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Sammanfattning 
 

Intresset för alternativa gröna lösningar i städer ökar i Sverige allt eftersom städerna 
förtätas. När städerna blir tätare är det oftast på bekostnad av gröna områden. Att 
skapa gröna ytor på byggnader, exempelvis genom olika typer av gröna väggar, är ett 
sätt att hitta lösningar på detta problem. Många fördelar med gröna väggar lyfts fram 
av dess förespråkare, däribland dess positiva påverkan på miljö och hälsa.  

Det nyaste tillskottet bland gröna väggar är så kallade levande väggar där växternas 
rotsystem växer på växtsubstrat i moduler eller andra system uppsatta på fasaden. 
Dessa skiljer sig från mer traditionella gröna fasader med växter som är planterade i 
marken och sedan växter vertikalt upp längs fasaden. Det är först under de senaste åren 
som levande väggar har börjat sättas upp på offentliga platser utomhus i Sverige och 
det saknas fortfarande mycket kunskap och erfarenhet kring processen och 
organisationen för att planera, bygga samt underhålla en levande vägg i Sverige. 

Denna studie presenterar de erfarenheter som finns kring utmaningar och möjligheter 
med att planera, bygga och underhålla levande väggar i ett svenskt klimat. Intervjuer 
med aktörer inom fem svenska befintliga levande väggar-projekt har inkluderats i 
studien tillsammans med en litteraturgenomgång.  

Resultatet av studien visar på ett antal utmaningar och möjligheter kring levande 
väggar i ett svenskt klimat utifrån sex övergripande områden - teknik, växter, 
organisation och regelverk, kunskap och erfarenhet, ekonomi, samt drift och underhåll.  

Bland annat identifieras en brist på kunskap och erfarenhet av levande väggar såväl 
bland allmänheten och potentiella nya kunder som inom branschen vilket försvårar 
utvecklingen av levande väggar i Sverige.  Fler goda exempel och ökad spridning på den 
kunskap och erfarenhet som finns efterfrågas. Samtidigt går det redan att se en positiv 
trend med allt fler levande väggar i Sverige där kunskapen och erfarenheten ökar med 
varje nytt projekt.  

Vidare visar studien på vikten av gott samarbete och kommunikation mellan 
involverade aktörer, där särskilt driftorganisationen spelar en mycket viktig roll för den 
levande väggens överlevnad. Erfarenheterna visar att tätt samarbete mellan de som 
uppför väggen och de som senare ska sköta underhållet redan i ett tidigt stadie av 
planeringen ger ett bättre slutresultat, medan icke-existerande samarbete anses 
försvåra drift och underhåll avsevärt. Fler utmaningar inkluderar hanteringen av 
avancerade bevattningssystem, växternas överlevnad under vinterhalvåret och en hög 
investeringskostnad.    
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Summary 
 
 

The interest in alternative green solutions in cities is increasing in Sweden due to 
increased urban densification. As cities become dense it is usually at the expense of 
green areas. Creating green infrastructure on buildings, for example with help from 
different types of green walls, is a way to solve this problem. Many benefits of green 
walls are highlighted by its proponents, including a positive impact on the environment 
and health.  

The newest addition among green walls is so called living walls where the root system 
grows on substrate in modules or other system placed on the facade. These differ from 
the more traditional green facades with plants that are planted in the soil and then 
grow vertically up the facade. It is only in recent years that living walls have been built 
in outdoor public places in Sweden and a lot of knowledge and experience are still 
missing concerning the process and organization to plan, build and maintain living 
walls in Sweden.  

This study presents the experiences of challenges and opportunities connected to the 
planning, implementation and maintenance of living walls in a Swedish climate. 
Interviews with stakeholders involved in five existing Swedish living wall projects have 
been included in the study together with a literature review.  

The result of the study indicates a number of challenges and opportunities in 
connection to living walls in a Swedish climate based on six general areas - technology, 
plants, organizational and regulatory framework, knowledge and experience, finance, 
and operation and maintenance. Among other things, a lack of knowledge and 
experience of living walls is identified, both among the public and potential new 
customers as well as in the industry, which impedes with the development of living 
walls in Sweden. More good examples and increased dissemination of the knowledge 
and experience from existing living wall projects is requested. Meanwhile, it is already 
possible to see a positive trend with an increasing number living walls in Sweden where 
the knowledge and experience is increasing with each new project.  

This study also shows the importance of good cooperation and communication between 
the stakeholders involved, where especially the organization that is responsible for 
maintenance plays a very important role for the survival of a living wall. Experiences 
show that close cooperation, at an early stage of planning, between those who put up 
the wall and those who will later be responsible for maintenance gives a better end 
result, while the non-existent collaboration is regarded as a considerable obstacle for 
the later maintenance. More challenges include the management of advanced irrigation 
systems, plant survival during the winter and a high investment cost. 
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1 Introduktion 

Intresset för alternativa gröna lösningar i städer ökar i Sverige. En av anledningarna till 
att gröna väggar och gröna tak blir allt intressantare i stadsmiljön kan kopplas ihop 
med debatten om städernas förtätning. När städerna förtätas är det oftast gröna 
områden som försvinner eller förminskas. Att skapa gröna ytor på byggnader, 
exempelvis genom olika typer av gröna väggar, är ett sätt att hitta lösningar på detta. 
Många fördelar med gröna väggar lyfts fram av dess förespråkare, däribland dess 
positiva påverkan på miljö och hälsa genom exempelvis förbättrad luftkvalitet och ökad 
biodiversitet, dess klimatanpassningsfördelar och energieffektiviseringspotential. Trots 
detta är implementeringen av gröna väggar fortfarande ovanlig i Sverige.  

Det nyaste tillskottet bland gröna väggar är så kallade levande väggar där växternas 
rotsystem växer på växtsubstrat i moduler eller andra system uppsatta på fasaden. 
Dessa skiljer sig från mer traditionella gröna fasader med växter som är planterade i 
marken och sedan växter vertikalt upp längs fasaden. Det är först under de senaste åren 
som levande väggar har börjat sättas upp på offentliga platser utomhus i Sverige, och 
då särskilt södra Sverige. Men det saknas fortfarande mycket kunskap och 
erfarenhetsspridning kring processen och organisationen för att planera, bygga samt 
underhålla en levande vägg i Sverige.  

Syftet med denna rapport är att samla in, sammanfatta och sprida de erfarenheter 
kring utmaningar och möjligheter med att planera, bygga och underhålla en levande 
vägg som finns från befintliga levande väggar i Sverige idag. Erfarenheter kring 
utmaningar och möjligheter för levande väggar har främst samlats in genom intervjuer 
med nyckelpersoner involverade i projekt där levande väggar uppförts i Sverige. Utöver 
intervjuerna har befintlig litteratur och forskning inom området gåtts igenom för att 
fånga upp tidigare erfarenheter kring levande väggar. Utifrån litteratur- och 
forskningsmaterialet har ett antal utmaningar och möjligheter identifieras inom sex 
övergripande områden – teknik, växter, organisation och regelverk, kunskap och 
erfarenhet, ekonomi, samt drift och underhåll.  

Rapportens disposition är som följer: nedan ges en kort genomgång av nyckelbegrepp 
och en historisk tillbakablick av fenomenet gröna väggar i allmänhet och levande 
väggar i synnerhet. Därefter, i kapitel 2, ges en övergripande bild av utmaningar och 
möjligheter som har identifierats genom litteraturen. I rapportens huvudkapitel, 3, 
redovisas resultatet av erfarenheterna från fem befintliga levande väggar i Sverige. Till 
sist, i kapitel 4, ges några avslutande ord och tankar om vägen framåt för levande 
väggar i Sverige.  

1.1 Vad är en levande vägg? 

I litteraturen finns inget vedertaget sätt att definiera eller klassificera olika typer av 
gröna väggar. Just begreppet gröna väggar (eng: green walls) används ofta som ett 
samlingsnamn för väggar som på ett eller annat sätt är beklädda med växter, men 
många andra namn förekommer också i litteraturen, exempelvis levande väggar, 
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vertikala trädgårdar, vertikal grönska, gröna fasader, levande fasader, fasadvegetation 
och växtväggar, vilka kan vara mer eller mindre inkluderande.  

I litteraturen delas gröna väggar oftast upp i två huvudgrupper (se Figur 1). Den ena 
typen av gröna väggar brukar benämnas som levande väggar1 där växternas rotsystem 
växer på växtsubstrat i moduler eller andra system uppsatta på fasaden. Den andra 
typen av gröna väggar brukar benämnas som gröna fasader2 vilka har växter med 
rotsystem i marknivå som klättrar eller klänger upp längs väggen (se ex. Dunnett & 
Kingsbury, 2008; Sharp m.fl., 2008;). 

 

Figur 1: Uppdelning av gröna väggar efter en genomgång av befintlig litteratur 

 

Levande väggar är det nyaste tillskottet av gröna väggar. Det finns många olika system 
av levande väggar (Se Figur 2). Gemensamt är att de alla måste ha något slags 
odlingssubstrat, regelbunden tillgång till vatten och näring samt en fungerande 
konstruktion som växterna kan trivas i. Man särskiljer ofta ut levande hydroponiska 
väggar vilket innebär att växterna på väggen odlas helt utan jord eller torv och istället 
endast med tillgång till en blandning av vatten och näring via en bevattningsanordning 
(se ex. Dunnett & Kingsbury 2008; Sharp m.fl., 2008; ÖkoKauf Wien, 2013).  

 

Figur 2: Exempel på levande väggar. a) Levande vägg uppbyggd av moduler. b) Levande vägg 

baserad på filtduk. Figurer baserad på Perini m.fl., (2011).   

 

                                                        
1 Gröna väggar där växternas rotsystem växer på växtsubstrat i moduler eller andra system uppsatta på 
fasaden benämns i litteraturen förutom som levande väggar (se ex. Dunnett & Kingsbury, 2008; Sharp 
m.fl., 2008; Perini m.fl, 2011) även som fasadbunden grönska (ÖkoKauf Wien, 2013) , levande fasader 
(Höglund, 2010) eller växtväggar (Kristiansson, 2014, Rolff, 2013) 
2 Gröna väggar som innefattar växter som är planterade i marken och sedan växter vertikalt upp längs 
fasaden brukar i litteraturen benämnas som gröna fasader (se ex. Dunnett & Kingsbury, 2008; Sharp m.fl., 
2008; Perini m.fl, 2011) eller  markbunden grönska (ÖkoKauf Wien, 2013).  
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Gröna fasader (se Figur 3) kan innehålla växter som antingen klättrar själva direkt på 
väggen (klätterväxter) eller med hjälp av någon form av klätterstöd såsom exempelvis 
vajrar, stängsel eller nät (klängväxter) (se ex. Dunnett & Kingsbury, 2008, Sharp m.fl., 
2008, Delshammar & Fors, 2010, ÖkoKauf Wien, 2013). 

 

Figur 3: Exempel på gröna fasader. a) Markbunden självklättrande grön fasad. b) Markbunden grön 

fasad med växtstöd. Figurer baserad på Perini m.fl., (2011). 

1.2 Den levande väggens historia 

Att använda växter på olika sätt för att täcka vertikala ytor har använts i flera tusen år 
där gröna fasader varit vanligast genom historien. Idag är gröna fasader relativt vanligt 
i Europa, framförallt i Frankrike och Tyskland. (Dunnett & Kingsbury, 2008). 

De levande väggarnas historia är däremot nyare. Levande väggar har de senaste 25 åren 
framförallt varit ett inomhusfenomen runt om i världen och använts för minimera 
behovet av ventilation och luftrening. De är först under de senaste åren som de levande 
väggarna har tagit steget ut i stadsmiljön. Japan har varit ledande i utvecklandet av 
levandet väggar utomhus (Dunnett & Kingsbury, 2008). Under EXPO 2005 i Aichi, 
Japan, presenterades världens då största levande vägg med syfte att demonstrera olika 
produkter och teknologier för levande väggar för både inomhus och utomhusbruk 
(Sharp m.fl., 2008). I Europa räknas den franske botanisten Patric Blanc som en 
föregångsperson för användandet av levande väggar utomhus. Frankrike ses 
tillsammans med Tyskland och Schweiz som ledande på den europeiska marknaden för 
levande väggar (Aggebrandt, 2014).  

De första levande väggarna i Sverige hittas inomhus i köpcenter, på större kontor och 
andra offentliga inomhusmiljöer. Levande väggar utomhus i Sverige är däremot 
fortfarande en ny teknik. Det är först under de senaste åren som intresset för levande 
väggar utomhus växt sig allt starkare i Sverige och det finns nu allt fler projekt där 
levande väggar har börjat sättas upp på offentliga platser utomhus (se Bilaga 5). Även i 
Norge och Finland ökar intresset för levande väggar utomhus (Fransson m.fl., 2013).  

1.3 Den levande väggens nyttor 

Det finns många som framhåller gröna väggars nyttor, vilket innefattar såväl levande 
väggar som gröna fasader.  I litteraturen görs sällan skillnad på de olika typerna av 
gröna väggar när de kommer till nyttor, varför genomgången av nyttorna nedan 
fokuserar på gröna väggar i stort. Det är framförallt gröna väggars positiva inverkan på 
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miljö och hälsa, men även på byggnaderna, som lyfts fram där vissa positiva effekter är 
mer utforskade och vedertagna än andra3.  Det är framförallt i städer med allt mer 
hårdgjorda ytor på bekostnad av grönska som gröna väggars nytta på miljö och hälsa 
kan vara som störst. 

Till gröna väggars positiva effekter på miljö och hälsa hör: 

 Gröna väggar kyler byggnader and omgivande områden genom skuggning, 
evaporation och att reducera reflekterande värme vilket minskar den så kallade 
”Heat Island”-effekten (Sharp m.fl., 2008; Newton, m.fl., 2007; Tilley et al., 2012). 

 Gröna väggar förbättrar luftkvaliteten och minskar stadens påverkan på klimatet då 
grönskan har förmågan att fånga upp föroreningar som NOx, SOx, VOCs och 
koldioxid (Dunnett & Kingsbury 2008; Sharp m.fl., 2008; Al Musaed, 2010) 

 Gröna väggar ökar biodiversiteten i staden då de gröna väggarna kan ge föda, skydd 
och möjligheten att bygga bo för bland annat fåglar och insekter (Dunnett & 
Kingsbury 2008; Newton, m.fl., 2007) 

 Gröna väggar kan minska bullernivån i staden eftersom buller från trafik dämpas av 
grönskan och ljudnivån minskar markant då ljudvågornas förmåga att fortplanta sig 
mellan väggarna minskar (Dunnet & Kingsbury, 2008; Sharp m.fl., 2008). 

 Gröna väggar kan vara en hjälp i hanteringen av dagvatten och i lokal matproduktion 
(Sharp m.fl., 2008; Dunnett & Kingsbury 2008).  

 Gröna väggar gör den allt mer förtätade staden mer attraktiv och förbättra stadens 
estetik genom att skapa variation bland hårda ytor i stadsrummet där människor 
vistas, utan att ta dyrbar mark i anspråk (Sharp m.fl., 2008; Blanc, 2008; Newton, 
m.fl., 2007) 

 Gröna väggar kan vidare påverka hälsan positivt genom att exempelvis minska stress. 
Flera studier har visat kopplingen mellan graden av grönska och förbättrad fysisk och 
mental hälsa (Dunnett & Kingsbury 2008; Sharp m.fl., 2008; Perini m.fl., 2011; 
Grahn & Stigsdotter, 2003).   

Till gröna väggars positiva effekter på byggnader hör: 

 Gröna väggar kan minska byggnaders energianvändning då isoleringsförmågan 
förbättras genom att den gröna väggen reglerar temperaturen invid fasaden. Under 
varmare månader reduceras temperaturen genom att de gröna väggarna skuggar 
fasaden från solen och under kallare månader har den gröna väggen en 
värmeisolerande effekt samtidigt som avkylningseffekten från vinden minskar. 
Omfattningen av energibesparingarna beror på olika faktorer som klimat, avstånd 

                                                        
3 Här kommer ett antal nyttor av gröna väggar nämnas, men för den intresserade finns mer att läsa i 
litteraturen. För bra sammanställningar på gröna väggars nyttor går att hitta i exempelvis  Sharp m.fl. 
(2008) publikation ”Introduction to Green Walls Technology; benefits and Design”, Perini m.fl. (2011) 
artikel “Greening the building envelope, façade greening and living wall systems” i första volymen av Open 
journal of Ecology  eller i Nigel Dunnett och Noel Kingsbury klassiska bok “Planting Green Roofs and 
Living Walls” från 2008. 
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mellan den gröna väggen och byggnaden, typ av klimatskal och täthet av 
växttäckning. Gröna väggar kan således både påverka kylning och uppvärmning av 
byggnaden (Sharp m.fl., 2008; Al Musaed, 2010; Dunnett & Kingsbury, 2008; Peck, 
et el., 1999). 

 Gröna väggar kan skydda och förlänga livslängden av byggnadskonstruktionen 
genom att bland annat skydda mot slagregn, vind, frostsprängningar och UV-ljus 
(Dunnett & Kingsbury, 2008; Sharp m.fl., 2008). 

1.4 Avgränsningar  

Fokus i denna studie ligger på levande väggar utomhus, det vill säga gröna väggar där 
växternas rotsystem växer på växtsubstrat i moduler eller andra system uppsatta på 
fasaden. Klätterväxter och klängväxter planterade i marken som sedan växter vertikalt 
upp längs fasaden (gröna fasader) tas inte upp i någon större utsträckning i denna 
rapport, förutom när de sätts i relation till levande väggar eller då det refereras till 
gröna väggar i stort.  

Vidare fokuserar rapporten och dess empiri på utmaningar och möjligheter med att 
planera, bygga samt underhålla levande väggar i Sverige utifrån sex övergripande 
områden - teknik, växter, organisation och regelverk, kunskap och erfarenhet, 
ekonomi, samt drift och underhåll. Dessa sex övergripande områden identifierades 
genom studiens inledande genomgång av litteratur och tidigare forskning och används 
för att underlätta sammanställning och analys av studiens resultat. Rapporten lägger 
således inte fokus på detaljer kring exempelvis de levande väggarnas nyttor. Målet är 
istället att ge en övergripande bild kring utmaningar och möjligheter utifrån de 
erfarenheter som identifierats i litteratur, tidigare forskning och genom intervjuer med 
nyckelpersoner i fem befintliga levande väggar-projekt. Mer om metod och 
genomförande av den utförda studien hittas i Bilaga 1: Metod.  
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2 Utmaningar och möjligheter – erfarenheter från 
litteratur och tidigare forskning  

Såväl tidigare forskning som litteratur i stort om gröna väggar, särskilt levande väggar, 
i ett svenskt eller nordiskt klimat är begränsad. Det enstaka antalet uppförda levande 
väggar i Sverige kan ses som en anledning till att såväl litteratur om övergripande 
erfarenheter som forskning är begränsad4. Särskilt begränsad är litteraturen när det 
kommer till erfarenheter kring process och organisation för att planera, bygga och 
underhålla en levande vägg, vilket därför varit fokus för denna litteraturstudie och 
efterföljande intervjustudie. Mycket av den forskning som görs kring gröna väggar, 
däribland levande väggar, handlar om gröna väggars påverkan på miljö och hälsa, eller 
är mer tekniskt inriktade där bland annat gröna väggars påverkan på fasaden utreds. 
Mindre fokus ges till studier kring exempelvis olika tekniska lösningar, växternas 
beteende och överlevnad, ekonomi eller organisation.  

Tabell 1 nedan är en sammanställning av utmaningar och möjligheter som identifierats 
i genomgången litteratur och forskning. Sammanställningen baseras till stor del på 
examensarbeten genomförda i Sverige under de senaste åren, men även de mer kända 
europeiska och nordamerikanska forskarna kring levande väggar har inkluderats i 
studien som komplement. Sammanställningen har särskilt fokus på utmaningar och 
möjligheter vad gäller att planera, bygga samt underhålla levande väggar i ett svenskt 
klimat, trots att en del utmaningar och möjligheter är kopplade till gröna väggar i 
allmänhet, det vill säga både levande väggar och gröna fasader. För mer om metod, se 
bilaga 1.  

De identifierade utmaningarna och möjligheterna har kategoriserats i sex övergripande 
områden – teknik, växter, organisation och regelverk, kunskap och erfarenhet, 
ekonomi, samt drift och underhåll.  

  

                                                        
4 Det mest omfattande forskningsprojektet i Sverige på levande väggar, som kopplar till en av de första 
levande väggar som satts upp utomhus i Sverige, pågår just nu i Varstaden i Malmö. 2012 startade Sveriges 
Lantbruksuniversitet i Alnarp (SLU) och Malmö Högskola (MAH) tillsammans med entreprenören och 
fastighetsägaren Peab ett forskningsprojekt kring ett antal gröna fasader och levande väggar i Varvstaden i 
Malmö. Forskningsprojektet har fem övergripande målsättningar: överföra konceptet gröna väggar från 
central Europa och Storbritannien till Skandinaviska förhållanden; testa växtval och kritiska faktorer för 
växter; bedöma påverkan på fasaden och byggnaden; mäta inom‐ och utomhusklimatet samt bedöma 
byggbarheten och driften.  De första forskningsresultaten presenterades under 2013 (Fransson m.fl., 
2013). De levande väggarna i Varvstaden ingår som ett av de fem studerade objekten i denna studie, och de 
erfarenheterna är således en del av intervjustudien. 
Utöver detta utvärderar SP Sveriges Forskningsinstitut gröna klimatskal inom det Vinnovafinansierade 
projektet c/o City. En testvägg har satts upp i Borås där man utvärderar fuktsäkerhet och 
energianvändning. Se Bygg och Teknik nr 5/14 
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Tabell 1: Utmaningar och möjligheter – erfarenheter från litteraturen och tidigare forskning 

 Utmaningar Möjligheter 

 
 
 
Teknik  

 

Brist på tekniska systemlösningar för levande väggar på den 
nordiska marknaden. 
 
Tillgänglig teknik för levande väggar, särskilt bevattning, är inte 
optimerade för ett kallt klimat. 
 
Risk för negativ påverkan på bakomliggande fasad. 
 

 
Antalet tekniska lösningar för gröna 
väggar ökar i Europa. 
 

 
 
 
Växter 
 

 
Begränsat urval av lämpliga växtarter för levande väggar i ett 
kallt klimat. 
 
Växternas överlevnad under vinterhalvåret. 
 
Växternas utseende under vinterhalvåret. 
 

 

 
Organisa-
tion och  
regelverk 

 
Styrmedel och incitament för att stödja nya lösningar saknas 
inom svensk byggtradition vilket bromsar utvecklingen av gröna 
väggar. 
 

 

 
Kunskap och 
erfarenhet 

 
Brist på kunskap och erfarenheter både i akademin och bland 
praktiker/kunder i Sverige. 
 
Brist på goda exempel på levande väggar i Sverige. 

 
Ett ökat intresse för och kunskap om 
gröna väggar inom byggbranschen. 
 
Allt fler goda exempel av gröna väggar i 
världen.  
 

 
 
Ekonomi 

 
Hög investeringskostnad för levande väggar. 
 
Konkurrens med andra mer prioriterade investeringar. 
 

 
Gröna väggar är ett relativt billigt sätt 
att skapa grönska i områden där 
traditionell (horisontell) grönska inte är 
möjlig. 

 
 
Drift och 
underhåll 

 
Resurser och kostnad för underhåll beror på typ av system och 
val av växter  
 
Regelbunden inspektion och underhåll krävs. 
 

 

 

2.1 Teknik 

Många utmaningar som går att identifiera i litteraturen och tidigare forskning är 
relaterade till tekniska lösningar för levande väggar.  

En teknisk utmaning som understryks i litteraturen är brist på tekniska 
systemlösningar för gröna väggar, särskilt levande väggar, för utomhusbruk på den 
nordiska marknaden (GCA, 2010b; Nilsson, 2013, Kristiansson, 2014). Samtidigt 
framhåller den europeiska litteraturen att antalet tekniska lösningar för gröna väggar 
är på frammarsch i Europa vilket möjliggör för nya typer och lösningar samt att det nu 
byggs allt fler gröna väggar runt om i världen (Dunnett & Kingsbury 2008; Blanc, 
2008).   

En vidare teknisk utmaning för levande väggar som lyfts fram är att den tillgängliga 
tekniken, särskilt hydroponiska levande väggar, ofta inte klarar av det nordiska 
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klimatet. Bevattningstekniken är sällan optimerad för levande väggar i ett kallt klimat 
och vid minusgrader kan det uppstå svårigheter där bland annat bevattningssystemet 
kan gå sönder då vattnet fryser. (Rolff, 2013; Nilsson, 2013; Höglund, 2010).  

En hett debatterad fråga kopplat till de tekniska lösningarna är också de gröna 
väggarnas potentiella negativa påverkan på den bakomliggande fasaden. Detta 
diskuteras framförallt i relation till gröna fasader men även i mindre utsträckning också 
kring levande väggar. I litteraturen framhävs dock att så länge fasaden inte är skadad 
och av god kvalité så borde en grön vägg inte innebära ett problem (Newton, m.fl., 
2007; Jepson & Martinsson, 2012; Carlquist & Wadmark, 2009; Dunnett & Kingsbury, 
2008).  ÖkoKauf Wien (2013)  betonar likaså i sin handbok för gröna väggar att en 
byggnad endast lämpar sig för en grön vägg om den har en intakt struktur och 
klimatskal.  

2.2 Växter 

När det kommer till val av växter för levande väggar tar litteraturen och tidigare 
forskning upp det begränsade urval av lämpliga växter för gröna väggar i det nordiska 
kalla klimatet som en särskild utmaning, särskilt vad gäller levande väggar (GCA, 
2010a, Rolff, 2013). Urvalet blir också mindre ju längre norrut man kommer (GCA, 
2010a). Det kalla klimatet riskerar också att påverka växterna då de att under soliga 
vinterdagar nästintill kan frystorka sönder (Rolff, 2013; Nilsson, 2013; Höglund, 2010).  

Just valet av växter understryks som särskilt viktigt för att lyckas med en levande vägg. 
Val av fel sorts växter på fel plats kan leda till att växterna dör eller att systemet inte 
fungerar (ÖkoKauf Wien, 2013). 

En annan stor utmaning vad gäller val av växter för gröna väggar i norden är dess 
utseende under hela året, men särskilt under vinterhalvåret. Att få till en grön vägg, 
särskilt levande vägg, som ser grön ut året runt understryks som svårt i det nordiska 
klimatet och ett vinterutseende då många arter vissnar ned under hösten kan upplevas 
som någonting negativt eller inte vara önskvärt (GCA, 2010a; Dunnett & Kingsbury, 
2008; Rolff, 2013; Nilsson, 2013). 

2.3 Organisation och regelverk 

Litteraturen tar sällan upp utmaningar eller möjligheter vad gäller organisation och 
regelverk i förhållande till levande väggar. Under en workshop bland experter och 
yrkesverksamma kring ”Integration av gröna verktyg för urban klimatanpassning i den 
byggda miljön” inom ramen för projektet GreenClimeAdapt i Malmö framhölls dock att 
styrmedel och incitament saknas för att stödja nya lösningar inom svensk byggtradition 
vilket bromsar utvecklingen av gröna väggar (och tak). Dessutom finns det så mycket 
andra krav som byggherrar måste uppfylla att de inte vågar ta ett ny steg (GCA, 2010a). 
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2.4 Kunskap och erfarenhet 

Brist på kunskap lyfts fram i litteraturen och tidigare forskning som en utmaning för 
implementeringen av gröna väggar, särskilt levande väggar, runtom i Sverige.  En 
mängd olika kunskapsluckor identifieras i litteraturen. En kunskapslucka gäller 
vetenskaplig forskning och litteratur kring levande väggar överlag (Nilsson, 2013) men 
särskilt kring val av växter och deras överlevnad för utomhusväggar i ett kallt klimat 
(Rolff, 2013), byggnadsfysiska konsekvenser av olika typer av gröna väggar (Jepson & 
Martinsson, 2012; Carlquist & Wadmark, 2009) och byggteknik för levande väggar 
(Kristiansson, 2014). Vidare identifieras även brist på kunskap och kompetens om 
gröna väggar hos kunderna (GCA 2010a) samt inom byggbranschen (GCA 2010a; 
Höglund, 2012). 

En annan utmaning som lyfts fram är bristen på erfarenhet och goda exempel, särskilt 
vad gäller levande väggar i Sverige (Jepson & Martinsson, 2012; Höglund, 2010; 
Delshammar & Fors, 2010, Kristiansson, 2014). Vikten av goda exempel understryks 
för att kunna utveckla och öka kunskapen i branschen och för att allmänheten ska få 
upp ögonen för gröna väggar (GCA 2010b; Rolff, 2013). Samtidigt framhäver viss 
litteratur att det finns ett allt ökande intresse och kunskap för gröna lösningar såsom 
gröna väggar bland yrkesverksamma i byggbranschen (Nilsson, 2013), vilket kan ses 
som en positiv trend.  

2.5 Ekonomi 

I litteraturen och tidigare forskning lyfts ofta den höga kostnaden fram som en 
betydande ekonomisk utmaning för implementeringen av fler gröna väggar, då särskilt 
levande väggar. Olika typer av gröna väggar kostar dock olika mycket, där levande 
väggar förknippas med högre kostnader för såväl installation som underhåll än vad 
gröna fasader gör (ÖkoKauf Wien, 2013; GCA, 2010a; Sirén, 2011; Rolff, 2013; 
Höglund, 2010). Den genomgång Kristiansson (2014) gjort kring kostnader för levande 
väggar i Sverige visar höga kostnader med priser kring 5000-22 000 kr/m2 som vanligt 
förekommande. Priset beror på konstruktionens storlek och utförande. Detta kan 
jämföras med priset för gröna fasader som ligger på mellan 1000-2500 kr/m2.  

Ett annan ekonomisk utmaning är relaterad till tillämpningen av gröna väggar på 
flerbostadshus, där grönskan ofta konkurrerar med andra, ofta mer prioriterade, 
åtgärder som t ex att byta fönster (GCA, 2010a). 

Samtidigt påpekar främst den europeiska litteraturen gröna väggars potential då de kan 
implementeras överallt och är ett relativt billigt och enkelt sätt att skapa grönska i 
områden där horisontell grönska inte är möjlig (Dunnett & Kingsbury 2008; Al 
Musaed, 2010). 

2.6 Drift och underhåll 

Vikten av drift och underhåll, både för gröna fasader och levande väggar, framhålls 
också som en utmaning i mycket av den genomgångna litteraturen och tidigare 
forskning. 
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Vilket underhåll som krävs, i vilken utsträckning och till vilken kostnad skiljer sig åt 
beroende på typ av grön vägg och val av växter. Gröna fasader, och särskilt 
klätterväxter, är den typ av grön vägg som kräver minst underhåll, medan levande 
väggar kräver mer underhåll. Men det skiljer sig också mellan olika levande väggar (se 
ex. Sharp m.fl., 2008; GCA, 2010a; Nilsson, 2013). 

Regelbunden inspektion och underhåll är viktigt för att exempelvis minimera 
eventuella risker att växterna ska skada den bakomliggande väggen, vilket särskilt 
framhålls för gröna fasader (Jepson & Martinsson, 2012; Dunnett and Kingsbury, 
2008). För levande väggar kan brist på underhåll bland annat innebära att 
bevattningssystemet kan sluta fungera och att växterna dör (Sharp m.fl., 2008). Vid 
brist på underhåll finns också en risk att de gröna väggarna upplevs som slarviga (GCA, 
2010a). 
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3 Utmaningar och möjligheter – erfarenheter från fem 
befintliga levande väggar i Sverige 

För att fånga upp erfarenheter från implementerade levande väggar i Sverige har 
intervjuer med nyckelpersoner i fem befintliga levande väggar-projekt genomförts (se 
även Bilaga 1: Metod). De fem levande väggarna inkluderar Högevallsbadet i Lund, 
Pumphuset på Sundstorget i Helsingborg, Varvstaden i Malmö, Serviceförvaltningen i 
Augustenborg i Malmö samt den ätbara väggen i Seved, Malmö. Mer information om 
de respektive levande väggar som inkluderats i studien finns i Bilaga 2.  

Nedan presenteras de utmaningar och möjligheter som identifierats i intervjustudien 
utifrån sex övergripande områden – teknik, växter, organisation och regelverk, 
kunskap och erfarenhet, ekonomi, samt drift och underhåll. Flera identifierade 
utmaningar passar in under mer än ett av dessa övergripande områden och har då 
placerats in i det område där utmaningen bedömts vara mest relevant. I Tabell 2 har 
samtliga utmaningar och möjligheter som identifierats genom intervjustudien 
sammanställts. Vissa utmaningar och möjligheter har bara tagits upp inom ett projekt, 
medan andra återkommer i flera projekt. Samtliga identifierade utmaningar och 
möjligheter tas upp i tabellen, men där de återkommande utmaningarna och 
möjligheterna särskilt lyfts fram i den senare analysen.   

Tabell 2: Utmaningar och möjligheter – erfarenheter fem befintliga levande väggar i Sverige
5
.  

 Utmaningar Möjligheter/Framgångsfaktorer 
 
 
 
 
 
Teknik 

Brist på av tekniska (system)lösningar och få leverantörer på 
den svenska marknaden (3)  
 
Brist på tillgänglig information om tekniska lösningar (2) 
 
Avancerat bevattningssystem och svåråtkomlig placering (2).  
 
Montering av levande vägg p.g.a. av tyngd och storlek eller 
bakomliggande (2) 
 
Leverantörer av systemlösningar har svårt att lämna garantier 
(1).  
 
Leverantörer av system vill helst sälja direkt till slutkund, 
problematiskt när grön entreprenör ska sätta ihop en helhets 
produkt (1).  
 
Mindre fuktproblem på bakomliggande fasad (1).  

 
Systemet är enkelt att bygga upp och sätta 
ihop (4) 
 
 
Automatiserad bevattningsteknik förenklar 
drift och uppföljning (1).  
 

 
Växter 

Växternas överlevnad under vinterhalvåret (4) 
 
Svårt att välja rätt växter med bra kvalitet (2).  
 
Växterna utseende under vinterhalvåret (1).  
 
Dålig tillgång på växter för vertikal odling (1).  

 
 
Vid bra val av växter upplevs väggen s om 
något positivt (3) 

                                                        
5 Frekvensen av respektive utmaning och möjlighet redogörs i parenteserna, där (1) innebär att 
utmaningen/möjligheten identifierats inom ett projekt, (2) att utmaningen/möjligheten identifierats i två 
projekt och så vidare. 
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 Utmaningar Möjligheter/Framgångsfaktorer 
 
 
 
 
 
Organisation 
och 
regelverk 

LOU försvårar upphandling av mest kompetent entreprenör 
(2).  
 
Mycket diskussioner mellan beställare och entreprenör krävs 
för att skapa samsyn (1). 
 
Planering och projektering är tidskrävande (1).  
 
Drift och skötsel av den levande väggen försvåras då 
driftorganisationen ej engagerats vid design och uppförande 
(1). 
 
Många mellanhänder kring system gör ledtiderna långa (1).  
 
Personalbyte inom involverade organisationer försvårar både 
tidsplanering och ekonomi (1).  
 

Tätt samarbete från start mellan entreprenör 
och driftsorganisation samt 
underleverantörer ger bättre slutresultat (2). 
 
Bra sammarbete och dialog mellan 
driftspersonal och fastighetsförvaltare viktigt 
(2).  
 
Gott samarbete mellan driftsorganisation och 
bevattningssystemleverantör underlättar 
driften (1).  
 
Färre inblandade aktörer förenklar 
samarbetet (1). 
 
 

 
Kunskap 
och 
erfarenhet 

Kunskap och erfarenhet kring levande väggar saknas på den 
svenska marknaden (ex. leverantörer och byggbransch) (4). 
 
Kunskap och erfarenhet kring levande väggar är begränsad 
bland involverade aktörer (3).  
 
Fler goda exempel och projekt krävs för spridning av 
erfarenhet (1). 
 

Varje levande vägg projekt ökar kunskapen 
och erfarenheten hos involverade 
organisationer (3). 
 
Finns kunskap och erfarenhet att hitta i andra 
Europeiska länder, ex. Holland (1) . 
 
Engagerade och pålästa beställare 
underlättar (1). 

 
 
Ekonomi 
 

Dyr investeringskostnad (3).   
 
Ej lönsamt i helhet (över budget) (2).  
 
Ej lönsamt för entreprenör (1).  
 
Brist på uppfattning/omedvetenhet hos beställare om den 
faktiska kostnaden och arbetsinsatsen för en växtvägg (1).  
 
Projektfinansiering ger oklar livslängd på den levande väggen 
(1).  

 
Budgeteras en tillräcklig kostnad för den 
levande väggen går det att skapa ett bra 
system (1). 

 
Drift och 
underhåll 

 
Den levande väggens placering påverkar drift – för högt 
försvårar underhåll, för lågt riskerar skadegörelse (4).  
 
Vädersträck, väder och årstider är avgörande för vilka resurser 
som krävs för driften, vilket försvårar planering av drift (3).  
 
Driftsättning och optimering av bevattningssystemet 
komplicerat och omfattande (3). 
 
Arbetskrävande drift om systemet inte fungerar och/eller växter 
dör (2).  
 
Ätbara växter ställer stora krav på bevattning och underhåll 
(1). 

 
 
Engagerade och kompetenta driftsansvariga 
är A och O (5). 
 
Lättskötta system med billig drift om de 
fungerar (2). 
 
Viktigt med manuell justering av bevattning 
”inget ersätter mänskliga fingrar”(2). 
 
Tydlig ansvarsfördelning viktigt (1). 
 

 

3.1 Teknik 

Inom merparten av levande väggar-projekten upplevde involverade aktörer en brist på 
tekniska lösningar, framförallt systemlösningar men även produkter, på den svenska 
marknaden. Detta har även stöd i tidigare forskning. Samtliga projekt som inkluderats i 
vår studie har använt sig av utländska leverantörer från ex. Tyskland, Australien och 
Nederländerna för hela systemlösningar eller delar av system. Två av projekten lyfte 
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också fram att de upplevde en brist på tillgänglig information om olika tekniska 
lösningar på marknaden, där informationen antingen var svår att hitta eller existerande 
leverantörer var ovilliga att dela med sig av viss information.   

Vidare lyfte aktörer inom ett projekt fram att leverantörer av modulsystem inte ville 
lämna garantier för levande väggar, vilket i det fallet fick konsekvensen att materialet 
köptes in separat, monterades ihop och sattes upp på egen hand. Inom ett annat 
projekt, där en grön entreprenör upphandlats av beställaren för att sätta ihop en 
helhetsprodukt som inkluderade drift, upplevde entreprenören att det var 
problematiskt att få tillgång till system då leverantörerna av system helst ville sälja 
direkt till slutkund.  

Bevattningssystem har också identifierats som en utmaning inom flertalet av de 
inkluderade projekten. De avancerade automatiserade bevattningssystemen som 
använts i flertalet av projekten kräver mycket initialt arbete och kunnig personal vid 
drift. Samtidigt understryks att en automatiserad bevattningsteknik förenklar drift och 
uppföljning.  Placering av bevattningssystemets är också viktigt efter erfarenheter från 
ett projekt där det placerats svåråtkomlig vilket medfört problem vid drift och skötsel. 
Det som i tidigare forskning lyfts fram som en stor utmaning kring att bevattnings-
systemen riskerar att frysa sönder under vinterhalvåret har endast tagits upp som ett 
problem i ett av projekten med konsekvensen att samtliga växter i väggen dog. 
Resterande projekt har rutiner för att hindra att bevattningssystemet fryser sönder.  

Inom tre av projekten lyftes också monteringen av den levande väggen på befintlig 
fasad fram som en utmaning under implementeringen, främst på grund av den levande 
väggens tyngd och storlek men även på grund av förutsättningarna hos bakomliggande 
fasad.  Samtidigt har aktörerna inom samma projekt upplevt att systemen på de stora 
hela var lätta att sätta ihop och bygga upp.   

Vad gäller problem med fukt vid fasaden, ett hett debatterat ämne enligt genomgången 
av tidigare forskning, uppger endast aktörer inom ett projekt att de upplevt mindre 
fuktproblem bakom en levande vägg i filtmaterial. Detta berodde troligen på 
felkonstruktion vid uppsättningen. Övriga projekt har inte upplevt några problem.  

3.2 Växter 

Vad gäller utmaningar och möjligheter kring växter för den levande väggen är det 
framförallt växternas överlevnad under vinterhalvåret som intervjuade aktörer har lyft 
fram som en utmaning. Detta har tagits upp inom fyra av de fem projektet som haft 
problem med att växter dött under vintern och behövts bytas ut6. Inom det femte 
projektet överlevde växterna den första och enda vintern, men aktörer inom projektet 
påpekade samtidigt att vintern varit väldigt mild vilket sågs som den främsta 
anledningen till växternas vinteröverlevnad. Samtidigt understryks inom de flesta 
projekten, trots utmaning med växternas överlevnad under vintern, att slutresultatet 
upplevs som något positivt.  

                                                        
6 För de levande väggarna i Varvstaden, Malmö, har syftet med väggarna varit att undersöka växternas 
tålighet och lämplighet för levande väggar i ett svenskt klimat, varför utmaningen med växternas 
överlevnad undervintern inte ses som något problem utan snarare som intressanta forskningsresultat.  
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Växternas utseende under vinterhalvåret, en utmaning som togs upp i litteratur-
genomgången, har inte upplevts som en utmaning inom merparten av projekten. 
Vinterutseendet tycks ha varit en av aspekterna vid urval av växter i planeringen inom 
de flesta projekt. Endast inom ett projekt uppger aktörerna att de inte har planerat för 
vinterutseendet, varför växter byttes ut inför nästkommande säsong för anpassa väggen 
till ett vinterutseende.  

En tredje utmaning som togs upp, dock endast inom ett fåtal av projekten, var 
avsaknaden på växter för levande väggar i ett svenskt klimat eller svårigheten att välja 
rätt växter med bra kvalitet. Som tidigare forskning understryker så är valet av växter 
mycket viktigt för att lyckas med en levande vägg.   

I bilaga 3 ges en översikt över de växter som de studerade projekten använt i respektive 
levande vägg. Tittar man på urvalet av växter som gjorts inom de fem projekten är det 
flera växter som återkommer, exempelvis olika typer av starr (Carix), Klätterbenved 
(Euonymus fortunei), Vintergröna (Vinca minor/major), och stensöta (Polypodium 
vulgare). Den ätbara väggen i Seved är ensam om att enbart fokuserat på ätbara växter, 
även fast ätbara växter såsom smultron (Fragaria vesca) även återfinns hos många av 
de andra levande väggarna.   

Aktörerna i de undersökta projekten har även indikerat vilka arter som de upplevt 
fungera bäst i deras levande vägg (se Bilaga 3). De växter som anses mest lämpliga att 
användas är:  

 Klätterbenved (Euonymus fortunei),  

 Flocknäva (Geranium macrorrhizum),  

 Skuggröna (Pachysandra terminalis) och  

 Backnejlika (Dianthus Deltoides). 

Det ska dock påpekas att de olika växtarternas överlevnad och beteende kan skilja sig 
mellan olika levande väggar-system, något som forskningsstudien i Varvstaden visat7. I 
bilaga 3 redovisas även de växter som fungerat mindre bra i respektive levande vägg.  

3.3 Organisation och regelverk 

Vad gäller organisation och regelverk lyfts ett antal utmaningar och möjligheter fram av 
intervjuade aktörer vilka presenteras nedan. 

Bra och tidigt samarbete mellan involverade aktörer vid uppförande av en levande vägg 
har identifierats som viktigt för ett lyckat slutresultat. Både positiva och negativa 
erfarenheter under planering och implementering från projekten styrker detta. Aktörer 
inom två projekt lyfter särskilt upp att ett tätt samarbete från start mellan entreprenör 

                                                        
7 Forskningsresultaten från den levande väggen kring de olika växtarternas överlevnad och beteende går 
bland annat att hitta i Fransson m.fl. (2013). Fler publikationer från studien kring växternas prestation 
förväntas under det kommande året (2014).  
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och driftsorganisation samt underleverantörer har gett ett bättre slutresultat. Inom ett 
projekt poängterades särskilt att det under processen krävdes mycket diskussioner 
mellan samtliga aktörer, men särskilt mellan beställare och entreprenör, för att skapa 
en samsyn kring slutresultatet. I ytterligare ett projekt involverades inte 
driftorganisationen i den levande väggen förrän den var uppförd, vilket driftpersonalen 
anser ha försvårat drift och underhåll avsevärt.  

Kommunikation och dialog mellan involverade aktörer har också identifierats som en 
framgångsfaktor under driften av de levande väggarna. Inom flera av projekten lyfter 
intervjuade aktörer fram ett bra samarbete och dialog mellan driftspersonal och 
fastighetsförvaltare samt mellan driftsorganisation och bevattningssystemleverantör 
som viktigt för ett välfungerande underhåll av den levande väggen.  

Inom ett projekt lyfts särskilt fram att få involverade aktörer förenklar samarbete och 
organisering. Men få inblandade aktörer kan också ses som sårbart vid personalbyte 
inom involverade organisationer, då både tidsplaneringen och ekonomin förvåras, 
vilket ett annat projekt särskilt fått erfara. Det finns således både fördelar och 
nackdelar med att vara en liten organisation vid planering, uppsättning och underhåll 
av en levande vägg. 

Vidare framhåller man inom ett projekt att planeringen och projekteringen kräver 
ordentligt med avsatt tid, men också att många mellanhänder kring system gör 
ledtiderna långa.  

En utmaning som identifierats kring lagar och regler i ett par projekt är relaterade till 
lagen för offentlig upphandling (LOU), där det nuvarande regelverket upplevs försvåra 
upphandlingen för beställaren av den mest kompetenta entreprenören.  

3.4 Kunskap och erfarenhet 

Liksom tidigare forskning identifierade intervjustudien kunskaps- och 
erfarenhetsluckor vad gäller levande väggar. Inom två av projekten poängterade 
aktörerna att tidigare kunskap och erfarenhet kring levande väggar saknades bland 
involverade organisationer. Inom ytterligare ett projekt underströk involverade aktörer 
att fler goda exempel och levande vägg-projekt behövs för mer erfarenhet och 
kunskapsspridning. Detta bekräftas av tidigare forskning som också poängterar vikten 
av goda exempel att kunna utveckla och öka kunskapen i branschen men även för att 
allmänheten och potentiella kunder ska få upp ögonen för gröna väggar.  

Merparten av aktörerna inom projekten lyfte också fram bristen på kunskap och 
erfarenhet på den svenska markanden, såväl hos leverantörer och entreprenörer som 
hos fastighetsägare. Mer konkret upplevde involverade aktörer bland annat att 
beställaren blev utlämnad till de få entreprenörer med kunskap eller att inga 
entreprenörer vågade lämna anbud vid upphandling.  

Samtidigt lyfts ett antal möjligheter och framgångsfaktorer fram av intervjuade aktörer 
vad gäller kunskap och erfarenhet. Bland annat lyfte man inom flera projekt fram att 
för varje levande vägg som implementeras så ökar kunskapen och erfarenheten hos 
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involverade aktörer. Inom ett projekt poängterades också att det finns mycket kunskap 
och erfarenhet att hitta i andra europeiska länder, ex. Nederländerna.  

En annan framgångsfaktor som lyftes fram av aktörer inom särskilt ett projekt var 
vikten av engagerade och pålästa beställare för ett framgångsrikt resultat.  

3.5 Ekonomi 

Den främsta ekonomiska utmaningen som togs upp av inom några av de medverkande 
projekten var problemet med lönsamhet för projektet som helhet eller för vissa aktörer 
i projekten. I tre av projekten gick projektet över budget, varav ett projekt underströk 
att deras budget dock var i underkant från början. För två av projekten, varav ett 
projekt gick över budget för den involverade entreprenören, var det dock inte 
lönsamheten som i första hand drev implementeringen av den levande väggen utan en 
extra pott gav en mer omfattande budget. Inom ett av projekten poängterades just 
vikten av en realistisk budget för en levande vägg för att skapa ett bra system.  

Även den dyra investeringskostnaden underströks inom flera projekt som 
problematisk, vilket särskilt ses som en utmaning för implementeringen av nya levande 
väggar framöver då beställaren ofta är omedveten om den faktiska kostnaden och 
arbetsinsatsen bakom en levande vägg.  Detta bekräftas även i tidigare forskning. Tre av 
de fem studerade levande väggarna har angett kostnader för uppförande av väggen. 
Uppgifterna kring exakt vad som ingår i dessa summor gör det däremot svårt att 
jämföra med varandra, men prisbilden verkar stämma överens med Kristianssons 
(2014) bedömning på 5000-22 000 kr/m2 som investeringskostnad för en levande 
vägg. För prisbild se bilaga 3.   

Två av de uppförda levande väggarna är finansierade av projektmedel, vilket uttrycks 
som problematiskt eftersom det ger oklar livslängd för den levande väggen. 

3.6 Drift och underhåll 

De främsta utmaningarna som de intervjuade aktörerna i studiens levande väggar-
projekt upplevt är relaterade till driften och underhållet, där fler utmaningar går att 
identifiera.  

Den tidigare forskningen framhåller att vilket underhåll som krävs, i vilken 
utsträckning och till vilken kostnad skiljer sig åt mellan olika levande väggar. Detta 
bekräftas också i intervjustudien. Många faktorer påverkar driften och underhållet av 
den levande väggen, vilket framförallt förvårar planeringen av underhållet för 
driftorganisationen vad gäller såväl tid som kostnad. Bland annat lyfts vädersträck, 
väder och årstider upp som avgörande för vilka resurser som krävs för underhållet 
inom de flesta projekten. Inom tre av projekten tas också den levande väggens 
placering upp som en underhållspåverkande faktor, en lågt satt levande vägg riskerar 
utsättas för skadegörelse medan en högt satt vägg kräver större arbetsinsats och 
hjälpmedel som lyftkranar för att underhålla.  Driften upplevs som särskilt arbets-
krävande om systemet inte fungerar och/eller om växterna dör medan systemen 
framhålls som lättskötta med billigt underhåll om de fungerar.  
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Idrifttagning och optimering av bevattningssystem har också upplevts som en 
utmaning inom merparten av projekten.  Särskilt odlandet av ätbara växter ställer stora 
krav på bevattning och underhåll. Av intervjuade aktörer framkommer också olika bud 
vad gäller justeringen av bevattningen, där man inom två projekt särskilt framhåller 
den manuella justeringen baserad på ”mänsklig” kunskap om väggens mående som 
viktig medan andra projekt poängterar den mer automatiserade justeringen som 
lyckad. Det är exempelvis viktigt att tömma bevattningssystemet på vatten under 
sommaren innan bevattningen startas, då det oftast står för varmt vatten i rören som 
skulle döda växterna.  

Inom området underhåll underströk intervjuade aktörer även ett antal möjligheter och 
framgångsfaktorer. Inom samtliga projekt framhölls engagerade och kompetenta 
driftsansvariga som A och O för ett lyckat underhåll av den levande väggen.  Ett projekt 
tryckte också särskilt på vikten att driftorganisationen kommer in tidigt i processen, 
gärna redan i planeringsstadiet i samverkan med leverantör, för en lyckad senare drift 
(se även 3.3. Organisation och regelverk).  
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4 Slutsatser och nästa steg 

De fem projekt med levande väggar som inkluderats i denna studie ger, tillsammans 
med litteraturstudien, en översikt av de erfarenheter som finns kring utmaningar och 
möjligheter med att planera, bygga och underhålla levande väggar i ett svenskt klimat.  

Trots att de levande väggar som inkluderats i denna studie skiljer sig åt exempelvis vad 
gäller val av system eller vilka förutsättning de har, vilket kan ses försvåra 
jämförbarheten, gör detta inte projektens erfarenheter kring utmaningar och 
möjligheter mindre viktiga. Alla erfarenheter, oavsett om de upplevts av samtliga 
projekt eller bara ett projekt, kan ses utgöra ett viktigt underlag för kommande projekt 
där levande väggar ska planeras, sättas upp och underhållas.  

4.1 Framträdande utmaningar och möjligheter 

I denna studie har utmaningar och möjligheter identifierats utifrån sex övergripande 
områden: teknik, växter, organisation och regelverk, kunskap och erfarenhet, ekonomi, 
samt drift och underhåll. Det är dock tydligt att många utmaningar är överlappande 
mellan de olika områdena. Ett antal utmaningar kring processen och organisationen för 
att planera, bygga samt underhålla en levande vägg i Sverige är mer framträdande än 
andra. De utmaningar och möjligheter som är speciellt värda att lyfta fram kan 
antingen kopplas till kunskap, erfarenheter och goda exempel eller organisering av 
arbete och samarbete mellan aktörer. 

Kunskap, erfarenhet och goda exempel  
Mer kunskap och erfarenhet behövs både bland relevanta aktörer inom branschen som 
bland allmänhet och potentiella kunder för att driva på utvecklingen av levande väggar 
i Sverige. 

Bland annat går det att identifiera en brist på såväl tekniska lösningar för levande 
väggar på den svenska marknaden som kunskap om och erfarenheter av levande väggar 
både inom bygg- och fastighetsbranschen och hos potentiella nya kunder, vilket kan ses 
försvåra utvecklingen av levande väggar i Sverige.  

Både inom litteraturen och bland intervjuade aktörer lyfts behovet av fler goda exempel 
fram som en viktig pusselbit för ökad kunskap och mer erfarenhet både inom 
branschen och i samhället i stort. För varje levande vägg som uppförs i Sverige ökar 
såväl kunskapen kring levande väggar hos allmänheten som erfarenheten bland 
involverade aktörer.  För att efterfrågan på levande väggar ska öka och marknaden 
utvecklas i Sverige, vilket även kan stimulera ny teknik, krävs därför att de aktörer som 
uppfört levande väggar också sprider och delar med sig av den kunskap och de 
erfarenheter som projekten gett. Med större spridning av kunskap och erfarenheter kan 
också nya levande väggar-projekt lättare undvika och lära av tidigare projekts 
utmaningar, exempelvis vad gäller val av växter och drift. Ökad kunskap bland 
potentiella kunder och beställare skulle troligtvis också skapa större acceptans för 
investeringskostnaden för en levande vägg.  
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När det gäller kunskap om tekniska detaljer för levande väggar har det visat sig att det 
är bevattningen som är den mest framträdande utmaningen. Bevattningen är en stor 
teknisk utmaning både vid uppförande och vid drift och underhåll. Den ofta avancerade 
bevattningen är vital för växternas och den levande väggens överlevnad. Utmaningen 
handlar såväl om den befintliga teknikens anpassning till ett kallt klimat, hur 
bevattningstekniken kan optimeras och justeras till den specifika väggen och växterna 
och vem som har kunskap att hantera bevattningstekniken.  

Samarbete och organisering av arbete och aktörer 

En väl fungerande organisation och tydlig kommunikation mellan inblandade aktörer 
har visat sig vara vitalt vid planering, uppsättning och särskilt underhåll av en levande 
vägg.  Detta kräver dock både tid, kunskap och engagemang. 

Både negativa och positiva erfarenheter från de studerade levande väggarna visar att 
driftorganisationen spelar en mycket viktig roll för den levande väggens överlevnad och 
att denna aktör bör involveras i ett tidigt stadium i planeringen. Ett tätt samarbete 
mellan den som uppför väggen och den som senare ska sköta underhållet ger ett bättre 
slutresultat, medan icke-existerande samarbete anses försvåra drift och underhåll 
avsevärt. 

Kunnig och engagerad personal i drifts- och underhållsorganisationen är A och O för 
den levande väggens långsiktiga överlevnad. Detta innefattar både kunskap om 
bevattning och växternas överlevnad. 

4.2 Nästa steg  

Denna studie visar att det finns en tydlig efterfrågan på kunskap och erfarenheter av 
levande väggar i Sverige. Även om antalet uppförda levande väggar i Sverige har ökat 
avsevärt de senaste åren, så behöver kunskap och erfarenheter från existerande levande 
väggar-projekt spridas och fler aktörer bli involverade för att öka kunskapen och 
erfarenheten av levande väggar i Sverige. Denna rapport är en viktig del i att sprida 
denna kunskap, men det finns ett behov av fortsatt kunskapsinhämtning och spridning 
med fler goda exempel som inspiration. 

Samarbete och organisering av aktörer, och då särskilt kopplat till de underhåll- och 
driftansvariga, har visat sig vara en mycket viktig del för att de levande väggarna ska 
fungera och få en lång livslängd. Samarbetet och tidsåtgången lyfts upp som stora 
utmaningar för uppförandet och underhållet av levande väggar. Detta påvisar ett behov 
av ökad kunskap och stöd kring hur projektet kan organiseras och processen drivas för 
att för kunna hantera identifierade kritiska punkter för att skapa ett bästa utfall.  
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5 Författarnas tack 

Denna studie och rapport kring utmaningar och möjligheter med levande väggar i ett 
svenskt klimat har möjliggjorts genom projektet BiodiverCity8 som är finansierats av 
Vinnova. Studien är ett resultat av arbetet inom arbetsgruppen för gröna väggar och 
fasader i detta projekt. Studien har även fått stöd från Europiska Regionala 
Utvecklingsfonden via Tillväxtverket och projektet BiodiverStad. 

Ett stort tack riktas till de personer som deltagit i arbetsgruppen för gröna väggar och 
fasader för deras inspel och hjälp under utvecklingen av denna studie. Speciellt tack till 
arbetsgruppens projektledare Ann-Mari Fransson, Sveriges Latbruksuniversitet, 
Alnarp, samt BiodiverCitys projektledare Annika Kruuse, Malmö Stad.  

Ett varmt tack också till de personer från utvalda projekt som ställt upp på intervjuer 
och delat med sig av sina erfarenheter med att planera, bygga och underhålla levande 
väggar runt om i Sverige. Utan er hade denna studie inte varit möjlig. 

 

  

                                                        
8 Målet med BiodiverCity är att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar stadens 
biologiska mångfald. Genom detta vill man skapa en permanent demonstration för spridning av gröna 
lösningar. Visionen är en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad. Projektet pågår augusti 2012 - 
september 2014. Projektet finansieras av Vinnova och drivs av Malmö Stad. Läs mer på: 
http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Hallbar-
stadsutveckling/BiodiverCity.html  

http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Hallbar-stadsutveckling/BiodiverCity.html
http://www.malmo.se/Medborgare/Miljo--hallbarhet/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Hallbar-stadsutveckling/BiodiverCity.html
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Bilaga 1: Metod
9
 

Litteraturstudie 

Som ett första steg i denna studie gjordes en genomgång av tillgänglig litteratur och 
tidigare forskning kring levande väggar i framförallt ett kallt klimat. Litteratur-
genomgången har utgjort studiens kunskapsbas med möjlighet till erfarenhets-
återföring från redan genomförda studier, underlag för den senare intervjustudien samt 
använts för att möjliggöra jämförelse med intervjustudiens resultat.  

Litteraturen om gröna väggar, särskilt levande väggar, i ett svenskt eller nordiskt klimat 
är begränsad, framför allt vad gäller erfarenheter kring process och organisation för att 
planera, bygga samt sköta och underhålla en levande vägg. Tillgänglig litteratur om 
fenomenet i Sverige är främst ett antal examensarbeten som är genomförda i Sverige 
under de senaste åren (2009-2014), varför litteraturstudien främst baseras på dessa. 
Men även några av de mest refererade europeiska och nordamerikanska forskarna 
kring levande väggar har inkluderats i studien där som komplement där detta varit 
relevant. Litterturen har fokuserat på olika aspekter av gröna väggar och levande 
väggar med element av vår studies fokus.  

Litterturgenomgången tog sin utgångspunkt i litteratur rekommenderad av experter på 
området inom projektet BiodiverCity. Därifrån har ytterligare litteratur och tidigare 
forskning sökts via publikationernas referenslistor fram till dess att mättnad uppstått. 
Framförallt har litteratur med så närliggande dagens årtal som möjligt inkluderats då 
området är nytt och snabbt växande. Litteraturgenomgången har samtidigt tagit 
hänsyn till projektets begränsningar där det exempelvis inte varit möjligt att beställa 
böcker från långväga avstånd.   

Utifrån detta material lyftes informationen med fokus på och erfarenheter kring 
utmaningar och möjligheter med att planera, bygga samt sköta och underhålla levande 
vägar fram. I och med litteraturgenomgången identifierades sex övergripande områden 
- teknik, växter, organisation och regelverk, kunskap och erfarenhet, ekonomi, samt 
drift och underhåll.  

Intervjustudie 

För att fånga upp erfarenheter kring utmaningar och möjligheter med att planera, 
bygga samt sköta och underhålla levande vägar i Sverige genomfördes en intervjustudie 
med nyckelpersoner i fem befintliga levande väggar projekt som implementerats i 
Sverige.  

I ett första steg identifierades med hjälp av experter från projektet BiodiverCity och 
litteraturen ett antal lämpliga, uppförda levande väggar i Sverige att studera.  Fem 
levande väggar valdes ut att ingå i studien. Huvudkriteriet för val av levande väggar 
fastställdes till att de studerade objekten skall vara helt klara och på plats. De levande 
                                                        
9 Metoden utgår från Esaiasson, Peter m.fl. (2007). Metodpraktikan: konsten att studera samhälle, 
individ och marknad, Stockholm, Nordstedts Juridik 
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väggarna har också valts ut med hänsyn till att ge en spridning i under vilken tid de 
färdigställts. Först och främst valdes de levande väggar ut som ingår och får 
finansiering av projektet BiodiverCity, eftersom denna studie ingår i samma projekt 
(Ätbar vägg i Seved och Varvstaden). Två av de studerade projekten (Högevallsbadet 
och den vertikala trädgården) är uppförda under 2013 medan ett projekt uppfördes 
2010 (Serviceförvaltningen i Augustenborg). Dessa valdes för att få en spridning i tid 
mellan studerade levande väggar.  

Därefter identifierades nyckelpersoner för varje projekt med centralitet som ledande 
urvalsprincip, det vill säga att identifiera de mest centralt placerade källorna. Det första 
urvalet kompletterades med så kallat snöbollsurval, där intervjuobjekten pekade vidare 
på andra centralt involverade aktörer.  Målet var att intervjua personer från alla 
inblandade aktörer, från beställaren till entreprenören och de driftsansvariga. Totalt 
intervjuades 13 personer, mellan 2- 4 personer från varje projekt. 

Semi-strukturerade intervjuer genomfördes över telefon med samtliga intervjuobjekt. 
Innan intervjuerna konstruerades en intervjuguide med hjälp av resultatet från 
litteraturstudien och med stöd av experter i området från Sveriges 
Lantbruksuniversitet, Malmö Högskola samt av aktörer som varit med och satt upp 
gröna väggar, alla aktiva inom projektet BiodiverCity. Intervjuguiden strukturerades 
utefter de i litteraturen sex föridentifierade områdena (teknik, växter, organisation och 
regelverk, kunskap och erfarenhet, ekonomi, samt drift och skötsel). Intervjuguiden 
baseras på öppet ställda frågor med möjlighet till individuellt ställda följdfrågor.  
Intervjuguiden användes vid samtliga intervjuer.  

Efter intervjuerna sammanfattandes respektive intervjumaterial med fokus på 
erfarenheter kring utmaningar och möjligheter med att planera, bygga samt sköta och 
underhålla levande vägar. Intervjumaterialet från de olika objekten sammanställdes 
sedan utifrån de sex övergripande områden och jämfördes mellan projekten.  
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Bilaga 2: De fem svenska levande väggarna 

I denna studie har personer runt fem svenska levande väggar intervjuats: Den vertikala 
trädgården på Sundstorget i Helsingborg, Högevallsbadet i Lund, Varvstaden i Malmö, 
Serviceförvaltningen i Augustenborg, Malmö samt Den ätbara väggen i Seved, Malmö.  

I denna bilaga presenteras dessa projekt i korthet. Bilagan avslutas med en 
samanställning (se Tabell 3) av de fem projekten som visar mer detaljerad information 
om de levande väggarna och som gör det möjligt att jämföra projekten.  

Vertikal trädgård, Sundstorget, Helsingborg 

På Sundstorget i Helsingborg utgör ett runt pumphus i betong bakomliggande 
konstruktion för den 32 kvm stora levande väggen, kallad den ”vertikala trädgården”. 
Väggen färdigställdes i augusti 2013. 

Fastigheten ägs av Kärnfastigheter och NSVA (Nordvästra Skåne Vatten och Avlopp) är 
hyresgäst. Investeringen är gjord av Helsingborgs Stad genom beslut från 
Stadsbyggnadsnämnden. Stadsbyggnadsförvaltningen har projekterat den vertikala 
trädgården och skött projektledningen av projektet. Väggen består av ett det 
hydroponiska systemet Vertical Systems från holländska Sempergreen®.  

Bevattningen är helautomatisk som styrs via termostat och fuktighetsindikator av en 
dator i Holland. Vattnet stängs automatiskt av och spolas ur bevattningsledningarna 
om temperaturen är 3 grader eller lägre. Systemet larmar också om 
bevattningssystemet inte fungerar som det ska.  

Väggen består av cirka 3 800 plantor av 21 stycken olika arter (se bilaga 3) som även de 
kommer från Sempergreen i Holland. Växterna är placerade enligt ett mönster.  

 
 

Bild 1: Den Vertikala Trädgården på Sundstorget i Helsingborg, Foto: Tommy Pehrson, Ambius AB 
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Företaget Ambius AB har varit ansvarig för slutprojektering och uppsättande av den 
vertikala väggen vilket gjort i samarbete med Sempergreen och den svenska 
generalagenten Greenworks. Ambius AB är även upphandlad för service och drift av 
den vertikala trädgården. 

Ett antal parametrar loggas genom det helautomatiska bevakningssystemet samt via 
manuella anteckningar i en loggbok som finns i pumphuset.  Helsingborgs Stad 
förhoppning är att dessa kommer användas i forskning om gröna väggar. 

Från den vertikala trädgården på i Helsingborg intervjuades tre personer från 
organisationerna Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborgs Stad, 
Stadsbyggnadsnämnden i Helsingborgs Stad samt från Ambius AB.  

Högevallsbadet, Lund  

Den 90 kvm stora levande väggen sattes upp på Högevallsbadet under våren 2013 i och 
med ombyggnationen av badanläggningen, som ligger strax söder om 
järnvägsstationen i Lund. Lunds kommun har finansierat väggen. Väggen är designad 
och uppsatt i ett samarbete mellan byggentreprenören NE Persson och företaget AB 
Kjell Hagmann i tät kommunikation med ansvariga på Lunds kommun.  

Den levande väggen består av ett ficksystem gjort av 100 % återvunna PET-flaskor. 
Som substrat används en blandning av coarse och specialblandad jord framtaget av AB 
Kjell Hagmann och Bara Mineral. Ett urval av fem växtarter, totalt ca 950 plantor, finns 
uppsatta på väggen (se bilaga 3). Det droppbevattningssystem som används kommer 
från Aquadrip. AB Kjell Hagmann är också upphandlade på årsbasis för drift och 
skötsel av systemet.  

Från den levande väggen på Högevallsbadet intervjuades två personer från Kjell 
Hagmann AB och NE Persson.  

 

 

Bild 2: Högevallsbadet i Lund, Foto: IVL  
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Varvstaden, Malmö 

De levande väggarna i Varvstaden är ett forskningsexperiment som pågår under 2012-
2014. Projektet har finansierats av PEAB, Formas och Vinnovaprojektet BiodiverCity. 
Det planeras och genomförs av PEAB, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) och Malmö 
Högskola (MAH). 10 

I forskningsprojektet ingår både levande väggar och gröna fasader. Två olika system av 
levande väggar utvärderas, ett mineralullsbaserat (substrat) modulsystem med 
omslutande plasthölje från det tyska företaget Zinco och ett egentillverkat som utgörs 
av fickor av underbevattningsmatta som häftas fast vid en vattenbeständig 
plywoodskiva (Se  

Bild 3). Substratet i detta ficksystem utgörs av pimpsten och kompost. Systemen 
vattnas av ett droppbevattningssystem med manuellt reglerat vattenflöde som passerar 
en vippmätare innan det når växtsystemen. I de båda systemen har 16 + 23 olika 
växtarter planterats (se bilaga 3) och utvärderats. Utvärderingen av systemen görs 
främst på växternas vinteröverlevnad men även på bevattningssystemets funktion.  

Under 2012 monterades en 4,2 kvm stor vägg av ficksystemet och en 4,2 kvm stor vägg 
av modulsystemet upp på 8 meter. 2013 kompletterades forskningsförsöket med 
ytterligare två väggar av modulväggsystemet i marknivå (8,2 kvm + 4,2 kvm). 
Byggnaden som systemen är placerade på har en fasad av tegel. Driften sköts främst av 
SLU, men PEABs fastighetsskötare är också behjälpliga i skötsel och bevakningen.  

Från den levande väggen på i Varvstaden intervjuades två personer från SLU och 
PEAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bild 3: Ficksystem (höger) och Modulsystem (vänster) i Varvstaden, Foto: IVL 

  

                                                        
10 För mer detaljerad information om resultatet i forskningsprojektet se bland annat: ”Movium 
fakta #6 2013: Gröna Väggar i Skandinaviskt klimat”(2013) 



IVL-rapport C 45 Utmaningar och möjligheter med levande väggar i ett svenskt 
klimat 

 

32 
 

Serviceförvaltningen i Augustenborg, Malmö 

Under 2010 sattes ett antal gröna väggar upp på Serviceförvaltningens byggnader i 
Augustenborg inom ramen för det EU-finansierade projektet GreenClimeAdapt11. 

Väggarna är finansierade med medel från detta EU-projekt samt av 
Serviceförvaltningen i Malmö Stad. 

I detta projekt ingick uppsättande och utvärdering av ett antal gröna väggar. En 
levande vägg av modultyp (GrowTek Intensiv Plantevaeg) sattes upp av det danska 
företaget GrowTek på den tegelbeklädda västfasaden på kontorsbyggnaden på 
Augustenborgsgatan 26 som ägs och förvaltas av Serviceförvaltningen i Malmö Stad. 
Väggen projekterades av Green Landscaping tillsammans med GrowTek. Bevattningen 
består av ett dropp bevattningssystem som är kopplat till en dagvattenbrunn. 
Dagvattnet kompletteras med dricksvatten när det behövs. Vid uppsättandet 2010 
planterades endast växten Stensöta i det oasislikande material som modulerna består 
av. Driften lämnades över till Kommunteknik på Serviceförvaltningen i Malmö Stads 
direkt efter uppsättandet.  

Vintern 2010/2011 dog samtliga växter i den levande väggen gissningsvis på grund av 
kallt väder samt problem ed bevattningssystemet. Under våren 2013 fick väggen nytt liv 
genom att driftpersonalen planterade nya växter i systemet. Denna gång planterades 4 
olika växtsorter in i den levande väggen (se bilaga 3).  

Från den levande väggen på i Augustenborg intervjuades fyra personer, alla på 
Serviceförvaltningen, Malmö Stad.  

 

Bild 4: Vägg på Augustenborgsgatan 26, direkt efter omplanering våren 2013. Foto: IVL 

 

  
                                                        
11 Mer information kring resultatet från Green Clime Adapt finns i slutrapporten: Green Tools for Urban 
Climate Adaptation. Final Report. Går att ladda ner från IVLs hemsida: 
http://www.ivl.se/download/18.796f360314545397f4f1308/1397733613465/C20+GreenClimeAdapt_Fina
l_report_140331.pdf  

http://www.ivl.se/download/18.796f360314545397f4f1308/1397733613465/C20+GreenClimeAdapt_Final_report_140331.pdf
http://www.ivl.se/download/18.796f360314545397f4f1308/1397733613465/C20+GreenClimeAdapt_Final_report_140331.pdf
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Ätbar vägg i Seved, Malmö 

I bostadsområdet Seved, i Malmö, har Stadsodling i Malmö ekonomiska förening 
(kallad Odla i Stan) tillsammans med den ideella föreningen Odlingsnätverket Seved 
anlagt en ätbar grön växtvägg framför plåtfasaden på MKBs bostadshus på 
Jespersgatan 2. Väggen uppfördes under sommaren 2013. 

Initiativet till uppsättningen av denna fasad kommer från Odla i Stan och finansiering 
till projektet kommer främst från Vinnovaprojektet BiodiverCity och fastighetsägaren 
MKB. Malmö planterings- och försköningsförening har bidragit med medel för jord och 
plantor. Odla i Stan ansvarar för projektledning och drift och skötsel av den ätbara 
växtväggen i sin helhet medan de nedre kvadratmeter odling sköts och brukas av aktiva 
i Odlingsnätverket Seved och boende på Seved.  

Väggen är uppbyggd av ett modulsystem som heter Grow-Wall. Systemet kommer från 
Australien men är inköpt från Mardam Argentur i Helsingborg. Infästningen av väggen 
är gjord av Peab som satte upp väggen tillsammans med Peabskolan. Bevattningen 
sköts av ett automatiserat droppbevattningssystem som regleras via dator, samt med 
handpåläggning av driftspersonal varje dag under sommaren. Bevattningssystemet är 
ihop byggt av driftpersonal på Odla i Stan med hjälp av SydSvensk Bevattning AB. 
Väggen är på sin högsta punkt 5 m hög och är till ytan ca 50 m² med ca 800 plantor. 
Varje planta växer i en påse av filtduk som ligger i ett fack i modulsystemet. Hasselfors 
Kravmärkta grönsaksjord i varje växtpåse används som substrat. 

Planen är att växtväggens ska vara ätbar året runt, och blir därför omplanterad för en 
sommarvägg och en vintervägg. Växterna är ätbara och/eller medicinalväxter och de är 
valda för att de ska dels vara visuellt snygga för boende och besökare och dels 
brukarvänliga. För växter se bilaga 3.  

 

Bild 5: Den ätbara väggen på Jespersgatan 2 i Seved, Foto: IVL 
 

Från den levande väggen på i Seved intervjuades två personer från Odla i Stan. 
Information har även tagits från den interna rapporten ”Ätbar växtvägg på Seved”. 
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Tabell 3: Sammaställd information om de fem levande väggarna 

    
Vertikal Trädgård 
 Helsingborg 

Högevallsbadet 
Lund 

Varvstaden 
Malmö 

Augustenborg 
Malmö 

Ätbar växtvägg 
Seved 

  

Plats Sundstorget, Helsingborg Högevallsbadet, Lund Varvstaden, Malmö Augustenborg, Malmö Seved, Malmö 

  

Vädersträck Nordväst till sydöst (runt hus) Söder Söder Väster Söder 

  Typ av byggnad Pumphus Badanläggning Byggnad på varvområde Kontor Bostadshus 

  Typ av fasad Betong Betongelement Tegelfasad Tegelfasad Plåtfasad 

A
llm

än
 in

fo
 o

m
 d

e
 le

va
n

d
e 

vä
gg

ar
n

a 

Typ av system 
(leverantör) 

Hydroponiskt Modulsystem av 
kassetter med förgjorda hål för 
växterna (Sempergreen)  

Ficksystem gjort av 100 % 
återvunna PET-flaskor med 
två växter per ficka (utländsk 
leverantör) 

Två olika typer av väggar i fyra olika 
partier är uppsatta: 
1. Modul(3 st): Mineralullsbaserad 
modul 70 x 50 x 7 cm (Vertigreen™, 
Zinco GmbH, Tyskland)  
2. Ficksystem med underbevattnings-
matta (1 st) (eget system) 

Modulsystem (GrowTek 
intensiv plantevaeg) 

Modulsystem av fack med påsar 
av filtduk (Grow Wall, Mardam 
Argentur) 

Storlek 32 kvm 91 kvm 1. Modul: 3 st a 4.2 + 4,2 + 8,4 kvm 
2. Ficksystem: 1 st a 4.2 kvm 

25 kvm 50 kvm 

Typ av substrat 
(leverantör) 

Mineralull  Coarse samt specialblandad 
jord m23 (Bara mineral och 
Kjell Hagmann AB) 

1. Modul: Mineralull (Zinco) 
2. Ficksystem: Pimpsten och 
kompost, 10 volym % (Bara Mineral) 

Oorganiskat, vit frigolitaktig, 
nästan som oasismaterial  

Jord (Hasselfors KRAV ) 

Typ av växter  21 olika arter (se separat lista) 
Ca 3800 plantor 

5 olika arter (Se separat lista)-  
Ca 950 plantor 

16 + 23 olika arter (se separat lista) 4 olika arter (se separat lista) 
Ca 616 plantor 

25 olika arter (omplantering 
höst/vår - se separat lista) 
Ca 800 plantor 

Växternas 
ursprung 
(leverantör) 

Holland  Holland Wändels, Vegtech, Splendor, 
Programmet för odlad mångfald 
(POM), samt Elitplantstationen. 

Stångby. Delade och 
uppkrukade av driftspersonal. 

Sverige  
(SLU Alnarp + svensk handel) 

Typ av bevattning 
(leverantör) 

Automatiserat bevattningssystem. 
Styrs via sensorer i väggen till en 
internettuppkopplad 
sambandscentral  

Automatiserat 
droppbevattningssystem 
(Aquadrip) 

Droppbevattnings med reglerat 
vattenflöde i båda systemen (eget 
bevattningssystem från flera 
leverantörer) 

Droppbevattningssystem 
(GrowTek) 

Droppbevattningssystem reglerat 
via dator, samt med 
handpåläggning (Hemmabyggt 
med hjälp av Syd Svenska 
Bevattning AB) 

Typ av vatten för 
bevattning 

Dricksvatten Drickvatten Dagvatten och dricksvatten Dagvatten+ Dricksvatten som 
backup. 

Dricksvatten 

Typ av näring Flytande specialnäring som förs via 
vattnet ut till växterna i väggen. 
Dosering efter säsong och 
temperatur.  

Sommar: Rika S 
Vinter: Hemmagjord 

Manuell gödsling med flytande näring 
(Blomstra) 1 ggr/månad i säsong  

Troligen RIKA-T Algomin, Biobact, Nässelvatten 
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Vertikal Trädgård 
 Helsingborg 

Högevallsbadet 
Lund 

Varvstaden 
Malmö 

Augustenborg 
Malmö 

Ätbar växtvägg 
Seved 

Ek
o

n
o

m
i 

Kostnad (kr/kvm) Helsingborgs Stads investering av 
hela väggen är ca 600 000 kr  
(18750 kr/kvm) 

600-700 000 kr  
(6600-7700 kr/kvm) 

1. Modulsystem: ca 21 000 kr totalt 
för material och uppsättning för 
översta 4,2 kvm (5000 kr/kvm) 
2. Ficksystem: ca 16 000 kr totalt för 
material och uppsättning 
 (3800 kr/kvm)  

Ingen uppgift. Finns ej sammanställt ännu. 

Finansiering Helsinborg Stad Lunds kommun Forskningsmedel: FORMAS 
Anläggningskostnader: PEAB 
Samt finansiering från 
Vinnovaprojektet BiodiverCity 

EU-Life samt 
Serviceförvaltningen, Malmö 
stad 

MKB samt medel från 
Vinnovaprojektet BiodiverCity 
Malmö planterings och 
försköningsförening har bidragit 
med medel för jord och plantor 

Ti
d

 

Uppförd Augusti 2013 Vår 2013 Juni 2012 Höst 2010 
"Renoverad" höst 2013  

Vår 2013 

Planerad livslängd Inget tidsbegränsat projekt. 
Materialen ska hålla i 25 år. 

Inget tidsbegränsat projekt 
Bakomliggande konstruktion 
ska hålla i 10-15 år 

Forskningsprojektet avslutas 2014. 
Just nu ingen planerad fortsatt drift av 
väggen. 

Ingen bestämd livslängd Väggen drivs med projektmedel. 
Livslängd oklar.  
Just nu finns finansiering till höst 
2014. 

D
ri

ft
 

Tillsyn/Skötselfrek
vens näring 

Tillsyn näring vid varje servicebesök Under tillväxtperiod och inför 
vintersäsongen.  

1 ggr/månad, april-augusti. Ingen 
näring under vintern. 

Näring med bevattningen hela 
tiden. Mängden justeras efter 
säsong. Näring tillförs maj-
augusti. 

Algomin läggs i jord vid planering 
Bio-bact och Nässelvatten efter 
behov. 

Tillsyn/Skötselfrek
vens bevattning 

1ggr/veckan (växtsäsong) 
1ggr/månaden (viloperiod) 
Datastyrd bevattning via Internet 

> var tredje vecka (beroende 
på väder och årstid) 

1ggr/veckan i växtsäsong,  
1 ggr/månad under vintersäsong 

Tillsyn 1 ggr/veckan 
Bevattning i säsong ca 3 
ggr/vecka ca 5-15 min/gång. 
Automatisk inställd, justeras 
efter säsongen.  
Bevattning stängs av vintertid. 

Sommar: dagligen 
Vinter: 11 gånger (säsong 
2013/2014) 

Tillsyn/Skötselfrek
vens växter 

1ggr/veckan (växtsäsong) 
1ggr/månaden (viloperiod) 
Tidsåtgång per besök beror på väder 
och årstid 

> var tredje vecka (beroende 
på väder och årstid) 

Utvärdering 3 ggr/år (april, juni, 
augusti) 

Visuell kontroll 1ggr/månad 
 
Mindre kontroll under 
vintersäsong 

Sommar: dagligen 
Vinter: 11 gånger (säsong 
2013/2014) 
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Vertikal Trädgård 
 Helsingborg 

Högevallsbadet 
Lund 

Varvstaden 
Malmö 

Augustenborg 
Malmö 

Ätbar växtvägg 
Seved 

O
rg

an
is

at
io

n
 

Ägare/ investerare Investering av väggen är uppförd av 
Helsingborgs Stad, fastigheten ägs 
av Kärnfastigheter. 
 

Lunds kommun PEAB och FORMAS Serviceförvaltningen, Malmö 
Stad 

MKB/BiodiverCity 

Projektering/ 
Design 

Stadsbyggnadsförvaltningen 
Helsingborg Stad  

AB Kjell Hagmanns/NE 
Persson 

PEAB/SLU Green Landscaping/GrowTek Odla i stan/Odlinsnätverket 
Seved/student från Malmö 
Högskola 
 

Entreprenör Ambius AB med underleverantörer 
Greenworks och Sempergreen 

AB Kjell Hagmanns/NE 
Persson 

PEAB/SLU Green landscaping med 
underentreprenör Growtek 

PEAB + PEAB skolan 

Entreprenadform Totalentreprenad Totalentreprenad Ej applicerbart (forskningsprojekt 
uppfört i egen regi) 

Totalentreprenad Ej applicerbart (utvecklingsprojekt 
uppfört i egen regi) 

Ansvarig för drift Ambius AB (upphandlad årsbasis) 
Servicekontrakt där beställaren står 
för växtutbytet 

AB Kjell Hagmanns 
(upphandlad årsbasis) 

SLU och PEAB Kommunteknik, Malmö Stad Odla i stan/Odlinsnätverket Seved 

Hyresgäst NSVA (Nordvästra Skånes Vatten 
och Avlopp) 

Lunds kommun/Badhus PEAB Serviceförvaltningen, Malmö 
Stad 

MKB 

U
p

p
fö

ljn
in

g/
U

tv
är

d
er

in
g 

Uppföljning? Ja Ja Ja Ja Ja 

Typ av uppföljning 
(ansvarig) 

Biodiversitet  
Vattenförbrukningen 
Mängden överskottsvatten  
Strömförbrukningen 
Mängden näring till växterna  

Bevattning (AB Kjell 
Hagmanns) 

Vinteröverlevnad växter (SLU) 
Användning av dagvatten för 
bevattning (SLU) 
Bevattningssystemen (SLU) 
Fukt vid fasad (MAH) 

Inventering av insekter 
(Serviceförvaltningen)  
Temperatur på/i/vid fasad 
(Serviceförvaltningen) 
Inomhusklimat 
(Serviceförvaltningen) 
Marknära ozon 
(Serviceförvaltningen) 
 

Projektutvärdering (Odla i stan) 
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Bilaga 3: Växter 

(+) anger växter som fungerat bra i respektive levande vägg 
(-) anger växter som fungerat mindre bra i respektive levande vägg 
 

Varvstaden: 

Antennia dioica   Kattrot (+) 
Aubretia x cultorum   Aubretia (-) 
Bergenia cordifolia  Hjärtbergenia (+) 
Iberis sempervirens   Vinteriberis (+) 
Isris sibirica    Sibiris iris (-) 
Molinia caerulea  Blåtåtel (+) 
Carex morrowii   Japansk starr (-) 
Achillea millefolium  Rölleka (+) 
Armeria maritima   Strandtrift  
Fragaria vesca   Smultron 
Pilosella aurantiaca  Rödfibbla (+) 
Stachys byzantina   Lammöron (-) 
Sesleria hueffleriana   Älvväxning (+) 
Nepeta x faassentii  Kantnepeta (+) 
Salvia nemorosa   Steppsalvia (+) 
Dianthus Deltoides   Backnejlika (+) 
-------------- 
Cerastium tomentosum   Silverarv 
Anaphalis triplinervis   Ulleternell 
Leontopodium alpinum   Edelweize 
Pulsatilla sp.   Backsippa 
Saxifraga sp.  Mattbräcka 
Ranunculus sp.  Fylld revsmörblomma 
Geranium himalayense   Ängsnäva 
Dianthus arenaria   Sandnejlika 
Vaccinium vitis-idaea   Lingon 
Allium schoenoprasum   Gräslök 
Calamintha nepeta   Stenkyndel 
Rubus stellarcticus   Allåkerbär 
Hyssopus officinalis   Bergisop 
Acinos alpinus   Alpmynta 
Thymus vulgaris   Timjan 
Vinca minor    Vintergröna 
Chamaecyparis pisifera   Pärlcypress 
Ilex crenata    Järnek 
Luzula sylvatica  Storfryle 
Euphorbia polychroma  Gulltörel 
Euonymus fortunei   Klätterbenved 
Waldsteinia ternata   Gullgröna 
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Den vertikala trädgården i Helsingborg: 

Luzula sylvatica   Storfryle  
Saxifraga x urbium   Porslinsbräcka  
Geranium macrorrhizum ’Bevan’s Variety’ Flocknäva (+) 
Hosta fortunei ’Aureomarginata’  Funkia  
Lamium maculatum ’Anne Greenaway’ Rosenplister  
Carex morrowii ’Ice Dance’  Japansk starr  
Heuchera ’Palace Purple’   Småblommig alunrot  
Ajuga reptans ’Braunhertz’  Rödbladig revsuga (-) 
Hemerocallis lilioasphodelus  Gul daglilja  
Euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’ Klätterbenved (+) 
Vinca minor    Vintergröna  
Fragaria vesca   Smultron  
Bergenia cordifolia ’Vinterglöd’  Bergenia  
Polypodium vulgare   Stensöta  
Pachysandra terminalis   Skuggröna (+) 
Helleborus foetidus   Grenig julros  
Asarum europaeum   Hasselört  
Dryopteris affinis ’Cristata’  Raggträdjon  
Epimedium x perralchicum ’Frohnleiten’ Taggig sockblomma  
Omphalodes verna   Ormöga  
Alchemilla mollis   Jättedaggkåpa  

Högevallsbadet:  

Vinca major   Stor Vintergröna 
Carex morrowii ”Ice dance”  Japansk starr  
Carex ”Evergold”  Gulbrokig Oshimastarr 
Hedera ”hibernica”  Storbladig murgröna 
Euonymus fortunei ”Emerald Gaiety” Klätterbenved (+) 

Augustenborg:12  

Alchemilla erythropoda  Rödskaftad daggkåpa 
Polypodium vulgare  Stensöta 
Hosta ’Golden tiara’   Funkia 
Carex ’Evergold’  Gulbrokig Oshimastarr 
 

Den ätbara väggen i Seved: 

Sommar: 
Solanum lycopersicum ’Totem’  Tomat 
Solanum lycopersicum ‘Kremser Perle’  Tomat 
Solanum lycopersicum ‘Taxi’   Tomat 
Solanum lycopersicum ‘Cheerio’  Tomat 

                                                        
12 Växter planterades höst 2013 och utvärdering är ej genomförd när intervjuerna utfördes. 
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Solanum lycopersicum’Black Sweet Cherry’  Tomat 
Capsicum annuum ‘Klari Baby Cheese’  Paprika    
Capsicum annuum ‘Aji Blanco Cristal’   Chilipeppar    
Beta vulgaris var. cicla ’Rainbow Chard ’ Mangold   
Lactuca sativa ’Fedco Lettuce Mix’  Plocksallat   
Lactuca sativa var. capitata ’Deer Tongue’ Huvudsallat    
Brassica oleracea var. gemmifera ’Groniger’  Bryssellkål    
Apium graveolens var. dulce ’Tall Utah ’ Stjälk-Bladselleri   
Petroselinum crispum ’Grüne perle’  Kruspersilja    
Rumex acetosa   Ängssyra    
Ocimum basilicum     Italiensk Basilika   
Thymus vulgaris   Timjan    
Origanum vulgare  ssp. hirtum  Grekisk Oregano   
Fragaria vesca var. semperflorens  Smultron    
Argyranthemum frutescens   Margarita    
Lavandula angustifolia    Lavendel 
 
Vinter:  
Brassica oleracea’Scarlet’   Röd grönkål   
Brassica oleracea ’Hungry gap’   Grönkål   
Brassica oleracea ’Kapral’   Grönkål   
Brassica oleracea ’Dwarf Blue Curled’   Grönkål   
Brassica napus pabularia ’Red Russian’ Grönkål  
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Bilaga 4: Levande väggar i Sverige 

I Tabell 4 nedan listas de levande väggar som är uppförda på utvändiga fasader i 
Sverige fram till juni 2014.  Då alla uppförda levande väggar i Sverige troligen inte är 
kända för allmänheten kan denna lista inte ses som helt komplett.  

Tabell 4: Kort sammanfattning av uppförda levande väggar på utvändiga fasader i Sverige fram till 

juni 2014. 

Levande vägg, 
Namn och plats 

Uppförd Involverade 
aktörer 

Kortfattad info 
Inklusive länkar till ytterligare info. 

Alnarps 
Trädgårds-
laboratoriums 
växtvägg, 
Alnarp  
(Forsknings-vägg) 

2007 

SLU, Alnarp  

 

10 kvm växtvägg med 5 kvm riktade mot söder och de övriga 5 kvm 
mot väster. System från ELT Living walls i Kanada. Olika substrat 
och växter har testats i modulerna över ren.  

http://www.slu.se/sv/fakulteter/ltv/resurser/tradgardslaboratoriet/utbil
dningsverksamhet/ovriga-anlaggningar/#Växtväggar 

Service-
förvaltningen 
Augustenborg 

(Augustenborgs-
vägen 26) 

2012 

Service-
förvaltningen 
Malmö Stad, 
Green Land-
scaping, 
GrowTek 

Se bilaga 3 

Varvstaden 
(Forsknings-
projekt) 

2012 

SLU, MAH, 
Peab 

Se bilaga 3 

Whites kontor, 
Stockholm 
(Testvägg) 

November 
2012 

White, NCC, 
Butong 

Samarbete mellan White och NCC. Prototyper för att utveckla ny typ 
av gröna fasader. Fasaden hämtar sin inspiration från öppen 
hällmark och utgår från hur växterna beter sig i naturen. Fasaden 
består av fristående element som monteras utanpå den bärande 
fasaden.  

http://www.white.se/aktuellt-press/349-grona-fasader-tar-form-hos-
white-och-ncc 

Privat Villa, 
Falsterbo 

2012? 
Daniel Bell 

Växtvägg uppförd av Daniel Bell på privat villa i Falsterbo.  
 
http://www.danielbell.se/vertical_garden/falsterbo.html  
http://www.danielbell.se/documents/living_walls_in_scandinavia.pdf 

Gröna Klimatskal 
Borås,  
(Forskningsvägg) 

2013 

Sveriges 
tekniska 
forskningsinstitut 
(SP) 

Ingår I Vinnovaprojektet c/o City. System Optigreen ”Wall garden” 

 Bygg Teknik nr 5/14 http://byggteknikforlaget.se/grona-klimatskal-
fuktsakerhet-och-energianvandning/  

Svenska Naturtak, 
Malmö  
(Testvägg) 

Vår 2013 

Svenska 
Naturtak 

Företaget Svenska Naturtak erbjuder växtväggslösningar för 
utomhusbruk och satte upp sin första utomhusväxtvägg i Sverige 
under våren 2013. System Optigreen ”Wall garden” 

http://www.svenskanaturtak.se/wall.htm   

Ätbar vägg i 
Seved  
Malmö 

Vår 2013 

Odla i Stan, 
Odlingsnätverket 
i Seved, MKB, 
Peab och 
Peabskolan 

Se bilaga 3 

http://www.slu.se/sv/fakulteter/ltv/resurser/tradgardslaboratoriet/utbildningsverksamhet/ovriga-anlaggningar/#Växtväggar
http://www.slu.se/sv/fakulteter/ltv/resurser/tradgardslaboratoriet/utbildningsverksamhet/ovriga-anlaggningar/#Växtväggar
http://www.white.se/aktuellt-press/349-grona-fasader-tar-form-hos-white-och-ncc
http://www.white.se/aktuellt-press/349-grona-fasader-tar-form-hos-white-och-ncc
http://www.danielbell.se/vertical_garden/falsterbo.html
http://www.danielbell.se/vertical_garden/falsterbo.html
http://www.danielbell.se/documents/living_walls_in_scandinavia.pdf
http://byggteknikforlaget.se/grona-klimatskal-fuktsakerhet-och-energianvandning/
http://byggteknikforlaget.se/grona-klimatskal-fuktsakerhet-och-energianvandning/
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Högevallsbadet, 
Lund 

Vår 2013 

Lunds Kommun, 
NE Persson, AB 
Kjell Hagmanns, 
Aquadrip 

Se bilaga 3 

Bara växtvägg, 
Bara  
(Testvägg) 

Augusti 
2013 Bara Mineral AB 

Testvägg som Bara Mineral byggde upp augusti 2013 vid sina egna 
lokaler på en tegelvägg som vetter mot väst. Ett antal olika växter 
har valts för att testas i systemet. Helautomatiskt bevattningssystem. 
Individuell bevattning och dränering till varje odlingslåda. 
Pimpstenssubstrat Hekla ® Grow.  

http://www.baramineraler.se/en-GB/vaxtvagg 
http://www.baramineraler.se/images/images/referenser/Vaxtvagg-
8sid_uppdaterad_web.pdf    

Vertikal trädgård, 
Helsingborg 

Augusti 
2013 

Helsingborgs 
Stad, Ambius 
AB med under-
leverantörer 
Greenworks och 
Sempergreen 

Se bilaga 3 

Bara växtvägg, 
Ekostaden 
Augustenborg, 
Malmö 

Juni 2014 

MKB, SLU, Bara 
Mineral AB, 
Aquadrip, Gröna 
Takinstitutet 

8,5 kvm växtvägg monterad på tegelfasad på bostadshus ägt av 
MKB. 
Uppskalning av baras Minerals tidigare växtvägg. SLU står för 
växtval och mätningar, MKB står för drift och skötsel, Aquadrip för 
bevattningsteknik och bara Mineral står för växtväggkonstruktionen. 

http://www.baramineraler.se/en-GB/vaxtvagg 
http://www.baramineraler.se/images/images/referenser/Vaxtvagg-
8sid_uppdaterad_web.pdf 
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