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Sammanfattning 
Jordens befolkning ökar i snabb takt och stadsodlingar kan vara ett sätt att förse den ökande 
populationen med mat. Hur byggnadsintegrerade stadsodlingar, med fokus på tak, kan 
kopplas till hållbarhet undersöks i denna rapport. Den nuvarande situationen i Afrika och 
Nordamerika undersöks och frågeställningen som besvaras är: Hur skiljer sig prioriteringen av 
olika dimensioner av hållbarhet vid olika förutsättningar för urbana byggnadsintegrerade 
odlingar i Afrika och Nordamerika? 

Vilka aspekter av hållbarhet som kopplas till byggnadsintegrerade stadsodlingar bestäms till 
ekologiska, sociala och ekonomiska. Stadsodlingar kan också delas in i fyra olika 
verksamhetsplaner, av vilka institutionella odlingar, kommersiella odlingar och community 
farms analyseras.  

Resultatet visar att Afrika och Nordamerika har olika förutsättningar för att stadsodling ska 
vara en hållbar lösning. Afrika består idag av 1.1 miljarder människor vilket beräknas stiga till 
2.4 miljarder år 2050. Klimatet är torrt på de flesta platser och en stor del av befolkningen 
lever i fattigdom och svält. Nordamerika har ett tempererat klimat med fyra årstider, och 
befolkningen kommer att ligga på en stabil nivå fram till år 2050. Nordamerika räknas som ett 
mer utvecklat land, vilket innebär att de ekonomiska förutsättningarna här är större än de är i 
Afrika. Det finns en större andel stora odlingar i Nordamerika jämfört med Afrika, där 
odlingarna är mindre till ytan. Det finns också fler exempel på byggnadsintegrerad 
stadsodling i Nordamerika än i Afrika. 

Slutsatserna blir att byggnadsintegrerade stadsodlingar har bättre potential att utvecklas i 
Nordamerika då de kräver en stor investeringskostnad vid anläggning. För att 
byggnadsintegrerade stadsodlingar ska bli en mer hållbar och utbredd lösning både i Afrika 
och Nordamerika krävs att anläggningskostnaderna sänks med hjälp av nya tekniker. 

Community farms och institutionella odlingar prioriterar social hållbarhet medan 
kommersiella odlingar främst satsar på ekologisk och ekonomisk hållbarhet.  

Stadsodlingar är och har möjlighet att bli en allt viktigare del i matförsörjningen i städer. Då 
städerna förtätas minskar tillgänglig odlingsyta och andra lösningar måste användas. 
Byggnadsintegrerad stadsodling är en hållbar lösning både ekologiskt och socialt, och kan 
även kostnaderna för en byggnadsintegrerad odling minska kan dessa odlingar vara till stor 
hjälp för att minska svält och fattigdom. 
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Abstract 
The world population is increasing at a rapid pace and city farms may be a way to provide 
food to the growing population. How building integrated urban farms, with a focus on roofs, 
can be linked to sustainability, is examined in this report. The current situation in Africa and 
North America are examined and the question to be answered is: How does the priority of the 
dimensions of sustainability vary at different conditions for urban building integrated farms in 
Africa and North America? 

The aspects of sustainability linked to building integrated urban farms are determined to be 
ecological, social and economic. Urban farms can also be divided into four different business 
types, of which institutional farms, commercial farms and community farms are analyzed. 

The results show that Africa and North America differ in possibilities for urban farming to be 
sustainable. Africa currently consists of 1.1 billion people, and this is expected to rise to 2.4 
billion in 2050. Climate is dry in most places and a large part of the population lives in 
poverty and starvation. North America has a colder climate with four seasons, and the 
population will remain stable until 2050. North America is classified as a more developed 
area, which means that the economics in this area also are more developed than they are in 
Africa. There are more large-sized farms in North America than in Africa, and there are also 
more examples in North America. 

The conclusions are that building integrated urban cultures have a better potential to develop 
in North America since they require a large investment expense. For building integrated urban 
farms to be a more sustainable solution both in Africa and North America requirements are 
that construction costs need to be lowered. 

Community farms and institutional cultures prioritize social sustainability while commercial 
plantations mainly focus on ecological and economic sustainability. 

Urban farming is and may become an increasingly important part of the food supply in cities. 
When the cities densify it reduces available spaces for cultivation and other solutions must be 
used. These types of farms are sustainable solution both economic and social. If the cost of a 
building integrated farm can reduce these farms may help to reduce hunger and poverty. 
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Inledning 
Bakgrund 

Att odla på hustak, skörda grönsaker från balkongen eller ha en gemensam trädgård i ett 
bostadsområde är alla varianter på matproduktion som blir allt mer populära i städer runt om i 
världen. Odling i städer på detta sätt sammanfattas ofta till ett gemensamt begrepp, 
stadsodling. Hållbar odling i urbana miljöer har ökat i intresse och på bara några år har antalet 
stadsnära odlingar ökat dramatiskt. Nya platser används för att producera mat och innovativa 
metoder utvecklas i snabb takt. Att utvecklingen gått så fort framåt har sitt ursprung dels i 
miljöfrågor, men också i sociala frågor så som i utbildningssyfte och möjligheten att ha närhet 
till matens ursprung (Ladner, 2011). Urban odling har samtidigt stor potential att bli en viktig 
fråga när globala problem som klimatförändringar, hälsa och matproduktion blivit allt mer 
omdiskuterade som risker mot den globala välfärden. Odling i städer ger möjligheter till 
närproducerad mat med minskade transporter, ett utnyttjande av lediga ytor i städer och fler 
arbetstillfällen (Ladner, 2011).  

En lösning som ger stora möjligheter för innovation är odlingar sammankopplade med 
byggnader.  Att använda byggnader som grund för odling gör möjligheterna stora. Innovativa 
odlingar syftar ofta till att sammankoppla matproduktion med arkitektur, planering och 
design, vilket kan ge viktiga möjligheter i form av återvinning, effektivisering av 
markanvändning och närhet till grönområden i staden (Specht m.fl, 2013). Förhoppningarna 
är att byggnader och jordbruk på detta sätt kan samverka och bidra till en mer effektiv 
resursanvändning i form av återvinning av energi, vatten och avfall. Då en odling är 
integrerad i en byggnad på detta sätt skiljer sig dessa möjligheter ifrån övriga former av 
stadsnära odlingar, vilket gör att de ofta undersöks separat. Odlingar kopplade till byggnader 
kan se ut på många sätt, bland annat på tak i form av växthus eller odlingsmark, vertikala 
odlingar på väggar eller odling på höjden (Specht m.fl, 2013). 

Bakgrunden till att förändringar inom matproduktion undersöks är att den globala 
befolkningen hela tiden växer i snabb takt. Nu finns det 7.1 miljarder människor på jorden, 
men redan år 2050 kommer befolkningen att uppgå till 9.6 miljarder (FN, 2013). Detta sätter 
stor press på vår planet som inte genomgått så snabba förändringar någon gång tidigare i 
historien. Pressen som uppstår sker bland annat i form av en ökad användning av mark och 
vatten. Vattenflöden förändras och tillgången till vatten minskar i torra områden. Förändring i 
markanvändning har sedan länge pågått i takt med människans utbredning och ökande 
levnadsstandard (Rockström och Klum, 2011).  

Att den globala välfärden måste öka är inte så konstigt då det finns över 1 miljard människor 
som lever i extrem fattigdom runt om i världen (FN, 2013). FN har milleniemål med delmål 
för att minska och utrota fattigdom och svält. Mål nummer 1 innebär att halvera den extrema 
fattigdomen och svälten fram till år 2015 jämfört med år 1990 (Milleniemålen, 2014). Detta 
mål verkar redan kunnat uppnås kring fattigdom, samtidigt som befolkningen vuxit som mest 
i dessa fattiga områden. Men målet att halvera svälten är inte lika nära uppfyllelse. Att 
fattigdomen minskat mer än vad svälten gjort kan ha sin grund i flera saker, men antagligen 
beror detta på stigande matpriser, naturkatastrofer eller felaktig jordbrukspolitik 
(Milleniemålen, 2014). Målet har ännu inte kunnat uppnås trots att produktionen av livsmedel 
har ökat till följd av det hela tiden effektiviserade jordbruket med effektivare maskiner, nya 
grödor och ökad användning av mark. Den ökade produktionen i jordbruket orsakar dock 
många problem. Jordbrukets markbehov har bland annat gjort att områden med skog, 
våtmarker och andra värdefulla marker försvunnit till förmån för matproduktion (Rockström 
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och Klum, 2011). Jordens yta är begränsad och kan inte hantera att allt större arealer av skog 
försvinner och används till jordbruk. Exempelvis har skogar och våtmarker enormt viktiga 
funktioner och inhyser en mängd ekosystem. Varierade marker bidrar också till viktiga 
ekosystemtjänster och resiliens, motståndskraft, som är viktiga för att planeten ska kunna 
fungera som den gör idag. Samtidigt måste välfärden öka och svälten minska. Beräkningar 
visar att matproduktionen måste öka med 70 % fram till år 2050 för att maten ska räcka då 
befolkningen och välfärden ökar (FN, 2009).  

Så, vad går då att göra för att förbättra situationen? Svaren är många och det finns 
självklart ingen enkel lösning. Ska samhället kunna fungera på samma sätt som det gör idag är 
det effektiviseringar inom alla områden som krävs. Matproduktionen är den största källan till 
utsläpp av växthusgaser, markanvändning och vattenanvändning och därför kan en lösning 
vara att ny teknik utvecklas som på ett hållbart sätt kan effektivisera den produktion vi har 
idag (Rockström och Klum, 2011). En del i detta är också att förändra sättet vi använder våra 
städer. Urbaniseringen är idag ett faktum som är viktigt att anpassa städer till, och beräkningar 
visar att år 2050 kommer 70 % av världens befolkning att bo i städer (FN, 2012). Detta ställer 
stora krav på världens tätbefolkade områden. Eftersom så stor del av befolkningen kommer bo 
på mindre yta är det också ifrån städer störst påverkan på miljön kommer att ske (FN, 2009). 
Detta innebär att det också är i städer det blir allt mer viktigt att utnyttja hållbara lösningar.  

Genom att titta på de utmaningar kring matproduktion som mänskligheten nu står inför är det 
tydligt att förändringar måste ske för att jordens befolkning ska kunna försörjas med mat även 
i framtiden. För att göra detta möjligt krävs en matproduktion som är hållbar både ur ett 
globalt, regionalt och lokalt perspektiv där även aspekter som ekonomisk, ekologisk och 
social hållbar utveckling vägs in. Att utföra denna förändring kommer att kräva utveckling av 
nya tekniska lösningar tillsammans med starka incitament för att förändra hur det ser ut idag. 
Stadsodling är ett område som verkligen är på frammarsch, vilket är sammankopplat med 
många av de hållbarhetsaspekter som idag är viktiga för att säkra framtidens matproduktion. 

 

Syfte, mål och frågeställning 

Denna rapport ska undersöka hur byggnadsintegrerade stadsodlingar är kopplade till 
hållbarhet i Afrika och Nordamerika. Om stadsodlingar är hållbara och i så fall på vilket sätt 
kan de bidra till hållbar utveckling ska undersökas. Syftet är vidare att undersöka vilka 
prioriteringar av begreppet hållbarhet som är viktiga vid olika förutsättningar för odlingar. De 
förutsättningar som ska undersökas är främst utifrån verksamhetsform och geografiskt läge i 
form av klimat och befolkning. Utifrån dessa punkter ska undersökas om byggnadsintegrerade 
stadsodlingar som fenomen kan bidra till olika dimensioner av hållbarhet på de två 
kontinenterna och därmed vara ett sätt att göra städers matkonsumtion mer hållbar. Vilken 
verksamhetsform och prioritering av hållbarhetsaspekter som är lämplig utifrån de 
geografiska förutsättningarna ska sedan diskuteras. 

Byggnadsintegrerade odlingar finns i flera delar av världen där helt olika förutsättningar 
råder. I vissa områden är klimatet varmt året om medan det i andra delar är kallt delar av året. 
Olika länder har också olika förutsättningar gällande ekonomi och inblandning av finansiella 
medel och olika förutsättningar innebär också olika syn på vad en hållbar utveckling är. 
Vilken påverkan sådana skillnader i förutsättningar har på kopplingen till hållbarhet är det 
som ämnas undersökas i detta arbete för att se vad som bidrar till att göra en odling kopplad 
till en byggnad hållbar. 
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Rapporten syftar till att undersöka den nuvarande situationen, vilken sedan kan utvärderas och 
analyseras för att förbättra ett framtida arbete mot hållbarhet i städer.  

Utifrån detta syfte har följande frågeställning utformats: Hur skiljer sig prioriteringen av 
olika dimensioner av hållbarhet vid olika förutsättningar för urbana byggnadsintegrerade 
odlingar i Afrika och Nordamerika? 

 

Bakgrund 
Odling i nära anslutning till städer har funnits under lång tid och har över åren stått för en 
betydande del av städers matförsörjning. Problem uppstår sedan då städerna hela tiden växer. 
Mark som ligger i utkanten av städer blir allt mer attraktiv att exploatera och marken används 
istället till att bygga bostäder på. Detta gör att bra, odlingsbar mark inte går att utnyttja för 
matproduktion. Samhället har i takt med detta blivit allt mer globaliserat, och matvaror från 
andra sidan jorden är ingen ovanlighet. Mat fraktas ofta långa sträckor och allt fler boende i 
städer får mindre kontakt med maten de äter.  

Det finns många anledningar till att stadsodlingar blir allt mer populära, men framför allt är 
det för att det är ett så enkelt och greppbart koncept. Vem som helst kan odla tomater på sin 
balkong eller plantera örter i sin trädgård. Mat är också något som är relevant för alla vilket 
också gör det till en mer accepterad förändring i en stad. För att få en produktion av mat krävs 
odlingar som är stora till ytan, och dessa ytor är inte alltid lätta att hitta i en stad då den hela 
tiden förtätas och byggs ut. Lösningen för att odla kan därför ligga i att utnyttja byggnader för 
odling. I en stad finns många tak som skulle lämpa sig för att anlägga en odling eller placera 
ett växthus på, och byggnader kan få ut fördelar av att ha en odling i anslutning till sig.  

Att utnyttja tak till odling gör att påverkan på och ifrån odlingen skiljer sig en del från 
stadsodling i parker eller andra öppna ytor. En relevant del i att koppla en odling till en 
byggnad är att energibesparingar kan göras. Enligt Specht m fl (2013) har studier visat att ett 
växthus på ett tak kan minska uppvärmningsbehovet i byggnaden med 41 %, och en öppen 
odling kan minska uppvärmningsbehovet med upp till 15 % beroende på utformning och 
storlek. Detta beror på att odlingen då bildar ett isolerande lager som minskar värmeförluster. 

En friliggande odling på ett tak hjälper också till att minska hårda ytor i staden, vilket då 
bidrar till att hantera dagvatten och minska bullernivåer. Att ha en odling i en stad innebär 
dock inte bara fördelar. Problem som kan uppkomma med stadsodlingar är att partiklar och 
gifter ifrån verksamheter i staden kan komma att påverka odlingen. Gifter kan ackumuleras i 
odlingsmediumet om inte detta uppmärksammas. Detta problem minskar då en odling 
förläggs flera våningar upp i luften eftersom partiklarna med störst hälsorisk är tungmetaller. 
Dessa har en hög densitet i förhållande till luft, vilket gör att de inte når upp till odlingarna i 
samma utsträckning (Brooklyn Grange, 2014). 

Då en odling anläggs på ett tak krävs det ofta innovativa metoder för att göra systemet så 
effektivt som möjligt. Många metoder finns, och några av dem är att använda alternativa 
odlingsmedium till jord. Exempel på detta är att använda vattenburna eller luftburna system, 
vilka kallas hydroponics och aeroponics (Turner, 2014). Hydroponics är alltså ett vattenburet 
odlingssystem där vatten med lösta näringsämnen används som odlingsmedium istället för 
jord. Det ger fördelar i och med att vatten kan återanvändas och utnyttjas mer effektivt, och ge 
besparingar i vattenanvändning. Även näringsämnen hålls kvar i systemet och spolas inte 
bort, vilket är fallet vid odling i jord. Odling i vatten ger också nya möjligheter i vilka platser 
som går att utnyttja för odling. På många platser är jord och markyta en begränsad resurs, och 
kan odling då ske utan att jord ökar potentialen. Även byggnader som ger begränsningar i vikt 
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på odlingen kan utnyttjas med denna metod. Odling kan också ske snabbare då grödorna inte 
behöver använda energi och näringsämnen till att utveckla rotsystem och har en mer direkt 
tillgång till dessa ämnen (Turner, 2014). En nackdel med denna metod är att näringsämnen 
måste vara lösta i vattnet, vilket gör att konstgödsel måste användas till systemet (Lufa Farms, 
2014). 

En annan variant på hydroponics är istället ett luftburet system, då kallat aeroponics. 
Grödornas rötter hänger då fritt i luften, och vatten blandat med näringsämnen sprayas på 
rötterna. Detta för att ge rötterna en ökad tillgång till syre (Turner, 2014).  

Det finns många olika varianter på stadsodlingar, och även verksamhetsformen skiljer sig åt 
mellan odlingarna. Vilken verksamhetsform en odling har påverkar dess användning och 
vilken sorts vinst som kan erhållas ur odlingen. Enligt Fiveborough Farm (2014) kan odlingar 
delas in i fyra olika verksamhetsformer: Institutionella odlingar, kommersiella odlingar, 
community gardens och community farms.  

Institutionella odlingar är odlingar som är kopplade till skolor, sjukhus, fängelser eller kyrkor. 
Det primära målet med dessa trädgårdar är ofta inte direkt kopplat till produktion av mat, utan 
de har andra syften så som rekreation, social nytta och hobbyverksamhet. I anslutning till en 
skola kan en sådan här odling finnas i utbildningssyfte, medan det i anslutning till ett sjukhus 
kan finnas i form av rekreation. Matproduktionen blir en sekundär nytta och de sociala 
aspekterna är viktigast (Fiveborough Farm, 2014). 

Kommersiella odlingar är odlingar vars syfte är att ha hög produktion av mat som sedan kan 
gå till försäljning. Effektiv odling är viktigt här. Dessa odlingar drivs som företag med 
vinstdrivande verksamhet. Sådana odlingar finansieras ofta privat (Fiveborough Farm, 2014). 

Community gardens är odlingar som drivs ideellt av boende i området. Syftet med dessa 
trädgårdar är ofta matproduktion för eget bruk och möjligtvis till småskalig försäljning. Det är 
ofta många inblandade i en sådan odling och den kan antingen vara uppdelad i mindre delar 
där alla har varsin del att ta hand om eller en gemensam yta som sköts gemensamt. Odlingen 
sker ofta på allmän mark i staden och finansiärerna är alltså de som själva odlar (Fiveborough 
Farm, 2014). 

Community farms är större odlingar som ofta drivs av en icke vinstdrivande organisation som 
kan drivas i syfte av att exempelvis utbilda befolkning i hur odling och matproduktion går till. 
De kan även ha andra syften så som att ge social stabilitet eller en mer involverad befolkning 
(Fiveborough Farm, 2014). 

 

Metod och avgränsningar 
Avgränsningar i arbetet 

Odlingar kopplade till byggnader i städer är det som avgränsas till i denna rapport. Odling på 
byggnader är endast en del av stadsodling och kan ses som ett komplement till övrig stadsnära 
odlingskultur. Dock är skillnaden i preferenser för odlingar kopplade till hus annorlunda än de 
för markbelagda odlingarna vilket gör att odlingar kopplade till hus undersöks separat i 
förhållande till annan odling. Vad som är en byggnadsrelaterad odling definieras enligt Specht 
m fl (2013) som takodlingar, växthus på tak, inomhusodlingar och vertikala odlingar i form av 
växthus i flera våningar. Det är också dessa varianter som kommer att utgås ifrån i denna 
rapport. Takodlingar är de som är vanligast och har använts under längst tid, men övriga 
varianter är på framväxt runt om i världen (Specht m fl, 2013). 
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Odlingarnas funktion är begränsade till sådana där produktion i form av odling av mat är 
aktuell. Andra former av odlingar finns också representerade i urbana miljöer, exempelvis 
finns det även odlingar av blommor och det finns olika varianter av djurhållning. Odling av 
blommor har ofta inte samma syften som odling av mat och de har inte koppling till de olika 
delarna av hållbarhet på samma sätt. Djurhållning undersöks inte heller då detta kräver andra 
resurser än vad odling av mat gör.  

De typer av stadsodling som undersöks i rapporten är kommersiella odlingar, institutionella 
odlingar och community farms. Till odlingstypen community farms läggs även community 
gardens in, detta för att syftet med dessa typer av odlingar är liknande.  

Hållbar utveckling definieras i denna rapport utefter den definition som kommer från 
Brundtlandsrapporten och kommer att utgå ifrån dimensionerna ekologisk hållbarhet, 
ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet (Se avsnitt Hållbar utveckling). 

Afrika och Nordamerika är de kontinenter som valts för studien, och detta beror på att dessa 
två kontinenter skiljer sig i många av de aspekter som ska undersökas. Klimatet skiljer sig och 
befolkningsbilden ser olika ut. Afrika klassas som ett mindre utvecklat område samtidigt som 
Nordamerika klassas som mer utvecklat (FN, 2012). Dessa kontinenter har alltså valts för att 
tydligare se om skillnader i hållbarhetsarbetet uppstår då sådana förutsättningar skiljer sig.  

 

Metod 

För att svara på frågorna kopplade till denna rapport delades arbetet upp i delmoment. Delarna 
består i att hållbar utveckling definierades för rapporten till att utgå ifrån 
Brundtlandsrapporten och hur de tre dimensionerna ekologisk, social och ekonomisk 
hållbarhet beskrevs. Hållbar utveckling kopplad till stadsodlingar undersöktes med hjälp av 
rapporten Urban agriculture of the future: An overview of sustainability aspects of food in 
and on buildings (2013) av Kathrin Specht m.fl där en undersökning kring vilka 
hållbarhetsaspekter som var vanligast förekommande i litteratur gjordes. Utifrån resultaten i 
artikeln valdes tre av de vanligast förekommande hållbarhetsaspekterna från var och en av de 
ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna för att kunna undersöka exempel på 
stadsodlingar utifrån dessa kriterier. 

En litteraturstudie kring de två kontinenternas olika förutsättningar gjordes för att senare 
kunna undersöka hur prioriteringar görs utifrån klimat, ekonomi och befolkning. Här valdes 
att fokusera på de förutsättningar som påverkar odling i stor utsträckning gällande ekologiska, 
ekonomiska och sociala aspekter. Detta för att sedan kunna se om stadsodling kan öka stadens 
hållbarhet trots olika prioritering och utformas på skilda sätt i de båda världsdelarna för att 
uppnå ett hållbart resultat.  

Exempel på odlingar togs fram där prioriteten var att hitta tre i varje världsdel med olika 
verksamhetsformer. Syftet med att undersöka dessa odlingar var att ge en bredare och 
verklighetsförankrad bild i hur byggnadsintegrerade stadsodlingar används idag. Utifrån detta 
kunde sedan funktion och hållbarhetsprioriteringar undersökas. Odlingarna undersöktes 
utifrån de nio hållbarhetsaspekterna som tagits fram och detta sammanställdes i en översiktlig 
tabell. Denna tabell bedömdes sedan till en kvalitativ tabell utefter egen bedömning för att 
kunna utvärderas tillsammans med de två kontinenternas förutsättningar. 
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Metod för litteraturstudie kring Afrika och Nordamerika 

Förutsättningar för byggnadsintegrerad stadsodling i Afrika och Nordamerika undersöktes 
med hjälp av en litteraturstudie kring de båda kontinenterna. Förutsättningar för odling 
begränsades till att innefatta undersökningar om kontinentens klimat, befolkning och 
befolkningsutveckling, samt nuvarande utgångspunkt för stadsodlingar i form av tillgång till 
vatten, markanvändning, och sociala frågor. 

För att undersöka kontinenternas tillstånd användes till stor del information om den globala 
populationen från FN, World Population Prospects 2012, men också litteratur så som 
vetenskapliga rapporter och böckerna Urban Food Revolution (2011) av Peter Ladner och 
Environmental Science: Pearson New International Edition - Towards a sustainable future 
(2013) av Richard T. Wright och Dorothy F. Boorse. 

 

Metod vid undersökning av exempel 

Vid val av vilka aspekter som ska undersökas används artikeln Urban agriculture of the 
future: An overview of sustainability aspects of food in and on buildings (2013) av Kathrin 
Specht m.fl som grund. I denna artikel undersöks vilka hållbarhetsaspekter som ofta kopplas 
ihop med odlingar integrerade med byggnader. De kommer fram till att hållbarhetsfrågorna 
kan delas upp i att vara ekonomiska, sociala och miljömässiga, i enlighet med 
Brundtlandsrapporten. Under dessa finns sammanställda kriterier som är kopplade till 
hållbarhet. Utifrån de tre övergripande områdena kring hållbarhet valdes att undersöka 
byggnadsintegrerade stadsodlingar utifrån tre aspekter från var och en av dessa grupper. De 
hållbarhetsaspekter som valdes att undersökas är: 

Ekologiska aspekter:  

• Vattenanvändning 

• Energianvändning 

• Odlingsmedium och näringsämnen 

Sociala aspekter: 

• Matsäkerhet 

• Utseende och design  

• Sysselsättning 

Ekonomiska aspekter: 

• Konstruktion och anläggning  

• Finansiering 

• Drift 

En beskrivning av dessa följer i nästa avsnitt. 

Med hjälp av dessa hållbarhetsaspekter undersöktes exempel på byggnadsintegrerade 
stadsodlingar i Afrika och Nordamerika, med utgångspunkt i att hitta exempel på odlingar 
med verksamhet i form av institutionella odlingar, företag, och community gardens (för en 
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beskrivning av verksamhetsformerna, se avsnittet Bakgrund). Denna undersökning skedde i 
form av litteraturstudier där främst rapporter, artiklar och hemsidor.  

 

Beskrivning av hållbarhetsaspekter 

Ekologiska aspekter 

Vattenanvändning: Hur vattenanvändningen fungerar är en viktig del i att göra en odling 
hållbar. Vid undersökning av detta kriterie är målet att se om någon tanke lagts bakom 
vattenanvändningen och vilka åtgärder som vidtagits för att påverka den. En utmaning 
människan nu står inför är att hantera de ökade flödena av färskvatten. Färskvatten är en 
resurs som det är begränsat av på jorden (Rockström och Klum, 2011). Vatten används 
överallt och är ett krav för överlevnad på planeten, och överanvändningen av det har gjort att 
många floder, våtmarker och sjöar torkat ut. Grundvattennivåerna sänks och vatten blir allt 
svårare att få tag på i torra områden. Vattenbristen kan tillslut leda till stora problem för 
jorden och dess invånare genom att nederbördsmönster och luftströmmar rubbas. En stor del 
av det vatten som används idag är till konstbevattning och matproduktion. Kan 
vattenanvändningen inom detta område minska skulle det ge positiva effekter på många 
platser runt om i världen. Färskvatten är relevant både ur ett globalt och ett regionalt 
hållbarhetsperspektiv. Med detta menas att vattenanvändningen ger en påverkan på jorden 
oavsett var användningen sker. Även globala vattenströmmar påverkas av den regionala 
användningen vilket kan påverka klimat, nederbörd och vattennivåer. Regionalt kan en för 
stor vattenanvändning sänka grundvattennivåer eller torka ut floder våtmarker (Rockström 
och Klum, 2011). 

Energianvändning: Energianvändning är starkt kopplat till klimatförändringar (Wright och 
Boorse, 2013). Med denna del av hållbarhet undersöks om odlingen kräver någon tillsats av 
energi och om möjligt om odlingen i sig har någon energibesparande effekt på byggnaden den 
är kopplad till. Eftersom energi ofta kommer ifrån fossila bränslen och därmed genererar stora 
utsläpp av koldioxid är energibesparande åtgärder relevanta ur ett miljömässigt men också ett 
ekonomiskt perspektiv. Energiproduktionen världen över behöver minska samtidigt som den 
behöver övergå till att innehålla mer förnybara energikällor. IPCC, FN:s klimatpanel, släppte i 
slutet av år 2013 och början av 2014 en femte klimatrapport som säger att utsläppen av 
koldioxid måste minska kraftigt för att vi ska kunna undvika stora katastrofer i framtiden. Den 
upplyser om att tekniken finns, men den kommer att behöva utnyttjas i omfattande 
utsträckning för att ändra på de stigande halterna av växthusgaser (IPCC, 2014). Fortsätter 
utsläppen av koldioxid som de gör idag kommer jordens medeltemperatur öka, och vilka 
effekter detta kommer att ge går inte att förutsäga exakt. Antagligen kommer stabiliteten i 
klimatet att minska, vilket leder till ökade temperaturskillnader på jorden, översvämningar, 
stormar och torka. Fler områden på jorden kommer att bli obeboeliga och det kommer bli 
sämre förutsättningar för människan på jorden. Även detta är en aspekt av hållbarhet som kan 
ses ur ett globalt perspektiv (Rockström och Klum, 2011). 

Odlingsmedium och näringsämnen: Vilket odlingsmedium som används vid odlingen 
påverkar hur näringsämnen kan användas, återanvändas och utnyttjas. Näringsämnen behövs 
för att odling ska kunna ske och denna måste komma någonstans ifrån. Olika odlingsmedium 
fungerar på olika sätt och detta kriterie ska undersöka om någon hänsyn tagits till 
återanvändning av näringsämnen och vilken sorts gödningsmedel som används. En ökad 
användning av konstgödsel leder till att marker och sjöar utsätts för övergödning vilket förstör 
miljöer och biotoper för viktiga ekosystem. Näringsämnen i konstgödsel utvinns också ur 
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berggrund. Det är en ändlig resurs som inte är förnybar, vilket gör att en överanvändning kan 
göra att den framtida användningen av näringsämnen begränsas (Rockström och Klum, 2011). 
Den påverkan konstgödsel ger kan ses som regional påverkan då övergödning sker i områden 
i anslutning till utsläppskällan. Brytning av näringsämnen från icke förnybara källor är 
däremot ett globalt problem (Wright och Boorse, 2013). 

Sociala aspekter 

Matsäkerhet: Matsäkerhet innebär att människor har en stabil och säker tillgång till bra och 
näringsrik mat till en rimlig kostnad (Beach, 2013). Detta kriterie menar alltså att undersöka 
om odlingen bidrar till en ökad matsäkerhet och en stabilitet i tillgången av näringsrik mat i 
staden den befinner sig i.  Då matsäkerhet också är en fråga om priser på maten är det relevant 
att undersöka hur odlingens skörd används. Eftersom befolkningen och den globala välfärden 
ökar krävs också en ökad matproduktion för att antalet människor som lever i fattigdom och 
svält inte ska öka. Med en konstant växande befolkning och därmed en ökad brist på 
livsmedel har matpriserna på många grödor ökat under kort tid. Detta påverkar befolkning 
över hela världen då priserna på dessa livsmedel går upp. Främst drabbas de fattigare delar av 
världen där födan består av ett mer begränsat antal livsmedel (Ladner, 2011). Matsäkerhet är 
en global fråga som också kan ses som regional i detta fall då odlingar i städer framförallt 
producerar mat till den egna staden. 

Utseende och design: Med denna aspekt menas att undersöka hur odlingarna kan uppfattas 
och om de genererar en mer tilltalande miljö i staden. Det undersöks om odlingen ger en ökad 
tillgång till grönytor för invånarna i staden och om designen och utseendet ökar trivseln och 
välmåendet. Gröna ytor är ett viktigt inslag i en stadsmiljö för att göra den mer tilltalande och 
ge utrymme för rekreation och naturupplevelser (Boverket, 2014). 

Sysselsättning: Sysselsättning eller arbete i någon form faller egentligen inom ramen för både 
ekonomiska sociala hållbarhetsaspekter. Här anses de ingå i sociala dimensionen av hållbarhet 
då det både kan innefatta förvärvsarbete, men också vara en fritidssysselsättning eller 
rekreation för människor boende i städer. Med denna aspekt avses att undersöka om odlingen 
tillhandahåller sysselsättning i någon form och på vilket sätt. Sysselsättning och arbete är en 
viktig del i att göra ett samhälle socialt hållbart då en inkomst leder till social stabilitet med 
ökade möjligheter på många andra plan, som trygghet i och med boende, tillgång till mat och 
rent vatten. Finns det arbete för stadens invånare ökar också de ekonomiska möjligheterna för 
staden, och detta bidrar till en ekonomisk tillväxt, vilket på ett tydligt sätt är kopplat till 
fattigdom, svält och välstånd (Wright och Boorse, 2013). Denna aspekt handlar främst om 
social hållbarhet på lokal nivå, men den ger också effekter på den regionala ekonomiska 
tillväxten. 

Ekonomiska aspekter 

Konstruktion och anläggning: Då byggnadsintegrerade odlingar ska anläggas är det ofta de 
anläggs i anslutning till befintliga byggnader. Här undersöks vilken konstruktion odlingen har, 
då detta är starkt kopplat till vilken investering som krävs för anläggningen av odlingen. Detta 
innefattar bland annat om byggnaderna odlingarna kopplats till krävt några åtgärder inom 
konstruktion för att klara de ökade påfrestningar som tillkommer med en odling. Undersöker 
även vilken form av anläggning odlingen består av och vilket förarbete som krävts. Beroende 
på odlingens storlek och utseende finns olika krav för att byggnaden ska klara av de 
påfrestningar som odlingen medför. Den måste klara av tyngden ifrån odlingen och det måste 
också finnas ett skydd för fukt och grödornas rotsystem. Hur stor investeringskostnaden är 
påverkar till stor del hur stora möjligheter det finns att använda byggnadens tak för odling. Är 
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kostnaderna stora begränsar det dessutom användandet till verksamheter med tillräckliga 
startkapital, vilket försämrar tillgängligheten (Specht m.fl, 2013). 

Finansiering: Finansieringen som undersöks innebär främst hur själva anläggningen av 
odlingen finansierades och om det senare krävts någon ytterligare finansiering för utveckling 
eller utbyggnad av verksamheten. Hur en odling finansieras är relevant då detta visar vilken 
form av odling som är intressanta att finansiera och vilka syften de då har. Det är också 
relevant för att se vilka begränsningar finansieringen kan ge. Finns inte finansieringen är det 
inte möjligt att anlägga en odling, så detta är en förutsättning för att odling ska kunna ske från 
början (Specht m.fl, 2013).   

Drift: Här undersöks om verksamheten har några intäkter och om dessa är tillräckliga för att 
odlingen ska gå runt ekonomiskt. Vad odlingen får intäkterna ifrån och vad den har för delar 
undersöks här. För att en odling ska vara ekonomiskt hållbar krävs att den går med tillräcklig 
vinst för att täcka de utgifter verksamheten har. I annat fall krävs en stabil finansiering från 
annat håll, exempelvis om odlingen endast är en del av en större verksamhet. 

 

Hållbar utveckling 
Bakgrund om hållbarhet 

Begreppet hållbar utveckling fick sin internationella spridning då det användes i FNs rapport 
Our common future från 1987, som skrevs av World Commission on Environment and 
Development. Denna rapport kallas för Brundtlandsrapporten efter ledaren för kommissionen 
och den handlar om möjligheterna att på olika sätt göra människans utbredning och utveckling 
hållbar. Här uttrycktes en definition av hållbar utveckling som blivit en använd och allmänt 
känd definition för ämnet. I rapporten står att: Hållbar utveckling är utveckling som 
tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose 
sina behov (FN, 1987). Brundtlandsrapporten var den rapport som sedan låg till grund för 
Agenda 21, vilket är ett globalt handlingsprogram för det tjugoförsta århundradet där mål och 
riktlinjer satts upp för att nå en hållbar utveckling (Nationalencyklopedin, 2014). Agenda 21 
antogs av 180 länder vid en FN-konferens i Rio De Janeiro år 1992 och har sedan dess legat 
till grund för det globala arbetet mot en hållbar utveckling (Nationalencyklopedin, 2014).  

Denna definition är omdiskuterad, till stor del för att den anses vara för ospecifik för att säga 
något konkret om hur hållbar utveckling ska appliceras i verkligheten. Svårigheterna uppstår i 
att området kring hållbar utveckling så otroligt brett och sträcker sig över så många 
världsdelar, branscher och människor att det är svårt att definiera begreppet på ett mer 
specifikt sätt. Många definitioner finns på hållbar utveckling och många av dem försöker 
täcka in hela begreppet på samma gång. Om det finns någon definition som faktiskt gör detta 
är dock inte alla överens om, och anledningen till detta är antagligen att vad som ska 
innefattas i en definition beror ofta på vad författaren själv har för bakgrund. Det blir svårt att 
enas om en enda definition om vad hållbar utveckling är eftersom det ska kunna appliceras på 
så många sätt. Att det inte finns en självklar definition på begreppet har både positiva och 
negativa effekter. Problem uppstår i att området inte begränsas på något sätt utifrån 
definitionen leder detta ibland till att det mest optimalt hållbara alternativet i en 
beslutssituation kan vara svårt att nå eller definiera.  

Hållbar utveckling är ett begrepp som kan kopplas ihop av tre dimensioner av hållbarhet (FN, 
2014). De tre dimensionerna är ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social 
hållbarhet och dessa tre behöver fungera tillsammans för att uppnå hållbarhet. Tillsammans 
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går det att beskriva de tre dimensionerna som att utvecklingen ska ske så att den globala 
välfärden ökar men utan att äventyra ekologiska system.  Att sammanlänka de tre 
dimensionerna kan vara svårt att uppnå i många fall då de olika dimensionerna kan drivas av 
intressen i konflikt med varandra. Ekonomisk tillväxt leder exempelvis ofta till ökade 
koldioxidutsläpp, vilket då påverkar den ekologiska dimensionen negativt (Wright och 
Boorse, 2013). Även om en sammanvägning av de tre delarna är svår är den ändå viktig att 
göra för att uppnå en hållbar utveckling på lång sikt (World Bank, 2014). 

 

Beskrivning av de olika dimensionerna av hållbarhet 

Hållbar utveckling består alltså av tre olika dimensioner som är social hållbarhet, ekonomisk 
hållbarhet och ekologisk hållbarhet. För att utveckling ska vara hållbar krävs fokus på alla tre 
dimensionerna och att alla dessa tre är uppfyllda, vilket också betonades då Agenda 21 antogs 
(Nationalencyklopedin, 2014).  

Ekologiska dimensionen av hållbarhet innebär att hänsyn tas till ekologiska system så som 
ekosystemtjänster, resiliens, biologisk mångfald och jordens möjlighet att fortsätta producera 
så som den gör idag. Biologiska system ska fungera på ett sätt som gör att de kan fortsätta 
fungera för framtida generationer, och att jorden ska stanna i det stabila tillstånd den är i idag. 
För att använda jorden på ett hållbart sätt har svenska forskare tagit fram ett ramverk för hur 
olika resurser kan utnyttjas på jorden och gränser för vilket manöverutrymme människan har 
för att alla nödvändiga funktioner ska fortsätta att fungera. Dessa kallas för de planetära 
gränserna och innefattar klimatförändringar, ozonskiktet, havsförsurning, vattenanvändning, 
markanvändning, biologisk mångfald, kväve-och fosforcyklerna, aerosoler och kemiska 
föreningar (Rockström och Klum, 2011). Ekologisk hållbarhet hänger starkt samman med 
både sociala och ekonomiska frågor, vilket tydliggjordes av Brundtlandsrapporten (1987).  

Den ekonomiska dimensionen som del i hållbarhetsbegreppet innebär att ekonomisk tillväxt 
ska ske, men på ett sådant sätt att de resurser som finns tillgängliga hushålls med och utnyttjas 
på ett sådant sätt att de också kommer finnas tillgängliga för framtida generationer. 
Ekonomisk tillväxt är kärnan i hur det ekonomiska systemet ser ut idag, och det är något som 
alla ekonomier strävar efter (Wright och Boorse, 2013). Ekonomisk hållbarhet kan dock 
innebära mer än tillväxt i ett ekonomiskt system. En viktig del i ekonomisk tillväxt innebär 
ekonomisk hållbarhet i form av privatekonomisk ekonomi så som tillgångar eller omkostnader 
för en specifik verksamhet eller del av en befolkning. Både social hållbarhet och ekologisk 
hållbarhet hänger på ett starkt sätt ihop med ekonomisk tillväxt och då vilka effekter den ger 
på sociala och ekologiska system. Några exempel på detta är att sjukdomar kopplade till 
sanitära problem så som förorenat vatten eller sophanteringsproblem har setts minska då 
inkomstnivåerna stiger. En ökad ekonomisk tillväxt kan också ge effekter som ökade utsläpp 
av föroreningar och koldioxid. Föroreningarna kan sedan minska då detta uppmärksammas, 
men de ökade utsläppen av koldioxid ökar ändå i takt med den ekonomiska tillväxten i de 
flesta fall (Wright och Boorse, 2013). Ekonomisk hållbarhet kopplad till stadsodlingar innebär 
att kostnader, intäkter och finansiering blir viktiga. Detta är en del av det ekonomiska 
systemet och det kan då avgöras huruvida de ekonomiska aspekterna kan bidra till hållbarhet.  

Den sociala dimensionen av hållbarhet handlar om den globala välfärden, där rättvisa, 
rättigheter och välstånd är viktiga delar. Social hållbarhet hänger ihop med ekonomiska 
hållbarhetsaspekter då välfärden i princip ökar då den ekonomiska tillväxten gör det. Sociala 
aspekter av hållbarhet utgår egentligen ifrån människans behov och att de är tillfredsställda, så 
som de basala behoven av mat, rent vatten och skydd. Några exempel på hur detta kan mätas 
är genom Human Development Index, där förväntad livslängd, förväntad utbildningsnivå och 
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inkomst vägs samman för att ge en översiktlig bild som kan jämföras mellan länder och 
områden (UNDP, 2014), eller genom FN:s milleniemål. Milleniemålen är åtta mätbara mål 
som syftar till att förbättra förutsättningarna för de fattiga i världen (Millenniemalen.nu, 
2014). Men det är inte bara de basala behoven som innefattas i den sociala dimensionen av 
hållbarhet. Det finns också andra mer specifika delar och det kan appliceras på många olika 
sätt. Sociala aspekter av hållbarhet handlar även om att möta människors övriga behov. Det 
innebär social stabilitet i form av en inkomst och arbetstillfällen, det innebär möjlighet till 
rekreation och kulturella upplevelser samtidigt som det krävs trygghet i form av matsäkerhet 
och rent vatten. Då stadsodlingar kopplas till social hållbarhet innebär det att både basbehov 
och mer specifika behov blir relevanta att ta upp. Dessa kan vara allt från matsäkerhet, 
arbetstillfällen, vattenanvändning till tillgång till rekreationsområden och ett bättre klimat i 
staden (Ladner, 2011).  

 

Resultat 
Förutsättningar i Nordamerika 

Förutsättningar för byggnadsintegrerad stadsodling i Nordamerika består i bland annat klimat, 
befolkning och markanvändning. Området som här kallas för Nordamerika är taget utifrån hur 
FN definierar detta område. Området innefattar USA, Kanada, Grönland, Bermuda och Saint 
Pierre and Miquelon (FN, 2012).  

Klimatet skiljer sig mellan olika delar av kontinenten, men det är ändå relativt stabilt över 
stora ytor. I de norra delarna klassas klimatet som kallt, medan det i de sydligare delarna 
klassas som tempererat vilket innebär att Nordamerika har fyra årstider med 
temperaturskillnader mellan sommar och vinter (Nationalencyklopedin, 2014). Kalla 
luftmassor från norr kan ofta tränga långt söderut, och varm tropisk luft kan ibland tränga så 
högt upp som till södra Kanada. Detta ger stora variationer i temperatur och nederbörd under 
året i stora delar av kontinenten. Krockar mellan luftmassor innebär också att stormar och 
cykloner kan fortplanta sig i området, vilket medför hårda väderförhållanden och ibland stora 
nederbördsmängder (Nationalencyklopedin). Generellt kan sägas att klimatet är torrt i de inre 
delarna av kontinenten medan det på kusterna kommer mer nederbörd. Det går normalt inte 
att odla utomhus under hela året, men odlingssäsongens tid varierar med temperaturen. Även 
nederbörden varierar över året, men på de flesta platser regnar det under den period som 
odling kan ske (Nationalencyklopedin, 2014). 

På denna kontinent bor 355 miljoner invånare år 2013 (FN, 2013). Invånarantalet förväntas 
öka till 395 miljoner fram till 2050, vilket gör att befolkningen kommer att ligga på en relativt 
stabil nivå med en ökning som är ganska liten i förhållande till andra delar av världen (FN, 
2013). År 2011 bodde 80 % av befolkningen i städer, vilket förväntas öka till 90 % år 2050 
(FN, 2012). Medelåldern ligger på 37.7 år och den förväntas öka till 40.9 år. Detta kan 
jämföras med genomsnittet för världens befolkning som är 29.2 år år 2013 (FN, 2013) 

Eftersom Nordamerika inte är så tätbefolkat finns det relativt stora ytor av mark som består av 
skog och naturmarker. Den jordbruksmark som finns är utnyttjad till sin gräns och arealerna 
utökas då produktionstakten inte längre hänger med. Många av de marker som används till 
jordbruk utsätts för erosion, det vill säga att jord spolas bort ifrån fälten (Ladner 2011). Detta 
leder till en förkortad livslängd på åkrarna med en ökad användning av konstgödsel, vilket i 
sin tur ökar övergödningen i närliggande vattendrag. Jordbruksmarker försvinner också till 
förmån för utveckling av de urbana miljöer som hela tiden expanderas. Jordbruksmark i nära 
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anslutning till städer omvandlas till bebyggd mark då städerna ökar i storlek och ny mark 
behöver exploateras (Ladner, 2011).  

Trots det kallare klimatet och regnmängderna är färskvatten är en begränsad resurs i 
Nordamerika. Då nederbörden sker främst vid den nordvästra och den sydöstra kusten innebär 
detta att stora områden ändå har begränsat med färskvatten (Nationalencyklopedin). Här krävs 
konstbevattning för att jordbruket ska kunna ha en tillräckligt hög produktion. Detta vatten tas 
ifrån dammar, floder eller brunnar, och en överanvändning gör att den tillgängliga 
vattenmängden hela tiden minskar. En naturlig grundvattensreservoar som ligger under de 
centrala delarna av USA är en källa för bevattning till 20 % av Nordamerikas jordbruksmark. 
Denna överanvänds kraftigt på så sätt att nytt vatten inte kan fyllas på i tillräckligt snabb takt 
för att motverka det som pumpas ut i form av bevattningsvatten och därmed bibehålla 
volymen (Ladner, 2011). Även floder och dammar byggda i anslutning till dem används i stor 
utsträckning till konstbevattning. Detta har lett till att flödena i flera floder i Nordamerika 
minskat kraftigt, och vissa leder inte längre ut till havet. Coloradofloden i USA är en av de 
floder där detta har hänt. Floden är en viktig källa till färskvatten för flera städer i de 
sydvästra delarna av Nordamerika och används för bevattning i de torra områdena den 
passerar. Detta har gjort att floden nu inte längre når fram till sitt utlopp (Rockström och 
Klum, 2011).  

Ekonomin i Nordamerika kan ses som stabil och enligt FN kan Nordamerika klassas som en 
mer utvecklad kontinent (FN, 2013). Detta innebär att området har en väl utvecklad ekonomi 
med en stabil ekonomisk tillväxt. Matpriserna har legat på en låg nivå under långa perioder 
och levnadsstandarden är generellt hög. Sedan finns det också osäkerheter och nedgångar i 
ekonomin som påverkar den negativt under perioder, vilket också har påverkat stadsodlingars 
relevans för matproduktion. Exempelvis har egen odling i perioder av krig skyddat från allt 
för höga livsmedelspriser, och detta är den främsta anledningen till att stadsodlingar anlades 
från början i Nordamerika.  

I Nordamerika är matsäkerheten inget problem. Matvaror från hela världen finns i alla butiker 
och leveranser av mat kan ske flera gånger om dagen. Stora lager hålls och det är sällan 
invånare i Nordamerika påverkas av att någon produkt stiger i pris då det alltid finns alternativ 
att tillgå (Ladner, 2011). Infrastruktur för livsmedel är välutvecklad och det går alltid att få tag 
på färska varor. På grund av långa transporter av livsmedel är det vanligt att stora delar av 
maten blir dålig på vägen eller att den efter att ha legat i butiken för länge måste slängas. 
Svinnet är stort och utgör en viktig andel av den producerade maten. Matpriserna i Kanada 
och USA är också några av de lägsta i hela världen (Ladner, 2011). Möjligheten till långa 
transporterna leder också till att kraven på den nordamerikanska markanvändningen minskar. 
Enligt statistiska centralbyrån (SCB, 2012) är Nordamerika ett undantag där 
jordbruksarealerna faktiskt minskar istället för att öka. Att inte längre vara självförsörjande av 
livsmedel leder till ett högre beroende av en stabil produktion på andra platser (Ladner, 2011). 

Byggnadsintegrerade stadsodlingar i Nordamerika har inte funnits eller utvecklats förrän 
under de senaste åren, men på bara några år har antalet ökat enormt. Intresset för 
matproduktion och matens ursprung tros vara en av anledningarna till att det har blivit så 
populärt (Ladner, 2011). Intresset för närodlat och miljövänligt har ökat vilket också har ökat 
incitamenten för byggnadsintegrerad stadsodling. Tron på dess miljömässiga effekter och 
potential för en framtida matproduktion har gjort att många innovationer gjorts på bara några 
år (Specht mfl, 2013).  
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Förutsättningar i Afrika 

I Afrika finns speciella förutsättningar för urban odling. För att odling ska kunna ske på bästa 
sätt är det viktigt att den kan anpassas till de förutsättningar som ges av den geografiska 
platsen för odlingen. Något som spelar en viktig del vid odlingen är klimatet. Regnmängd, 
värme och oväder ger stor påverkan i hur en odling kan drivas och vilken skötsel som krävs. 
Populationen ger påverkan i hur odlingar kan se ut och vilka behov som finns. Ekonomiska 
förutsättningar är också en viktig del i att se hur en byggnadsintegrerad odling kan fungera på 
ett hållbart sätt.  
Afrika är den näst största kontinenten både storleksmässigt och sett till antal invånare (World 
Population Statistics, 2013). Afrika består av 54 erkända stater (FN, 2013). Klimatet påverkas 
till störst del av kontinentens läge då den når lika långt söder som norr om ekvatorn vilket gör 
att praktiskt taget hela kontinenten har ett tropiskt klimat med höga medeltemperaturer 
(Nationalencyklopedin, 2014). Längs ekvatorn finns ett område med tropiskt 
regnskogsklimat, där regnmängden är stor och temperaturskillnaderna över året små. Regnet 
faller ofta periodvis i tropiska områden, vilket gör att perioder av torka avlöser perioder med 
regn i hela Afrika (Nationalencyklopedin, 2014). Hur stora intervallerna på regnperioderna är 
och hur långa och intensiva de är beror på avståndet till ekvatorn. På många platser gör detta 
att invånarna där blir beroende av att regnperioderna kommer då de beräknas för att odling 
och skörd ska räcka. På senare år har skillnader i mönstret förändrats på vissa platser. 
Regnmängderna har varit större och intensivare och varit försenade (Klum och Rockström, 
2011). Stora områden på kontinenten består av torra områden där regn faller sällan. 
Savannklimat och ökenklimat är båda torra områden med stor utbredning 
(Nationalencyklopedin, 2014).  

Idag har Afrika 1.1 miljarder invånare, och invånarantalet ökar konstant. FN förutspår att mer 
än hälften av den befolkningsökning som kommer att ske fram till år 2050 kommer att vara i 
just Afrika. Detta leder till att befolkningen kommer att öka till 2.4 miljarder invånare år 
2050, utifrån den medelvägda siffran som tagits fram (FN, 2013). Att en så stor ökning kan 
ske beror på de höga fertilitetstalen som många länder i Afrika har. Med hög fertilitet menar 
FN att antalet barn per kvinna i genomsnitt överstiger fem barn. Det finns 31 sådana länder i 
världen, och 29 av dem ligger i Afrika. Detta innebär att effektivisering och utveckling 
kommer att behöva ske för att hantera det ökande antalet invånare på kort tid (FN, 2013). 
Ökningen i population kommer också ifrån att en ökad välfärd antas ske vilket medför längre 
livslängd och också en ökad urbanisering (Wright och Boorse, 2013) Medelåldern i Afrika är 
beräknad till 19.4 år år 2013, och den beräknas stiga till 24.7 år 2050. Detta är under den 
globala medelåldern som är 29.2 år (FN, 2013). År 2011 bodde majoriteten av invånarna i 
Afrika i glesbefolkade områden, men fram till år 2050 kommer detta att ändras från 39.6 % 
till 57.7 % (FN, 2013). 

De ekonomiska förutsättningarna i Afrika är mycket varierande beroende på land. En del 
afrikanska länder, främst de i norra och södra Afrika, har en stark ekonomisk tillväxt och en 
välutvecklad ekonomisk marknad (Wright och Boorse, 2013). Den ekonomiska tillväxten 
ökar i dessa länder generellt snabbare än den gör i mer utvecklade länder, med ett snitt på 6.8 
% jämfört med mer utvecklade länders 1.8 % (Wright och Boorse, 2013). Samtidigt finns det 
många länder med en stor andel invånare som lever i extrem fattigdom, runt 50 % av 
invånarna i de mellersta delarna av Afrika lever under sådana förhållanden (FN, 2009). 
Många länder är också väldigt lågt utvecklade. Av de 49 minst utvecklade länder i världen 
finns 34 av dessa i Afrika (FN, 2013). Hela Afrika klassas av FN som mindre utvecklat, och 
länder eller regioner här benämns därför som utvecklingsländer (FN, 2013). 
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I Afrika är det inte så stora områden som fungerar att använda som jordbruksmark då de är 
torra eller har dåligt näringsinnehåll (Nationalencyklopedin, 2014). Enligt Statistiska 
centralbyrån finns det fortfarande odlingsbar mark som går att utnyttja i Afrika, men detta 
skulle innebära att omvandla skogs- och gräsmark (SCB, 2013). Avskogningen sker snabbt i 
Afrika och skog huggs ner och omvandlas till jordbruksmark, både på grund av att behovet av 
ved ökar men också beroende på den ökande befolkningen och det ökande kravet på 
livsmedel och jordbruksmark. Brukningsbar mark finns inte heller ofta i sammanhängande 
ytor utan är utbredda med stora arealer av obrukbar mark emellan dem 
(Nationalencyklopedin, 2014).   

I många Afrikanska städer har stadsodling anlagd på marknivå varit ett vanligt inslag i städer 
under lång tid, och sådana odlingar finns i väletablerade system. Odling sker på alla möjliga 
tillgängliga ytor och det har varit en viktig del i att öka tillgången på mat i flera områden. I 
flera städer är det dock inte lagligt att odla i urbana områden. Detta innebär oftast inga 
problem då det ändå tillåts, men det skapar osäkerheter kring hur långsiktig en odling kan 
vara. Om en lantbrukare i staden har en odling på mark som när som helst kan försvinna eller 
säljas minskar intresset av att utföra förbättringar på odlingen, som exempelvis ett 
bevattningssystem. Följden blir då att avloppsvatten blir den enklaste lösningen att använda, 
vilket skapar ökade risker för spridning av sjukdomar (Beach, 2013) I slumområden i Nairobi 
exempelvis har odling i säckar gjort att tillgången på mat ökat och varit en viktig del i att 
minska svälten, men användandet av avloppsvatten till bevattning av odlingarna har även lett 
till en spridning av sjukdomar i dessa områden (Cityfarming, 2013).  

I större delarna av Afrika är färskvatten en bristvara, vilket också påverkar jordbruket i stor 
utsträckning (FN, 2009). Som tidigare nämnts beror vattenmängderna på när regnperioderna 
kommer tillsammans med vilken regelbundenhet och intensitet de har. Då torrperioderna kan 
vara många månader långa är bristen på vatten ofta stor, och förändras regnperiodernas 
mönster kan detta vara förödande för en stor del av Afrikas befolkning (Rockström och Klum, 
2011). En överanvändning av färskvatten leder till förändrade flöden av vattnet, vilket de 
boende blir starkt påverkade av. De försenade regnperioderna innebär att jordbrukare måste 
vänta med att så sina grödor, och vid ett mer intensivt regnande spolar vattnet över jorden 
istället för att tas upp av den. Detta leder i sin tur till en ökad erosion och lägre 
grundvattennivåer (Rockström och Klum, 2011). Då vatten är en bristvara är det viktigt att ta 
vara på det som finns och om möjligt använda annat vatten till det som går. Bevattning är 
något som det går att använda annat vatten än det som används som dricksvatten. Som 
tidigare nämnts finns problem med saniteten vid användning av avloppsvatten utan 
förbehandling. För att förhindra smittspridning men ändå kunna använda vattnet, som är 
berikat med näringsämnen, finns billiga och enkla lösningar. Några av lösningar består i att 
använda solljus, värme eller helt enkelt tid för att minska mängden smittspridande ämnen i 
vattnet (Smit och Nasr, 1992). 

Även avfall är en viktig råvara på platser där ekonomiska resurser är begränsade. Fast avfall 
kan användas som gödningsmedel, och det är stor skillnad i kostnad vid återanvändning av 
matavfall eller inköp av konstgödsel då det är dyrt. Kompostering av avfall kan här ge ny 
näringsrik jord som ger positiva effekter både ekologiskt, vid minskad användning av 
konstgödsel, ekonomiskt och socialt (Asomani-Boateng och Haight, 1999). I många 
tätbefolkade städer finns en väldigt begränsad hantering av avfall, vilket gör att de hamnar på 
gator, i vatten eller på andra platser. Detta leder till att sjukdomar lätt sprids och orsakar stora 
problem. Kan avfallet istället återanvändas som gödning skulle dessa problem kunna minskas 
(Asomani-Boateng och Haight, 1999).  
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Odling i städerna har länge stått för en betydande del av matproduktionen i många delar av 
Afrika. Matsäkerheten är begränsad och i många fall väldigt låg eftersom transporter till och 
från staden kan vara opålitliga och priser på mat ökar då tillgången minskar. Även den 
begränsade tillgången till vatten och jordbruksmark påverkar matsäkerheten. För att få ett 
stabilare tillflöde av mat krävs att människor själva odlar delar av sin föda. Det handlar ofta 
inte bara om grödor utan även om boskap (Beach, 2013). Stadsodlingen håller dessutom 
matpriser på en mer rimlig nivå till följd av den ökade tillgången, vilket leder till att 
oroligheter som uppstår på grund av höga matpriser kan minska (Rockström och Klum, 2011).  

Många av de som flyttar in till städer kommer ifrån liv och arbete som har varit uppbyggda 
kring jordbruk. Jordbruk är vad de kan och därför ger odlingar i städerna en möjlighet för 
dessa människor att kunna arbeta och försörja sig i staden. Odlingar måste skötas vilket 
skapar fler arbetstillfällen i många städer. De kan också bidra med en del i ett hushålls 
inkomst och familjer kan hjälpas åt att sköta odlingarna (Asomani-Boateng och Haight, 
1999).  

 

Exempel i Nordamerika 

Brooklyn Grange Farm 

Brooklyn Granges består av två grönsaksodlingar på tak i New York City i USA. Totalt är 
odlingsytan 2,5 hektar och farmen producerar 50 000 lbs grönsaker per år, vilket motsvarar 
ungefär 22 680 kg (Brookyn Grange, 2014). De har även ytterligare ett tak där en anläggning 
med trettio bikupor finns. Brooklyn Grange drivs som ett företag med flera olika 
verksamheter utöver produktion av mat. Andra delar i affärsverksamheter består av bland 
annat rådgivning och anläggning av trädgårdar och odlingar på andra platser samt av 
uthyrning av ytan för olika evenemang. Odlingen sker direkt på taket i ett lager av 25 cm jord 
och odlingen är verksam i nio månader om året.  

 

Ekologiska aspekter:  

• Vattenanvändning: Den större farmen hanterar dagvatten och ingår i ett program som 
finansieras av Department of Environmental Protection´s projekt Green Infrastructure 
Stormwater Management Initiative. Den andra odlingen är uppbyggd så att ett 
dräneringslager under jorden kan hålla kvar vatten i små fickor som sedan används vid 
torrare väder för att minska vattenförbrukningen (Brookyn Grange, 2014).  

• Energianvändning: Ingen värme behöver tillföras till odlingen då den är förlagd fritt 
på taket. 

• Odlingsmedium och näringsämnen: Jord används som odlingsmedium i båda 
odlingarna. Jorden som används är en blandning av kompostjord och lätta, porösa 
stenar som efter hand faller sönder och tillför jorden spårmineraler. Jorden kommer 
ifrån ett företag som är specialiserat på att leverera material till takodlingar (Brookyn 
Grange, 2014). 

Sociala aspekter: 

• Matsäkerhet: Grödorna som produceras säljs till restauranger och invånare i staden, 
och ökar på så sätt tillgången till färska grönsaker (Brookyn Grange, 2014).  
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• Utseende och design: Odlingen är tillgänglig för uthyrning och event, och många 
klasser kommer dit i utbildningssyfte. Den är inte öppen för besökare när som helst, 
men de anordnar dagar då det är fritt att komma och titta på odlingen (Brookyn 
Grange, 2014).  

• Sysselsättning: Det krävs ett antal anställda jordbrukare för att driva en odling som är 
så pass stor. De bidrar alltså till viss del till sysselsättningen i staden (Brookyn 
Grange, 2014).  

Ekonomiska aspekter: 

• Konstruktion och anläggning: Varken den första eller andra odlingen krävde någon 
ombyggnad alls för att klara av odlingarna. Arkitekter och ingenjörer anlitades för att 
undersöka byggnadernas konstruktion och fastställa hållfastheten innan odlingarna 
anlades. Anläggning av skyddande lager mellan odlingen och byggnaden finns 
fortfarande för att motverka problem med fukt och rotsystem, vilket kräver resurser. 
Då odlingarna är stora krävdes också att stora mängder jord lyftes upp på taket 
(Brookyn Grange, 2014). 

• Finansiering: Odlingen finansieras på många olika sätt. Den finansieras av ägarna till 
företaget, lån, och insamlade bidrag till verksamheten. Vissa delar av anläggningen 
har finansierats av projekt som odlingen blir en del av (Brookyn Grange, 2014).  

• Drift: Företaget går med vinst (Brookyn Grange, 2014). 

 

Seeds to Feed Rooftop farm  

Detta är en institutionell odling för vuxna människor som tidigare varit hemlösa, har låg 
inkomst eller har någon psykisk sjukdomsdiagnos. Odlingen är belägen på taket till en 
byggnad där 48 tidigare hemlösa nu bor, och finns i Brooklyn i New York i Usa (Seedstofeed, 
2014). Odlingen sker på våren, sommaren och hösten med uppehåll över vintermånaderna. 

 

Ekologiska aspekter:  

• Vattenanvändning: Regnvatten samlas och utnyttjas för bevattning vilket minskar 
vattenanvändningen av odlingen.  

• Energianvändning: Då det är en öppen odling på ett tak krävs ingen energitillförsel. 

• Odlingsmedium och näringsämnen: Odlingen använder jord som odlingsmedium. 

Sociala aspekter: 

• Matsäkerhet: Främst anlades odlingen till fördel för de boende i byggnaden. Många 
av de som lever där har låga inkomster och därmed begränsad tillgång till hälsosam 
mat. Genom att anlägga odlingen får de boende en större tillgång till mat och färska 
grönsaker och lägger mindre andel av sin inkomst på att köpa detta (Seeds To Feed, 
2014). 

• Utseende och design: Förutom de boende i byggnaden har de också ett samarbete 
med andra anläggningar runt omkring med barn som får tillgång till odlingen. 
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Rekreation, en hobby och ett intresse är det som erhålls av odlingen av ett större antal 
människor, och den är också öppen för besökare (Seeds To Feed, 2014).   

• Sysselsättning: Odlingen erbjuder en sysselsättning till de boende i huset som i de 
flesta fall inte har något fast arbete (Seeds To Feed, 2014).  

Ekonomiska aspekter: 

• Konstruktion och anläggning: Då anläggningen konstruerades undersöktes först om 
byggnaden skulle klara av den påfrestning som odlingen innebar. Det fastslogs att inga 
åtgärder behövde göras på byggnaden. För att undvika fuktskador eller skador ifrån 
jord och rötter krävdes ett skyddande underlag som är utformat för att fungera med 
gröna tak (Seeds To Feed, 2014). 

• Finansiering: Odlingen finansierades till stor del av The United Way of New York 
City, en organisation som arbetar för människor med låga inkomster i New York för 
att minska fattigdom (Seeds To Feed, 2014).  

• Drift: Då odlingen till största del donerar skörden från odlingarna till de boende i 
området samtidigt som samma människor sköter odlingen är varken intäkterna eller 
driftskostnaderna stora. Utgifter täcks annars av den bakomliggande organisationen 
Community Counseling and Mediation (Seeds To Feed, 2014). 

 

Lufa Farms 

Lufa farms ligger i Montreal i Kanada. Denna odling anlades 2011 och består av ett växthus 
placerat på taket av en byggnad. Detta växthus startades och drivs som ett företag. Eftersom 
odlingen är inbyggd i ett växthus är det möjligt att odla året runt. (Lufa Farms, 2014) 
Odlingen går bra och företaget har ett till växthus under uppbyggnad (Novellini, 2012). 

 

Ekologiska aspekter:  

• Vattenanvändning: Regnvatten samlas upp för att användas till bevattning. Vatten 
som använts för bevattning återcirkuleras för att minska vattenanvändningen 
ytterligare (Lufa Farms, 2014). 

• Energianvändning: Det är främst på nätterna som uppvärmning krävs, och i staden är 
temperaturen generellt högre än i glesbebyggt område eftersom byggnader håller kvar 
värmen. Detta gör att energin för uppvärmning kan sparas. Energigardiner används 
också för att minska värmeförlusterna på natten. Varorna levereras samma dag som de 
skördats och de som köper varorna bor i staden nära växthuset. Detta minskar 
användandet av förpackningar och transporter (Lufa Farms, 2014).  

• Odlingsmedium och näringsämnen: Då bevattningsvattnet återcirkuleras tar det 
också med sig de näringsämnen som annars hade sköljts bort, vilket ökar 
återanvändningen av dessa näringsämnen. De sköljs inte heller ut till sjöar och 
vattendrag utanför på grund av detta. Odlingen sker med ett vattenbaserat system, det 
är alltså ingen jord inblandad i processen. Näringsämnena som tillsätts kommer därför 
ifrån konstgödsel där ämnen är brutna ur jorden. Detta är icke-förnybara resurser. Allt 
organiskt avfall komposteras och blir till kompostjord som används vid örtodling samt 
säljs till användare i Montreal (Lufa Farms, 2014). 
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Sociala aspekter: 

• Matsäkerhet: Grödorna levereras till kunderna samma dag som de skördats för att 
minska svinnet som blir vid lagring och transport. De producerade grödorna ökar 
tillgången till närproducerad mat i staden (Lufa Farms, 2014). 

• Utseende och design:   

• Sysselsättning: 

Ekonomiska aspekter: 

• Konstruktion och anläggning: Stor anläggning med växthus på ett tak.  

• Finansiering: Har fått finansiering för utbyggnad (Novellino, 2012). 

• Drift: Går med vinst (Lufa Farms, 2014). 

 

UpGarden 

UpGarden är en community garden som är byggd ovanpå ett parkeringshus i Seattle, USA. 
Odlingen anlades år 2012 och består av 98 odlingsandelar som hyrs av boende i staden 
(Campbell, 2012).  

 

Ekologiska aspekter:  

• Vattenanvändning: Bevattning. 

• Energianvändning: Ingen användning. 

• Odlingsmedium och näringsämnen: En lättviktsblandning med jord användes för att 
anpassa odlingen till den tyngd byggnaden klarar av (Campbell, 2012).  

Sociala aspekter: 

• Matsäkerhet: Människor har möjlighet att odla sin egen mat, främst i form av 
grönsaker. 

• Utseende och design: Ger en ökad tillgång till gröna ytor och odling i staden, vilket 
var begränsat förut. Odlingen kopplas till rekreation och odlingen anordnar event för 
att förbättra samarbete mellan odlare och utbilda dem i trädgårdsarbete (UpGarden, 
2014). 

• Sysselsättning: Bidrar främst till en fritidssysselsättning för odlarna. 

Ekonomiska aspekter: 

• Konstruktion och anläggning: Lättviktsjord med odlingar i terrassform.  

• Finansiering: Anläggningen finansierades av 2008 Parks and Green Space Levy, ett 
projekt för finansiering av odlingsprojekt i staden (Campell, 2012).  

• Drift: De som odlar betalar en avgift för att få tillgång till en del i odlingen vilket 
täcker kostnader (UpGarden, 2014).  
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Exempel i Afrika 

Tlhago Primary Agricultural Cooperative 

Den här takplacerade stadsodlingen ligger i Johannesburg i Sydafrika. Odlingen drivs av ett 
kooperativ som inte är vinstdrivande, utan har som mål att utbilda och upplysa om 
stadsodlingar och deras funktion för ökad hållbarhet. Kooperativet startade sin första odling i 
juli 2010, och har nu två takodlingar på olika platser i Johannesburg (Fenton, 2012).  

 

Ekologiska aspekter:  

• Vattenanvändning: Ingen uppgift. 

• Energianvändning: Odlingarna kräver ingen energi förutom solenergin. 

• Odlingsmedium och näringsämnen: Odlingsmediumet är jord och det odlas i 
behållare som är gjorda av återvunnet material (Nicks, 2013). 

Sociala aspekter: 

• Matsäkerhet: Kooperativet bidrar till utbildning för ökad matsäkerhet, och odlingen i 
sig genererar en del grödor som antingen säljs eller används av de som arbetar där. En 
del av det som odlats används även till att tillverka mediciner (Fenton, 2012).  

• Utseende och design: Ger ökade grönytor i staden där människor kan uppehålla sig 
och sprider information om hur odling på tak sker, tillagning av mat och beredning av 
mediciner. Många människor som flyttar in till staden från landsbygden kan odling, 
men det finns inget tillgängligt land att utföra odlingen på. De visar då hur odling på 
tak kan genomföras med hjälp av enkla metoder (Fenton, 2012). 

• Sysselsättning: Kooperativet hjälper många människor att få kunskap i hur de kan 
skapa sina egna odlingar, vilket i sin tur ökar sysselsättningen i staden. Många kan 
också hjälpa till vid odlingarna och på så sätt få både fritidssysselsättning eller arbete 
(Fenton, 2012). 

Ekonomiska aspekter: 

• Konstruktion och anläggning: Ingen ändring i byggnadens konstruktion behövde ske 
för att anlägga odlingen. Odlingarna är uppbyggda med hjälp av återvunnet material 
där grödorna odlas. En anläggning för att skydda byggnaden mot fukt var dock 
tvungen att installeras (Fenton, 2012). 

• Finansiering: Finansieringen för odlingarna har erhållits från Johannesburg 
Development Agency (Fenton, 2012).  

• Drift: Kooperativet är inte vinstdrivande, men vissa intäkter krävs för att odlingen ska 
kunna fortsätta. För att gå runt ekonomiskt säljs en del grönsaker. Mediciner tillverkas 
av örter som odlas, vilka sedan kan säljas (Fenton, 2012).  

 

Schaduf 
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Det här är inte en egen odling egentligen, utan detta exempel består av ett företag som 
tillhandahåller enkla lösningar för boende i Kairo, Egypten, för att de ska kunna odla egen 
mat på sina egna tak. Två bröder driver företaget, som har som mål att lyfta fattiga och 
låginkomsttagare i Kairo ur fattigdom med sin lösning. Företaget tillhandahåller möjligheten 
att anlägga en odling som sedan betalas av i form av en del av skörden från odlingen. 
Hushållet kan använda en del av grödorna själva, och sedan sälja resten genom Schaduf för att 
få en inkomst (Dalakian, 2012).  

 

Ekologiska aspekter:  

• Vattenanvändning: Att använda ett vattenbaserat system innebär en effektivisering 
av vattenanvändningen, enligt Schaduf själva (Schaduf, 2014).  

• Energianvändning: Ingen energi krävs då systemen i de flesta fall ligger öppet på 
taken. De är också relativt små, så vinster i energianvändning i huset är små de med. 

• Odlingsmedium och näringsämnen: Grödorna odlas med hjälp av ett vattenburet 
system där näring är löst i vattnet. Då vattenburna system kräver konstgödsel för att 
kunna drivas är det detta som används till systemet (Dalakian, 2012). 

Sociala aspekter: 

• Matsäkerhet: Företagets affärsidé kan ge en ökad matsäkerhet i staden, beroende på 
hur många hushåll som anlägger odling. De grödor som hushållen inte själva använder 
har Schaduf ett system för att köpa in och sedan sälja vidare till den lokala 
marknaden.  Företaget undersöker också den marknaden för att ge råd till odlarna om 
vilka grödor som är mest effektiva att odla under olika säsong. Odlingen ger alltså 
odlarna en ökad tillgång till färska grönsaker, samtidigt som det ger en ökad inkomst. 
Det ökar även tillgången till lokalt producerade grödor, vilket kan bidra till att hålla 
matpriserna på en mer stabil nivå (Dalakian, 2012).  

• Utseende och design: Denna metod kan ge tillgång till gröna ytor för en stor del av 
befolkningen.  

• Sysselsättning: Då odlingen med sin installation är tillverkade för att fungera för 
människor med låg inkomst, gör odlingen att inkomsterna för dessa människor ökar 
och de får en sysselsättning till viss del då odlingen behöver skötas (Dalakian, 2012). 

Ekonomiska aspekter: 

• Konstruktion och anläggning: Odlingen anläggs på byggnadens tak, och detta kan 
göras under en dag. Inga ombyggnationer av byggnaden krävs då systemen inte är så 
stora (Dalakian, 2012). 

• Finansiering: Odlingarna kan finansieras i form av lån ifrån företaget. Detta lån 
betalas sedan tillbaka genom att små summor av inkomsten från försäljningen av 
grödorna dras av. Ett lån tar ungefär ett år för odlaren att betala tillbaka med den här 
metoden (Dalakian, 2012). 

• Drift: Odlingarna drivs sedan av hushållen, som med hjälp av inkomsterna ifrån 
försäljningen av grödorna kan stå för driftskostnaderna (Dalakian, 2012).  
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Urban farms  

Urban farms är ett företag som har ett växthus placerat på en byggnad i Johannesburg, och 
den anlades år 2014. Förutom att odla sina egna grödor och sälja tillhandahåller de också 
lösningar för odling i hemmet, samt lösningar för kompostering och återanvändning av 
matavfall. Den egna odlingen består främst av bladgrönsaker och örter som säljs till 
restauranger och storkök. (Urbanfarms, 2014). 

 

Ekologiska aspekter:  

• Vattenanvändning: Vatten recirkuleras och återanvänds, och regnvatten samlas och 
används till bevattning (Urbanfarms, 2014). 

• Energianvändning: Energi användningen minimeras enligt företaget, men hur 
framgår inte. Odlingen sker i växthus, vilket kräver energi. 

• Odlingsmedium och näringsämnen: Odlingen sker vertikalt via ett luftburet system, 
där växternas rötter sprayas med vatten berikat med näring (Urbanfarms, 2014). 
Näringen kommer ifrån konstgödsel då kompostjord inte fungerar i ett sådant system, 
dock kan näringen recirkuleras på ett effektivt sätt. 

 

Sociala aspekter: 

• Matsäkerhet: Odlingen ökar tillgången till bladgrönsaker och örter, som främst säljs 
till restauranger (Urbanfarms, 2014).   

• Utseende och design: Ger ingen tillgång till gröna ytor för allmänheten.   

• Sysselsättning: Sysselsätter de som arbetar med odlingen. 

Ekonomiska aspekter: 

• Konstruktion och anläggning: Konstruktionen består av ett växthus med vertikala 
utrymmen för odlingen (Urbanfarms, 2014).   

• Finansiering: Som ett företag med privata investeringar (Urbanfarms, 2014). 

• Drift: Får inkomster via försäljning av grönsaker, men också via försäljning av 
lösningar för kompostering av matavfall (Urbanfarms, 2014).  

 

Afhco 

Afhco är ett bostadsbolag i Johannesburg som tillhandahåller billigt och tillgängligt boende, 
och de är ägare till 65 byggnader i staden. De har byggt stadsodlingar på ett av sina tak för att 
ge människor i och kring byggnaden möjlighet att vara där och hjälpa till att odla sin egen 
mat. Odlingen anlades år 2009 och är den första takodlingen i Johannesburg enligt dem 
själva.  Detta är ett pilotprojekt för att se hur stadsodling kan fungera i praktiken, och målet är 
att i framtiden ha odlingar kopplade till fler av byggnaderna (Afhco, 2014).  
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Ekologiska aspekter:  

• Vattenanvändning: Vattenförsörjningen kommer ifrån ett bevattningssystem (Afhco, 
2014).  

• Energianvändning: Det är en öppen odling, så ingen energi tillförs. 

• Odlingsmedium och näringsämnen: Odlingsmediumet är jord. En maskodling 
anlades också för att ha en bra tillgång till kompostjord och därmed näringsrik jord 
(Afhco, 2014). 

Sociala aspekter: 

• Matsäkerhet: De som arbetar i odlingen med att odla maten får ta med delar av 
skörden hem för eget bruk. Produktionen säljs också till boende i området (Afhco, 
2014).  

• Utseende och design: Odlingen ger tillgång till gröna ytor för de boende i området. 
Målet med odlingen är att initiativtagarna vill utnyttja de outnyttjade ytorna i staden 
och göra staden till en grönare plats för invånarna där. Odlingen ska vara en vacker 
och lugn plats att vistas på som ska bidra till rekreation (Afhco, 2014). 

• Sysselsättning: Målet med projektet är inte att skapa arbeten, och de som arbetar med 
odlingen får heller ingen lön. De som utför arbetet får däremot ta med sig grödor hem 
och kan sälja dem vidare, och på så sätt tjäna en del pengar. Det är ett mål att skapa 
sysselsättning och ett sätt för människor i fattigdom att skaffa sig en inkomst (Afhco, 
2014). 

Ekonomiska aspekter: 

• Konstruktion och anläggning: Storleken på odlingen begränsades till hur stor vikt 
byggnaden tål. Ett lager med fuktskydd anlades, gångar installerades, staket byggdes 
och ett bevattningssystem installerades. I övrigt består odlingen av återvunnet 
material, så som gamla däck för plantering och lastpallar i trä som underlag (Afhco, 
2014). 

• Finansiering: Odlingen har fått finansiering av Johannesburg Development Agency 
för att anlägga odlingen (Afhco, 2014). 

• Drift: Driften står bostadsbolaget för (Afhco, 2014).  


