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Förord  
 

ATT ODLA I URBANA OMRÅDEN ÄR EN VÄXANDE TREND I EN VÄRLD DÄR EN ALLT STÖRRE ANDEL AV 
BEFOLKNINGEN BOR I STÄDER SAMTIDIGT SOM DE SKALL FÖRSÖRJAS MED MAT. STADSJORDBRUK 
HAR FÅTT ETT UPPSVING I MÅNGA LÄNDER OCH FÖRETEELSER SÅSOM KOLONILOTTER OCH 
ODLINGSLÅDOR BLIR ALLT POPULÄRARE BÅDE AV TRIVSEL-OCH FÖRSÖRJNINGSSKÄL. 

 

EN UTMANING I ETT NORDISKT KLIMAT ÄR ATT FÖRLÄNGA ODLINGSSÄSONGEN FRÅN NÅGRA FÅ 
MÅNADER PER ÅR TILL STÖRRE DELAR AV ÅRET. HÄR KRÄVS ATT ODLINGEN SKER UNDER TAK OCH 
ATT UTRYMMET HELST VÄRMS UPP VINTERTID SAMT ATT VÄXTERNA BELYSES. I STADEN FINNS GOTT 
OM BÅDE REDAN UPPVÄRMDA UTRYMMEN, SÅSOM BOSTÄDER, SOM KAN TAS I BRUK FÖR ODLING, 
SAMT REST- OCH SPILLVÄRME SOM IDAG INTE UTNYTTJAS UTAN T.EX. VENTILERAS BORT. 

 

I DENNA RAPPORT REDOVISAS RESULTATET AV EN PILOTSTUDIE FINANISERAD AV DELEGATIONEN 
FÖR HÅLLBARA STÄDER DÄR EN RAD IDEÉER, KONCEPT OCH PROTOTYER FÖR ODLING UNDER TAK I 
URBANA OMRÅDEN HAR TAGITS FRAM OCH UTVÄRDERATS. INNEHÅLLET I RAPPORTEN ÄR TÄNKT ATT 
INSPIRERA BYGGHERRAR, BOSTADSVÄRDAR, KOMMUNER OCH BOENDE I STÄDER TILL ATT FINNA NYA 
LÖSNINGAR FÖR ATT ODLA MAT UNDER TAK. STUDIERNA SOM LIGGER TILL GRUND FÖR RAPPORTEN 
HAR BÅDE UTFÖRTS AV FORSKARE PÅ CENTRUM FÖR HÄLSA OCH BYGGANDE VID KTH, STUDENTER 
VID KTH HANINGE OCH SÖDERTÄLJE SAMT AV FLERA OLIKA KONSULTER SOM ANLITATS INOM RAMEN 
FÖR PROJEKTET.  

 

ETT STORT TACK RIKTAS TILL MAX LARSSON PÅ ÅF SAMT ULF E ANDERSSON SOM LÄMNAT 
KONSTRUKTIVA SYNPUNKTER PÅ ETT UTKAST TILL DENNA RAPPORT.  
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Sammanfattning 
 

Inom ett projekt kallat ”Det kretsloppsanpassade växthuset som bostadskomplement” 
finansierat av Delegationen för hållbara städer har forskare, konsulter och studenter 
under 2013 utvecklat, testat och utvärderat olika lösningar för att odla under tak i eller 
nära bostaden. Det har då handlat om att odla i en lott på ett takväxthus, på en rund 
odlingsbalkong eller i kök-eller vardagsrum med hjälp av en fisk-och grönsaksmöbel, 
en odlingsvägg en odlingstavla eller en odlingslampa. De praktiska försöken föregicks 
av en internationell litteraturöversikt som beskrev goda exempel på odling under tak i 
olika städer. 

Resultaten visar på att det finns många inspirerande exempel på odling under tak bland 
världens städer och att stadsodling under tak har fått viss utbredning. Våra pratiska 
försök visar bland annat att odling under tak verkar spännande och tilltalande för många 
men att de lösningar som vi testat verkar vara för dyra och delvis är för tidskrävande. 
De som tycker om att odla gör det främst för att det är roligt och att de får mat av god 
kvalitet. Att minska miljöbelastningen är ytterligare ett skäl men här visar vår studie att 
produktiviteten i den urbana odlingen under tak måste vara högre än i vårt begränsade 
försök för att produkterna skulle kunna betraktas som ”klimatanpassade”. Fiskodling 
hemma var ett svårsålt koncept då många tycket att det var obehagligt att slakta fisk 
själva. Ytterligare resultat från projektet är en vattenkyld LED lampa som byggts i fyra 
exemplar och framgångsrikt installerats i en fisk och grönsaksodling samt skisser och 
kostnadsförslag på en odlingsbänk för inomhusbruk. 

Förslag till fortsatt arbete innehåller analyser av ljus-och näringsbehov för odling under 
tak i staden samt produktivitetsmätningar liksom utveckling av lösningar som motsvarar 
användarnas kravprofil. Att utöka och upprätthålla intresse och kunskap för urban 
odling under tak är inte bara önskvärt av sociala och eventuellt miljömässiga skäl men 
också för att öka beredskapen. 



3 
 

Summary  
 

Within a project called “The sustainable greenhouse as a complement to buildings” 
financed by the Delegation of sustainable cities in Sweden, researchers, consultants and 
students have during 2013 developed, tested and evaluated various solutions for 
cultivating under roofs in or close to dwellings. We included solutions such as 
cultivating a plot in a rooftop greenhouse, a circular cultivation balcony or to cultivate 
in one’s kitchen or living room using a fish and vegetable furniture, a green wall, a 
green lamp or a green frame attached to the wall. The practical trials were preceded by a 
literature survey that described good examples of cultivation under roofs in various 
cities around the world.  

The results show that here are many inspiring examples of cultivating under roofs in 
cities and that such cultivation has gained some momentum. Our practical trials show 
among others that urban agriculture seems challenging and appealing for many but that 
the solutions that we have tested seem to be too expensive and partly also too time-
consuming. Those who like to cultivate do so because it is fun and they can get products 
of good quality. To lessen the environmental impacts are also a reason but here our 
results that productivity in urban farming has to be higher than in our trials in order for 
the products to be considered as “climate-friendly”. Growing fish at home showed to be 
rather unpopular and many thought that slaughtering the fish by themselves would be 
nasty. Others results from the project are a water cooled LED lamp built in four copies 
and successfully installed in a fish and vegetable production unit  as well as drawings 
and costs estimates for a cultivation bench.  

Proposals for further studies include analysis of flight and nutrient requirements for 
cultivation under roofs in cities as well as measurements of productivity. More low cost 
solutions for cultivating under glass should also be developed. To expand and maintain 
interest and knowledge for cultivation under roofs in cities is not only important for 
increasing social sustainability and eventually the environmental one as well but also 
because of the need to enhance preparedness.  
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1. Inledning och syfte 
Under hösten 2012 fick Centrum för Hälsa och Byggande (CHB) vid KTH i uppdrag av 
Delegation för hållbara städer att utveckla idéer, koncept och prototyper till hur odling 
under tak skulle kunna realiseras inom ett planerat bostadsområde i Handens kommun 
som ligger i Stockholms län. Projektet, som hade titeln ”Det kretsloppsanpassade 
växthuset som bostadskomplement” skulle genomföras under 2013 och resultaten skulle 
också vara relevanta för annan ny eller befintlig bebyggelse. Bakgrunden till uppdraget 
var det ökade intresset för stadsodling samt det faktum att större delen av den forskning 
och utveckling som behandlat detta ämne hitintills fokuserat på frilandsodling medan 
odling under tak (d.v.s. i växthus) var mycket mindre beforskat. Vi skulle ta fram 
förslag på prototyper för hur detta skulle kunna gå till och tanken var att det i staden 
både finns gott om restvärme som skulle kunna utnyttjas för odling samt gott om redan 
uppvärmda utrymmen där grönsaker och fisk skulle kunna odlas/födas upp i liten skala. 
På detta sätt skulle vi få en bättre urban miljö samtidigt som en mindre andel av de 
livsmedel stadens befolkning kräver behöver importeras. 

Denna rapport redovisar resultatet av uppdraget och målgruppen för rapporten är 
byggherrar, arkitekter, bostadsvärdar, kommuner samt alla stadsinvånare som finner det 
intressant och attraktivt att odla i staden. Rapporten sammanfattar ett stort 
utredningsmaterial; delar av materialet finns med som bilagor och andra delar finns att 
hämta på nätet. Totalt har ca 20 forskare, konsulter, studenter och företagare bidragit till 
arbetet som innefattat både litteraturöversikter, beräkningar, skisser, byggande av 
prototyper, odling och fiskuppfödning samt en enkät. 

Rapporten är disponerad såsom följer: 

• Avsnitt 2 innehåller en kort sammanställning över varför man bör överväga att 
producera livsmedel i urbana områden. 

• Avsnitt 3 beskriver de metoder vi använt under projektet. 
• Avsnitt 4 sammanfattar resultaten och ger vägledning till var mer detaljerad 

information om dessa finns. 
• I avsnitt 5 diskuteras resultaten och förslag till fortsatta studier identifieras. 
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2. Bakgrund 

2.1 Odling i eller nära hemmet som avkoppling och social aktivitet 
Att odla i urbana områden, vare sig det handlar om att odla nytto-eller prydnadsväxter, 
kan vara ett sätt att öka trivseln för stadens invånare. Forskning inom miljöpsykologi 
visar att vistelse i naturen är viktig för välbefinnandet (t.ex. Hartig, 1993). Vissa 
forskare tror att vi känner oss mer avslappnade i en grön miljö bara för att vi förväntar 
oss det (Van den Berg m.fl., 2007). Att kunna skapa områden med lägre bullernivå och 
färre andra stressfaktorer än vad man vanligen finner i staden är en utmaning för 
stadsplanerare och stadsjordbruk har i detta sammahang blivit ett attraktivt sätt att 
använda marken i urbana områden på (t.ex. Hodgson m.fl., 2011).  

I Sverige har stadsjordbruk fått visst genomslag de senaste åren och på sajten 
stadsjord.se finns en rad olika projekt beskrivna. Projekten handlar t.ex.om grisar som 
kan hyras in för ekologiska markentreprenader (de bökar upp och gödslar jorden 
samtidigt), om våningsodling med bin, majs och getter inne i Göteborg på en ödetomt, 
om ett kvartersväxthus på en rivningstomt där det både finns plats för odling och 
samvaro och om en ätbar trädgård utanför operahuset i Göteborg där odlingen sker i 
material som man kan få gratis, t.ex. tomma rissäckar och fiskkartonger. Projekten ses 
ofta som ett sätt att skapa integration och delaktighet i ett kvarter. 
Naturskyddsföreningen, som rapporterar om stadsjordbruk i bland annat Göteborg, 
anser att odling i städerna skapar sociala nätverk och kan bidra både med mat och 
sysselsättning (Naturskyddsföreningen 2012) och på Hållbar stads blogg1 om 
stadsjordbruk kan man läsa om krögare som själva odlar en del av det de serverar för att 
öka gästernas trivsel. Lidhäll (2012) intervjuade ett antal personer som bedriver 
stadsjordbruk i Sverige och fann att viktiga drivkrafter var att öka sin livskvalitet och göra 
något roligt på sin fritid samt att möta andra människor och tillsammans arbeta mot ett 
gemensamt mål. 

 

2.2 Odling och fiskuppfödning i eller nära hemmet som ett sätt att 
minska miljöbelastningen och öka resiliensen 
Minskad sårbarhet för eventuella störningar av livsmedelsförsörjningen är en fördel som 
ofta nämns angående stadsjordbruk. I allt större utsträckning ligger lagren av livsmedel 
”på vägarna” idag och skulle transporterna fallera uppstår snabbt livsmedelsbrist i 
svenska städer (Sveriges åkeriföretag, 2011). Redan första dagen tar t.ex. mjölk och 
färskt bröd slut i affärerna och äldreomsorgen får problem att ordna mat. Dag tre består 
skolmaten av rester och torrfoder och skolbarnen ombeds ta med egen mat (ibid). En 
ytterligare fördel för livsmedelsproduktion i staden har att göra med det stora beroende 
av fossil energi som finns inom det svenska jordbruket idag. Om leveranser av fossil 
energi uteblev skulle maskinanvändningen i det svenska jordbruket bli problematiskt 
(Baky m.fl. 2013). 

När det gäller tillgång till fisk är utfiskningen ett erkänt globalt problem och FAO (Food 
and Agricultural Organisation, 2006) bedömer att det krävs radikala förändringar av 
fisket framöver.  Även fiskodling medför miljöproblem då fiskfodret till stor del består 
av vildfångad fisk idag. Mycket av den fisk vi konsumerar importeras och fraktas därför 

                                                           
1 Information på http://www.hallbarstad.se/blogs/26-stadsodling?tag=Attraktiv+stad i mars 2014. 
Bloggen drivs av Arkitektur- och designcentrum på uppdrag av Naturvårdsverket och Delegationen för 
hållbara städer. 

http://www.hallbarstad.se/blogs/26-stadsodling?tag=Attraktiv+stad
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långa avstånd, även inom Sverige.  Att odla fisk i staden kan bidra till at minska 
transportutsläppen och om man väljer fisksorter som inte är beroende av fiskbaserat 
foder minskar också problemen med utfiskningen. 

Vår import av frukt och grönsaker har också mycket att önska när det gäller 
miljömässig hållbarhet. I t.ex. Sydeuropa, där mycket av importen kommer ifrån, är 
färskvatten redan idag en bristvara och torrare klimat beräknas förekomma i framtiden i 
och med klimatförändringen. Det vatten som används av växterna under odlingstiden 
brukar kallas virtuellt vatten (Aldaya m.fl., 2009) och kan uppgå till ett par hundra liter 
för ett kilo tomater (ibid). Energianvändning och utsläpp av växthusgaser är också 
betydande under livsmedels produktionscykler där transporter och förpackningar ingår. 
Om frukt och grönsaker odlas på friland kan långväga transporter stå för en betydande 
del av de totala utsläppen och odling i staden kan vara ett alternativ för minskade 
utsläpp. Om grönsakerna däremot odlas under tak är det vanligt att uppvärmning och 
belysning av växthusen står för en stor andel av de totala växthusgasutsläppen. För att 
stadsodling under tak skall bli ”klimatsmart” är det viktigt att växthusen i staden är 
energieffektiva vilket innebär att t.ex. rest- eller spillvärme tas till vara. Att använda 
redan uppvärmda utrymmen för odling är ytterligare ett sätt att minska utsläppen 
jämfört med ”vanliga” växthusodlade grönsaker. 
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3. Metod och material 

3.1 Internationell exempelsamling 
För att skaffa oss en uppfattning om var städerna i den industrialiserade världen 
befinner sig i utvecklingen mot att integrera växtodling under tak i urbana områden 
genomfördes en omfattande inventering av olika goda exempel på hur man odlar under 
glas i städer (Andersson, 2014).  
 
Urvalsgrunden för de goda exempel som lyfts fram i rapporten (ibid) är att de skall 
handla om växter under glas, vilket innebär att t ex gröna tak, gröna externa fasader och 
frilandsodling inte ingick.  Inte heller växthus för produktion av livsmedel eller 
blommor som inte har någon närmare anslutning till staden och den byggda miljön tas 
med – alltså inte produktionsväxthus utanför städerna. Ytterligare urvalsgrunder för de 
goda exemplen var att de skulle uppfylla följande kriterier (Andersson, 2014): 
 

• Att de skulle vara befintliga vilket innebär att endast planer, koncept och 
tävlingsresultat inte inkluderades 

• Att information skulle finnas publikt tillgängligt t.ex. via hemsida 
• Att varje exempel skulle spegla minst en av de tre hållbarhetsdimensionerna 

ekologi, ekonomi och social hållbarhet. 
• Att innovation skulle vara en viktig komponent i alla exempel 
• Att de skulle vara attraktiva och ha potentiell förmåga att intressera 

stadsplanerare, arkitekter, teknikkonsulter, byggherrar och fastighetsförvaltare.  
 
Utsökningen av goda exempel gjordes framförallt via internet i ett första skede. När 
exemplen väl hade valts ut togs i de flesta fall kontakt med berört företag/organisation 
för ytterligare information via mejl eller telefon (Andersson, 2014). 
 

3.2 Lösningar för odling under tak  
Vi hade, som tidigare nämnts, i första hand ett planerat bostadsområde i Handen i 
åtanke då vi analyserade möjligheter att integrera lösningar för odling under tak i urbana 
miljöer. Ett första steg blev där för att be det företag som tagit fram underlag för 
detaljplanen (Semrén och Månsson på uppdrag av Sveanor) att komplettera 
gestaltningsprogrammet med beskrivningar av lösningar för odling under tak, både 
ovanpå taken, på fasaderna, på gårdarna och inne i lägenheterna. Lösningarna 
diskuterades fram av KTH:s projektgrupp i samverkan med byggherren för 
Haningeterassen och resultaten finns redovisade i Semrén och Månsson (2013, Bilaga 
A). 
 
I ett andra steg anlitade vi ÅF AB för att göra två utredningar som bestod av att skissa 
på möjliga lösningar för ett takväxthus samt beräkna laster, energiåtgång och kostnader 
för detsamma (Trygg-Svensson, 2013a, Bilaga B) samt att utreda förutsättningarna för 
att odla på en inglasad fasad på Haningeterassen (Trygg-Svensson, 2013b, Bilaga C).  
 
I ett tredje steg möblerade vi upp ett kombinerat kök-och vardagsrum i en av de 
visningslägenheter som finns på CHB. Följande utrustning och plantor användes:   

• En odlingslampa där krydd- och prydnadsväxter planterades 
• En odlingstavla med belysning där sallad och kryddväxter planterades 
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• En odlingsvägg med belysning där prydnadsväxter, sallad och kryddväxter 
blandades 

• En akvaponimöbel med belysning (fisk- och grönsaksmöbel) där tilapia föddes 
upp och där framförallt tomater och paprika odlades 

Det kombinerade kök-och vardagsrummet, som fick arbetsnamnet Det Gröna Köket, var 
i drift mellan slutet av september 2013 till mitten av december 2013. Tre av produkterna 
som testades (lampan, tavlan och väggen) fanns redan på marknaden och lånades in från 
företaget Greenworks (www.greenworks.eu) medan akvaponimöbeln byggdes av ÅF 
inom ramen för projektet (Larsson, 2014, Bilaga D).  

Flera examensarbeten genomfördes också under projektets gång med handledning från 
projektets personal och de kompletterade på flera sätt de studier som hade kontrakterats: 

• Elsebti och Ljungdahl (2013) skissade på både en växtvägg för placering 
inomhus samt på ett bevattningssystem som tillvaratog regnvatten från taket för 
att bevattna växterna i väggen.   

• Berggren och Gudding (2013a) tog fram ett koncept på en odlingsbänk med 
belysning som döptes till Frej. I ett efterföljande uppdrag gjordes en 
kostnadskalkyl för Frej (Berggren och Gudding, 2013b samt bilaga E). 

• Lyijynen (2013) tog fram en prototyp till en vattenkyld LED-armatur som t.ex.  
kan kopplas in i ett akvaponiskt system och på detta sätt förvärma vattnet i 
fisktanken. I ett efterföljande uppdrag byggdes fyra armaturer, försågs med 
dioder samt installerades i en befintlig akvaponianläggning 

• Westerlund Bjarnegren och Prim (2013) tog fram ett förslag på hur ett vertikalt 
växthus som bostadskomplement skulle kunna se ut. Det handlade då om runda 
odlingsbalkonger som både skulle kunna tillföras ny och befintlig bebyggelse 

 

3.3 Kundundersökning 
Två s.k. ”kundundersökningar” genomfördes under projektet i syfte att testa 
attraktiviten bland de presumtiva kunderna för de olika lösningar för odling under tak i 
eller nära bostaden som projektet tog fram.  

Den första undersökningen gjordes bland lokala mäklarfirmor under sommaren 2013. 
Tre olika firmor besöktes och de olika förslag för odling under tak i eller nära bostaden 
som projektet hade tagit fram vid denna tidpunkt presenterades och diskuterades.  Dessa 
förslag innefattade som tidigare nämnts odling i egen lott i takväxthus, odling på en 
rund privat odlingsbalkong samt odling inne i lägenheten. Skisser på valda lösningar 
visades baserat på det material vi då hade fått fram och totalt intervjuade vi fem olika 
mäklare. Frågorna som ställdes var desamma i alla fall och innefattade dels det 
allmänna intrycket av våra förslag samt kommentarer till de enskilda lösningarna. Det vi 
framförallt ville veta var om mäklarna trodde att det fanns ett intresse bland deras 
kunder, i så fall hur den kundgruppen skulle kunna se ut samt hur mycket kunderna 
skulle vara villiga att betala för de olika alternativen 
 
I den andra undersökningen bjöd vi in privatpersoner till CHB där de först fick se en 
presentation som beskrev olika lösningar för odling under tak i eller nära bostaden 
(odlingslott i takväxthus, odling på rund privat balkong, odling i lampa, i odlingstavla, 
på odlingsvägg eller i akvaponimöbel). Varje lösning presenterades på 1-2 OH bilder 
med både tekniska detaljer och bilder. Sedan fick deltagarna gå in i det Gröna Köket 
och i lugn och ro botanisera bland de lösningar som presenterades där och som då var i 

http://www.greenworks.eu/
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drift. Sedan fyllde deltagarna i en enkät om vad de tyckte om de olika lösningarna. Vid 
det första av de två besök som vi bad deltagarna om kom 47 personer och vid det andra 
xx personer. Deltagarna rekryterades genom att skicka en inbjudan till KTH Haninges 
personal och studenter, genom en inbjudan till anställda i Haninge kommun samt genom 
en inbjudan till organisationer för äldre i Haninge. Enkäten som användes vid det första 
besöket finns i Bilaga F. Vid det andra besöket användes en kortare enkät.  

 

3.4 Kommunikation 
Kommunikation om projektet skedde framförallt under hösten 2014 då det Gröna Köket 
fanns på plats. KTH skickade ut ett pressmeddelande om detta kök 2 som snabbt spreds 
till en rad medier.  

CHB informerade också om projektet via sin hemsida och höll flera möten med en 
representant för Sveanor, det fastighetsbolag som är en presumtiv byggherre för 
bostadsområdet Haningeterassen. Projektet presenterades också för miljönämnden i 
Haninge kommun och i november 2013 ordnades ett ”fiskmingel” på CHB med en 
inbjuden kock som lagade olika tilpiasnacks. 

 

 

                                                           
2 Läs pressmeddelandet på http://www.mynewsdesk.com/se/kth/pressreleases/odla-hemma-paa-
riktigt-groent-koek-utformas-paa-kth-922196. Tillgängligt i mars 2014. 

http://www.mynewsdesk.com/se/kth/pressreleases/odla-hemma-paa-riktigt-groent-koek-utformas-paa-kth-922196
http://www.mynewsdesk.com/se/kth/pressreleases/odla-hemma-paa-riktigt-groent-koek-utformas-paa-kth-922196
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4. Resultat 

4.1 Internationella exempel 
De goda exemplen som redovisas i rapporten Växthus och växter under glas i byggd 
miljö – 35 goda exempel, (Andersson, 2014) visar på den mångfald av lösningar som 
finns för att integrera odling under glas i urban miljö och täcker både exempel på odling 
bland enskilda hushåll, i kommersiell verksamhet, på kontor samt i offentliga miljöer. 
Fyra kortfattade exempel hämtade från rapporten (ibid) redovisas nedan medan mer 
information och fler exempel finns i Andersson (2014).   

 

Bovieran i Örebro 

Bovieran är att boendekoncept som riktar sig till äldre människor. En överglasad yta 
med en vintergrön trädgård mellan tre huskroppar fungerar som solfångare och som en 
mötesplats för de boende. I Örebro är den 1600 m2 stora inglasade delen 
temperaturstyrd och cirka hälften av ytan består av planteringsbäddar. På vintern tas 
delar av uteluften från vinterträdgården och temperatur och fuktighet i trädgården styrs 
automatiskt och anpassas efter växternas behov. Det finns fyra olika växtmiljöer: 
skandinavisk, japansk, tropisk och medelhavsliknande. 

 

Bild 1: Bovieran i Örebro. Foto: Björn Oliviusson (Andersson, 2014)   

 

Skolgårdsodling - Sun Works center på taket till Manhattan School for children 

På taket till en skolbyggnad i New York finns ett 130 m2 stort växthus där man odlar 
med hydroponisk teknik. Solpaneler används för uppvärmning och regnvatten samlas in 
för bevattning och kylning. I växthuset, som färdigställdes år 2010, odlar skolbarnen 
ätliga växter och där bedrivs också undervisning. 
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Bild 2: Takväxthus på skola i New York. Foto Ari Burling (Andersson, 2014)   

 

Organica, Budapest 

Inne i Budapest finns ett växthus där avloppsvatten renas med hjälp av mikroorganismer 
som lever i rotzonen de på gröna växter som också lever i växthuset och som får det 
hela att likna en botanisk trädgård. Systemet ger lite lukt och kan ersätta konventionell 
rening som ofta sker långt utanför staden och förutom i Budapest finns liknande 
anläggningar i t.ex. Kina.  Systemet behöver mindre energitillförsel än konventionella 
reningsverk och producerar mindre slam.  

 

 

Bild 3: Interiör från avloppsreningeverk i Budapest Foto: Organicas hemsida. 
www.organica.com (Andersson, 2014). 

http://www.organica.com/
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Pasona – kontoret där medarbetarna odlar sin egen mat 

I företagets Pasonas kontor i Tokyo grönskar det både utom-och inomhus. Inne i 
byggnaden odlar personalen en del av sin egen mat såsom ris, broccoli, squash och 
tomat på en yta om omfattar 1,5 ha. Växterna belyses och ris skördas tre gånger per år. 
Alla utrymmen på kontoret har växter tex är tomatplantor upphängda ovanför 
konferensbord och fruktträd skiljer av olika utrymmen. De livsmedel som produceras 
serveras bland annat i företagets cafeteria  

 

 

Bild 4: Risodling i kontor i Tokyo. Foto Kono Design (Andersson, 2014)   

 

4.2 Lösningar för odling under tak 

4.2.1 Översikt av möjliga lösningar 
I Skriften Det kretsloppanapassade växthuset som bostadskomplement- möjliga lägen, 
förutsättningar och koncept idéer (Semrén och Månsson, 2013, Bilaga A) skissas på 
fyra olika möjligheter att odla under tak i ett bostadsområde:  

• på taket genom en hel taköverbyggnad eller via mindre adderade 
”parasitvolymer,  

• på fasaden via en bulleravskärmande loftgångslösning eller i ett gemensamt 
trapphus, 

• på balkongen eller på del av balkongen 
• i kök eller badrum  

Enligt rapporten ovan (ibid) är en fördel för lösningen med växthus på tak att de både 
tar generösa och annars outnyttjade ytor i anspråk, att de möjliggör attraktiva utblickar 
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för omkringliggande fastigheter och att de bidrar till at skapa en attraktiv boendemiljö. 
Nackdelar med denna lösning är dels att höga hisstoppar måste integreras i bygganden 
för att inte störa taklandskapen (man förväntas kunna ta hiss till växthuset) och att laster 
kan ställa krav på konstruktionen av husen utöver det vanliga. En fundering när det gället 
takväxthus är om fastighetsägaren kan få ekonomi i investeringen genom att hyra ut 
odlingslotter till de boende. Samtidigt kan tillgången till privata odlingslotter medföra större 
engagemang för området än vad som annars skulle ha varit fallet. 

Odling på inglasade fasader kan vara attraktivt i bullerutsatta lägen och skapa ett intressant 
fasaduttryck och passar bra i ett söderläge. Nackdelen är att loftgångslösningar har en negativ 
klang och att de blir gemensamma utrymmen och inte bara privata. 

Beträffande lösningen med odling på balkong har den fördelen att erbjuda ett privat alternativ 
som kan vara attraktivt ur säljsynpunkt. En nackdel kan vara att alla lägen inte lämpar sig lika 
bra pga. t.ex. ljusinsläpp och att odling kräver ett engagemang som kanske inte alla har. På 
balkonger skulle man med fördel kunna odla vertikalt. 

Odling i kök eller badrum har enligt samma rapport (ibid, Bilaga A) fördelen att de ger ett unikt 
inslag i den privata bostaden, att det är hälsosamt med gröna inomhusmiljöer men har nackdelen 
att de kräver yta i bostaden.  

 

4.2.2 Odling i takväxthus 
Skisser på ett takväxthus samt uträkningar av belastning, energiförbrukning och 
kostnader togs fram av ÅF (Trygg-Svensson, 2013, Bilaga B). Principlösningen som 
skissades på bestod av ett växthus baserat på hexagoner (Bild 5) eftersom det 
betraktades som en rolig estetisk form som också hade ett bra förhållande mellan volym 
och fasad. Växthuset, vars totala odlingsbara yta var 250 m2 innehöll 25 stycken 
odlingslotter a 10 m2 styck samt en gemensam yta på 50 m2. Gemensamhetsytan var 
tänkt att använda för t.ex. fikabord samt för att lämna utrymme för en trappa/hiss (Bild 
6). 
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Bild 5. Principlösning för takväxthus (Trygg-Svensson, 2013, Bilaga B) 

I samma utredning (ibid) framkom att det är oklart om de byggregler som gäller för 
närvarande om U-värden för bostadshus gäller växthus på tak och att det enligt 
Boverket är upp till kommunen att avgöra hur de vill tolka reglerna. Energiåtgången för 
det tänkta växthuset på taket beräknades med användning av restvärme (returvatten 
fjärrvärme) under förutsättning att vintertemperaturen i växthuset var minst 20 grader C 
och befanns ligga på ca 150 kWh per m2 sett över hela året. Kostnaderna per odlingslott 
för att värma upp växthuset på detta sätt befanns vara 250 kr per månad. Lasterna från 
ett takväxthus befanns i samma rapport (ibid) inte vara något problem ifall man inte har 
en större fisktank på taket. Laster från ett eventuellt system för att samla upp regnvatten 
från taket beräknades inte liksom inte heller kostnader för belysning. 
Sammanfattningsvis pekar denna utredning (ibid) på att lotterna på 10 m2 skulle kunna 
hyras ut för 3 180 kr per månad om växthuset värms utan restvärme och för 2 580 kr per 
månad om restvärme används. Om man säljer lotterna i anslutning till att man säljer 
lägenheterna skulle månadskostnaderna kunna bli 780-1380 kr per lott och månad med 
en engångskostnad på 200 000- 250 000 kr per lott. En vanlig inglasad balkong på 10 
m2 kostar idag omkring 80 000-120 000 att bygga (Trygg-Svensson, 2013, Bilaga B).  
 
 

 

Bild 6: Tänkt vy från en odlingslott i ett takväxthus. Skiss gjord av ÅF. 

Det regnvatten som faller på taket kan med fördel omhändertas lokalt och användas för 
bevattning, t.ex. ett takväxthus. Idéer till hur nederbördsvatten på tak kan nyttigöras 
utvecklades i Elsebti och Ljungdahl (2013) som utgick från en fastighet på den 
planerade Haningeterassen samt skissade på ett system för omhändertagande som 
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byggde på att regnvattnet på taket via självfall rann ned i två avrinningsbrunnar för att 
sedan samlas upp i en tank under marken. Anledningen till att tanken placerades på 
marken var de stora laster som vattnet ger upphov till samt risken för vattenskador. Från 
tanken under mark pumpades vattnet upp till en taktank med flottör, och som därför 
alltid håller en viss volym, och vattnet distribueras sedan ut till t.ex. takväxthuset 
(Elsebti och Ljungdahl, 2013). 

 

4.2.3 Odling i loftgång 
ÅF utreddes som tidigare nämnts förutsättningarna för att odla i en inglasad fasad/ 
inglasad loftgång på Haningeterassen (Trygg-Svensson, 2013b, Bilaga C). Det hus som 
valdes ut för detta vette mot ett bussgarage där man kunde förvänta sig en hel del buller 
och glasfasaden var ett sätt att minska bullret i bostäderna. 

Principlösningen för en dubbelfasad är att det yttre skiktet är helt i glas och att ett 
utrymme på 500 mm uppstår mellan den vanliga fasaden och glasfasaden där man 
skulle kunna odla. Att värma upp det utrymmet vintertid blir dock mycket dyrt (ibid) 
varför alternativet inte bedömdes som realistiskt. En alternativ lösning skulle kunna ha 
varit att bredda loftgången för att möjliggöra utrymme för odlingsplats på själva 
loftgången utanför varje lägenhet. Detta alternativ, som fanns vara relativt attraktivt 
kostnadsmässigt, utreddes dock aldrig vidare eftersom detaljplanen för Haningterassen 
bara medgav en utkragning över trottoaren med max 1,5 meter vilket inte var tillräckligt 
med utrymme för att skapa odlingsytor samtidigt som passage i loftgången 
möjliggjordes. Trygg-Svensson (2013b) påpekar också att de boende kan vara 
tveksamma till att odla mat i utrymmen som inte är privata men att detta behöver 
utredas närmare.  

 

4.2.3 Odling på balkong 
Bjarnegren Westerlund och Prim (2013) skissade på en lösning med runda 
odlingsbalkonger som både kan användas på befintliga och planerade fasader. De runda 
balkongerna är avskilda från huvudbyggnaden men ansluts till en lägenhet med en bro 
(se Bild 7). Balkongen blir på detta sätt privat, sätter ett litet avtryck på fasaden (jämfört 
med om balkongerna var monterade på fasaden) samt skapar möjlighet att ha ett klimat 
i växthuset som skiljer sig från det i lägenheten. Genom samma arrangemang blir det 
också möjligt att ta bort växthuset utan att skadan på fasaden blir alltför stor. 

Växthuset har formen av en cylinder som höjer sig 2 m utanför huvudbyggnadens fasad 
ibid). Dess inre radie är på 1,8 m vilket ger en yta på ca 10 m2. En tredjedel av 
byggnadens mantelarea består av en tung vägg med syfte att bära upp de horisontella 
elementen samt att maganisera värme under dagen och reflektera solljus. Vattenburen 
golvvärme har identifierats som en lösning för uppvärmning och tanken är att de boende 
själv väljer hur pass mycket växthuset skall vara uppvärmt på vintern. Växthuset har 
solavskärmning vilket är nödvändigt under varma sommardagar och glaspartierna är 
öppningsbara. Med sin area på ca 10 m2 hamnar byggnadskostnaden på runt 290 000 
kronor per våning växthus Bjarnegren Westerlund och Prim (2013).  
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Bild 7: Vy från gård där vertikala växthus installerats (Bjarnegren Westerlund 
och Prim, 2013).    

 

Elsebti och Ljungdahl (2013) skissade i sitt förslag på en växtvägg som skulle kunna 
placeras på en odlingsbalkong och som bestod av en modul av fickor i rostfri målad 
lättplåt. I varje ficka planteras två plantor i jord och tidsstyrd droppbevattning användes. 
Utformningen av väggen hindrade uppkomsten av fuktskador på den vägg som 
odlingsväggen fästs (genom en luftficka). Växtväggen kan även placeras i ett kök eller i 
ett takväxthus.  

 

4.2.4 Odling i lägenheten 
Som nämnts möblerades ett kombinerat kök- och vardagsrum på KTH med fyra olika 
utrustningar (lampa, tavla, vägg och akvaponimöbel) där växter som sallad och kryddor 
odlades under ca 12 veckor hösten 2013. Nedan beskrivs erfarenheterna från dessa 
försök. 

Odlingslampan lånades som tidigare nämnts in ifrån företaget Greenworks (och där 
kallas den Babylon) och hängdes upp över ett bord i det Gröna Köket. Botten av lampan 
fylldes med lecakulor, plantor köptes in och sattes ned i lecakulorna med hela sin 
jordklump och vatten fylldes på. I lampan finns fem öppningar genom vilka växterna 
kan slingra sig (Bild 8). Näring tillsattes inte under försöksperioden. I lampan sattes 
växter såsom spansk peppar och mynta och särskilt myntan växte bra. I slutet av 
försöksperioden hade myntan nästan fyllt globen och hade stora rötter vilka syntes 
genom plexiglaset. 

Belysningen i odlingslampan bestod av ett 15 W kompaktlysrör som var tänt 12 timmar 
per dag och den beräknade elförbrukningen för belysningen beräknades mot bakgrund 
av detta till 5,4 kWh per månad. Vi tillförde 1-2 liter vatten per vecka. Vid något 
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tillfälle fanns insekter bland plantorna i lampan men de försvann sedan. Mer 
information om odlingslampan finns på http://www.greenwork.se/babylone.html. 
Marknadspriset för lampan är ca 5 000 kr inklusive moms. 3 

 

 

Bild 8: Odlingslampan i CHB:s Gröna Kök. Foto Marie Gullew. 

 

Odlingstavlan lånades också in från företaget Greenworks (och kallas där för 
Floraframe, läs mer på http://www.greenworks.eu/floraframe.html). Den var gjord av vit 
plast och bestod av en del som skruvades upp på väggen (baksidan) och som även hade 
en vattenbehållare längst ned) samt en framsida som trycks fast på baksidan och som 
innehåller 12 ”hål” där växterna placeras efter att ha planteras i en tygpåse som följer 
med tavlan (Bild 9). Till systemet fanns en tidsstyrd pump kopplad, vattenkaret innehöll 
20 liter och bevattningen skedde genom att vatten pumpades upp från karet till fyra 
nipplar (en för varje växtrad) varefter vattnet droppade ned genom plantraden. Vi 
blandade jord, lecakulor och vulkansten i odlingspåsarna, köpte plantor och satte ned 
dem med hela jordklumpen. Vi planterade först olika sorters sallad i odlingsväggen och 
romasalladen verkade klara sig bäst (jämfört med t ex isbergsallad). Vi skördade sen 
salladen och planterade kryddväxter, bland annat gräslök, mynta och citronmeliss samt 
krasse som snabbt växte sig mycket lång. Näring tillfördes inte under försöksperioden 

Vi använde en metallhalogenlampa på 35 W för belysning av odlingstavlan och den var 
tänd 12 timmar om dagen vilket ledde till en beräknad energiförbrukning på 13 kWh per 
månad. Energiförbrukningen för pumpen mättes under försöksperioden och uppgick till 
0,02 kWh per månad. Vi tillförde 2-3 liter vatten i veckan. I stort fungerade 
bevattningen av växterna bra med undantag för ett tillfälle då det uppenbarligen var 
stopp i en av de nipplar som såg till att vattnet sipprade ner genom plantraden. Intrycket 
är att växterna hade mått bra av mer ljus än vad de fick på en innervägg långt ifrån ett 
förnster. Marknadspriset för odlingstavlan är ca 5 500 kr. 

                                                           
3 Information från 
http://www.scandinaviandesigncenter.com/Products/sek1/Lighting/Various+brands/14348/Babylone+l
amp&currencychanged=1 i mars 2014. 

http://www.greenworks.eu/floraframe.html
http://www.scandinaviandesigncenter.com/Products/sek1/Lighting/Various+brands/14348/Babylone+lamp&currencychanged=1
http://www.scandinaviandesigncenter.com/Products/sek1/Lighting/Various+brands/14348/Babylone+lamp&currencychanged=1
http://www.mynewsdesk.com/se/kth/images/odling-och-ljuskaella-fotograf-susanne-kronholm-237177
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Bild 9: Odlingstavlan med kryddväxter i CHB:s Gröna Kök. Foto Marie Gullew. 

 

Odlingsväggen kom också från Greenworks (och kallas där Moving Hedge, läs mer på    
http://www.greenwork.se/mobile_plant_walls.html). Den står på hjul och består av en 
ställning täckt med fiberduk med fickor på bägge sidorna (totalt 80 stycken). I varje 
ficka kan en planta sättas. Längst ned på väggen finns en vattentank på 80 liter och en 
pump kopplad till denna som regelbundet leder upp vatten till toppen av väggen varefter 
det sipprar ned och bevattnar plantorna.  I fickorna planterade vi plantorna i sina 
jordklumpar i en blandning av jord, lecakulor och vulkansten. På den sida av väggen 
som vette mot vardagsrumsdelen planterade vi de gröna växter som Greenworks 
rekommenderade och hade erfarenhet av och på den sida som vette mot köket 
planterade vi en rad olika kryddväxter varav vissa trivdes och andra inte trivdes. De som 
inte trivdes alls byttes ut efterhand. I fickorna planterades plantorna i sina jordklumpar i 
en blandning av jord, lecakulor och vulkansten. Näring tillsattes inte under 
försöksperioden. 

Vi använde två metallhalogenlampor på 35 W var för att belysa växterna i 
odlingsväggen (de monterades i taket och snedställdes för att belysa hela väggen) och 
de var tända 12 timmar om dagen vilket ledde till en beräknad energiförbrukning på 26 
kWh per månad. Energibehovet för pumpen uppmättes under försöksperioden och 
uppgick till 0,62 kWh per månad. Vi fyllde på ca 25 liter vatten per vecka. Växter som 
trivdes bra var citronmeliss, mynta, persilja, timjan och koriander, de växte sig också så 
stora att de delvis skuggade växterna under dem som var mindre livskraftiga. Växter 
som inte trivdes var röd basilika, fänkålsdill och örtselleri. Mangold fungerade bra till 
en början men skuggades sedan för mycket av den snabbväxande citronmelissen i raden 
ovanför och sedan fick mangolden löss. Marknadspriset för odlingsväggen är ca 17 000 
kr. 
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Bild 10. Odlingsväggen med kryddväxter i CHB:s Gröna Kök. Foto Marie Gullew. 
 

En bild på en del av det Gröna Köket finns i bild 11. 

 

Bild 11. Del av det Gröna Köket på CHB med odlingslampa, odlingstavla och 
odlingsvägg. Foto Marie Gullew. 

 

Akvaponimöbeln byggdes som sagt inom projektet och en utförlig dokumentation av 
både konstruktionen och erfarenheter från driften finns i Larsson (2014, Bilaga D). 
Själva möbeln bestod av två delar, ett akvarium med en träbänk högst upp 
(1500*600*1000 mm) och ett skåp där den övre delen hade väggar av glas och 
användes för odling (600*1200*2100 mm) (Bild 12). Möbeln var byggd av trä som var 
impregnerad med ett förmodat miljöanpassat impregneringsmedel från företaget 
Organowood AB. I akvariet fanns polystyrenbrickor som flöt på vattnet i syfte att 
härbärgera småplantor vars rötter kunde nå det näringsrika vattnet i akvariet. Rötterna 
skyddades från fiskarna av ett plastgaller på undersidan av polystyrenbrickorna.  

Under träbänken som täckte akvariets ovansida på akvaponimöbeln fanns ett lysrör på 
84W som gav plantorna belysning och som lyste upp akvariet. Skåpet där tomater och 
paprika odlades belystes av två LED lampor vars fulla effekt var 180 W var och som 
hade UV-, blått-, rött- och IR ljus. Lamporna kyldes av en fläkt (ibid) och stod på 14 
timmar om dagen. Akvariet och skåpet kopplades ihop med slangar och med hjälp av en 
pump fördes vatten från akvariet över till växtskåper där det strilade över växtbädden 
för att sedan rinna tillbaks till akvariet. Halter av ammonium, nitrat och nitrit mättes i 
akvarievattnet varje vardag under hela testperioden men översteg aldrig kritiska nivåer 
(ibid). 

 

http://www.mynewsdesk.com/se/kth/images/vaextvaegg-fotograf-susanne-kronholm-237178
http://www.mynewsdesk.com/se/kth/images/foto-marie-gullew-kth-237183
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Bild 12: Akvaponimöbeln i CHB:s Gröna Kök. Foto Marie Gullew. 

 

Botten av akvariet i akvaponimöbeln fylldes med sand och 40 tilapiafiskar som i 
genomsnitt vägde ca 20 gram var planterades in och matades med fiskmat köpt i en 
akvarieaffär. Efter 65 dagar vägde fiskarna i genomsnitt 36 gram och hade ätit upp 1490 
gram foder vilket ger ett foderutbyte på 2.3. Pumparna i akvariet samt akvariets 
belysning (luftpump och vattenpump) hade en elförbrukning på 42 kWh per månad 
under testperioden. Botten på växtskåpet fylldes med lecakulor och tomat-och 
paprikaplantor planterades in och bands upp efterhand som de växte. Elanvändning från 
växtskåpets belysning och fläkt var 134 kWh per månad under försöksperioden och 641 
gram tomater skördades samt 180 gram paprika (Bild 13). Skötseln av akvaponimöbeln 
inklusive mätning av vattenkvaliten tog ca 30 minuter per dag (Larsson, 2014, Bilaga 
D).  

 

 

Bild 13: Tilapiafisk och skördad paprika från akvaponimöbeln. Foto Marie Gullew 

 

Sammanfattningsvis bedrevs alltså odling av fisk och växter i 12 veckor i det Gröna 
Köket med hjälp av fyra olika utrustningar, varav tre redan fanns på marknaden men 
aldrig tidigare använts för att producera ätliga växter och där en (akvaponimöblen) 
byggdes inom projektet. Förutom de resultat från det Gröna Köket som redovisats ovan 
kan man nämna den goda och fräscha lukten i köket till följd av alla växtlighet, inte 
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minst kryddväxterna. Den fräscha lukten försvann förstås så snart växterna avlägsnades 
då försöket tog slut i mitten av december 2014. 

Beträffande odling i lägenhet togs det även fram ett konceptförslag på ett odlingsbord 
som döptes till Frej av Berggren och Gudding (2013). Arbetet innehöll en 
användarstudie som gjordes med metoder såsom enkät, intervjuer, användandet av en 
referensgrupp samt framtagning av personas.4 Av denna användarundersökning 
framkom bl.a. att hälften av de tillfrågade i enkäten (57 personer) skulle vilja odla 
ätbara växter hemma, framförallt sallad och kryddväxter. Bland de krav som ställdes på 
den färdiga produkten var att den skulle kunna flyttas av en person utan hjälpmedel och 
att den inte skulle innebära en permanent förändring av lägenheten. Tre koncept togs 
fram och slutkonceptet ”Frej” innebär en hybrid mellan hydroponisk odling och odling i 
jord där användaren själv kan välja odlingsmetod. Belysningen bestod av ett lysrör, typ 
T5. En bild på konceptet Frej visas nedan.  

 

 

Bild 14: Konceptet Frej (Berggren och Gudding, 2013a) 

 

Berggren och Gudding gjorde också en kostnadskalkyl för konceptet Frej på uppdrag av 
CHB (Berggren och Gudding, 2013b, Bilaga E). I denna visas att prototypen skulle 
kunna tillverkas för mellan 50 – 300 tkr. De stora skillnaderna förklaras av att de företag 
som lämnat kostnadsförslag använder sig av olika metoder för att framställa prototypen 
– handverktyg blir billigast medan högteknologiska verktyg blir dyrare. Kostnaden för 
en serietillverkad Frej hamnar på ca 1600 kr per styck om serien uppgår till minst 1000 
st.  

Odling i lägenhet kräver belysning i större omfattning än odling i takväxthus eller på 
odlingsbalkong. Lyijnynen (2013) skapade en prototyp till en vattenkyld LED armatur 
som är av intresse för odling som sker inomhus eller under vintern (Bild 15). I rapporten 
från projektet finns en genomgång av olika belysningsalternativ och dess för- och 
nackdelar samt en genomgång av de möjliga ljuskällor för växter som finns på 
marknaden idag. Skisser av det valda konceptet (kallat Dagg) redovisades (Bild 15 och 
16).  

                                                           
4 Att ta fram personas är ett sätt att skapa sig en bild av slutanvändaren för en vara eller tjänst. 
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Bild 15: Konceptet Dagg, vattenkyld LED lampa (Lyijnynen, 2013) 

 

 

Bild 16. Vattenkyld LED armatur kopplad till en akvaponianläggning (Lyijnynen, 
2013) 

 

Lyijynen fick under projektets gång ytterligare ett uppdrag som gick ut på att konstruera 
fyra vattenkylda LED armaturer samt förse dem med dioder. De färdiga lamporna hade 
25 dioder per armatur, en total effekt på 240W per lampa med dimensionen 
1000*150*50 mm. Dioderna gav 4 olika färger: blått, rött, vitt och infrarött och 
vridpotensiometrar (små rattar) fanns för separat styrning av resp. färg liksom två 
strömbrytare för vitt resp. övriga färger. Det vita ljuset användes som arbetsbelysning, 
därav den separata avstängningen. 

Lamporna installerades i ett befintligt växthus med en akvaponianläggning i januari 
2014 och vattenslangar anslöts med standard Gardena-kopplingar. Kylvattnet till 
lamporna pumpades från en fisktank och återfördes senare till samma tank. Vid full 
effekt höjdes och alla lampor sammankopplade höjdes temperaturen på kylvattnet med 
ca 2 grader. Lamporna var försedda med termosäkringar som stänger av strömmen om 
kylningen skulle upphöra eller vid för höga temperaturer. Termosäkringen återställdes 
automatiskt när lämplig temperatur uppnåddes. Lamporna har gett de tomatplantor som 
belysts en kraftig tillväxt, se Bild 17 nedan.   
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Bild 17: Vattenkylda LED-lampor installerade i en akvaponi med tomatodling. 
Foto Björn Oliviusson. 

 

4.3 Kundundersökningen 
Som nämnts tidigare genomfördes två typer av kundundersökningar – en bland lokala 
mäklare för att ta reda på hur pass intresserade de trodde att bostadsköpare i området var 
av våra lösningar och en bland allmänheten som fick komma till CHB och se de olika  
alternativen. 

 

4.3.1 Undersökning bland mäklare 
Det övergripande intrycket bland mäklarna var att de idéer för odling under tak i eller 
nära lägenheten var som presenterades var roliga, spännande och nytänkande, hade 
potential samt kunde ge köpare en aha-upplevelse och bli en riktig snackis. Tre mäklare 
trodde att idéerna mest kan attrahera äldre köpare som kanske säljer sin villa och flyttar 
in i lägenhet och att odlingen då kan bli en trevlig komponent. Två andra mäklare 
poängterade att köparna idag inte efterfrågar odlingsmöjligheter när man söker bostad 
men att det antagligen är därför att man inte vet att det finns.  Samma mäklare ansåg att 
idéerna ligger i framkant men att om 10 år har nog många bostäder dessa 
valmöjligheter. Viktiga frågor som dock måste besvaras om köpare skall vara 
intresserade är om man kan åka bort och vad iså fall vad som händer med växterna.  

Beträffande odlingslotter i takväxthus trodde tre mäklare att det mest är något som 
attraherar par 55 +, de unga är för bekväma och barnfamiljerna är för stressade. Andra 
synpunkter var att de boende kan vara villiga att betala mellan 500-3000 kr per månad 
för en odlingslott på taket på 10 m2. Två mäklare ansåg att lotterna i takväxthus borde 
vara lätta att sälja in och att de borde attrahera människor som är noga med vad man 
äter, vilket även innefattar unga, men som också kommer att ställa kritiska frågor om 
t.ex. hur uppvärmningen är ordnad. Flera mäklare påpekade att de boende kommer att 
behöva stå i kö för att få en lott då tillgången blir begränsad vilket kommer att öka 
betalningsviljan.   
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Angående runda privata odlingsbalkonger tyckte en mäklare att de såg trevliga ut och 
att det finns erfarenhet av att folk efterfrågar stora inglasade balkonger och är beredda 
att betala mer för en sådan lägenhet. Balkongerna kan tilltala alla målgrupper ansåg 
samma mäklare och kan kanske vara värda 50 000 kr extra vid ett lägenhetsköp. Två 
andra mäklare tyckte det var bra att balkongen gick att öppna eller stänga efter behag 
och att utrusta den med växter skall vara ett tillval. Tillval är också ett sätt att ta mer 
betalt för saker för saker än annars och med tillval skriver man inte folk på näsan utan 
låter dem välja själv tyckte samma mäklare. Två ytterligare mäklare tyckte att 
balkongerna var tjusiga och borde vara lätta att sälja in då de skiljer sig från andra mer 
konventionella balkonger som inte är så inspirerande. 
 
 
Beträffande odling i lägenheten (t.ex. i köket) ansåg tre mäklare att det kan vara ett 
alternativ för dem som inte vill spendera så mycket pengar och att målgrupppen 
innefattar alla åldrar inkluderat unga men för dessa måste systemet vara extremt 
lättskött och bekvämt. Två andra mäklare poängterade att odlingen inomhus inte får 
”jorda ned” men att en odlingsvägg lät alldeles fantastiskt och att nog många skulle gilla 
den.  

 

4.3.1 Undersökning bland allmänheten 
Totalt 47 personer besökte köket i september/oktober 2013 och av dessa kom 41 
personer tillbaks för att andra besök i november/december 2013. Det är bara resultaten 
av det första besöket som redovisas här. En publikation som jämför resultaten från de 
bägge besöken kommer att färdigställas under våren 2014. 

Vi det första besöket var 18 av deltagarna män, 28 var kvinnor och en person angav hen 
som könstillhörighet. Deltagarna var mellan 21 och 80 år gamla och 28 % var personer 
över 65 år. Utbildningsnivån var hög, 70 % hade högskoleutbildning.  

Deltagarna fick till att börja med frågor om hur intresserade de generellt var av odling 
av grönsaker och fiskuppfödning och fick gradera sitt intresse mellan 1 till 5 där 1 var 
inget intresse och 5 var stort intresse. Resultat var att 83 % var intresserade av att odla 
sina egna grönsaker (3 eller mer som svar på frågan Hur stort är ditt intresse just nu för 
att odla dina egna grönsaker?) medan bara 9 % var intresserade av att odla sin egen fisk 
(3 eller mer som svar på frågan Hur stort är ditt intresse just nu för att föda upp din egen 
matfisk?). Oavsett svar fick alla en följdfråga – de som var intresserade fick frågan om 
varför de var intresserade och de som inte var intresserade fick en fråga om anledningen 
till sitt ointresse. Det vanligaste svaret på frågan om varför man vill odla egna grönsaker 
var att man tycker det är roligt att odla samt att man då får mat av god kvalitet. Att 
minska miljöbelastningen var också ett viktigt skäl till att odla egna grönsaker. Skälen 
till varför man inte vill odla egna grönsaker var spridda (se också Bilaga F). 
Anledningar till att man ville odla fisk var att få mat av god kvalité, att minska 
miljöbelastningen samt att få fisk till lägre kostnad men det var alltså bara 9 personer 
som besvarade frågan. Av alla dem som inte var intresserade av att odla fisk var den 
vanligaste anledningen att man inte hade plats hemma följt av svaret att det är 
obehagligt att slakta fisk. 

Beträffande de sex olika alternativ till odling under tak som vi presenterade (odlingslott 
i takväxthus, odling på rund balkong, odling i lampa, odling i tavla, odling i flyttbar 
vägg samt en möbel för kombinerad fisk-och grönsaksodling, akvaponimöbel) visas 
medelpoängen för var och en av utrustningarna i Tabell 1.  Man kan se att intresset för 
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att använda akvaponimöbeln var lägst medan intresset var störst för en odlingslott i ett 
takväxthus och för odlingslampan. 

 

 Medelpoäng på en skala 1-5 där 1 innebär inte 
alls intresserad och 5 innebär mycket intresserad 

Odlingslott i 
takväxthus 

3,6 

Rund 
odlingsbalkong 

3,3 

Odlingslampa 3,6 
Odlingstavla  2,5 
Odlingsvägg 3,3 
Akvaponimöbel 1,9 
 

Tabell 1. Intresset för att odla och föda upp fisk hemma baserat på svar från 47 
besökare i det Gröna Köket 2013. 

 

För varje alternativ frågade vi också om anledningen till intresset/ointresset samt om 
betalningsviljan och den tid man skulle kunna tänka sig att avsätta för att sköta 
odlingen/uppfödningen. 

För odlingslotten i takväxthus som 38 personer var intresserade av (de angav 3 eller mer 
på frågan om de skulle vilja ha en egen odlingslott på ca 10 m2 i ett takväxthus) var de 
flesta (61 %) villiga att betala mindre än 1000 kr i månaden för odlingslotten medan 23 
% kunde tänka sig att betala mellan 1000 och 2000 kronor per månad. 39 % av samma 
antal personer angav att de kunde tänka sig att lägga mellan 2-3 timmar på odlingslotten 
per vecka medan 24 % kunde lägga 3-5 timmar och 18 % ville lägga mindre än en 
timme i veckan. De som inte var intresserade av en odlingslott i ett takväxthus tyckte 
framförallt att alternativet skulle ta för mycket tid i anspråk.  

För den runda odlingsbalkongen, som 32 personer var intresserade av (de angav 3 eller 
mer på frågan om de skulle vilja ha en egen odlingsbalkong på ca 10 m2) var de flesta 
(75 %) villiga att betala mindre än 1000 kr per månad medan 22 % var villiga att betala 
1000-2000 kr per månad. 34 % av samma antal personer angav att de kunde tänka sig 
att lägga mellan 3-5 timmar på odlingsbalkongen per vecka medan 22 % kunde lägga 2-
3 timmar och 22 % ville lägga mindre än en timme i veckan. De som inte var 
intresserade av en odlingsbalkong tyckte framförallt att alternativet verkade vara för 
dyrt.  

Angående odlingslampan som 33 personer var intresserade av (de angav 3 eller mer på 
frågan om de skulle vilja ha en egen odlingslampa hemma) var de flesta (58 %) villiga 
att betala mindre än 100 kr per månad för att hyra lampan medan 40 % var villiga att 
betala 100-500 kr per månad för samma hyra. Vi frågade också hur mycket man var 
beredd att betala för att köpa lampan och här angav de flesta (55 %) ett pris på under 
1000 kr medan 42 % kunde tänka sig att betala mellan 1000-3000 kr. 55 % av de som 
var intresserade av lampan kunde tänka sig att lägga max en timme per vecka på att 
sköta växterna i lampan medan 40 % kunde tänka sig att lägga 2-3 timmar per vecka. 
De som inte var intresserade av odlingslampan tyckte framförallt att den var ful.   
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Angående odlingstavlan som 22 personer var intresserade av (de angav 3 eller mer på 
frågan om de skulle vilja ha en egen odlingstavla hemma) var de flesta (77 %) villiga att 
betala mindre än 200 kr per månad för att hyra tavlan.  Vi frågade också hur mycket 
man var beredd att betala för att köpa tavlan och här angav de flesta (55 %) ett pris på 
under 1000 kr medan 45 % kunde tänka sig att betala mellan 1000-3000 kr. 55 % av de 
som var intresserade av tavlan angav att de kunde tänka sig att lägga max en timme per 
vecka på att sköta växterna i tavlan medan 32 % kunde tänka sig att lägga 2-3 timmar 
per vecka. De som inte var intresserade av odlingstavlan tyckte framförallt att den var 
ful.  

Angående odlingsväggen som 31 personer var intresserade av (de angav 3 eller mer på 
frågan om de skulle vilja ha en egen odlingsvägg hemma) var de flesta (58 %) villiga att 
betala mellan 200 och 500 kr per månad för att hyra väggen medan 39 % var villiga att 
betala mindre än 200 kr per månad för samma hyra. Vi frågade också hur mycket man 
var beredd att betala för att köpa väggen och här angav de flesta (58 %) ett pris på 
mellan 1000 och 3000 kr. 45 % av de som var intresserade av väggen kunde tänka sig 
att lägga 2-3 timmar per vecka på att sköta växterna i väggen medan 32 % kunde tänka 
sig att lägga mindre än en timme per vecka. De som inte var intresserade av 
odlingsväggen motiverade det främst med att de inte hade plats hemma. 

Vad gäller akvaponimöbeln var bara 10 personer var intresserade denna (de angav 3 
eller mer på frågan om de skulle vilja ha en egen akvaponimöbel hemma).  De som inte 
var intresserade av akvaponimöbeln motiverade det främst med att de inte hade plats 
hemma (62 %) eller med att de inte hade tillräckligt med tid (27 %).  

 

4.4 Kommunikation 
Resultatet av pressmeddelandet om det Gröna Köket blev över förväntan och en lång 
rad medier gjorde inslag, både med och utan besök på CHB.  Den utrusning som väckte 
mest mediauppmärksamhet var akvaponimöbeln. Ett urval av inslag i TV, radio, 
tidningar och på nyhetssajter finns listade nedan: 

ABC/SVT 
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/odla-fisk-och-gronsaker-i-lagenheten  
 
P4 Radio Stockholm/SR  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5688646  
  
Vetenskapsradion – Klotet/SR 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5689663 
 
DN Stockholmsdelen: Så odlar du fisk och grönsöker – artikel med bild.  Tisdag den 29 
oktober (papperstidningen) 
  
Veckans affärer 
http://www.va.se/va-hallbarhet/odla-och-fiska-i-ditt-eget-hem-med-kths-nya-kok-
569314 
 
Miljö&Utveckling 
http://miljo-utveckling.se/gront-kok-med-egen-odling/ 
 
Internationalen 
http://www.internationalen.se/2013/11/odla-hemma-med-det-grona-koket/ 

https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=65h7I2RYk0GoAC-Bl7xPnW2YJRsjFtEIVvwyoYYdN6Ke7LJqiKslBzu0Wjc0Hd8aNmo8p8lIT3A.&URL=http%3a%2f%2fwww.svt.se%2fnyheter%2fregionalt%2fabc%2fodla-fisk-och-gronsaker-i-lagenheten
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=65h7I2RYk0GoAC-Bl7xPnW2YJRsjFtEIVvwyoYYdN6Ke7LJqiKslBzu0Wjc0Hd8aNmo8p8lIT3A.&URL=http%3a%2f%2fsverigesradio.se%2fsida%2fartikel.aspx%3fprogramid%3d103%26artikel%3d5688646
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3345&artikel=5689663
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=65h7I2RYk0GoAC-Bl7xPnW2YJRsjFtEIVvwyoYYdN6Ke7LJqiKslBzu0Wjc0Hd8aNmo8p8lIT3A.&URL=http%3a%2f%2fwww.va.se%2fva-hallbarhet%2fodla-och-fiska-i-ditt-eget-hem-med-kths-nya-kok-569314
https://webmail.kth.se/owa/redir.aspx?C=65h7I2RYk0GoAC-Bl7xPnW2YJRsjFtEIVvwyoYYdN6Ke7LJqiKslBzu0Wjc0Hd8aNmo8p8lIT3A.&URL=http%3a%2f%2fwww.va.se%2fva-hallbarhet%2fodla-och-fiska-i-ditt-eget-hem-med-kths-nya-kok-569314
http://miljo-utveckling.se/gront-kok-med-egen-odling/
http://www.internationalen.se/2013/11/odla-hemma-med-det-grona-koket/
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Recyclingnet 
 
 http://www.recyclingnet.se/forskarnyheter/gront-kok-med-hemmaodling-pa-riktigt/ 
 
Svensk byggtjänst 
http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/Artiklar/2013/December/Odla-fisk-och-
gronsaker--i-koket/ 
 
Byggahus.se 
http://www.byggahus.se/kok/framtiden-odlar-vi-kanske-var-egen-fisk-koket 
 
Havet.nu 
http://havet.nu/?d=190&id=41447 
 
Boverket 

http://www.boverket.se/Planera/Stadsutveckling-och-arkitektur/dhs/Nyheter-fran-
projekten/Nyheter-fran-projekten/Akvaponi---gar-det-att-odla-sin-mat-i-koket/ 

Allas.se 

http://allas.se/narodlat-pa-riktigt/ 

Aftonbladet 

http://hemma.aftonbladet.se/2013/11/framtidens-hem-da-ater-du-akvariefisken/ 

Svenska Dagbladet 

http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/middagsfisk-i-akvariet-och-kryddor-i-
taklampan_8674164.svd 

 

Uppmärksamheten i media ledde till att vi fick ett stort antal förfrågningar om besök 
och om mer information om odlingen (t.ex. växtsorter och belysning). Vi försökte 
tillgodose dessa behov så bra som möjligt inom ramen för projektet.  Både Ikea och 
Electrolux AB besökta det Gröna Köket. I och med kontakterna med Sveanor fick vi 
värdefulla synpunkter på t.ex. takväxthuset och behovet av att ett sådant utrymme kan 
användas för annat än odling om intresset för detta fallerar och genom Ikea och 
Elektrolus förstod vi att dessa företag ansåg att idén om att odla i köket hade en framtid. 
Vid fiskminglet kläcktes idéer till fortsatta studier vilka bland annat resulterade i en 
ansökan till Vinnova tillsammans med Botkyrka kommun, Botkyrkabostäder och 
Södertörns fjärrvärmeverk. 

 

 

http://www.recyclingnet.se/forskarnyheter/gront-kok-med-hemmaodling-pa-riktigt/
http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/Artiklar/2013/December/Odla-fisk-och-gronsaker--i-koket/
http://omvarldsbevakning.byggtjanst.se/Artiklar/2013/December/Odla-fisk-och-gronsaker--i-koket/
http://www.byggahus.se/kok/framtiden-odlar-vi-kanske-var-egen-fisk-koket
http://havet.nu/?d=190&id=41447
http://www.boverket.se/Planera/Stadsutveckling-och-arkitektur/dhs/Nyheter-fran-projekten/Nyheter-fran-projekten/Akvaponi---gar-det-att-odla-sin-mat-i-koket/
http://www.boverket.se/Planera/Stadsutveckling-och-arkitektur/dhs/Nyheter-fran-projekten/Nyheter-fran-projekten/Akvaponi---gar-det-att-odla-sin-mat-i-koket/
http://allas.se/narodlat-pa-riktigt/
http://hemma.aftonbladet.se/2013/11/framtidens-hem-da-ater-du-akvariefisken/
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/middagsfisk-i-akvariet-och-kryddor-i-taklampan_8674164.svd
http://www.svd.se/naringsliv/nyheter/sverige/middagsfisk-i-akvariet-och-kryddor-i-taklampan_8674164.svd
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5. Diskussion  
Materialet som presenterats ovan kan diskuteras utifrån ett flertal frågeställningar och vi 
har valt ut fyra stycken vilka utvecklas nedan. 
 

5.1 Utmaningar inom projektet och hur vi löste dem 
Projektets genomförande innebar en hel del utmaningar, inte minst praktiska. En var att 
konstruera akvaponimöbeln på ett sätt som gjorde att den skulle kunna passa in i en 
lägenhet och ett relativt stort arbete lades därför på att design och materialval. Få 
besökare i kundundersökningen tyckte också att akvaponimöbeln var ful. 
Akvaponimöbeln designades också för att uppnå balans mellan fiskodling och 
grönsaksproduktion men i de antagandena vi gjorde låg en förväntning på större tomat-
och paprikaproduktion än vad vi uppnådde. Resultatet blev att reningen av fiskvattnet 
inte blev så effektiv som vad vi hade hoppats även om de värden vi uppmätte aldrig 
blev för höga men vattnet i akvariet blev grumligare än förväntat. När det gäller den 
förväntade tillväxten av tilapia är den svår att utvärdera då relevanta uppgifter om 
tillväxt saknas i litteraturen, något som fortsatta studier av tilapiaodling borde kunna 
åtgärda.  
 
En annan utmaning var att hitta fungerande växtodlingsprodukter för att prova krydd- 
och salladsodling i CHB:s kök. Här scannade vi marknaden och fastnade för tre olika 
produkter som tillhandhölls av Greenworks AB men som aldrig hade använts för att 
odla ätbara växter förut. De olika produkterna fungerade för sallads-och 
kryddväxtodling men vi fick inte fram några tillförlitliga skördenivåer på dessa grödor 
vilket skulle behövas liksom en analys av behovet av näring och ljus. I vårt försök 
använde vi samma lampor som Greenworks rekommenderade för odling av gröna 
växter och det finns en sannolikhet för att våra sallader och kryddor skulle behövt mer 
ljus än vad de fick vilket antagligen hämmade tillväxten.  Att hitta plantor som kunde 
planteras i t.ex. växtväggen var också en utmaning i september men löstes genom ett 
samarbete med företaget Ortonovo som har ett växthus på Ekerö där man odlar kryddor 
och sallad för avsalu i livsmedelsaffärer. Vi köpte dock inte det största plantorna från 
Ortonovo utan de som var ca hälften så stora som de säljfärdiga alternativen.  
 
En tredje utmaning var att rekrytera deltagare till vår kundundersökning vilken innebar 
att deltagarna måste ta sig till CHB och tillbringa åtminstone ca 30 minuter där vid två 
givna tillfällen. Vi löste detta genom att använda oss av flera olika strategier för 
rekrytering men begränsade oss till personer som antingen bodde eller arbetade i 
närområdet liksom att utlova två biocheckar efter det andra besöket. Vi gav också flera 
olik alternativ för varje besök och vid ett par tillfällen tog vi emot personer på icke-
inbokade tider. 
 

5.2 I vilken mån produkter odlade under tak i staden är mer 
klimatvänliga än kommersiella alternativ 

En fråga som dykt upp ett flertal gånger under projektet är i vilken mån de 
stadsproducerade produkterna kan antas vara mer klimatvänliga än kommersiella 
alternativ. Att de skulle kunna vara mer miljövänliga när det gäller t.ex. användning av 
vatten och bekämpningsmedel ter sig som mer självklart. Vi har inte inom projektet 
genomfört en ordentlig uträkning av klimatutsläppen men vill här diskutera några av de 
förutsättningar som måste gälla för att de ”urbana” produkterna skall vara de mest 



30 
 

fördelaktiga klimatmässigt. En viktig faktor i denna diskussion är att för växthusodlade 
grönsaker är inte transporterna den största utsläppkällen sett ur ett livscykelperspektiv 
utan det är istället energianvändningen för att belysa och värma upp växthuset (se t.ex. 
KRAV, 2010). Det innebär t.ex. att om samma växthus finns i staden jämfört med på 
landet så sjunker inte de totala utsläppen nämnvärt på grund av att transporterna kortas. 
Dessutom kan man anta att skördarna i ett kommersiellt växthus blir höga per ytenhet 
eftersom skötseln är mer effektiv vad gäller tillförsel av näring, vatten samt bekämpning 
(vilket oftast sker med biologiska metoder) än i växthus som drivs av invånarna själva. 

 
Om utsläppen av växthusgaser per kg produkt skall bli avsevärt lägre för de stadsodlade 
produkterna måste alltså flera kriterier vara uppfyllda t.ex. den om en inte alltför låg 
produktionsnivå. I vår studie hade vi t.ex. en tomat- och paprikaskörd i akvaponimöbeln 
på ca 0,3 kg per månad vilket var långt under vad vi hade önskat men som bör kunna 
förklaras av att systemet var nytt och otestat samt inte optimerat vare sig vad gäller 
sorter eller skötsel. Om vi utgår från de 134 kWh per månad som gick åt för 
belysningen i växtskåpet ger detta en energianvändning på 446 kWh per kg tomat eller 9 
kg koldioxid per kg tomat om ett utsläpp på 20 gram per kWh för elförbrukningen antas 
(Svensk energi, 2014). 5 Det är mycket mer än någon tomat på den svenska marknaden 
idag (KRAV, 2010). Exemplet är extremt eftersom skörden av tomater var mycket låg 
men visar dock på att lokalodlat inte alltid behöver vara klimatmässigt bättre än andra 
alternativ och att man i fortsatt forskning inom området stadsjordbruk bör satsa resurser 
på att mäta och förbättra produktiviteten. 
 
När det gäller de klimatmässiga fördelarna med fiskodling i staden måste man i en 
miljöberäkning av klimatgasutsläpp ta hänsyn till att tilapia odlas i det fria i t.ex. 
Thailand och Kina och att uppvärmning och belysning därför inte krävs. Detta skall 
dock kontastateras mot de långa transporterna som inte är nödvändiga för tilapia odlad i 
urbana växthus. Idag finns inte färdiga beräkningar på kliamtgasutsläppen över 
livscykeln av vare sig tilapia, färska kryddor eller olika sorters sallad för den svenska 
marknaden men i fortsatta studier av stadsodling under tak är det intressant att göra 
jämförande studier mellan det som odlas i staden och det som finns på marknaden. 

 

5.3  I vilken mån människor är villiga att lägga tid och pengar på 
att odla själva i staden  
Det finns, såsom vi nämnt i avsnitt 1, ett antal undersökningar som visar att människor i 
staden tycker om att odla. De trivs med det och även vår undersökning visar att de som 
tycker om att odla gör det för att det är roligt och för att de vill ha mat av god kvalité. 
Allt detta ger intryck av att odling i staden har en ljus framtid och kanske kan en inte 
obetydlig andel av vår livsmedelskonsumtion ersättas av när-och stadsodlade livsmedel? 
 
När vi dock jämför svaren på vad man är villig att betala för utrustning för att odla 
under tak hemma, vare sig det handlar om att hyra eller att köpa, samt den tid man är 
villig att lägga på odlingen med faktiska kostnader och behov blir dock bilden mindre 
ljus. Vi fann att ingen av dem som var intresserade av att köpa odlingslampan, 
odlingstavlan och odlingsväggen var beredda att betala vad som idag är marknadspriset 
för dessa produkter. Likaså låg den hyra som människor var beredda på att betala för att 
hyra en odlingslott i ett takväxthus lägre än vad man skulle kunna hyra ut den för och 

                                                           
5 Uppgifter från http://www.svenskenergi.se/Elfakta/Miljo-och-klimat/Klimatpaverkan/Hur-mycket-
koldioxid-medfor-din-elanvandning/ 
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detsamma gällde för odlingsbalkongen. Om man jämför tiden som deltagarna i 
undersökningen var villiga att lägga på att sköta t.ex. odlingslotten i takväxthuset per 
vecka ter den sig snålt tilltagen och det gäller också skötseln av några av de andra 
produkterna. Mot denna bakgrund verkar stadsodling under tak idag snarast som en 
framtida sysselsättning för några få utvalda. Om den skall få större genomslag krävs 
både billigare och mindre tidskrävande lösningar än vad marknaden kan erbjuda för 
närvarande. När det gäller fiskodling visar studien tydligt att denna verksamhet inte är 
efterfrågad idag. Den är alltför apart och många känner obehag inför att slakta fisk. 
Förhållandena skulle naturligtvis kunna ändras i händelse av att nya lösningar utvecklas 
eller i och med att marknaden inte längre kan erbjuda samma breda och billiga utbud av 
grönsaker och fisk som idag. Att underhålla och utveckla intresset för stadsjordbruk kan 
därför vara viktigt, inte minst av beredskapsskäl.  Kanske innebär också den egna 
odlingen att man ifrågasätter konventionella odlings-och fångstmetoder på ett annat sätt 
än för närvarande vilket kan leda till ökat konsumentryck på miljöanpassade livsmedel? 

 

5.4 Hur det stora intresset för urban odling under tak skulle 
kunna kanaliseras 

En slutsats från vårt projekt är att det finns ett mycket stort intresse för den typ av 
odling vi undersökt och att våra förslag ligger i framkant. Mot bakgrund av detta kan vi 
konstatera att forskning om produktion i småskaliga odlingar under glas i staden tycks 
saknas och att byggtekniska lösningar för att bygga växthus t.ex. på tak inte finns 
dokumenterade. Likaså finns det inga pågående demonstrationer av något som liknar det 
Gröna Köket och sedan vi stängde ned det har vi fått många förfrågningar om var man 
kan se något liknande. Vissa har vi hänvisat till Tekniska museet som tagit över tre av 
våra produkter där de nu är del av en utställning som kallas Spelet om energi. Spelet om 
energi har besökts av 1500 skolklasser sedan utställningen öppnades år 2009. Det känns 
bra att delar av projektet på detta sätt fortlever. 
 
En fråga vi ställer oss är vad som skulle kunna få trädgårdsföretag att vilja saluföra 
utrustning för att odla hemma inklusive växtbelysning. De skulle då också ha plantor av 
olika slag året runt och det är något som idag inte finns att tillgå. Vi är övertygade om 
att det finns en marknad men den måste ta kraven på kostnader och skötsel på stort 
allvar. I vår vision finns också ett antal offentliga platser där ätbara växter odlas istället 
för de prydnadsväxter som i används för grön ”dekoration” just nu. Kanske finns det en 
betydande marknad för odling under tak i restaurangsektorn hos kvalitets- och 
miljömedvetna krögare? På menyn står stadsodlade tomater och dillen till potatisen 
skördas från restaurangens vägg. Vår förhoppning är att innehållet i denna rapport kan 
inspirera till en sådan utveckling samtidigt som satsningarna måste utvärderas avseende 
t.ex. miljöpåverkan för att inte suboptimera livsmedelssystemet.  
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