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Abstract

Green balcony constructions

Sandra Lindroth

Urban agriculture is a current topic and this study examines the possibility of
cultivating on balconies in the city. The study was performed at Uppsala University
and examines, from a construction engineering perspective, how different existing
balcony/terrace 
structures are affected by cultivation. A cultivation balcony defined in the study as a
balcony/terrace which is specifically designed for cultivation. Three units of study have
been selected according to this criterion. Four factors were examined, these were
loads, moisture/water, economy and cultivation. The study was conducted by studying
the detailed drawings and interviewing the people concerned. 

The results show that one of the constructions is to be recommended but that there
is great potential for developments in the area. A construction that is almost detached
from the facade, showed the best results. This structure showed little influence and
the least possibility of damage as a result of cultivation. The study also shows that
cultivation is possible on a, of the author defined, standard balcony. The study has
shown that there are few examples of the cultivation balconies in the current
situation. The study also provides a suggestion of a design and construction of a
cultivation balcony where different elements of the examined structures combined.
The study also suggests areas that should be studied further for a development in the
field of cultivation of alternative venues.
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Sammanfattning 

Urban odling är ett ämne som är i ropet och denna studie granskar möjligheten att odla 

på balkonger i staden. Studien är gjord för Uppsala universitet och undersöker, ur ett 

byggtekniskt perspektiv, hur olika existerande konstruktioner för odlarbalkonger/-

terrasser påverkas av odling. En odlarbalkong definieras i studien som en 

balkong/terrass som är speciellt konstruerad för odling. Tre studieobjekt har valts ut 

efter detta kriterium. I arkivstudien har fyra faktorer analyserats,  dessa är laster, 

fukt/vatten, ekonomi och odling. Undersökningen gjordes genom studier av 

detaljritningar samt intervjuer med personer som konstruerat eller nyttjat 

balkongerna/terrasserna. 

 

Resultatet visar att en av de undersökta konstruktionerna är att rekommendera men att 

det finns stor potential för utveckling inom området. Bäst resultat gav en, från fasaden, 

näst intill fristående konstruktion. Denna påvisar minst påverkan av odling och minst 

risk för skador till följd av detta. Även de andra undersökta konstruktionerna har visat 

gott resultat i odlingssynpunkt men vissa konstruktionsaspekter bör granskas för 

förbättring och mindre risk för påföljande skador. Studien visar även att odling på en av 

författaren definierad standardbalkong också kan lämpa sig för odling.  

 

I undersökningen har det framgått att  det finns få exempel på odlarbalkonger i 

dagsläget. Studien ger ett förslag på en konstruktion och utformning av en odlarbalkong 

där olika inslag från de granskade konstruktionerna kombineras. Studien ger också 

förslag på områden som bör studeras vidare för en utveckling inom området odling på 

alternativa ställen i staden. 

 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Balkonger, Konstruktion, Stadsodling, Byggteknik, Odling, Terrasser, 
Stadsplanering. 
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 Inledning 1.

1.1.  Introduktion 
Intresset för byggteknik har för mig kommit från en fascination för det visuella 

och vackra, via arkitekturen och vidare till en växande nyfikenhet för 

byggnader i sig. Husens historia och uppbyggnad har engagerat mig, samt 

tanken bakom varför just en specifik byggnad står på en specifik plats. Min 

första egentliga kontakt med begreppet urban odling, odling i tätorter/städer, 

var för ungefär ett år sedan då landskapsarkitekt Marina Queiroz från SLU 

Ultuna gästföreläste i kursen Byggteknik & Hållbart byggande inom 

Högskoleingenjörsutbildningen i byggteknik på Uppsala Universitet. 

Föreläsningen var fascinerande, väl samhällsförankrad och belyste på sätt och 

vis egentligen självklara saker men i ett nytt ljus. Satt i ett större sammanhang 

fick, för mig, odling en helt annan innebörd än tidigare. Det blev en oväntad 

inspirationskälla och en tänkbar inriktning på min framtida yrkesbana.  

 

Med detta nya intresset för urban odling föddes ett litet frö om ett tänkbart 

ämne för examensarbetet som då låg ett år framåt i tiden. Hösten 2013 kläcktes 

idén som löd att ett projekt om urban odling i kombination med byggnader 

vore intressant att göra. Från WSP Sverige fick jag uppslaget om att göra en 

studie av balkongkonstruktioner för urban odling.  

1.2. Bakgrund 
Frågan om odling och grönytor i staden är aktuell i dagsläget. Intresset för 

odling av frukt, grönsaker och kryddväxter har de senaste åren ökat markant. 

En undersökning visar att det råder ständigt underskott på många ekologiska 

varor i butiker och att marknaden för ekologiskt odlade produkter är i obalans1. 

Tätbebyggda städer kan också komma att bli ett problem, enligt Boverkets 

vision för Sverige 2025 kommer urbaniseringen i landet att fortsätta och 

                                                 
1 Ekomatcentrum, Efterlysning – ekologiska producenter sökes. 
www.ekomatcentrum.se/files/EfterlysningEkologiska%20producenter%20sokes.pdf. (Hämtat 
2014-04-21). 
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storstadsregionerna förtätas allt mer.2 Då staden förtätas blir 

odlingsmöjligheterna, som till exempel tillgång till kolonilotter, allt mindre. 

Under första världskrigets krisår ökade odlingsbehovet i Sveriges städer och på 

1920-talet startade Anna Lindhagen, engagerad socialdemokrat och 

kvinnoaktivist, den första koloniträdgården. Mycket tidigare än så fanns 

kålgårdar, köksträdgårdar, i städerna för självförsörjande odling.3 

 

Då det finns många fördelar med att odling i staden ökar är denna studie en i 

ledet för att undersöka möjligheterna till detta. De positiva aspekterna är till 

exempel att det bidrar till ekosystemtjänster som bättre luftkvalitet och 

bibehållande och återuppbyggande av den biologiska mångfalden. Dessutom 

minskas transporten av grödor från andra delar av landet/världen. Det skapar 

även ett attraktivt boende för en växande målgrupp med intresse för egenodlat. 

 

Ett alternativ till att både öka stadens grönska och möjligheten till viss 

självförsörjning kan vara att odla på sin egen balkong. En vacker och trivsam 

balkong höjer dessutom värdet på lägenheten. En lägenhet utan balkong är inte 

alls lika attraktiv på marknaden i dagsläget.4 Förra året, 2013, var till exempel 

ordet ”Balkong” det mest använda sökordet på fastighetsförmedlarsidan 

Hemnet.5 

1.3. Syfte 
Syftet med denna studie är att jämföra balkonger och terrasser som särskilt 

projekterats för att användas för odling och se hur odlingen påverkar 

konstruktionen. Studien syftar också på att vederlägga eller bekräfta negativa 

uppfattningar kring mer omfattande odling på balkonger/terrasser. Anledningen 

till detta är att det finns en uppfattning i byggbranschen att fokus på odling i ett 

                                                 
2 Boverket, Vision för Sverige 2025 - En urbaniserad värld, http://sverige2025.boverket.se/en-
urbaniserad-varld.html. (Hämtat 2014-04-06).  
3 Björk, Cecilia, Nordling , Lars och Reppen, Laila, Så byggdes staden – Stadsbyggnad, 
arkitektur, husbyggnad., Svensk Byggtjänst, 2012. 
4 Strahner, Niclas , Balkong höjer värdet på lägenheten, Svensk fastighetsförmedling, 2008-03-
06, http://blogg.svenskfast.se/boende/balkong-hojer-vardet-pa-lagenheten/. (Hämtat 2014-05-
12). 
5 Hemnet, Hemnet listar de populäraste sökorden 2013, 2014-01-22 
http://www.hemnet.se/artiklar/bostadsmarknaden/2014/01/22/hemnet-listar-de-popularaste-
sokorden-2013. (Hämtat 2014-05-03). 
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byggnadsprojekt medför en hel del problem. För balkonger och terrasser kan 

det vara till exempel konstruktionsaspekter som ökade laster, ökad förslitning 

på ytskikt och fasadmaterial i form av jord, smuts, mikroorganismer och 

vattenhantering.  

1.4. Frågeställningar 
Den huvudfråga som ställs i studien är som följer: 

Hur konstrueras en balkong/terrass, utifrån utvalda kriterier, för att underlätta 

för odling i staden? 

1.4.1. Delfrågor 

För att lättare kunna besvara huvudfrågan bryts den ner i tre delfrågor som kan 

besvaras var för sig. Dessa vägs sedan samman till ett genomarbetet resultat i 

huvudfrågan. 

1. Vilka odlingsanpassade balkong- och terrasskonstruktioner finns på 

marknaden i dagsläget, både nyproduktion och i äldre byggnader? 

2. Hur väl fungerar dessa med avseende på odling vad beträffar 

riskfaktorerna fuktproblem och tunga laster samt från 

kostnadssynpunkt? 

3. Vad kan utvecklas? 

1.5.  Avgränsningar och definitioner 
Studien avser att analysera tre stycken odlarbalkonger-/terrasser. Detta begrepp 

definieras som balkonger/terrasser som konstruerats odling av frukt, grönsaker 

och kryddväxter. Analysen av konstruktionerna kommer att avgränsas till att 

studera laster, fukt och vattenhantering och ekonomiska aspekter. Studien 

kommer till viss del också gå in på hur väl odling fungerar på 

balkongen/terrassen. 

1.6. Mål 

Målet med denna studie är att ta fram ett underlag för att förenkla val av 

konstruktioner för balkonger/terrasser som projekteras i odlingssyfte. Studien 

avser inventera vilka konstruktioner som använts i odlingssyfte, studera tre av 

dessa konstruktionsexempel och se vad resultatet blivit av odling på dessa. 
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Förslag på en rekommenderad konstruktion för balkonger/terrasser för odling i 

staden ska också redovisas.  

1.7. Metod 

Metoderna som använts under studiens gång har bestått av en arkivstudie och 

intervjuer.  

1.7.1. Arkivstudie 

En arkivstudie av detaljritningar har utförts genom jämförelse och analys av 

balkong-/terrasskonstruktioner. De aspekter som analyserats är de ökade laster 

som balkongen/terrassen utsätts för vid odling, ökade påfrestningar av 

vattenhantering samt ekonomiska aspekter. En analys har även utförts av 

balkongens odlingsanpassning.  

Genom att jämföra dessa konstruktionsanalyser har slutsatser om vilka 

lösningar som fungerat bäst kunnat dras och riktlinjer för bra balkong-

/terrasskonstruktioner för odling kunde tas fram. 

1.7.2. Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer har genomförts med personer som konstruerat eller 

nyttjat balkongerna/terrasserna. Personerna i fråga var konstruktörer, arkitekter 

samt balkongernas/terrassernas brukare. Svaren har sedan vävts samman med 

och kompletterat arkivstudiens analys. För ett objekt har det inte varit möjligt 

att intervjua en konstruktör eller arkitekt utan intervju har skett med annan 

fackmässigt kunnig person som granskat konstruktionen i efterhand. 

 

Intervjuerna genomfördes genom elektroniska frågeformulär som utformats 

med fokus på målgrupp och sociologiska aspekter. Frågor och utformning 

skilde sig mellan arkitekt/konstruktör och brukare för att på ett bättre sätt nå 

fram till intervjuobjekten. Se Figur 1 och 2. Intervjufrågor finns att läsa i bilaga 

nr 1. 
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Figur 2: Frågeformulär för brukare  Källa: Sandra Lindroth. 

Figur 1: Frågeformulär för arkitekter/konstruktörer. Källa: Sandra Lindroth. 
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1.7.3. Redovisning av resultat 

Resultatet av studien har sedan redovisats i kapitlet analys, i tabellform. I 

tabellen delades resultatet in i fördelar och nackdelar som anses finnas för varje 

studerad aspekt i dessa konstruktionstyper. Dessa för- och nackdelar 

sammanställdes sedan i en jämförelse där varje konstruktionstyp, för vardera 

aspekt, rangordnats i ordningen 1-3. Även detta redovisas i tabellform med en 

kort motiverande text för varje aspekt. 

1.8. Litteraturstudie 
Materialet som granskats har bestått av diverse faktaböcker som berör odling 

på balkonger och terrasser. Internetsidan Hållbar stad har varit både 

inspirerande och till stor hjälp. Där samlas artiklar, bloggar och rapporter som 

berör allt från odling och gröna städer till ny teknik och infrastruktur. 

 

Avseende de tekniska aspekterna har litteratur om betong och stål, 

konstruktioner av byggnader och balkonger samt hur dessa påverkas av yttre 

omständigheter använts. Även litteratur rörande fukt, ytmaterial och renovering 

har studerats. 

 

Ett tidigare examensarbete inom området har varit en stor inspirationskälla för 

denna studie. Examensarbetet är Balkongen i staden, SLU Alnarp, 2011, 

skriven av dåvarande landskapsarkitektstudenterna Hanna Ahlström och 

Emelie Kjellberg.6 Rapporten redogör för balkongens funktion i stadsmiljö från 

flera olika infallsvinklar. Odling, odlingskärl och växtlighet behandlas, men 

även människans relation till balkongen samt ekologiska och ekonomiska 

aspekter. Studien som utför i denna rapport har ett djupare fokus på 

konstruktion och i synnerhet i kombination med odling. 

 

                                                 
6 Ahlström, Hanna och Kjellberg, Emelie. Balkongen i staden, Alnarp, Sveriges 
Lantbruksuniversitet, 2011. http://stud.epsilon.slu.se/3309/. (Hämtat 2014-03-28). 
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 Förutsättningar 2.

2.1. Balkongen och terrassen genom historien 

Under århundradena har balkongens/terrassens användningsområde varierat 

och den har inte alltid varit en detalj i en bostad. Den har använts som scener i 

skådespel, för predikningar i kyrkor och tempel och för maktutövande i olika 

former, se figur 3. Den har även använts som en plats för övervakning och som 

en placering för försvarsstyrkor i krigstider men även som en utrymme för 

rekreation.7 

 

2.1.1. 1800‐1880 

Under 1800-talet blev det vanligt att påkostade bostadshus förses med 

balkonger som fungerade som utsmyckande detaljer i fasaden. Dessa balkonger 

skulle vara väl synliga och vackert utformade. De var ofta små och inte särskilt 

funktionsdugliga med dagens mått mätt.8 Ofta konstruerades dessa med ett plan 

av natursten vilandes på konsoler i samma material som spändes in i de tjocka 

ytterväggarna, se figur 4. Konstruktionen gav en utkragning på endast 0,6 

meter utanför fasaden.9 

                                                 
7 Ahlström & Kjellberg, Balkongen i staden, s. 31-32. 
8 Ibid, s.32. 
9 Bjerking, Bo och Sven-Erik. Skador på hus – vad gör man? Yttertak & balkonger. 
Stockholm: Norstedts, 1991, s. 170. 

Figur 3: Påveframträdande på balkong, Källa: The Catholic church in England and Wales - 

http://www.catholic-ew.org.uk/. (Hämtad 2014-04-25). 
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Figur 4: Balkong i natursten. Källa: Bjerking, Skador på hus – vad gör man? Yttertak & 

balkonger, s. 170. 

2.1.2. Sekelskiftet 1800‐1900‐tal 

Under slutet av 1800-talet och under 1900-talets inledande decennium 

utvecklades balkongkonstruktionerna. Dessa hade en kantbalk i I-profil av järn 

som spändes in i murverket i ytterväggen. Innanför kantbalken göts en 

betongplatta som utrustades med en beläggning av gjutasfalt, se figur 5. På 

undersidan förstärktes ofta konstruktionen med utsmyckade järnstag. 

Konstruktionen gav en utkragning på 0,8 meter utanför fasaden.10  

 

                                                 
10 Bjerking, Skador på hus – vad gör man? Yttertak & balkonger, s. 170. 

Figur 5: Balkong med järnstag i smide. Källa: Operation Karlstads stadsmiljöblogg - 

http://operationkarlstad.wordpress.com/tag/fortatning/. (Hämtad 2014-04-25). 
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2.1.3. 1930‐tal 

På 1930-talet möjliggjorde den nya bostadspolitiken ett utökat byggande av 

balkonger. Funktionalismen fick sitt genombrott och då förespråkades frisk 

luft, sol och ljusinsläpp vilket med tiden gjorde balkongerna större och medgav 

en utökad användbarhet, se figur 6.11 1910-1940-talets balkonger hade en 

kantbalk av U-profil inspänd i ett järnbalksbjälklag och dessutom 

tryckfördelande plattjärn i murverket. Konstruktionen gav nu en utkragning på 

1,20-1,50 meter utanför fasaden Vid den här tiden kom också beläggningar av 

keramiska plattor som lades över ett tätskikt av membranisolering.12 

 

2.1.4. 1940‐ tal 

Det riktiga genomslaget för balkongen kom i slutet av 1940-talet när krigsårens 

materialbrist upphörde. Under den här tiden började balkongen bestå av en 

armerad betongplatta som fästes i bjälklaget. Användandet av horisontell 

värmeisolering vid infästningen av balkongen, längs bjälklagets golv och 

takytan kom också med denna metod.13 Storleksmässigt var variationen större 

än under funktionalismen men i stor grad var balkongerna utanpåliggande och 

hade fronter av sinusprofilerad plåt, se figur 7.14 

                                                 
11 Ahlström & Kjellberg, Balkongen i staden, s.33. 
12 Bjerking, Skador på hus – vad gör man? Yttertak & balkonger, s. 171-172. 
13 Ibid, s. 171. 
14 Sockholms stadsmuseum, Balkonger – Historik: Balkong. 
http://www.stadsmuseet.stockholm.se/Om-hus/Balkong/historik-balkong/. (Hämtat 2014-04-
11). 

Figur 6: Balkonger i funktionalistisk stil. Källa: Stockholms stadsmuseum. 
http://www.stadsmuseet.stockholm.se/Om-hus/Balkong/historik-balkong/. (Hämtad 2014-04-
11). 
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Figur 7: 1940-tals balkong. Källa: Stockholms stadsmuseum. 

2.1.5. 1950‐ & 1970‐tal 

Under dessa årtionden började balkonger dras in i fasaderna, där 

balkongplattan bars helt eller delvis av utanpåliggande betongskärmar som 

därmed skapade mellanväggar mellan balkongutrymmena, se figur 8. Något 

som blev vanligt i balkongkonstruktionen runt 1955 var att isoleringen 

placerades vertikalt mellan bjälklaget och balkongens armerade betongplatta 

istället för vertikalt längs över- och undersidan av bjälklaget som tidigare, se 

figur 9. Denna isolering bestod vanligen av träullsplatta eller kork med 

öppningar för armeringsjärnen. Det var också under 60-70-talet, som 

industrialiserat byggande tog fart, prefabricerade byggnadselement infördes på 

marknaden och så även för balkonger. Svensk Byggnorm ställde 1975 kravet 

att alla lägenheter större än ett rum och kök skulle utrustas med balkong.15 

Dessa placerades ofta i anslutning till vardagsrummet och upptog även hela 

rummets bredd. 

                                                 
15 Bjerking, Skador på hus – vad gör man? Yttertak & balkonger, s.171. 
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2.2. Funktion 
En balkong i dagsläget till en mängd olika ändamål. Det vanligaste 

användningsområdet är dock förvaring.16. Användbarhet kan vara begränsad i 

och med det svenska klimatet. Balkongen lockar för vissa mest till vistelse 

ljumma kvällar eller soliga vårdagar. Balkongen har ett utsatt läge och 

påverkas snabbt av yttre omständigheter som starkt solsken och hård vind. 

Detta påverkar både under vilka tidsramar balkongen används och också 

möjligheten att odla på den.17 

 

Balkongen har många sätt ett attraktivt läge då den den är mellanrummet 

mellan inne och ute, mellan det offentliga och privata och mellan staden och 

naturen. Den kan ses som en förlängning av vardagsrummet och har potential 

att bli en självklar plats för socialt umgänge och rekreation men också som ett 

eget produktivt trädgårdsland.18  

  

                                                 
16 Ahlström & Kjellberg, Balkongen i staden, s.35. 
17 Engstrand, Kerstin, Sköna balkonger & terrasser, Stockholm: Prisma, 2004, s. 4. 
18 Ahlström & Kjellberg, Balkongen i staden, s.36. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Balkonger på 
miljonprogramsbyggnad i Fittja, Stockholm. 
Källa: SN24 - 
http://www.sn24.se/bostad/alskade-hatade-
miljonprogram. (Hämtad 2014-04-25).

Figur 9: Balkonger från 1950-talet i 
Sommaro, Uppsala. Källa: Uppsalahem - 
http://www.uppsalahem.se/Sok-
ledigt/Bostadsomraden/Flogsta-
Ekeby/Lasseby-garde/. (Hämtad 2014-04-
25). 
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2.3. Odling  

2.3.1. Odling i staden 

Sverige är ett av de länder i Europa där urbaniseringen sker snabbast. År 2010 

flyttade 17,3 promille av den Svenska befolkningen till en större stad jämfört 

med hela Europa där siffran endast var 5,2 promille.19 I och med storstädernas 

befolkningsökning ökar också efterfrågan på mark för bostäder och 

samhällsservice. När denna inte finns att tillgå ses det som en möjlighet att 

staden i stället kan växa på höjden och förtätas. Områden som tidigare varit 

grönområden och parker riskeras annars att exploateras med bebyggelse. En 

lösning som bidrar till att bibehålla stadens grönska, ekosystem och biologiskt 

mångfald är att odla på alternativa ställen. För en växande befolkning och ett 

ökat intresse för ren, giftfri mat med känt ursprung kan odling på den egna 

balkongen ge  bidrag till detta samt till en viss självförsörjning.20 

2.3.2. Odla på balkong 

De flesta balkonger går bra att odla på om att man väljer växtlighet efter 

balkongens förutsättningar, till exempel efter väderstreck och solinstrålning. 

Det finns många fördelar med balkongodling. Det är lättsamt med närheten till 

köket då färre grödor går till spillo. Det är enklare att sköta en balkongodling 

än en odlingslott. De största problem att lösa är behovet av utrymme och 

bevattning.21  

 

De flesta kärl, oberoende av form och material, går att odla i så länge man 

anpassar rätt kärl till rätt växt. Kärlets storlek är den viktigaste aspekten, kärlet 

måste rymma den fullvuxna plantans rotsystem. I för trånga kärl tar både vatten 

och näring slut och tillväxten hämmas. Det är bättre att odla flera sorters grödor 

i stora krukor än var för sig i mindre kärl, så kallad samodling. Det 

rekommenderas att använda minst 30-liters krukor för samodling.22 

                                                 
19 SCB, Markanvändningen i Sverige - sjätte utgåvan. http://www.scb.se/sv_/Hitta-
statistik/Publiceringskalender/Visa-detaljerad-information/?publobjid=19880. (Hämtad 2014-
04-18). 
20 Svensson, Julia, Tema *Nära maten, ARKITEKTUR nr. 7 (2013) s. 27-29. 
21 Engstrand, Sköna balkonger & terrasser, s.4. 
22 Ibid, s.20. 
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2.4. Teori 

2.4.1. Laster och krav enligt EKS 

Storskalig odling på balkong och terrass kan medföra ökad belastning för 

konstruktionen. Vid bygge av balkonger följs kraven vid dimensionering för 

laster enligt EKS, Eurokoderna, som är det europeiska regelsystemet för 

byggnadskonstruktion. Till dessa finns nationella tillval som gäller specifikt för 

Sverige. Detta samlas i EKS 9.23 Enligt EKS 9 ska en balkong dimensioneras 

för den nyttiga karaktäristiska lasten 2,5-4,0 kN/m2 i jämnt utbredd last och 2-3 

kN/m i koncentrerad last. Dock säger ett tillägg, att lastkravet ska ökas vid 

dimensionering av balkonger utifrån användningsområde och storlek. 

Dessutom ska en balkong som har flera användningsområden dimensioneras 

efter det mest ogynnsamma fallet som då ger störst lasteffekter, som krafter 

och nedböjning.24  

2.4.2. Fukt 

Ökad vattenhantering på balkonger/terrasser vid odling kan medföra en höjd 

fuktighetsnivå samt problem med rinnande vatten. Betongens hållfasthet 

påverkas dock inte av vatten så länge den har luftinblandning som förhindrar 

frostskador. Är betongen ej skyddad mot frostsprängning kan detta ge 

allvarliga skador. När vattnet kan ta sig in i betongens porer finns stor risk för 

frostsprängningar. Detta uppstår då vattnet i porerna fryser och expanderar med 

9%. Vid upprepad tining och frysning bryts betongen ner successivt. Detta 

undviks genom luftinblandning som ger större porer och kan ta upp vattnets 

volymökning.25  

 

En problemfaktor som kan dyka upp då det handlar om fukt/vatten tillsammans 

med armerad betong är korrosion. Dock beror korrosion på armering i betong 

                                                 
23 Boverket, EKS, http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Regler-om-
byggande/Konstruktionsregler-EKS/. (Hämtat 2014-04-14). 
24 Eurokoder, EKS: SS-EN 1991-1-1, https://enav.sis.se/sv/Standard/?std=STD-69086, s. 17. 
(Hämtat 2014-04-14). 
25 Hertzell, Tage, Betongens yta – den nya versionen, Stockholm: Forskningsrådet Formas, 
2013, s. 295. 
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mer på karbonatisering än fukttillståndet.26 Fukt kan dock orsaka rost på 

balkongräcken och dess fästen vilket kan leda till sämre hållfasthet.27 

 

Vatten kan tränga in i fasadkonstruktionen genom stänk upp mot denna. 

Konsekvensen av detta kan liknas vid konsekvensen av slagregn. Dessa 

konsekvenser beror på intensitet och varaktighet. Även fasadmaterialet spelar 

in. Tegel har stor kapillärsugande förmåga, puts lite mindre och högkvalitativ 

betong liten. Fukt som tar sig in i byggnadskonstruktionen kan bidra till 

påväxt, dålig lukt och andra sjuka hus symptomer. Det kan även vara en risk 

för hållfastheten.28 

 

                                                 
26 Hertzell, Betongens yta – den nya versionen, s. 295. 
27 Bjerking, Skador på hus – vad gör man? Yttertak & balkonger,s.176. 
28 Andersson, Ronny, Byggnadsmateriallära – grundläggande materialkunskap. Härnösand: 
Härnö-förlaget, 1990, s. 2-19. 
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 Utvalda balkonger & terrasser 3.
Under förstudierna till denna undersökning har framkommit att utbudet av 

balkonger anpassade för odling är begränsat. Under 1950-1980-talet byggdes 

så kallade terrasshus som i vissa fall var förberedda för odling.29 Med 

terrasshus menas att bostäderna till viss del överlappar varandra och gör att en 

takterrass bildas ovanpå den undre bostadens takbjälklag, se figur 10, typ 1.30  

 

De senaste åren har en del byggnader producerats i Västra Hamnen i Malmö 

inom ramen för hållbart och miljöanpassat byggande. Här har stadsodling och 

grönska varit en viktig faktor.31 I Västra Hamnen har två typer av balkonger 

särskilt anpassade för odling tagits fram i och med en inbyggd odlingsbädd i 

betongplattan. Ett terrasshus från 1979 och två hus i Västra Hamnen, en med 

utanpåliggande och en med inglasad balkong, figur 10, typ 2 och 3, har valts ut 

för närmare studie. Urvalet har skett genom tillgänglighet, de tre utvalda 

konstruktionstyperna var de som författaren erhållit de underlag som krävs för 

att utföra studien. 

 

Typ 1: Terrass Typ 2: Utanpåliggande Typ 3: Inglasad 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Konstruktionstyper 1-3. Källa: Sandra Lindroth. 

                                                 
29 Waernulf, Sofia, Trädgårdar på tak- & gårdsbjälklag, Ultuna: Institutionen för stad & land, 
SLU 2005, 
http://ex-epsilon.slu.se:8080/archive/00001645/01/Taktr%C3%A4dg%C3%A5rdar.pdf. 
(Hämtat 2014-05-13), s. 13. 
30 Berg von Linde, Henrik, Bostadshus i brant terräng: hustyper och lägenhetsplaner. 
Stockholm: Statens råd för byggforskning: Sv. Byggtjänst 1984,  s.9. 
31 Malmö stad, Västra Hamnen 2031 – ett hållbart och gott liv för alla, Malmö stad, juli 2013. 
http://www.malmo.se/download/18.228b8e2313f81626274815e/1383646929455/V%C3%A4st
ra+Hamnen+2031+juli+2013.pdf, (Hämtat 2014-04-25). 
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Utöver de konstruktioner som studeras i denna rapport finns andra exempel 

som är värda att nämna: 

 Alt Eerla, Wien. Ritat av arkitekten Harry Glück och byggdes mellan 

1973 och 1985. Enligt Biotope City som bevakar utvecklingen av 

grönska och odling i städer i Europa och USA är detta ett av de bästa 

exemplen för urban odling på balkonger. De tolv våningar höga husen 

är kända för sin välplanerade odling. Dessa påminner om terrasshusen 

med en meter breda odlingskärl som följer hela balkongens framkant. 

Balkongerna är välanvända av brukarna och bevattnas med automatiska 

bevattningssystem. Det anses vara ett lyckat projekt.32  Projektet är inte 

med i denna studie på grund av bristande tillgång på underlag. 

 VM-Bjergen, Ørestad, Köpenhamn. VM-Bjerget som stod klart 2008 

ritades av det kända arkitektkontoret BIG.33 Lägenheterna har stora 

terrasser utan insyn och utsågs till världens bästa bostadshus 2008. 

Uteplatserna är avgränsade från varandra med breda tråg för odling. 

Odlingarnas färger varierar med tiden och underhålls med ett stort, för 

hela byggnaden gemensamt, bevattningssystem.34 Inte heller för denna 

konstruktion har tillräckligt underlag erhållits för att utföra någon 

studie. 

 MKB Fastigheter och NCC i Malmö bygger i dagsläget bostadshuset 

Greenhouse Augustenborg. Ett bostadshus med stora, till viss del 

inglasade balkonger för odling i periodvis självförsörjande syfte. De är 

20 m2 stora och har en fem meter stor odlingsbädd. 

  

                                                 
32 Fassbinder, Helga, chefredaktör (Amsterdam/Wien) Biotope City, contact@biotope-city.net, 
kontakt via e-post, 2014-04-02. 
33 Arkitekturguide.se, VM-Bjerget, http://www.arkitekturguide.se/bilder-byggnader-
kopenhamn/vm-bjerget. (Hämtat 2014-05-15). 
34 Kyander, Kristiina, Världens bästa bostadshus, DN.BOSTAD, 2009-03-20. 
http://www.dn.se/bostad/varldens-basta-bostadshus/. (Hämtat 2014-05-15). 
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3.1. Konstruktionstyp 1: Terrassen – Upplands Väsby, 
Stockholm 

 
Figur 11: Terrassen. Källa: Stark, http://www.starkfasad.se/referenser/brf-terrassen/. 

(Hämtat 2014-04-16). 

Brf Terrassen utgörs av tio bostadshus av terrasstyp i Upplands Väsby, 

Stockholm, och består av totalt 305 lägenheter, figur 11. Projektet stod klart 

1979 och har bostäder i storleken 63–125 m2 med ett till fem rum och kök. 

Vissa har uteplatser i markplan, men de flesta har terrasser med ett räcke som 

består av ett brett odlingskärl i betong i framkant, se figur 12. Terrasserna 

ligger i sydvästligt läge och är ca 33 m2 stora. Det finns också en del 

etagevåningar i två plan.35 

                                                 
35 Wredling, Staffan, Vestlund, Anders, Underlag för renovering av Brf Terrassen, Hus 8, 
Terrassrenovering. WSP Byggprojektering. Maj 2011. 

Figur 12: Terrassens odlingar och terrasser. Källa: Brf Terrassen, http://www.brf-

terrassen.se/miljobilder.html. (Hämtat 2014-04-16). 
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3.1.1. Konstruktion 

Konstruktionstyp 1 som är av terrasstyp består av balkongplattor med en 

tjocklek som varierar från 230 mm invid fasaden till 180 mm vid 

balkongräckets kant. Detta för att skapa en lutning mot den ränna som är 

placerad under odlingslådan vid räcket. Längst ut på plattan finns en tjockare 

betongbalk som fungerar som upplag för odlingskärlet, se figur 13. Några är 

belagda med klinker och några med trätrall. 

På sidorna är balkongplattorna anslutna till prefabricerade betongskärmar som 

skiljer terrasserna från varandra. Dessa övergångar mellan skärm och platta är 

tätade med elastisk fogmassa klass A (numera klass EI). 

3.1.2. Odla på konstruktionstyp 1 

Terrassens konstruktion kommer i resterande delar av studien benämnas som 

konstruktionstyp 1. Enligt Staffan Wredling på WSP Byggprojektering som är 

insatt i konstruktionen efter ett renoveringsprojekt placerades terrasserna i 

önskvärt syd och sydvästligt läge. Detta ger optimal solinstrålning och kräver 

sol/värmetåliga växter samt bevattning.36  

Odling på konstruktionstyp 1 sker i ett stort odlingskärl som följer framkanten 

av terrassen. Kärlet är från betongplattan mätt 85 cm högt med ett odlingsdjup 

på ca 60 cm vid det djupaste stället och mellan 10-15 cm vid den yttre kanten, 

se figur 13. I botten är kärlet 35 cm brett men utvidgas uppåt till en bredd på 80 

                                                 
36 Wredling, Staffan, WSP Byggprojektering, intervju 14-05-20. 

 
Figur 13: Detaljritning för Terrassen, front. Källa: WSP Group. Illustrerad av Sandra 

Lindroth. 
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cm. Enligt Staffan Wredling kan odlingskärl av den här varianten dock vara 

svåra att hantera i förvaltningsskedet, de har ofta bytts ut mot mindre varianter 

som är enklare kan flyttas.37 

 

Enligt intervju med en brukare är höjden på odlingen en fördel. Den är i 

arbetshöjd vilket i synnerhet är bra för äldre personer som då inte behöver böja 

sig ned för att sköta om sina planteringar.38 Det mesta går att odla i denna 

odlingsbädd enligt brukaren, som har varit trädgårdsmästare till yrket. Enligt 

honom är det viktigt att ta hänsyn till det färdigvuxna rotsystemet vid val av 

plantor.39  

 

Skärmväggarna på terrassens sidor bildar en mer skyddad miljö, ett lite mildare 

klimat under vår och höst och ger skugga sommartid vilket är positivt i 

odlingssynpunkt. Det finns också gott om utrymme på terrassen för krukodling, 

planteringsbord, redskap och annat som kan behövas för en mer omfattande 

odling. Något som saknas är dock enligt brukaren tillgång till vatten. En 

vattenkran skulle förenkla odlandet avsevärt då man inte behöver bära vattnet 

inifrån lägenheten. Inga problem har uppstått till följd av odling, enligt 

brukarens uppfattning.40 

3.1.3. Laster 

Terrasserna bärs upp av den underliggande bostaden och är utformad som ett 

terrassbjälklag med bärande konstruktion och isolering samt tätskikt enligt 

konstruktionskapitlet ovan.41 Bjälklaget har funktion både som tak och golv. 

Terrasserna i studien är en del av byggnadskonstruktionen och medför inga 

större problem med laster från odling. Eftersom odlingskärlen är inplanerade 

på terrasserna från början är terrasserna dimensionerade för både last av dess 

egentyngd samt jord i vattenmättat tillstånd.42 

                                                 
37 Wredling, S, intervju. 
38 Klempt, Klemens, brukare, Terrassen, intervju 2014-05-07. 
39 Ibid. 
40 Ibid. 
41 Berg von Linde, Bostadshus i brant terräng: hustyper och lägenhetsplaner, s.72. 
42 Wredling, S, intervju. 
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3.1.4. Fukt, bevattning och avvattning 

Terrassbjälklag är svårlösta när det gäller att hantera fukt och vatten, helst då 

det kombineras med relativt höga temperaturskillnader, då kall uteluft möter 

varm inneluft inuti konstruktionen, och kan orsaka fuktutfällning. 

Läckagerisken är också förhållandevis hög och kan ställa till stora problem då 

terrassbjälklaget också är takbjälklag för underliggande bostad. En svag punkt 

är framförallt där terrassbjälklaget möter fasadkonstruktionen.43 

 

Avvattning av terrassen sker med hjälp av en lutning av balkongplattan på ca 

1:45 ner mot en ränna placerad under odlingskärlet i plattans framkant. Denna 

ränna har i sin tur en lutning på 1:20-1:50 ner mot en brunn som går ut mot de 

avdelande betongskärmarna där en ränna finns i skärmens framkant. Dessa 

rännor utmynnar sedan i små utkastare och vidare till vattkupor och 

nedledningar. Se figur 14. Detta avrinningssystem fungerar enligt brukaren bra 

på terrassen, dock är det enligt underlag från WSP Sverige känsligt för smuts 

och skräp, vilka kan täppa till vattenflödet. Även anslutningen mellan utkastare 

och rännan längs betongskärmarna är problemområden då de ofta inte sluter 

tätt. Detta orsakar nedsmutsning på utsidan av odlingskärlen i markplan.44 

 

Besiktningar bör ske regelbundet för att upptäcka skador, främst kring  

                                                 
43 Berg von Linde, Bostadshus i brant terräng: hustyper och lägenhetsplaner, s. 38. 
44 Wredling, Staffan, Vestlund, Anders, Underlag för renovering av Brf Terrassen. 

 

Utmynning i rännan 
på betongskärmens 
framkant

Stänkskydd

Figur 14: Avvattningssystem på Terrassen Källa: Wredling, Staffan Vestlund, Anders, Underlag 

för renovering av Brf Terrassen. 
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avrinningssystem och fogtätningar, då reparationer av dessa konstruktioner kan 

bli kostsamma. Detta till stor del på grund av att skadan kan vara svår att 

lokalisera i bjälklaget. Andra problem som uppkommit på terrassen på grund 

av fukt beror främst på bristande underhåll. Det kan till exempel vara 

mosspåväxt på betonggolvet och missfärgningar på betongen. Detta påverkar 

dock inte konstruktionens hållfasthet.45 

3.1.5. Ekonomi 

Terrasshus var dyrare att uppföra än enklare typer av bostadshus, typ lamell- 

och skivhus, under den tid terrasshusen byggdes som mest, på sena 1970-talet 

och under 1980-talet.46 Konstruktionstyp 1 var vid den tiden dyr och 

komplicerad att producera, framförallt varianten med fasta planteringslådor. 

Skaderisken som nämnts ovan gör att de även kan bidra till omfattande och 

kostnadskrävande reparationer och renoveringar.47 

3.1.6.  Utvärdering och möjliga förbättringar 

Konstruktionstyp 1 är på många sätt en bra konstruktion för stadsodling. De 

positiva aspekterna som bör poängteras är bra bärighet, tillgång till utrymme 

och ett bra odlingskärl som är lättillgängligt. Brukaren är mycket nöjd med sin 

terrass när det gällde odling och anser att den har stor potential.48 Det finns gott 

om utrymme att utöka odlingsmöjligheterna utöver det fasta odlingskärlet då 

det finns gott om plats på terrasserna. 

De negativa aspekter som bör nämnas berör kostnaden för både uppförandet av 

dessa byggnader samt för reparationer och renoveringar. Stor del av underlaget 

i studien påvisar detta problem. Enligt litteraturstudie ligger svagheten i att 

läckage lätt uppkommer i terrassbjälklaget och att skadepunkten kan vara svår 

att lokalisera. Just läckage är därför en negativ aspekt med denna konstruktion. 

Avrinningssystemet är också något som kunde ha utformats på ett bättre sätt.49  

  

                                                 
45 Hertzell, Betongens yta – den nya versionen, Stockholm: Forskningsrådet Formas, 2013. s. 
213. 
46 Waernulf, Trädgårdar på tak- & gårdsbjälklag, s. 13. 
47 Ibid,  s.14. 
48 Klempt, intervju. 
49 Wredling, S, intervju. 
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3.2. Konstruktionstyp 2: Urbana Villor – Västra hamnen, 
Malmö 

Urbana Villor är ett projekt startat av arkitekterna Pontus Åqvist och Cord 

Seigel, figur 15. Byggnaden är belägna i stadsdelen Västra hamnen i Malmö 

som har en vision att vara en hållbar och grön stadsdel.50 

 

 Projektet stod klar 2011 och består av två byggnader. Ett gårdshus på fyra 

våningar och ett gathus med sex våningsplan. Till husen hör även en 

takträdgård. Varje våning i gathuset är en bostad med tillhörande 

balkongträdgård på 28 m2. Fokus har legat på att skapa hållbara stadsvillor som 

trots att det ligger mitt i staden har en trivsam omgivning full med grönska.51  

3.2.1. Konstruktion 

Urbana villors balkongkonstruktion kommer i resterande delar av studien 

benämnas som konstruktionstyp 2. Konstruktionstyp 2 bärs av fristående 

                                                 
50 Malmö stad, Västra Hamnen 2031 – ett hållbart och gott liv för alla. 
51 Open Studio Arkitekter AB, Urbana villor, 
http://www.openstudio.se/projekt/urbanavillor/index.html – hemsida. (Hämtat 2014-05-16). 

 Figur 15: Urbana Villor, gathuset, Källa: Open Studio Arkitekter AB.
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stålpelare med infästning i fasaden på tre ställen per våningsplan. 

Stålkonstruktionen står 20 mm utanför byggnadens fasad.52  

 

Balkongkonstruktionen består av en betongplatta med ett tätskikt. Ovanpå detta 

ligger att dräneringssystem som består av formpressad, profilerad matta av 

polystyren och ofta används till sedumtak och ett 10 centimeter tjock 

gruslager.53 Nästa skikt består av geotextil under ett finns ett roststabiliserande 

armeringsnät. Över detta finns ett 300 mm tjockt jordlager för odling. Med 

luftspalt mellan ligger sedan att golv av 400 x 400 mm betongsten som bärs av 

t-stålbalkar. Balkongplattan bärs och stabiliseras i ytterkanter av u-profil, 

stålstomme och sträckmetall.54 Se detaljritning i figur 16. 

 

 

3.2.2. Odla på balkongkonstruktionstyp 2 

Enligt de personer som intervjuats i denna studie fungerar denna balkong 

utmärkt att odla på. Viktigt vid balkongens utformning var att balkongen skulle 

kunna planteras fritt som i en riktig trädgård. Detta har lösts genom att 

                                                 
52 Åqvist, Pontus, (pontus@openstudio.se). Arkitekt på Open Studio Arkitekter AB, 
kontinuerlig skriftlig kontakt vi e-post 28 mars 2014 till 5 maj 2014. 
53 Åqvist, Pontus. Arkitekt, Urbana Villor. Intervju 2014-04-09.  
54 Open Studio Arkitekter AB, (pontus@openstudio.se). Material via e-post 10 april 2014. 

Figur 16: Detaljritning för Urbana Villor. Källa: Open Studie Arkitekter. 

Illustrerad av Sandra Lindroth. 
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balkongen som är 2 x 14 m har matjord inuti konstruktionen som kan ses på 

figur 16.55 För att odla lyfter brukaren på en av betongplattorna som ligger där 

brukaren önskar plantera. Planen var att varje brukare skulle sätta sin egen 

prägel på balkong och fasad. Balkongernas räcken har utformats för att 

underlätta för klätterväxter och för att släppa in så mycket ljus som möjligt, se 

figur 17.56 Balkongerna ligger i söderläge vilket påverkar odlingsresultaten 

positivt. De är dock ganska utsatta för vindpåverkan och skyddas endast av de 

väggar som finns längs balkongernas sidor. Inga andra konstruktionsaspekter 

på denna balkong bidrar till ett mildare odlingsklimat under kallare årstider.  

 

Brukaren av denna balkong, Ylva, har enligt intervjusvaren odlat både 

fruktträd, bärbuskar, blommor och grödor som till exempel rabarber och 

salladsblad på denna balkong med gott resultat.57 Enligt brukaren fungerar 

odlingsbädden bra i både djup och storlek och det som skulle kunna förbättra 

odlingsmöjligheten är att tillsätta mask i matjorden. Det enda problem som 

brukaren kan se är att solljuset har svårt att nå in till den innersta delen av de 

underliggande balkongerna.58 

                                                 
55 Åqvist, Pontus, intervju. 
56 Ibid. 
57 Åqvist, Ylva. Brukare, Urbana villor. Intervju, 2014-04-10. 
58 Åqvist, Y, intervju. 

Figur 17: Räcken med solinsläpp på Urbana Villor. Källa: Open Studio Arkitekter. 
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3.2.3. Laster 

Den studerade balkongkonstruktionen är enligt arkitekten Pontus Åqvist 

planerad för odling. Kravet som ställdes på dessa i planeringsstadiet var som 

tidigare nämnts att de skulle fungera och upplevas som trädgårdar. Hela 

balkongen är konstruerad som en stor balkonglåda som är fylld med jord. Detta 

ökar lasten på stålkonstruktionen som bär balkongerna, vilka är 

dimensionerade för att bära större laster, jord, än vad som krävs enligt 

Eurokoderna.59 Även bevattningen ökar kravet på bärighet i konstruktionen. 

Eftersom de bärs helt av en fristående stålkonstruktion i alla fyra av balkongens 

hörn finns ingen hävkraft som vid en balkongkonstruktion som endast är fäst i 

byggnadens fasad. Inget moment påverkar här konstruktionen och gör på så 

sätt att balkongen tål en högre last förutsatt att stålkonstruktionen 

dimensionerats rätt. Varje balkong, som är uppbyggd av HDF skivor (high 

density fibre board) och bärs av stålkonstruktionen i alla fyra hörn samt i 

mitten, är även infäst i fasaden på tre olika ställen för att inte konstruktionen 

ska falla. 

3.2.4. Fukt, bevattning och avvattning 

På grund av den helt fristående konstruktionen, 20 mm utanför fasaden, 

påverkas huskonstruktionen, ytterväggar, dörrar och fönster mindre än vid en 

balkong infäst i fasaden. Fukt kan ej spridas från balkongkonstruktionen in i 

ytterväggen. Det som fortfarande kan ske är att fukt kan spridas via vattenstänk 

från balkongens yta upp mot ytterväggen. Detta behöver dock inte vara något 

problem då odlingsbädden är utrustad med automatisk bevattning och 

vattenhantering ovanpå balkonggolvet kan antagas vara i försumbart små 

mängder jämfört med till exempel utsattheten för regnvatten.60 

För att lösa problemet med avrinning av överblivet vatten, regnvatten och 

vatten från bevattning av planteringar är varje kortsida av jordtrågen anslutna 

till hängrännor. Balkongerna har inget fall utan överblivet vatten blir stående i 

dräneringsskiktet som består av 10 cm grus ovanpå ett tätskikt, se figur 16. Vid 

stigning rinner det ut i hängrännorna.61  

                                                 
59 Åqvist, P, intervju. 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
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3.2.5. Ekonomi 

Enligt Pontus Åqvist har dessa balkonger ej ökat kostnaden för projektet som 

helhet jämfört med andra nybyggnadsprojekt i samma standard. För att hålla 

kostnaden nere har till exempel källare prioriterats bort. Balkongerna och 

odlingen har prioriterats då dessa inslag var en av de viktigaste 

förutsättningarna för de Urbana Villorna.62 

3.2.6. Utvärdering och möjliga förbättringar 

Denna balkongkonstruktion har enligt de intervjuade fungerat mycket bra. Inga 

speciella problem har ännu uppstått till följd av odling. Pontus Åqvist känner 

sig trygg i att rekommendera denna lösning för andra projekt och arbetar i 

skrivande stund med två liknande balkongkonstruktioner i andra 

byggnadsprojekt.63 

 

De förbättringar som nämnts under intervjuerna har inte varit direkt kopplade 

till konstruktionen men är värda att nämnas,  till exempel att det vore möjligt 

att koppla bevattningssystemet till uppsamlande av regnvatten i stället för det 

kommunala systemet. Olika metoder att öka solinsläppet kunde också 

granskas. Förutom detta tyckte, som tidigare nämnts, brukaren att mask borde 

tillsättas i jorden för att ytterligare förbättra odlingspotentialen på balkongen. 

                                                 
62 Åqvist, P, intervju. 
63 Ibid. 
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3.3. Konstruktionstyp 3: E.on Hållbarheten – Västra 
hamnen, Malmö 

 

Genom arkitektkontoret Hauschild+Siegel byggde E.ON Sverige mellan 2010 

och 2013 bostadshuset Hållbarheten, figur 18.64 Fokus låg på att bygga ett 

hållbart flerbostadshus med låg energiåtgång, energistyrning och egen 

energiproduktion utan att på något sätt minska på komforten. Huset på 1244 m2 

innehåller åtta lägenheter i två plan vardera som alla har tillgång till både 

uteplats och ett orangeri. 

                                                 
64 hauschild+siegel, Thinking energy – Hållbarheten, http://www.hauschild-
siegel.com/wordpress_de/?page_id=423. (Hämtat 2014-04-21). 

Figur 18:Hållbarheten. Källa: Sveriges Arkitekter.
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3.3.1. Konstruktion 

 Konstruktionen för Hållbarhetens orangerier liknar de konstruktioner som 

studerats i kapitel 3.2. Urbana Villor. Grundprincipen är densamma då båda är 

utformade som stora blomlådor fyllda med odlingsjord. På detaljnivå skiljer sig 

dock konstruktionerna åt, se figur 19. Den största skillnaden mellan dessa 

konstruktioner är att orangerierna är indragna i fasaden och har ett helt annat 

bärsystem än Urbana Villors balkonger. Orangerierna bärs av själva 

husstommen.65 Orangerierna är dessutom inglasade, vilket ger dem ett helt 

annat termiskt klimat än de andra typerna i studien.66  

                                                 
65 Man made land & Noa, detaljritning på Hållbarhetens orangerier, (anna@manmadeland.de). 
Material via e-post 5 maj 2014. 
66 E.ON, Vi bygger framtidens boende, http://www.hallbarheten.eon.se/#/apartments/1, 
(Hämtat 2014-04-21). 

 
Figur 19: Detalj på Hållbarhetens Orangerier. Källa: Man made land & Noa. Illustrerad av 

Sandra Lindroth. 
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3.3.2. Odla på konstruktionstyp 3 

Helt andra förutsättningar för växtlighet finns för denna konstruktionstyp 

jämfört med tidigare studerade konstruktioner. Detta tack vare ett mer skyddat, 

varmare och reglerbart klimat.67 Då ingen brukare för dessa orangerier varit 

tillgänglig för intervju är det svårt att dra några exakta slutsatser om 

funktionen. Dock kan kopplingar dras till konstruktionstyp tvås positiva 

odlingsresultat eftersom konstruktionerna är mycket lika i själva 

balkongplattan. Med tanke på inglasning och reglerbart klimat borde odling 

fungera utmärkt även här.  

 

Av vad som kan ses på ritningarna ingår pimpstenskross i jorden och i 

konstruktionen. Pimpsten som en del av odlingsbädden anses vara bra för 

bättre skördekvalitet och kraftigare plantor, särskilt i växthusmiljö.68  

Jordbädden innehåller även långtidsverkande gödsel. 

3.3.3. Laster 

Konstruktionstyp tre är en del av hela Hållbarhetens stomkonstruktion och 

laster bör därför inte orsaka några problem. De bärs dessutom även i framkant 

och hänger inte fritt, vilket tar bort häveffekten som beskrivits i kapitlet 4.2 om 

konstruktionstyp 2. De överlämnas fullt bevuxna från inflyttningsdagen och är 

dimensionerade för fullvuxna plantor och jord utöver de vanliga nyttiga 

lasterna, inredning och människor. Ytan är 6,3 x 1,785 m vilket tillåter lite 

utrymme för ytterligare odlingskärl och utökning av den befintliga odlingen. 

Exakta laster som konstruktionen dimensionerats för har inte funnits att tillgå i 

studien. 

3.3.4. Fukt, bevattning och avvattning 

Konstruktionstyp tre har avancerade tätskikt runt kärlet för odling. Över det 

300 mm tjocka betongskiktet som utgör den bärande grundkonstruktionen 

                                                 
67 E-on, E-on bygger energismarta hus i Västra Hamnen, 
http://www.mynewsdesk.com/se/eon/pressreleases/e-on-bygger-energismarta-hus-i-vaestra-
hamnen-651093. (Hämtat 2014-04-16). 
68 Adalsteinsson, Sveinn & Pettersson, Cathrin, Fakta trädgård, Uppsala: SLU Repro, 1996.  
http://www.slu.se/Documents/externwebben/overgripande-slu-dokument/popvet-
dok/faktatradgard/pdf96/Tr.96-07.pdf. (Hämtat 2014-05-12). 
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ligger ett tätskikt av asfalt. Ovanpå detta en skyddsmatta av gummigranulat och 

en isolerande skyddsmatta som är syntetisk och består av en blandning av 

polyester och polypropylen. Mattan förhindrar röta samt binder vatten och 

näring.69 Över detta ett 60 mm tjockt skikt av Floradrain som är ett dränerings- 

och vattenlagrande plastskikt format som små koppar, se figur 20. 70 Dessa är 

fyllda med pimpstenskross. 

Bevattning och avrinning är automatisk och tekniken för detta är placerade 

belastningsbara schakt inuti jorden i konstruktionen. Vattenflödet regleras med 

en flytande vattenventil, se figur 21. Detta innebär att ytskiktet i orangeriet inte 

behöver utsättas för någon större påfrestning orsakad av vattenhantering. Ytans 

utsatthet för vatten kommer snarare att vara mindre än för de andra studerade 

typerna eftersom konstruktionen är inglasad. Den största påfrestningen av 

vatten kommer att ligga på tätskikten i botten av konstruktionen. Slutsatser kan 

dras av omständigheterna kring orangeriernas planering och konstruering 

angående detta. Det vill säga att eftersom arkitekten, Cord Seigel, även 

                                                 
69 ZinCo, Product List s. 7 http://www.zincogreenroof.com/EN/downloads/pdfs/ZinCo_ 
Product_List.pdf. (Hämtat 2014-05-06). 
70 ZinCo, Product List, s. 11. 

 

Figur 20: Floradrain FD 60. Källa: ZinCo, Product List, s. 11.
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medverkat vid planeringen av konstruktionstyp två, konstruktionen av 

tätskikten för dessa är liknande men detta mer avancerat och att ett mer 

tekniskt utvecklat avrinningssystem är installerat bör inte detta orsaka några 

större problem. 

3.3.5. Ekonomi 

Utan intervjuinformationen har det varit svårt att sätta sig in i denna aspekt. 

Det som kan konstateras är att kostnaden ökar för en inglasad balkong jämfört 

med en som endast är utrustad med ett räcke. Dock kan en indragen, inglasad 

balkong spara energi för uppvärmning i bostaden jämfört med en öppen 

balkong.71  

3.3.6. Utvärdering och möjliga förbättringar 

En viss utvärdering kan göras trots bristande underlag för denna konstruktion. 

Till stor del med hjälp av detaljritningar och erfarenheter från de föregående 

studier av konstruktionstyp ett och två. De främsta fördelarna med 

konstruktionen är det skyddade klimatet, inglasningen och klimatreglaget. Det 

uppvärmda odlingsklimatet medger odling av mer exotiska växter än Sveriges 

växtzoner tillåter.  

 

Till de mer negativa aspekterna kan de ekonomiska räknas. Av det underlag 

som finns tillgängligt, kan slutsatsen dras att detta inte är någon billig 

                                                 
71 Dahlquist, Hans, Kapar kostnaden med inglasad balkong, NyTeknik, 2010-10-28, 
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article2497441.ece. (Hämtat 2014-05-14). 

 
Figur 21: Bevattnings- och avrinningssystemet i konstruktionstyp 3. Källa: Man made land & 

Noa. 
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konstruktion. Inglasning, odlingsbädd, automatiska bevattnings- och 

avrinningssystem samt reglerbart klimatsystem ingår. Detta diskuteras närmare 

i diskussionskapitlet. En annan viktig aspekt att lyft farm är att en inglasad 

konstruktion till stor del tar bort de positiva effekterna som odling på denna 

balkong har för omgivningen i form av ekosystemtjänster. Inglasning kan även 

vara problematiskt i andra hänseenden, till exempel medför det ett allt för 

varmt klimat under varma årstider i de fall klimatreglage inte är installerat. 
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3.4. Odla på en standardbalkong 
Efter genomförd studie väcktes en del nya frågeställningar. Bland andra den 

som undersöks i detta kapitel: Hur väl lämpar sig en vanlig bostadsbalkong för 

odling? 

För att undersöka detta har kriterier för en standardbalkong tagits fram. 

Bakgrunden till dessa är att det bör vara en av de enklaste och mest vanligen 

förekommande balkongerna. I studien grundar sig standardbalkongen på 

följande fakta: 

 År 2004 bestod 25 procent av Sveriges bebyggelse av bostäder som 

producerats under miljonprogramsåren 1965-74.72 

 Lamellhusen i tre våningar utan hiss var den allra vanligaste hustypen 

som byggdes mellan 1965-74.73 

 Balkongerna till dessa hus var ofta utanpåhängande med plattor av 

förtillverkade betongelement, figur 22. 

Denna studie fokuserar på att undersöka hur laster från odling påverkar 

standardbalkongen. 

                                                 
72 Länsstyrelsen Stockholm, Hej bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975, 
Kulturmiljöenheten 2004, 
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2004/hej-
bostad.pdf. (Hämtat 2014-04-25), s.7. 
73 Hej bostad – om bostadsbyggande i Storstockholm 1961-1975, s. 61. 

Figur 22: Standrard balkong. Källa: Sandra Lindroth. 
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3.4.1. Konstruktion 

Standardbalkong i denna studie är en balkong som är utanpåliggande med 

dimensionerna 1,5 x 2 m som var vanligast fram till 1970-talet.74 Denna 

balkong består av en armerad fabrikstillverkad betonggplatta (1) som är 

inspänd  i fasaden med armering (2) som gjuts in i bjälklaget på plats. Räcket 

är i stål med profilerade aluminiumskärmar. Ytskiktet (4) är stålglättad (slipad) 

betong på betongunderlag.75 Se figur 23. 

3.4.2. Odling på standardbalkongen 

Vid odling påverkas balkongen av större påfrestningar än normalt eftersom den 

förutom den nyttiga lasten av människor och inredning belastas av odlingskärl, 

jord och plantor. Jord kan i sitt tyngsta, vattenmättade tillstånd väga upp mot ca 

1,5 kg/L och plantor kan variera mycket i vikt beroende på vad som odlas.76 I 

följande delkapitel utreds hur väl standardbalkongen kan användas för odling. 

3.4.3. Laster 

En balkong dimensioneras enligt Eurokoderna, som är det europeiska 

regelsystemet för byggnadskonstruktion, med krav på karaktäristiska laster 

2,5–4,0 kN/m2 i jämnt utbredd last och 2-3 kN/m i koncentrerad last. Vid 

odling på en normal bostadsbalkong måste därför lasterna från odlingen 

                                                 
74 Björk, Nordling och Reppen, Så byggdes staden – Stadsbyggnad, arkitektur, husbyggnad., 
Svensk Byggtjänst, s.164. 
75 Bjerking, Skador på hus – vad gör man? Yttertak & balkonger, s. 170. 
76 Engstrand, Sköna balkonger & terrasser, s.4 

 

Figur 23: Detaljritning för standardbalkong. Källa: Bjerking, Skador på hus – vad gör man? 

Yttertak & balkonger, s.171. 
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uppmärksammas. 1 liter vattnad  jord väger ca 1,5 kg och sand 1,8 kg.77  

Vanliga odlingskärl av olika volymer medför olika stora laster vilket redovisas 

i tabell 1 nedan: 

 

Tabell 1: Laster av odlingskärl Källa: Engstrand, Sköna balkonger & terrasser, s. 12 & 23. 

Förutom odlingskärl och jord måste hänsyn tas till en hel del andra laster. De 

flesta vill ha någon form av möblemang på sin balkong. I denna studie antas en 

enkel möblering i form av ett litet runt bord, ca 0,31 m2 samt två stolar på 0,18 

m2 vardera. Dessa väger omkring 13 kg tillsammans.78 Vid denna form av 

odling bör ett planteringsbord eller annat utrymme för detta finnas. Det bör 

även finnas utrymme för förvaring av jordsäckar, lite redskap samt vatten.  

 

Då standardbalkongen är dimensionerad för 2,5 kN/m2 och har en storlek på 

1,5 x 2 m, det vill säga 3 m2, betyder det att balkongen klarar ca 7,5 kN 

fördelat på denna yta, vilket ger en maxlast på runt 765 kg. Eftersom 

balkongkonstruktionen är relativt liten är det utrymmet som gör att dessa 

definierade laster inte utgör några problem. Arean av den definierade 

inredningens upptagna golvyta överskrider balkongytan innan några kritiska 

laster uppnås. Detta även om man kan bortse från arean för hängande 

blomlådor. Med inredning, jord och människor uppnås en last på 4,25 kN, se 

tabell 2, vilket ger ett spelrum på ca 3,25 kN, 331 kg. Denna del kan då 

utnyttjas till viss del till växtlighet som inte har räknats in i lastexemplet. 

Hänsyn får dock tas för snölaster som kan påverka balkongen i ogynnsamma 

förhållanden. 

                                                 
77 Engstrand, Sköna balkonger & terrasser, s.12. 
78 IKEA, Utemöbler – Askholmen: Produktbeskrivning, 
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/categories/departments/outdoor/roomset/askholmen. 
(Hämtat 2014-05-03). 

Balkonglåda   

Längd [cm] Volym jord [L] Vikt [kg] Ungefärlig last 
i kN 

80 11 16,5 0,162 

Rund kruka   

Diameter [cm]   

50 45 67,5 0,662 
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Tabell 2: Laster på balkong. 

3.4.4. Fukt, bevattning och avrinning 

Problem som kan uppstå i detta hänseende är främst missfärgningar på 

balkongplatta, fasad samt dörr och trösklar. Även ytskiktsavflagning på fasad 

och platta kan orsakas vid mycket höga fuktpåfrästningar.81 Dörren mot 

balkongen kan vara ett problemområde. Skarvar runt trösklar kan vara kritiska 

för insläpp av fukt och vattenstänk. Trä och fukt är ingen bra kombination. 

Mögel och annan påväxt kan angripa träet vid en viss fukthalt och högre 

temperaturer under tillräckligt lång tid. Risken är liten till måttlig vid ett RF 

70-85 % och stor över dessa värden.82 Dock är trä med speciellt utsatt placering 

ofta behandlat mot sådana angrepp. 

                                                 
79 SCB, Undersökning av levnadsförhållanden: BMI, längd och vikt – medelvärden 1988-89, 
2008-2011. 2013-09-20, http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Levnadsforhallanden/Levnadsforhallanden/Undersokningarna-av-levnadsforhallanden-
ULFSILC/12202/12209/. (Hämtad 2014-05-03). 
80 NSR AB, Jordprodukter från NSR, 
http://www.nsr.se/files/Filer/Produkter/jordfolder%20webb.pdf. (Hämtat 2014-05-16). 
81 Bjerking, Skador på hus – vad gör man? Yttertak & balkonger,s.176. 
82 Hertzell, Betongens yta – den nya versionen, s. 292. 

Artikel Antal Vikt [kg] Upptagen yta [m2] Last [kN] 

Sittgrupp 1 13 0,67 0,13 

Planteringsbord 1 10 0,32 0,10 

Vattenkanna med 

15 L vatten 

1 1,5 + 15 0,07 0,17 

Odlingskärl med 

vattenmättad jord, 

rund 

2 135 1,57 1,32 

Blomlåda på räcke 

med vattenmättad 

jord 

2 33 0,4 0,32 

Fullvuxna personer 3 3 x 75,279 0,75 2,21 

Säckar med jord 

40 L 

2 6080 0,06 0,59 

 Summa: 433 3,78 4,25 
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Fukt kan också orsaka rost på balkongräcken och dess fästen, se figur 24, 

nummer 3, vilket kan leda till sämre hållfasthet. Detta bör uppmärksammas vid 

pålastning av, på räcket hängande, odlingskärl.83 

 

 

Vid kvalitativ betong är risken för minskad hållfasthet på grund av denna 

aspekt väldigt liten. Hör kvalitet på betongen minskar risken för till exempel 

korrosion på armering och frostskador orsakade av fukt avsevärt. 

3.4.5. Ekonomi 

Denna aspekt har ej studerats i detta kapitel då det endast berör redan sedan 

länge existerande balkonger och en ekonomisk studie av dessa inte anses 

relevant för studien. 

3.4.6. Utvärdering och möjliga förbättringar 

Studien som fokuserade på att undersöka laster från odling, visade att 

utrymmet på standardbalkongen är det största hindret. Med bra lösningar, 

genom bland annat odling på höjden, kan säkert en lite odling uppnås som kan 

komplettera hushållet, men förmodligen inte i någon större utsträckning. Med 

förutsättning att balkongen uppförts enligt gällande EKS (dåvarande Boverkets 

konstruktionsregler - BKR) regler och med material av god kvalitet bör inte 

odling på dessa balkonger medföra några större problem för konstruktionen.  

                                                 
83 Bjerking, Skador på hus – vad gör man? Yttertak & balkonger,s.176. 

Figur 24: Balkongkonstruktion vanlig på 1960-80-talet. Källa: Bjerking, Skador 

på hus – vad gör man? Yttertak & balkonger, s. 186. 
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 Analys 4.
Ur studien framkom resultat som sammanställs i denna analys.  

Huvudfråga: Hur konstrueras en balkong/terrass för att på bästa sätt underlätta 

för odling i staden? 

Delfrågor: 

1. Vilka odlingsanpassade balkong- och terrasskonstruktioner finns på 

marknaden i dagsläget, både nyproduktion och i äldre byggnader? 

2. Hur väl fungerar dessa med avseende på odling vad beträffar 

riskfaktorerna fuktproblem och tunga laster samt från 

kostnadssynpunkt? 

3. Vad kan utvecklas? 

I huvudsak besvaras delfråga två, men även huvudfrågan berörs. Delfråga ett är 

av ett mer konkret slag och besvaras redan i inledningen till kapitel tre och tas 

inte med i analysen. Inte heller delfråga tre kommer att redovisas i detta kapitel 

men de båda berörs i kapitel fem, Diskussion. Däremot sammanställs frågan 

angående odling på en standardbalkong i denna analys. 

4.1. Delfråga 2  
Hur väl fungerar dessa med avseende på odling vad beträffar 

riskfaktorerna fuktproblem och tunga laster samt från 

kostnadssynpunkt? 

 

I tabellform nedan redovisas resultatet av studien i kapitel tre av de utvalda 

konstruktionstyperna, 1-3. I tabellerna 3-5. delas resultatet in i fördelar och 

nackdelar som anses finnas för varje studerad aspekt i dessa 

konstruktionstyper. Dessa sammanställs sedan i en jämförelse i delkapitel 4.2. 
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Typ 1: Terrass   

Last Fördelar Nackdelar 

  Betong tåligt och hög hållfasthet Mindre anpassningsbart 

  Bra bärighet, ej frihängande Del av byggnaden 

    Betong är sämre  i miljösynpunkt 

      

Fukt/vatten Fördelar Nackdelar 

  Avrinningssystem Läckage vanligt 

  Påverkar sällan hållfastheten i betong Inget bevattningssystem 

    Risk för påväxt/missfärgning på betong

    Sämre funktionellt avrinningssystem 

      

Ekonomi Fördelar Nackdelar 

    Dyr konstruktion vid uppförandet 

    Risk för höga renoveringskostnader 

      

Odling Fördelar Nackdelar 

  Odlingskärl i arbetshöjd Ingen tillgång till vatten 

  Skärmväggar - skyddat klimat Solinstrålning – skymmande räcken 

  Indrag i fasaden – skyddat klimat   

  Stora utrymmen för mer odling   
Tabell 3: För- och nackdelar för konstruktionstyp 1. 

Typ 2: Utanpåliggande   

Last Fördelar Nackdelar 

  Fristående konstruktion Dyrare med stål 

  Lätt att dimensionera Stål är mindre bra i miljösynpunkt 

  Kan anpassas till befintlig byggnad   

      

Fukt/vatten Fördelar Nackdelar 

  Automatiskt bevattningssystem Obeprövad i längre tidsperspektiv 

  Avrinningssystem   

  Enkelt dräneringssystem   

      

Ekonomi Fördelar Nackdelar 

  Byggprojektet i sig inte dyrare Stål är dyrare än betong 

      

Odling Fördelar Nackdelar 

  Öppna räcken – solinstrålning Klimat – oskyddad 

  Anpassningsbar odlingsplacering   

  Räcken för klätterväxter   
Tabell 4: För- och nackdelar för konstruktionstyp 2. 
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Typ 3: Inglasad/indragen   

Last Fördelar Nackdelar 

  Bra bärighet, ej frihängande. Mer komplicerad vid dimensionering 

    En del av byggnaden 

    Mindre anpassningsbart 

    Betong sämre i miljösynpunkt 

      

Fukt/vatten Fördelar Nackdelar 

  
Genomarbetat tätskikt & 
dräneringssystem Ligger an mot fasad, risk för  

  Automatiskt bevattningssystem fuktvandring/läckage 

  Automatiskt avrinningssystem Mer tekniskt komplicerade system 

  Skyddat från utomhusklimatet för avrinning 

      

Ekonomi Fördelar Nackdelar 

  Inglasning kan spara energi för Dyrare: inbyggd och inglasad 

  uppvärmning Dyrare: tekniska system 

      

Odling Fördelar Nackdelar 

  Varmare klimat Odlingens placering – tillgänglighet 

  Reglerbart klimat   

  Solinstrålning –  inget skymmande   

  Pimpsten i odlingsbädd   

  Utrymme för mer odling   
Tabell 5: För- och nackdelar för konstruktionstyp 3. 

4.2. Konstruktioner i jämförelse 

I detta delkapitel görs en jämförelse av konstruktionerna, se tabell 6. Varje 

konstruktionstyp har för vardera aspekt rangordnats i ordningen 1-3 baserat på 

de sammanställda för- och nackdelarna i bilaga två. 

4.2.1. Rangordning 

 Laster: 

Konstruktionstyp två är här den bättre konstruktionerna enligt studien. Detta 

grundar sig på att en fristående stålkonstruktion är lättare att dimensionera och 

uppföra än en inbyggd betongkonstruktion. Den påverkar även resterande 

konstruktionsdelar minimalt, vilket inte är fallet med i synnerhet 

konstruktionstyp 1.  
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Vad gäller material har olika aspekter vägts in, betong är ett starkt material 

med hög hållfasthet vid påverkan av tryck. I materialsynpunkt anses betong 

vara det mest fördelaktiga. Detta är inte fallet i miljösynpunkt stål anses vara 

ett lite bättre miljöval än betong som genererar stora mängder CO2 vid 

tillverkning. Slutsatsen som kan dras är att en friliggande konstruktion och 

bättre material i miljösynpunkt gör att typ tre rankas högre än de övriga 

typerna.  

 

Fukt/vatten: 

I denna jämförelse rankas typ två högst. En bra och genomtänkt konstruktion 

med inbyggda, automatiska avrinnings-/bevattningssystem, bra 

dräneringssystem, tillgång till vatten på balkongen och minimal påverkan av 

övriga byggnadsdelar motiverar detta. Typ ett rankas lägst då den har 

övervägande nackdelar gällande denna aspekt, läckage kan dessutom ge 

mycket kostsamma skador. Konstruktionstyp tre rankas tvåa på grund av  

konstruktionens infästning mot fasaden vilket i värsta fall, då tätskikten inte 

sluter tätt, kan medge fuktvandring.  

 

Ekonomi: 

Denna aspekt har varit svårast att bedöma utifrån det material som funnits att 

tillgå i studien. Vad gäller materialkostnad så är dock stål dyrare än betong, 

vilket ger typ ett och tre fördelar. Kostnaden för projekten är svåra att 

rangordna, men enligt resultatet anses typ ett vara en dyr konstruktion vid tiden 

för uppförandet och med tanke på utrustning och konstruktion kan samma 

uppfattning fås av typ tre. Därför får typ två den högsta rankingen då studien 

med säkerhet visat att projektet inte kostat mer än andra nyproduktioner av 

bostadshus i samma kvalitetsklass. 

 

Odling: 

Här visar studien att alla tre konstruktionstyper är bra för odling i olika 

hänseenden. När det gäller tillgänglighet har typ ett en stor fördel. Möjligheten 

att kunna odla i arbetshöjd är helt klart positivt. En annan punkt som skiljer 
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konstruktionerna är klimatet. Här är typ tre den bästa konstruktionen, följt av 

typ ett. Dock har typ två öppna räcken som släpper in sol, vilket också är en 

fördel. För typ ett är vattentillgången en stor nackdel då den anses central i hur 

väl balkongen/terrassen fungerar för odling. Slutsatsen blir att konstruktionstyp 

tre rankas högst i denna aspekt även om skillnaden i graden av 

odlingsmöjligheter är liten. 

4.2.2.  Resultat av jämförelse 

Konstruktionstyp: Laster Fukt/vatten Ekonomi Odling Resultat 

1. Terrass 3 3 3 2 3 

2. Utanpåliggande 
1 1 1 3 1 

3. Inglasad 
3 2 3 1 2 

Tabell 6: Jämförande sammanställning av balkongkonstruktionerna i kap. 3. 

Enligt studien och jämförelsen i tabell 6 är konstruktionstyp två den mest 

tilltalande och funktionella av de studerade konstruktionerna. Detta diskuteras 

vidare i kapitel fem. 

4.3. Odling på standardbalkong 
Föregående kapitel undersökte möjligheten av en mer omfattande odling på en, 

av författaren, definierad standardbalkong. Studien visade att utrymmet på 

standardbalkongen, som bestämdes till 2x1,5 meter, var den största 

problemfaktorn. Utökade laster i sig visade sig inte orsaka problem då ytan var 

för liten för att rymma den mängd odling som krävs för att komma upp i 

tillräckligt stora laster. 

4.4. Mitt förslag på odlingsbalkong 

Genom studien och litteraturstudier om odling och balkonger har nya insikter 

om odling på balkonger och dess konstruktioner uppnåtts. Dessa har 

sammanställts till ett förslag på utformning och konstruktion av en balkong för 

odling i stadsmiljö. De konstruktionsaspekter som ansetts värdefulla har 

anammats och tagits med i förslaget. Dessa har kombinerats med intressanta 
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och användbara förslag på odlingsutrustning och inredning. Förslaget redovisas 

här, se figurer 25 och 26. Detta var dock inte huvudsyftet med studien och 

kommer därför inte att undersökas djupare. 

 

En slutsats som dragits av föregående studier är att en fristående konstruktion 

är att föredra, därför används denna stålkonstruktion som grund till författarens 

eget förslag på en odlarbalkong. En del av balkongplattan kommer att utformas 

efter konstruktionstyp två och tres princip med tätskikt och dränering som 

påminner om de lösningar som ofta används för gröna tak. Detta för att denna 

odlingsbädd då kan användas mer koncentrerat och utnyttjas till max. De delar 

av balkongplattan som inte kommer odlas på behöver inte ges den extra lasten 

av jord eller den komplicerade uppbyggnaden av tätskikt. Denna del kan till 

exempel ges ett skikt av ett lättare material som till exempel lättbetong. 

Konstruktionen har en jordbädd på 300 mm och under det ett 100 mm tjockt 

dräneringsskikt av grus. Balkongen utrustas med både fasta och mobila 

odlingskärl. En spaljé kan fungera som avskiljande vägg och vindskydd.  

 

 
Figur 25: Skissförslag på balkongkonstruktion. Källa: Sandra Lindroth 
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Figur 26: Förslag på balkongkonstruktion för odling. Källa: Sandra Lindroth 

 

För att maximera användbara odlingsutrymmen bör en del av fasaden vara 

väggkonstruktion. Där kan hyllor och odlingsstegar placeras. För att ge god 

tillgänglighet för odling utrustas balkongen med fasta odlingskärl i räckets 

överkant i arbetshöjd. Plats för planteringsbord samt en del material är att 

rekommendera.  
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 Diskussion 5.
Resultatet av denna studie visar att en utanpåliggande balkongkonstruktion för 

odling av konstruktionstyp två kan rekommenderas. Dock kan förbättringar 

göras på denna konstruktion. En kombination av de studerade konstruktionerna 

kan ge ett bättre odlingsresultat och mindre risker för påverkan av 

konstruktionen beroende på odling. Utmärkande för resultatet är att en 

förhållandevis ny slags balkongkonstruktion, med jord inuti balkongplattan, 

visar sig ge det bästa resultatet. Detta ger ett svar på de frågeställningar som 

ställdes i rapportens inledning. 

5.1. Slutsatser 

5.1.1. Vad rekommenderas 

En slutsats som kan dras av resultatet är att balkonger för odling går att 

konstruera på ett väl fungerande sätt som lätt kan anpassas till byggnader. Det 

behöver inte medföra problem i form av ökade laster, ökad förslitning på 

ytskikt och fasadmaterial eller fuktproblem. Att rekommendera är 

konstruktioner liknande konstruktionstyp två, utanpåliggande konstruktion, då 

denna typ reducerar en rad problem genom att vara fristående från huskroppen. 

Denna konstruktion behöver endast fästas in i fasaden på enstaka ställen, vilket 

till exempel inte tillåter någon fuktspridning till själva huskonstruktionen. 

 

Konstruktionsmetoden ger också en påfallande fördel vid tilläggsbyggnad av 

balkonger på redan uppförda byggnader. Konstruktionen kräver en del 

markutrymme framför byggnadens fasad men ger ett mindre ingrepp i 

byggnadsstommen än tillbyggnad av frihängande balkonger.  Något som kan 

anses vara negativt med konstruktionen är  att stål är ett lite dyrare 

byggnadsmaterial än till exempel betong. En fördel är dock att det kan vara 

lättare att dimensionera och uppföra denna stålkonstruktion till skillnad mot 

betongkonstruktioner som är infästa eller till och med en del av byggnadens 

stomkonstruktion. 
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5.1.2. Standardbalkongens funktion i sammanhanget 

Vad gäller standardbalkongen kan slutsatsen dras att odling är fullt möjlig på 

dessa. Det begränsade utrymmet gör att inga större laster beroende av odling 

kan uppnås. Vid riktigt maximerad odling där  olika lösningar för odling på 

höjden använts, kan dock även lasterna skapa ett problem. Detta bör 

uppmärksammas, särskilt vid pålastning av räcken som är mer känsliga för 

yttre påverkan. Besiktningar av det existerande balkongbeståndet kan vara att 

rekommendera om denna odlingstrend håller i sig. En förstärkning av äldre 

balkonger kan bli aktuellt. 

5.1.3. Övriga konstruktionstyper 

Angående de övriga konstruktionstyperna kan nämnas att konstruktionstyp 1 

med säkerhet kan utvecklas för att undvika de problem som studien visat. 

Metoder för detta finns förmodligen redan på marknaden, då det finns flertalet 

företag som specialiserat sig på gröna tak, till exempel sedumtak eller naturtak 

och även terrassbjälklag för takträdgårdar i nyproduktion. Konstruktionstyp tre 

kan också inspirera till lösningar för konstruktionstyp ett, hur en bra anslutning 

mellan balkong-/terrassbjälklag och fasad kan utformas. Fördelar med 

terrasshusen är att de kan nyttjas vid en mer svårbebyggd, lutande terräng och 

att de ger attraktiva terrasser. Dock är ljusinsläppen i dessa lägenheter mindre 

fördelaktigt, de blir djupa i de nedre planen och har ofta endast fönster åt ett 

håll. Konstruktionstyp två och tre kan också ge uppslag till hur man på ett 

bättre sätt kan lösa avrinning och bevattning för typ ett. 

 

Den största negativa aspekten med konstruktionstyp tre är att vid skador på 

tätskiktet i odlingsbädden kan skadorna på resterande byggnader bli 

förhållandevis stora då konstruktionerna är i nära anslutning. 

5.1.4. Övriga slutsatser 

En negativ slutsats som kan dras angående konstruktionstyp två är att den 

påverkar intrycket av fasaden avsevärt, vilket i en mer arkitektoniks synvinkel 

inte alltid är önskvärt. Vad gäller typ tre kan även diskuteras om inglasning är 
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en bra lösning för balkonger. Många gånger kan det vara till en fördel i det 

svenska klimatet men det kan också göra balkongen till en alltför varm plats att 

vistas på. För odling är däremot klimatet positivt. Mer exotiska växter kan 

odlas, vilket kan minska transporter och kostnader, men inglasning tar tyvärr 

bort de positiva effekterna växtligheten kan tillföra ekosystemet. För ett 

behagligt klimat på balkongen vid inglasning är någon slags klimatreglage att 

föredra, frågan är om detta är ekonomiskt försvarbart i större utsträckning. 

  

En annan slutsats som kan dras av denna studie är att ett nära samarbetet 

mellan ingenjör, arkitekt och landskapsarkitekt eller till exempel 

trädgårdsmästare verkar ge ett bättre slutresultat. Där kan frågorna angående en 

utformning som är väl anpassad både då det gäller förutsättningar för odling, 

estetisk design och byggteknik diskuteras och nå en mer välutvecklad lösning.  

5.2. Konsekvenser 

5.2.1. Tekniska 

Resultatet kan anses gälla generellt då det gäller odling på balkonger. Med det 

snäva utbudet av odlarbalkonger finns dock mycket utrymme för utveckling av 

nya idéer och experimenterande med nya konstruktionslösningar. Resultatet 

kan förhoppningsvis bidra till att flera fristående balkongkonstruktioner för 

odling produceras i framtiden. Kunskap om hur konstruktionerna kan påverkas 

kan förhoppningsvis bidra till en ökad produktion då rätt konstruktion kan 

undvika svårare komplikationer på balkong-/terrasskonstruktionen. 

 

Det skulle vara möjligt att ta fram en standardiserad variant av 

konstruktionsmodell två som kan köpas som  byggsats och lätt monteras ihop 

på plats. Genom standardisering skulle kostnaderna för denna balkongtyp 

kunna reduceras. En sådan standardmodell av den bärande stålställningen 

skulle lätt kunna anpassas till olika storlekar på själva balkongplattan och 

kunna utformas för att passa olika former av byggnader. 
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Materialvalet är något som kan diskuteras då det skiljer konstruktionerna åt. 

Tidigare har nämnts att betong är ett något mer ekonomiskt lönsamt material i 

förhållande till stål men när det kommer till miljöpåverkan är det omvända 

roller. Därför kan det vara svårt att avgöra vilket material som är att 

rekommendera. I författarens ögon och i med ett hållbarhetsperspektiv väger 

dock frågan om miljöpåverkan tyngre då skillnaden i kostnader inte är extrem. 

Dock kan inte påstås att stål är miljövänligt och ett ännu bättre  

byggnadsmaterial hade varit en bärande stomme av till exempel trä. 

Möjligheterna för att utforma en liknande konstruktion av detta material hade 

varit intressant att undersöka i framtiden. 

5.2.2. Övriga konsekvenser 

Vad händer då med odlarbalkonger som inte används i sitt tänkta syfte? 

Odlingsanpassning kan, även då intresse inte finns för mer omfattande odling, 

förenkla för en mer ointresserad brukare att underhålla en grönskande balkong 

som kan bidra med ekosystemtjänster. Ges de rätta förutsättningarna ger det till 

exempel enklare hantering för odling av prydnadsväxter. Detta gäller särskilt 

för de konstruktioner som utrustats med automatiska bevattningssystem. Detta 

kan i sin tur bidra till att balkongen/terrassen utnyttjas i större utsträckning och 

inte bara som en förvaringsplats vilket framkommit är vanligt. Trots detta är 

dessa odlingsbalkonger något som bör satsas på där intresse finns. Kanske i 

speciellt utformade odlinglägenheter/bostadsområden dit intresserade individer 

kan söka sig. Att utforma allt för många balkonger efter odling skulle bara vara 

slöseri med resurser då långt ifrån alla är intresserade av att hålla en 

grönskande balkong, vare sig det ger ett tillskott till försörjningen eller bara är 

en grönskande och trivsam oas.  

 

Resultatet av studien är rimligt och går i det spår som också kunde förväntas. 

Det är tack vare att en konstruktion som är fristående påverkar omgivande 

konstruktionsdelar mindre än en konstruktion som är infäst i byggnaden. Skulle 

tätskikt och dräneringsskikt skadas blir konsekvenserna på byggnaden betydligt 
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mindre vid en fristående lösning jämfört med en konstruktion som typ ett och 

tre som ligger an mot fasaden. 

5.2.3. Metod 

Metoden har haft inverkan på resultatet eftersom intervjusvaren varit 

bristfälliga eller helt saknats i vissa delar av studien. Detta gäller främst för 

konstruktionstyp tre vilket gör att det varit svårt att bekräfta slutsatser som 

dragits efter granskning av konstruktionsritningar. Resultatet för denna del av 

studien är därför mindre tillförlitligt än de resterande och kan ha påverkat 

resultatet till de andra konstruktionstypernas fördel. 

 

För ett mer välgrundat resultat skulle en större studie vara nyttig där det finns 

tid att besöka studieobjekten för att få en mer rättvis bild av dessa. Genom att 

utföra personliga intervjuer skulle också en bättre uppfattning fås om hur 

konstruktionerna fungerat i praktiken. Fler studieobjekt skulle också göra 

studien mer tillförlitlig. 
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 Avslutning 6.

6.1. Slutsatser & rekommendationer 

Den viktigaste slutsats som kan dras av denna studie är att en fristående 

balkongkonstruktion för urban odling är att föredra, främst för att den 

minimerar risken för skador orsakade av odlingen på grund av avståndet från 

fasaden. Men också för att denna konstruktion är mer anpassningsbar till olika 

former av byggnader och för olika utformningar av själva balkongen. Den kan 

också enklare byggas till i efterhand samt undviker större påverkan på 

fasadkonstruktionen. 

6.2. Fortsatta studier 
En mängd olika studier kan göras på området då utbudet av balkonger för 

odling är begränsat. Ett nytt förslag på utformning och konstruktion redovisas i 

denna studie men fler vore intressanta att se. En mer praktisk inriktning på 

arkitektur med grönskande inslag skulle kunna ge intressanta resultat. Mer 

specifika frågor som skulle kunna undersökas vidare är aspekten solinsläpp på 

balkonger för odling som skulle kunna ha betydelse för liknande konstruktioner 

i framtiden. Dessutom vore en mer ingående studie av de konstruktioner som 

innehåller jord, hur de påverkas i ett längre tidsperspektiv vad beträffar till 

exempel fukt, nyttigt. Fortsatta studier kan även vara att titta närmare på är hur 

man löser automatisk bevattningen på ett enklare sätt samtidigt som man 

tillvaratar regn- och gråvatten. Kopplade till ämnet finns även en hel del andra 

besläktade områden som skulle behövas undersökas närmare, till exempel 

förvaring av grödor i lägenheter, hantering av jord och kompost, placering av 

kompost och även utformning av fönster för ytterliggare plats för odling till 

hushållsbruk. 
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7. Bilagor 

7.1 Bilaga 1 

Typ 1: Frågeformulär för projektledare/konstruktör/arkitekt eller på 
annat sätt insatt i balkongens konstruktion. 

 
1. Fanns det speciella krav angående anpassning av balkonger för 
odlings/växtlighet från beställaren i det aktuella projektet? 

 

2. Hur planerades balkongerna utifrån odlingssynpunkt? 

 

3. Vilka andra aspekter påverkade konstruktionen/utformningen förutom 
odlingsaspekten? 

 

4. Tänkte du på något speciellt kopplat till odling när 
konstruktionen/utformningen för balkongen bestämdes? 

 

5. Vilka tankar hade du kring fuktproblem och avvattning? Hur har dessa 
problem lösts? 

 

6. Dimensionerades balkongerna för större laster än normalt? I så fall hur 
stora laster? Och hur påverkade det konstruktionen? 

 

7. Finns det lösningar som ni använt er av i just det här projektet som har 
fungerat speciellt bra eller sämre än förväntat? 

 

8. Skulle konstruktionen/utformningen kunna förbättras på något sätt vad du 
anser? 

 

9. Hur stor roll spelade ekonomiska aspekter för konstruktionsresultatet eller 
balkongens utformning? 

 

10. Fanns det tankar på en bättre konstruktion som ej blev förverkligade på 
grund utav t.ex. ekonomiska eller liknande omständigheter? 

 

11. Vad har du/ni lärt er av detta projekt, vilka erfarenheter har det lett till? 

 

12. Har dessa erfarenheter påverkat senare projekt på något vis? 

 

13. Har du andra tankar och idéer som du tycker jag bör beakta i 
undersökningen?  
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Typ 2: Frågeformulär för fastighetsförvaltare 

 

1. Har några problem uppstått som rör balkonger, deras konstruktion, 
avvattning, fukt eller odling på balkonger? 

 

2. Används dessa balkonger för odling i den utmärkelse som det tänkts vid 
planering och projektering? 

 

3. Vilka är de vanligaste problemen du stött på som kommer av odling på 
balkonger? 

 

4. Vilka är de största bristerna/problemområdena enligt dig, konstruktions- 
och utformningsmässigt? 

 

5. Vilka är de vanligaste åtgärderna/renoveringarna som utförs som rör 
balkonger i allmänhet? 

 

6. Vad är din uppfattar du odling på balkonger? 

 

7. Kan du ge exempel på positiva och negativa 
situationer/upplevelser/reaktioner eller liknande rörande odlingsbalkonger? 

 

8. Kan du se förbättringar som kan göras för dessa balkonger 
konstruktionsmässigt, utformningsmässigt eller på andra sätt? 
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Typ 3: Frågeformulär för balkongodlare 

 
1. Använder du din balkong till odling? 

 

2. Vilken typ av odling och i vilken mån? T.ex. odlar du frukter, grönsaker, 
rotfrukter, kryddväxter, bär, blommor eller gröna växter. 

 

3. Hur tycker du att det fungerar? 

 

4. Har du haft några problem med något som rör konstruktionen, fukt, 
mikroorganismer eller vattenavrinning eller laster på din balkong? 

 

5. Har du haft några problem med något som rör utformningen på balkongen? 

 

6. Vet du hur tunga laster din balkong tål? Är det något som du aktivt tagit 
reda på eller funderat kring? 

 

7. Fick du någon information kring din balkong i allmänhet och odling på 
denna vid inflyttning i lägenheten eller vid ett senare tillfälle? 

 

8. Har du några idéer kring hur utformningen/konstruktionen av balkongen 
skulle kunna förbättras? 

 

9. Har du andra idéer för förbättring av odlingsbalkonger? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


