna att ingå i industriella symbioser skulle det 
också falla sig lämpligt att även analysera detta vidare och eventuellt finna platser där detta 
skulle kunna bli verklighet. För att med större säkerhet och i högre grad kunna fastställa de 
exakta ekologiska vinsterna för olika tekniker är det nödvändigt att kvantitativa analyser 
utförs. Kvantitativ data på de ekologiska, och rimligtvis även ekonomiska, vinster som olika 
stadsodlingsformer skulle kunna medföra, skulle säkerligen i högre grad kunna motivera 
Stockholms stad att genomföra satsningar på stadsodling. Det bör även utföras pilotprojekt för 
att säkerställa stadsodlade grödors ätbarhet med avseende på luftföroreningar. 
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SLUTSATS 
Det har iakttagits att de huvudsakliga argumenten för stadsodling, de så kallade 
stadsodlingskoncepten, har ett tydligt överensstämmande med IE:s eko-restruktureringsmål, 
då samtliga stadsodlingstekniker har mer eller mindre utmärkande egenskaper i relation till 
dessa mål. I och med dess eko-restrukturerande egenskaper kan man därmed konstatera att 
stadsodling har stor potential att bidra till en hållbar urbanisering. Vidare har det noterats att 
dessa eko-restruktureringsmål är något otillräckliga för att utvärdera respektive 
stadsodlingstekniks ekologiska vinster. Detta eftersom vissa av dem utför eko-tjänståtgärder 
som felaktigt exkluderas om endast eko-restruktureringsmål används som mått.  
 
IE:s roll inom stadsodling, samt stadsodlingens ekologiska vinster, ligger inte enbart i 
närproduktionen. Minst lika bidragande verkar till synes andra aspekter vara, som 
avfallscirkulering samt ekosystemtjänster som rening av luft, stärkande av biologisk mångfald 
och kolinbindning. Potentialen för ekologiskt hållbara och tillämpbara stadsodlingar i 
Stockholms innerstad bedöms således som stor, då en utbredd implementering karaktäriseras 
av möjligheter snarare än begränsningar och kan realiseras genom en uppsjö av 
stadsodlingstekniker samt kombinationer av dem. Ett nyttigt koncept som har påträffats i detta 
syfte som kan vara användbart i de flesta tekniker är permakultur. Motiverat av dess 
iögonfallande konvergens med IE-koncept och tillhandahållande av ekosystemtjänster, bör 
permakultur enligt författarna introduceras som ett IE-verktyg.  
 
Valet av stadsodlingsteknik bör för en ekologiskt hållbar tillämpning styras av platsspecifika 
förutsättningar. När det kommer till vertikala växthus tycks det finnas utrymme för kritik 
angående lönsamheten i energi- och materialflödena, men även där finns intressanta förslag 
och argument för hållbara sätt att lösa detta. Exempelvis genom att nyttja platsspecifika och 
förnyelsebara energiformer samt olika former av industriella symbioser. Utifrån särskilt 
utmärkande egenskaper för varje stadsodlingsteknik följer ett urval av de presenterade 
förslagen: 
 

• Aquaponics på kolonilotter och innergårdar 
• Vertikala växthus i adekvata industriella symbioser 
• Takodlingar (exempelvis med hydroponics) ovanpå affärer och restauranger 
• Planera för balkongodling i nybyggen 
• Väggodlingar på Hornsgatan 
• Edible landscaping i parker och på skolgårdar 
• Permakulturella odlingar som biologiska reningsverk där behov finns 
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