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Abstract 
Purpose: A slow development of living walls in Sweden is partly due to lack of 
experience and knowledge in the construction industry. Former studies point at 
challenges of adapting the technique in a Swedish climate and the importance of 
planning, knowledge and cooperation for the maintenance. The objective of the study 
is to analyse a sustainable maintenance by technique and maintenance planning of the 
system living walls in order to answer these challenges.   

Method: The study is based on a qualitative approach where the methods are 
document analysis, interview and observation. Document analysis gives a status 
report of the implemented living walls in Sweden and introduces strategies for 
maintenance planning. Interview with relevant participants contributes with 
experiences concerning technique, maintenance and maintenance planning. 
Observation confirms the information about the technique. 

Findings: The study shows that none of the observed solutions can be considered 
completely sustainable, though they do have some sustainable qualities. Living walls 
have strong social and ecological benefits, where the vegetation contributes to 
increase ecosystem services in urban environment. A less use of resources is 
necessary for a sustainable technique where the use of stormwater, local resistant 
plants, lasting construction and recycled components promotes a sustainable 
environment and economy. The felt system is simpler in its design while the modular 
system is more flexible. A common objective among the observed projects is to create 
a maintenance-free solution as possible. Acceptance for resting plants during winter 
can lower the demands of the maintenance. Technical monitoring facilitates the 
maintenance but the manual handling of living walls is crucial. The frequency of the 
maintenance varies from each project where the client’s choice, placement of the wall, 
type of solution, size, plant choice and season affect. Therefore, it is important with 
planning and constantly evaluating a walls needs. The majority of the observed 
projects do not have a maintenance plan but the study shows success by a common 
objective, site analysis, goal-oriented maintenance plan and experience feedback. 

Implications: The conclusion of the study is that the technique of living walls needs 
to be evolved to leave a smaller footprint on the environment and the economy. The 
development is towards a maintenance-free solution but the manual handling can not 
be replaced by advanced technique. Every projects individual conditions demands 
thorough planning and continuous evaluation of the wall.  

Limitations: The study discuss living walls in the Swedish urban climate, where the 
result is based on experiences from projects developed in the southern part of Sweden. 
Other geographical placement causes different conditions for technique and 
maintenance. General assumptions can be made concerning the maintenance planning. 
More interviews with maintenance staff can contribute with other aspects to the 
analysis.  

Keywords: Living walls, vegetation walls, vertical garden, livings walls in Swedish 
climate, hydroponic system, maintenance plan for living walls, maintenance of living 
walls
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Sammanfattning 
Syfte: En långsam utveckling av levande väggar i Sverige beror bland annat på 
bristande erfarenhet och kunskap inom byggbranschen. Tidigare studier visar bland 
annat utmaningar gällande teknikens anpassning till ett svenskt klimat och ett 
krävande underhåll beroende av kompetens, planering och samverkan. Målet med 
studien är att analysera ett hållbart underhåll utifrån teknik och underhållsplanering av 
systemet levande väggar för att kunna besvara dessa problem. 

Metod: Studien är av kvalitativ karaktär där använda metoder är dokumentanalys, 
intervju och observation. Dokumentanalys ger en lägesbild av implementerade 
lösningar i södra Sverige och strategier för underhållsplanering. Intervju med 
relevanta aktörer bidrar med erfarenheter om teknik, underhåll och planering. 
Observation bekräftar information om teknik.  

Resultat: Studien visar på att ingen av de studerade konstruktionslösningarna kan 
anses fullständigt hållbara, men det finns systemlösningar som har mer eller mindre 
hållbara egenskaper. Levande väggar har starka sociala och ekologiska fördelar, där 
växtligheten bidrar till att öka ekosystemtjänsterna i urban miljö. En mindre 
resursanvändning är nödvändig för en hållbar teknik, där naturlig bevattning, lokala 
tåliga växter, varaktig konstruktion samt återvunna materialkomponenter främjar 
hållbar miljö och ekonomi. Filtdukssystem är enklare i design medan modulsystem är 
mer flexibelt. Ett gemensamt mål bland studerade projekt är att skapa ett så 
underhållsfritt system som möjligt där väggen får leva på naturlig väg. Acceptans för 
vilande växter under vinterhalvåret kan sänka krav på underhållet. Teknisk 
övervakning underlättar men manuell tillsyn är vital för väggens överlevnad. 
Frekvensen på underhållet varierar från projekt till projekt där kundens önskemål, 
placering, typ av vägg, storlek, växtval och årstid påverkar. Därför är det viktigt med 
planering och kontinuerlig utvärdering av behov. Majoriteten av studerade projekt har 
ingen tydlig underhållplanering, men studien visar på framgångar av ett tydligt 
gemensamt mål, tidig involvering av driftpersonal, platsanalys, målinriktad 
underhållsplan och erfarenhetsåterkoppling.  

Konsekvenser: Studiens slutsats är att tekniken för levande väggar behöver utvecklas 
för att för att lämna ett mindre fotavtryck på miljö och ekonomi. Utvecklingen går 
mot ett så underhållsfritt system som möjligt, men den manuella tillsynen kan inte 
ersättas helt av avancerad teknik. Varje anläggnings unika förutsättningar kräver 
noggrann planering och kontinuerlig utvärdering av behov.  

Begränsningar: Studien behandlar levande väggar i ett svenskt urbant klimat, där 
resultatet baseras på erfarenheter från projekt utförda i södra Sverige. Annan 
geografisk placering skapar andra förutsättningar för teknik och underhåll. Mer 
generella antaganden kan göras gällande underhållsplanering. Fler intervjuer med 
underhållstekniker kan bidra med andra aspekter i analysen.  

Nyckelord: Levande väggar, växtväggar, vertikal trädgård, levande väggar i svenskt 
klimat, hydroponiska system, underhållsplan levande väggar, skötsel levande väggar
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Begreppslista 
Ekosystemtjänster – Produkter och tjänster som naturens ekosystem ger oss 
människor och som bidrar till vårt välbefinnande.  

Grön infrastruktur – Ett ekologiskt funktionellt nätverk av livsmiljöer och 
strukturer, naturområden samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas på 
ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster 
främjas i hela landskapet.  

Hållbar utveckling – En hållbar utveckling tillfredsställer dagens behov utan att 
äventyra kommande generationens möjligheter att tillfredsställa sina behov.  

Hydroponisk bevattning – Teknologin att odla plantor utan jord med hjälp av endast 
vatten och näringstillförsel. 

Levande väggar – Benämning på konstruktionen av en levande vertikal trädgård som 
fasad eller fasadkomplement. Från den engelska termen Living walls, kan förkortas 
LWS. 

Vertikal trädgård – En annan benämning på den levande väggen, förknippas ofta 
mot konstruktionslösningen med filtduk då den kommer från Patric Blancs patent Le 
Mur Vegetal som just är en sådan lösning av filtduk.  
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1. Inledning 
Kapitlet presenterar studiens bakgrund och problembeskrivning som ligger till grund 
för studiens mål och frågeställningar. Avslutningsvis beskrivs avgränsningar och 
disposition.  

1.1 Bakgrund 
Förtätning av städer har en central roll i klimatdebatten, där mark exploateras på 
bekostnad av gröna områden. En studie visar att andelen grönytor har minskat i de tio 
befolkningsmässigt största städerna i Sverige under åren 2000-2005. Orsakerna 
bakom är bland annat utbyggnad eller nybyggnad av hus, utökning av industri- eller 
handelsområden, vägbygge eller expansion av ytkrävande verksamhet (Hedeklint & 
Svanström, 2010). Förtätningen innebär en högre byggmassa med högre kapacitet för 
värmelagring, vilket orsakar betydligt högre lufttemperatur och lägre luftfuktighet i 
tätbebyggd miljö jämfört med omgivande landskap (Boverket, 2010; Scheweka & 
Magdy, 2011). Tillämpande av grön infrastruktur är ett sätt att minska temperaturen. 
En 10 % ökning av vegetation kan resultera i en yttemperatursänkning på 1°C i städer 
under dagtid (Coutts & Harris, 2013). En utmaning är var grönskan ska få plats i 
tätbebyggd miljö. Ett alternativ är att använda sig av outnyttjad yta, så kallat 
mellanrummen i städerna, exempelvis byggnaders fasader i form av gröna väggar 
(Boverket, 2010; Scheweka & Magdy, 2011).  

Vegetation hjälper till att förbättra den lokala luftkvaliteten genom fotosyntesen 
(Scheweka & Magdy, 2011). Mängden partiklar kan reduceras upp till en fjärdedel 
genom att plantera fler träd i städer (Boverket, 2010). Växtligheten kan även vara 
bullerdämpande då de absorberar frekvenser hos ljudet (Shweka & Mohamed, 2012). 
En grön vägg kan hjälpa till med hantering av dagvatten genom att samla upp 
vattenavrinning från taken. Den biologiska mångfalden är en annan aspekt, då 
växtligheten bidrar till alternativa platser för flora och fauna att utvecklas (Scheweka 
& Magdy, 2011). Vegetation skyddar byggnad mot klimatet så som köld, vind och 
UV-exponering (Shweka & Mohamed, 2012). Växtligheten bidrar med passiv kylning 
under sommarmånader och kan fungera som ett värmeisolerande skikt under 
vinterhalvåret (Boverket, 2010; Shweka & Mohamed, 2012). Grönskan har estetiska 
fördelar och skapar en trevlig miljö vilket i sin tur kan höja fastighetsvärden 
(Boverket, 2010; Shweka & Mohamed, 2012). Ur social synpunkt är grönskan viktig 
och studier visar klara associationer mellan närheten till grönområden och minskad 
psykisk ohälsa hos människor i stadsmiljö. (Grahn, P. & Stigsdotter, U.A., 2003; 
Nutsford, Pearson & Kingham, 2013).  

Gröna väggar delas upp i två huvudkategorier, gröna fasader och levande väggar (se 
Figur 1). Gröna fasader är klätterväxter som planteras i mark och växer vertikalt upp 
längs fasaden direkt eller indirekt med stöd av exempelvis vajrar. Levande väggar är 
en teknologisk lösning uppsatt på fasaden, där växternas rotsystem växer på 
odlingssubstrat i moduler eller kontinuerliga filtdukssystem (Manso & Castr-Gomes, 
2014; Ottelé, Perini, Fraaij, Haas & Raiteri, 2011). 

En fördel med levande väggar är att de inte är beroende av marken på samma sätt som 
gröna fasader och kan lättare placeras på olika höjder, vilket lämpar sig bra i ett 
stadsklimat med höghus. Växtligheten blir även mer heltäckande och fler växtsorter 
kan planteras, vilket skapar en större biologisk mångfald samt en mer estetiskt 
tilltalande fasad där plantor kan läggas i mönster (Manso & Castr-Gomes, 2014). 
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Beroende på konstruktionslösning kan den levande väggen bytas ut när växter inte 
utvecklas eller vissnar. Det har även påvisats att levande väggar har bättre 
energibesparande egenskaper än gröna fasader (Perini, Ottelé, Haas & Raiteri, 2011). 

Figur 1. Kategoriindelning gröna väggar (Manso & Castr-Gomes, 2014) 

1.2 Problembeskrivning 
I Sverige är levande väggar en ovanlig teknik och det är först runt år 2010 och framåt 
som de har börjat sättas upp i offentliga stadsmiljöer. En långsam utveckling av 
levande väggar i Sverige beror bland annat på bristande erfarenhet och kunskap både 
bland aktörer inom bygg- och fastighetsbranschen samt bland allmänheten och 
potentiella kunder. Ett debatterat ämne är den potentiella negativa påverkan på den 
bakomliggande fasaden, främst gällande fukt. Forskning visar att om fasaden är av 
god kvalité och inte är skadad borde inte en levande vägg innebära ett fuktproblem. 
Det är brist på tekniska lösningar av levande väggar i Sverige, där bevattningen är en 
stor teknikutmaning både vid uppförande och underhåll (Andersson & Karlsson, 
2014). Växtvalet är begränsat då de ska kunna överleva den svenska vintern 
(Mårtensson, Wuolo, & Fransson, 2014). En annan viktig parameter är bristande 
samarbete och kommunikation mellan involverade aktörer, där driftorganisationen 
spelar en viktig roll för den levande väggens underhåll (Andersson & Karlsson, 2014).  

  

GRÖNA	VÄGGAR
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DIREKT

INDIREKT
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MODULER

KONTINUERLIGA
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1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att analysera ett hållbart underhåll utifrån teknik och 
underhållsplanering av systemet levande väggar i ett svenskt urbant klimat. 

Frågeställningar: 

§ Vilka konstruktionslösningar av levande väggar är hållbara i ett svenskt urbant 
klimat? 

§ Hur ska levande väggar i ett svenskt urbant klimat underhållas för att skapa ett 
hållbart system?  

§ Hur kan planeringsprocessen av levande väggar utvecklas för att möjliggöra 
ett bättre underhållsarbete?  

1.4 Avgränsningar 
Studien avgränsas till att utvärdera levande väggar i södra Sverige. Miljön är 
avgränsad till utomhusinstallationer i urban miljö. Tekniken är avgränsad till levande 
väggar, gröna fasader behandlas inte i denna studie. Studerandet av hållbarhet 
avgränsas, där begreppet används som en grund för slutsatstagande utan någon 
djupare analys.   
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1.5 Disposition 
Figuren nedan (se Figur 2) ger en överblick över rapportens disposition.  

 
 

Figur 2. Disposition av rapport (Andersson & Simu, 2015)
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2. Metod och genomförande 
Kapitlet beskriver studiens genomförande och arbetsgång. Avslutningsvis diskuteras 
arbetets trovärdighet.  

2.1 Undersökningsstrategi 
Studien bygger på en kvalitativ undersökning med kartläggning som forskningsansats. 
Kvalitativ forskningsmetod används för att analysera och beskriva karaktärsdrag hos 
olika fenomen till skillnad från kvantitativ metod där analys av numerisk data görs 
(Blomkvist & Hallin, 2015; Jakobsson, 2011). En kartläggning kan liknas med en 
fallstudie, där man studerar ett eller flera enskilda exempel för att förklara fenomenet. 
Ansatsen fångar verklighetens komplexitet och gör det möjligt att upptäcka nya 
dimensioner. Valet av denna forskningsdesign bygger på ett synsätt som innebär att 
det anses vara omöjligt och ointressant att fånga alla aspekter av ett fenomen. Syftet är 
att samla in ett material som på ett korrekt och rättvisande sätt speglar det hela 
fenomenet utifrån det representerande urvalet (Blomkvist & Hallin, 2015).  

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

Nedan redogörs vilka metoder som används för att besvara respektive frågeställning.  

2.2.1 Frågeställning 1  
Vilka konstruktionslösningar av levande väggar är hållbar i ett skandinaviskt urbant 
klimat? 

Frågeställningen besvaras genom dokumentanalys av anläggningar i södra Sverige 
samt intervju med aktörer involverade i projekt av levande väggar, gällande 
systemlösningar som finns och utvecklas på den svenska marknaden och hur hållbar 
tekniken är. Detta bekräftas med observation av två olika systemlösningar av levande 
väggar.  

2.2.2 Frågeställning 2 
Hur ska levande väggar i ett skandinaviskt urbant klimat underhållas för att skapa ett 
hållbart system? 

Frågeställningen besvaras genom intervju med aktörer involverade i projekt av 
levande väggar, gällande underhållet. Vidare görs dokumentanalys av strategier för 
underhållsplanering av levande väggar.  

2.2.3 Frågeställning 3 
Hur kan planeringsprocessen av levande väggar utvecklas för att möjliggöra ett 
bättre  underhållsarbete?  

Frågeställningen besvaras genom intervju med aktörer involverade i projekt av 
levande väggar, där planeringsprocessen diskuteras utifrån olika perspektiv. Vidare 
görs dokumentanalys av strategier för underhållsplanering av levande väggar.  
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2.3 Valda metoder för datainsamling 
Nedan redogörs vilka datainsamlingsmetoder som används i studien och hur dessa 
tillämpas.  

2.3.1 Dokumentanalys  
Dokumentanalys är en metod för att analysera källmaterial i form av diverse 
dokument. Dokumentens viktigaste roll är att styrka data och belägg som hämtas från 
andra källor. Ett kritiskt förhållningssätt till innehållet är viktigt, med en medvetenhet 
om att dokumenten har framställts i ett speciellt syfte och för en specifik målgrupp 
som skiljer sig från ansatsens syfte och målgrupp (Yin, 2007).  

2.3.2 Intervju  
Intervju lämpar sig att användas när ett intresse finns av att utveckla en djupare 
förståelse av ett fenomen eller när nya dimensioner ska utforskas av ett redan studerat 
område (Blomkvist & Hallin, 2015). Intervju kan sondera svar, gå in på motiv och 
känslor (Bell, 2006) och det ger goda möjligheter till att göra oväntade upptäckter, 
vilket är en viktig dimension av kvalitativ undersökning (Blomkvist & Hallin, 2015). 
Det är en subjektiv teknik där risk för bias är stor. Metoden är tidskrävande, både vid 
förberedelse- och analysarbetet. Vid ett mindre projekt finns inte utrymme för mer än 
ett fåtal intervjuer men trots detta kan intervjun ge ett rikt material (Bell, 2006; Lantz, 
2013).  

Intervju finns i olika former, strukturerad till helt öppen, och ger olika resultat och 
slutsatser. Vid strukturerad form är svarsalternativen fasta, lika för alla respondenter, 
vilket kan utgöra en grund för slutsatser om kvantiteter. En öppen intervju ger olika 
definitioner av fenomenen, där det är möjligt att undersöka och med analys dra 
slutsatser om kvaliteter. Om syftet är att bidra med att utveckla modeller eller att 
fördjupa förståelse av ett fenomen, väljs en öppnare intervjuform (Lantz, 2013). Vid 
semistrukturerad intervju utformas en struktur i förväg som försäkrar att 
ämnesområden och teman kommer med, samtidigt som en frihet lämnas för 
respondenten att prata om det personen anser är viktigt (Bell, 2006).  

Viktigt vid förberedelsearbetet är formulerandet av frågor, att ta en fråga i taget, inte 
ha några ledande eller värderande frågor och inga outtalade förutsättningar (Bell, 
2006). Ett bra sätt kan vara att skapa en intervjuplan, en skriftlig förteckning av 
frågorna uppdelade i teman, som skapar struktur och underlättar hantering av 
informationsmängden senare i analysarbetet (Bell, 2006; Lantz, 2013). 

2.3.3 Observationer 
Observation är en bra metod att använda när frågeställningen är av utforskande natur 
(Blomkvist & Hallin, 2015). Observation kan vara strukturerad eller ostrukturerad, där 
den ostrukturerade formen passar sig bra när man har en klar uppfattning om syftet 
med observationen, även om detaljerna inte är helt definierade. Tillräckligt med tid 
måste läggas på fältarbetet och att bekanta sig med insamlad data, för att en struktur 
ska kunna framträda (Bell, 2006). Dokumentation, även kallat fältanteckningar, under 
observation är viktigt underlag för vidare analys. Dokumentationen delas in i första 
och andra gradens konstruktion, där den första är vad man ser och hör och den andra 
är ens egna reflektioner (Blomkvist & Hallin, 2015).  

 



Metod och genomförande 

13 

2.4 Arbetsgång 
Nedan följer information om tillvägagångsättet för att besvara frågeställningar och 
uppnå målet.   

2.4.1 Dokumentanalys 
Dokument av implementerade levande väggar i södra Sverige analyseras för att styrka 
teori och för att kartlägga den svenska marknaden. De studerade väggarna är 
placerade i Helsingborg, Malmö och Lund. Dokumentanalys av två underhållsplaner, 
en från Malmö och en från Victoria i Australien, bekräftar underhållsaktiviteter och 
hur underhållsplanering av levande väggar kan optimeras. Materialet tillhandahålls 
genom allmän internetsökning. 

2.4.2 Intervju 
Utifrån det teoretiska ramverket framställs intervjufrågor som bygger på de valda 
teorierna. Inför intervjuerna utformas en intervjuplan, se Bilaga 1. För att erhålla en 
bred skildring intervjuas nio olika aktörer i levande väggar projekt i södra Sverige; 
fem projektledare, två leverantörer, en produktansvarig och en tekniskt ansvarig. 
Intervjuerna varar i 45-60 minuter och sker under åtta olika tillfällen, där en av 
intervjuerna sker med två respondenter samtidigt. Intervjuerna behandlar projekt 
utförda i Malmö, Helsingborg, Göteborg och Stockholm. Intervjuerna är inbokade i 
förväg och genomförs i direktkontakt, genom videosamtal och per telefon. Ett 
förberedande mail skickas ut till respondenterna veckan innan intervju. Samtalen 
spelas in efter respondenternas tycke och båda författare närvarar vid samtliga 
intervjuer, där en ställer frågor och den andra författar. Inspelning möjliggör 
återuppspelning och citering för skriftlig sammanställning. Under två intervjutillfällen 
medverkar endast en författare på grund av sjukdom. Frånvarande författare lyssnar i 
efterhand igenom hela intervjun och båda författare deltar vid sammanställning. De 
skriftliga sammanställningarna skickas sedan till respondenterna för godkännande.  

2.4.3 Observation 
Observation av två olika systemlösningar görs för att bekräfta eller avvisa teori, 
dokumentanalys och kommentarer från respondenter om tekniken. Tre väggar av 
typen modulsystem i Helsingborg och ett filtdukssystem i Göteborg observeras på 
plats. Dokumentation utförs i form av anteckningar och bilder.  

2.5 Trovärdighet 
Värdet av ett vetenskapligt arbete är nära kopplat med kvaliteten, där begreppen 
validitet och reliabilitet har betydelse. Validitet handlar om att studera rätt sak medan 
reliabilitet innebär att studera det på rätt sätt (Blomkvist & Hallin, 2015).  

Kritik som riktas mot en kvalitativ ansats är att den är subjektiv och primitiv. En 
kvalitativ studie kan aldrig vara statistiskt generaliserbar men den kan däremot vara 
analytiskt generaliserbar. Det innebär att det i analysdelen diskuteras på vilka sätt 
resultaten kan vara tillämpbara i andra liknande fall (Blomkvist & Hallin, 2015). 

Reliabilitet är ett mått i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt eller instrument ger 
samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter (Bell, 2006; 
Jakobsson, 2011). Vid intervju är det viktigt att data speglar källan och det innebär att 
om någon annan genomför en likadan intervju ska samma svar fås fram för att 
reliabiliteten ska anses vara hög. Resultatet är beroende av förberedelsearbetet, 
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samspelet under intervjun och bearbetning av svaren (Lantz, A., 2013). Det finns en 
risk för bias vid en intervjustudie. Förvrängning av omdömen, förutfattade 
uppfattningar och otillbörlig påverkan kan skapa problem vid tolkning av materialet 
(Bell, 2006). För att säkerställa en hög reliabilitet i studien används semistrukturerad 
intervjuform. Respondenterna får svara på samma frågor men samtidigt ges friheten 
att prata fritt kring dessa. Strukturen gör det möjligt att urskilja likheter och 
meningsskiljaktigheter för att finna mönster. Intervjuerna spelas in i samtycke med 
respondenterna. Det gör att intervjuaren kan ägna fullt fokus på respondentens svar 
samt möjligheten till att direkt citera respondenten (Bell, J., 2006). Intervjuerna 
sammanställs och skickas till respondenterna för godkännande och eventuella 
felaktigheter korrigeras därefter. Analysarbetet utgår från ett kritiskt förhållningssätt 
och granskning av egen praxis, för att undvika förvrängning av resultatet.  

Validiteten talar om giltigheten för ett resultat eller mätmetod, det vill säga i vilken 
grad en mätning verkligen mäter det den avser att mäta (Bell, 2006; Jakobsson, 2011). 
Intervju är en subjektiv metod där risken för bias är stor och är för den som intervjuar 
svår att påverka. För att förstärka validiteten i studien backas intervju upp av 
dokumentanalys och observation.  
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3. Teoretiskt ramverk 
Kapitlet redovisar de teorier och förutsättningar som ligger till grund för att besvara 
frågeställningarna.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori  
Figuren nedan (se Figur 3) ger en schematisk bild av koppling mellan frågeställningar 
och teorier. Teori om hållbarhet agerar som ett grundande tänk medan de andra 
teorierna direkt angriper frågeställningarna. 

 

 

Figur 3. Koppling mellan frågeställningar och teorier (Andersson & Simu, 
2015) 

3.2 Hållbarhet  
Ett sägande om hur hållbarhet definieras lyder, ”En hållbar utveckling tillfredsställer 
dagens behov utan att äventyra kommande generationens möjligheter att 
tillfredsställa sina behov” (Dahlin, 2014; Lozano, 2008). Länge har den ekonomiska 
hållbarheten prioriterats och undersökts utan att lägga föga eftertanke på den 
ekologiska och sociala hållbarheten. Det har påvisats ha negativa effekter med att bara 
tänka från ett perspektiv, ett exempel är klimatförändringarna (Todorov & Marinova, 
2011). Ett första steg för en bättre hållbarhet är att utjämna gapen mellan de tre 
aspekterna ekonomi, socialt och ekologi. Den ekonomiska aspekten ska vara likvärdig 
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gentemot den ekologiska och sociala (Lozano, 2008). Den ekologiska hållbarheten 
handlar om att inte exploatera naturen i större utsträckning än naturen hinner 
återskapa de tagna resurserna. Den ekonomiska hållbarheten handlar om att använda 
befintliga resurser för att generera ett värde utan att äventyra tillgången på dessa under 
lång sikt. Den sociala hållbarheten inkluderar aspekter i bland annat hälsa, 
arbetsmiljö, frihet och demokrati. För att uppnå hållbarhet måste det studerade 
objektet vara hållbart i var och en av de tre olika dimensionerna. Ofta går det inte 
fullständigt dela upp ett objekt i dessa tre dimensioner då de i verkligheten går ihop 
med varandra och påverkar varandra (Dahlin, 2014).  

3.3 Tekniken bakom levande väggar  
I levande väggar växer plantor vertikalt i en stödkonstruktion fäst mot fasadytan med 
en luftspalt och vattentät skikt emellan (Dunnet & Kingsbury, 2010). För att uppnå en 
varaktig konstruktion är det flera aspekter som behöver tas i beaktning. Bland dessa 
är: 

§ Odlingssubstrat, där trög och icke komposterbart substrat är att föredra för att 
minimalisera risk för ominstallation 

§ Medel i konstruktion för att växter ska få nödvändig näring och vatten 
§ Stöd för att växter och substrat ska hållas på plats 

Levande väggar delas upp i två kategorier där lösningarna baseras på moduler eller 
filtduk. Vid filtdukssystemet utvecklas växterna över en kontinuerlig yta baserat på en 
bakomliggande stödstruktur. Moduler är av fyra varianter; lådor, flexibla fickor, 
planteringslådor och förvaringskärl. Modulsystemen har individuella 
förvaringsbehållare med planterade växter utmed väggens yta (Manso & Castr-
Gomes, 2014). Moduler har en längre livslängd än filtduk. Filtduken har en beräknad 
livslängd på cirka 10 år och modulsystemet 50 år (Ottelé, Perini, Fraaij, Haas & 
Raiteri, 2011; Perini, Ottelé, Haas, & Raiteri, 2011). Det råder en brist på marknaden 
av tekniska lösningar med levande väggar för utomhusbruk som är anpassade för det 
nordiska klimatet (Andersson & Karlsson, 2014).  

3.3.1 Moduler 
Vid moduler krävs en viss selektion med odlingssubstratet, annars blir systemet ofta 
för tungt för den bakomliggande fasaden (Manso & Castr-Gomes, 2014). 

Lådor 
Modullådor är sammankopplade lådor gjorda av lätta material såsom plast eller 
metallplåtar (se Figur 4). Varje individuell låda är ofta försedd med ett låssystem vid 
sidan för sammankoppling. Lådorna kan förses med ett rutnät på framsidan som 
förhindrar växter från att trilla ut. Lådorna är uppsatta mot ett vertikalt och/eller 
horisontellt rutnät mot fasad genom krokar, fästen och liknande (Manso & Castr-
Gomes, 2014). 

 

 



Teoretiskt ramverk 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Modullådor för levande väggar (Taber, 2011) 

Flexibla Fickor 
Flexibla fickor, även kallat expanderande påsar, fylls med odlingssubstrat och är av 
ett flexibelt polymert material som skärs för att plantera varje växt (se Figur 5) 
(Manso & Castr-Gomes, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5. Flexibla fickor som lösning (Fukuzumi. 1996) 
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Förvaringskärl 
Förvaringskärl fästs mot fasadyta genom ett vertikalt och/eller horisontellt ramverk 
(se Figur 6). Fästningen av dessa kärl sker via krokar eller fästen. Förvaringskärl 
tillåter installation av flera plantor i varje element utmed samma rad (Manso & Castr-
Gomes, 2014). 

Figur 6. Förvaringskärl för levande väggar (Sichello, 2010) 

Planteringslådor 
Planteringslådor är sammankopplade med juxtaposition, en slags sammanlänkning. 
Lösningen har ofta en platt rygg som är fixerad mot fasadens yta och ett utrymme för 
växter att bli planterade (se Figur 7). Porösa material som plast eller keramik används 
för att hålla ner vikten. Planteringslådor fästs mot fasad med lim eller fästen (Manso 
& Castr-Gomes, 2014). 

Figur 7. Planteringslådor för levande väggar (Taber, 2011) 
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3.3.2 Filtduk 
Filtdukens bas består av en installation av stålram fäst mot fasad. Mot stålramen fästs 
sedan en panel, vanligtvis av hård plast. En luftspalt skapas mellan fasad och 
konstruktion som skyddar fasadytan mot fukt (se Figur 8) (Bell, 2014; Blanc, 2011; 
Dunnet & Kingsbury, 2010). Patrick Blanc förespråkar användning av expanderad 
PVC som är lätt utan att bilda sprickor vid häftning. Plastskivan stödjer sedan nästa 
lager som är filtduken. Filtduken kan bestå av bland annat konstfiber och ull då det 
har visat sig vara det material som växterna trivs bäst att vistas i (Bell, 2014; Blanc, 
2011). Filtduken fästs mot panelen genom häftning. Efter ett första lager installeras 
sedan vattenledningar, sedan häftas ytterligare ett lager av filtduk. Därefter skärs 
fickor ut för planterandet av växter. Växterna planteras individuellt utan jord och 
fickorna häftas igen tätt så växterna inte kan trilla ut (Bell, 2014; Manso & Castr-
Gomes, 2014). 

 

Figur 8. Filtdukslösning för levande väggar (Corradi, 2009) 

 

3.3.3 Odlingssubstrat  
Odlingssubstraten består vanligtvis av organiska och icke organiska substrat. 
Odlingssubstratet är ofta en mix av ett lätt substrat med ett grynigt material, 
expanderad eller porös för god vattenhållande förmåga. Substraten förbättras med 
näringsämnen som hjälper växters tillväxt (Manso & Castr-Gomes, 2014). 

Hydroponiska system är även vanligt och definieras som teknologin att odla växter 
utan jord med användandet av näringsämnen och vatten (Dunnet & Kingsbury, 2010). 

3.3.4 Bevattningssystem 
Båda konstruktionslösningarna av levande väggar kräver ett kontinuerligt fungerande 
vattensystem för att växterna ska kunna överleva. Vattnet kan ofta vara berikat med 
de näringsämnen som plantor nödvändigtvis behöver för att de ska kunna växa. 
Bevattningssystem är uppbyggt genom installation av vattenrör vid toppen av 
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systemet. Hos kontinuerliga levande väggar tillåts vattnet tränga igenom filten i ett 
jämt flöde utmed den vertikala ytan. På toppen hos vissa modullådor finns ett 
utrymme för vattenrör och har även flera hål så att vattnet kan flöda ner till lådan 
undertill med hjälp av gravitation (Manso & Castr-Gomes, 2014). 

Vattenrör finns tillgängligt i olika material. Bland annat gummi, plast och silikon som 
alla har en typ av utmatning av vattnen såsom dropp, sprinkler, hål eller pipor. Dessa 
utformas och distribueras efter växternas olika vattenbehov (Dunnet & Kingsbury, 
2010; Manso & Castr-Gomes, 2014). 

Bevattningstekniken orsakar ofta problem i det nordiskt kalla klimatet då systemet 
kan frysa och gå sönder vid låga temperaturer (Andersson & Karlsson, 2014). 

3.3.5 Växter för det svenska klimatet 
Hydroponiska system gör det möjligt för ett större urval av växter och tillåter även 
plantering av växter i olika tillväxtstadier jämfört med system som har någon typ av 
odlingssubstrat (Manso & Castr-Gomes, 2014). 

Växtvalet är en viktig aspekt som behöver vägas noggrant utefter klimat. I 
Skandinavien är  valet begränsat på grund av de kalla klimatet som råder (Andersson 
& Karlsson, 2014). Växterna måste klara av klimatpåfrestningarna som uppstår och 
växlingar mellan årstider (Fransson et. al, 2014).  

Hur växtväggen ser ut under vinterhalvår och att många arter går i vila kan påverka 
det estetiska utseendet negativt (Andersson & Karlsson, 2014). 

3.4 Underhåll av levande väggar  

3.4.1 Skötsel 
Omfattningen på underhållet av levande väggar är olika beroende på vilket system 
som används (Andersson & Karlsson, 2014). Moduler anses vara enklare utifrån 
underhållsaspekten. Dels för att de ofta går att installera om enskilda delar, förflytta 
eller byta ut dem. Hydroponiska system kräver en mer omfattande skötsel då växterna 
inte har något odlingssubstrat och kräver en ständig tillförsel av vatten och 
näringsämnen genom andra medel (Manso & Castr-Gomes, 2014).  

Levande väggar kräver kompetent och engagerad driftpersonal som håller systemet 
levande. En tydlig ansvarsfördelning gällande vem som sköter väggen är viktig 
(Andersson & Karlsson, 2014). 

Inspektioner krävs varje år. Rekommendationen är en inspektion var tredje månad för 
exteriöra levande väggar (Blanc, 2011). Inspektioner sker bland annat för att se till att 
den bakomliggande fasaden inte har blivit påverkad (Andersson & Karlsson, 2014). 

System som är placerade några meter upp på fasader blir tillgängliga för driftpersonal 
genom stege, men väggar högre än 10 meter och upp till 30 meter kräver lyftkran eller 
liknande. Levande väggar som är högre än 30 meter och där utrymmen för lyftkran är 
begränsat, blir installationerna tillgängliga genom en säkerhetslina från en mobil 
plattform där skötaren sedan hissas ner (Blanc, 2011). Underhållet påverkas direkt av 
designvalet utifrån val av höjd och plats. Arbetsinsatsen blir större ju högre väggen är. 
Dock är det större risk för skadegörelse hos en vägg som är placerad lågt och 
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lättillgängligt för allmänheten. Andra faktorer som påverkar underhållet av levande 
väggar är väderstreck, väder och årstid (Andersson & Karlsson, 2014). 

3.4.2 Växter 
Buskar behöver ansas för att förhindra en alltför stor tillväxt av långa grenar. Detta 
dels på grund av viktfrågan men också det estetiska utseendet. Olika sorters växter 
kräver mer underhåll och klippning än andra (Blanc, 2011). 

3.4.3 Bevattningssystem 
Det är viktigt att bevattningssystemet fungerar dygnet runt, speciellt under 
högsommar så att växter inte står utan vatten under flera dagar, vilket kan orsaka 
omfattande omplantering (Blanc, 2011; Andersson & Karlsson, 2014). 

Automatiska bevattningssystem till levande väggar kan behöva bli utbytta var 7,5 år 
på grund av kristalliseringar som orsakats av salter (Ottelé et. al, 2011). Det 
automatiska bevattningssystemet är inget som kan förlitas på till blindo utan manuella 
justeringar och tillsyn av driftansvarig är behövligt. Den automatiserade 
bevattningstekniken underlättar dock underhållet av levande väggar (Andersson & 
Karlsson, 2014). 

Näringsämnen och andelen vatten som ska tillförse de levande väggar blir ofta 
distribuerade via sensorer och en dator. Systemet med filtduk beräknas ha en 
vattenkonsumtion på tre liter per dag. Planteringslådor har en konsumtion av en liter 
per dag (Ottelé et. al, 2011). 

3.5 Underhållsplanering av levande väggar 
”Nycklarna till en framgångsrik planprocess finns i ett bra samarbete mellan de olika 
aktörerna i processen. Och nycklarna till ett bra samarbete finns i förståelse för 
varandras olika roller, en aktiv processledning, framförhållning, gemensamma mål, 
kompromissvilja och koll på riskerna”, (Boverket & Tillväxtverket, 2015). 

Vid projektledning beskrivs det viktigt med framtagandet av delmål, utöver 
huvudmålet, för att få fram hur omfattande projektet blir. Delmålen beskrivs som tid, 
kvalitet och kostnad och är beroende av varandra (Persson, 2012). Mål utgör en 
huvudbild av processens steg vid projektering (Stintzing, 2005).  

Planeringsstadiet för levande väggar är viktigt för att uppnå ett hållbart system i 
underhållssyfte. Ett kontinuerligt och bra underhåll är väsentligt eftersom väggen är 
just levande och består av växter som ständigt behöver skötas och vattnas. 
Underhållsaspekten borde vara en stor del att ta hänsyn till vid projekteringen. Det 
finns många osäkra faktorer vid projekterandet av levande väggar. Projektering med 
nya gröna lösningar, såsom levande väggar, är svårare att genomföra på grund av 
lagar och incitament som bromsar upp och hindrar intressenter från att bygga. Vidare 
krävs diskussion under projekteringsprocessen mellan alla aktörer för att få en samsyn 
kring slutresultatet till projektet (Andersson & Karlsson, 2014).   

3.5.1 Aktörer 
Att samarbeta tidigt och genomgripande i planeringsstadiet vid uppförandet av 
levande väggar är viktigt för att uppnå ett lyckat projekt (Andersson & Karlsson, 
2014; Persson, 2012). En planeringsgrupp vid generella byggprojekt kan bestå utav 
arbetschef, arbetsledare, lagbas och montörer som väljer och informerar om metod 
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och resurser vid olika arbeten (Persson, 2012). Hos levande väggar är det väsentligt 
att planerad driftpersonal även samverkar i denna planeringsgrupp. Vid vissa svenska 
projekt har det upplevts att driften försvårats på grund av att projekteringen skett utan 
driftpersonals närvaro (Andersson & Karlsson, 2014).  

3.5.2 Underhållsplan 
En underhållsplan måste alltid vara anpassad utifrån ett projekts speciella 
förutsättningar. En underhållsplan från ett annat projekt med liknande förutsättningar 
kan användas som inspiration, där det är viktigt att studera negativa och positiva 
erfarenheter som uppstått. Ofta förekommer en underhållsplan från leverantörer 
tillsammans med produkt men dessa har ofta lite eller ingen kunskap om lokala 
förhållanden som råder på den plats produkten ska verka. Problem med onödiga 
reparationer och åtgärder kan uppstå om endast leverantörens beskrivning används 
(Lind & Muyingo, 2011). 

Det är inte optimerande med en underhållsplan som ska hålla under hela systemets 
livslängd. Skötselbeskrivningen måste uppdateras kontinuerligt. En översiktlig 20-
årsplan är rekommenderat som identifierar risker av att olika underhållsaktioner inte 
ska ske samtidigt. Det gör det möjligt att sprida ut kostnader över en längre period. 
Vidare kan en mer detaljerad 3-5-årsplan utgöras för större renoveringar eller 
liknande. Till sist är en årsplan för det kommande året att föredra. Denna ska 
uppdateras kontinuerligt och efter behov på grund av osäkra faktorer som kan uppstå. 
3-5-årsplan ska uppdateras varje år. Det kan vara aktuellt med ett förvaltningssystem 
som jobbar med detta (Lind & Muyingo, 2011). 
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3.6 Sammanfattning av valda teorier 
Samtliga teorier kan kopplas till varandra (se Figur 9). Underhållet är direkt beroende 
av vilken systemlösning som väljs och hur omfattande skötseln behöver vara. 
Planeringsprocessen är också starkt kopplat till underhållet eftersom det finns 
möjlighet i planeringsprocessen att påverka och planera underhållet. Visst samband 
finns mellan teknik och planeringsprocess men kopplingen är inte lika tydlig då teknik 
vanligen är framtagen av en tredje part. En starkare koppling finns om tekniken tas 
fram under planeringen, exempelvis ett forskningsprojekt. Teori om hållbarhet agerar 
som ett grundande tänk och kopplas samman med övriga teorier.  

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 9. Koppling teorier (Andersson & Simu, 2015) 
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4. Empiri 
Kapitlet redovisar insamlad empirisk data, uppdelat på metodvalen dokumentanalys, 
intervju och observation.  

4.1 Dokumentanalys: Anläggningar av levande väggar   
Sex levande väggar i södra Sverige studeras utifrån dokument. En anläggning i 
Helsingborg, en i Lund och fyra i Malmö. Områdena i Malmö är Augustenborg, 
Varvsstaden och Seved. För utförligare beskrivning av anläggningarna, se Bilaga 2.  

4.1.1 Teknik  
Samtliga sex systemlösningar är av huvudkategorin modul, där tre är av typen lådor 
och tre är av typen flexibla fickor. Väggen i Helsingborg är placerad på ett pumphus 
och är ett hydroponiskt lådsystem, likaså väggen i Augustenborg placerad på en 
kontorsfasad. Två väggar är uppsatta i Varvsstaden i forskningssyfte, ett lådsystem 
och ett ficksystem. Väggen i Lund är ett ficksystem placerat på en 
badanläggningsfasad gjort av återvunna PET-flaskor. Väggen i Seved är ett 
ficksystem med ätbara växter placerat på ett bostadshus. Fem anläggningar är av 
utländsk leverantör och ficksystemet i Varvsstaden är egentillverkad. (Andersson & 
Karlsson, 2014). 

Typ av substrat som används är mineralull. organiskt material liknande frigolit, 
pimpsten och kompost, coarse och specialblandad jord samt kravmärkt jord för 
väggen med ätbara växter (Andersson & Karlsson, 2014).  

Samtliga väggar innehar ett hårt skikt av plast, plywoodskiva eller liknande för att 
hindra fukt från att nå den bakomliggande fasaden (Fransson et. al, 2014; Helsingborg 
stad, 2013; Helsingborgs stad, 2014b). 

Kostnadsuppgifter finns för fyra av väggarna. Anläggningen i Helsingborg är den 
dyraste och kostar 18750 kr/m2, anläggningen i Lund kostar 6600-7700 kr/m2 och 
anläggningarna i Varvsstaden kostar 5000 kr/m2 och 3800 kr/m2 där ficksystemet är 
den billigaste. Inga uppgifter finns för beräknad livslängd. Livslängden anses antingen 
vara utan tidsbegränsning, ännu inte bestämd alternativt beroende av framtida 
finansiering. Bakomliggande konstruktion för väggen i Lund beräknas hålla 10-15 år. 
Materialen för väggen i Helsingborg beräknas hålla i 25 år (Andersson & Karlsson, 
2014).   

4.1.2 Bevattningssystem 
Bevattningssystemen är automatiska, där droppbevattningssystem används i fem av 
sex fall. Bevattningssystemet i Helsingborg är helautomatiskt med termostat och 
fuktighetsindikator. Ledningarna spolas ut från vatten vid temperatur lägre än 3 grader 
(Andersson & Karlsson, 2014). Systemen i Varvsstaden har en liknande bevattning 
där information loggas och kontrolleras kontinuerligt med en vippmätare (Fransson et. 
al, 2014). Dricksvatten är den vanligaste typen av bevattning. Kombination med 
dagvatten används i Varvsstaden samt i Lund där dricksvatten endast används som 
reserv (Andersson & Karlsson, 2014). Forskningsprojektet i Varvsstaden har visat att 
lådsystemet har en högre vattenlagringskapacitet än ficksystemet (Fransson et. al, 
2014; Mårtensson, Wuolo & Fransson, 2014).  
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4.1.3 Underhåll  
Väggarna förvaltas vanligen av byggherre, byggentreprenör eller byggnadsägare för 
projektet (Andersson & Karlsson, 2014; Hagmann, 2014). Tillsynsfrekvensen för 
anläggningarna ligger på ett spann mellan en vecka till en månad. I Varvsstaden sker 
även en växtutvärdering tre gånger per år (Andersson & Karlsson, 2014). Väggen med 
ätbara växter ses över mer frekvent, som mest tre gånger i veckan under 
sommarsäsong (Odla i Stan, 2014). Tillsyn innefattar kontrollering av bevattning, 
växter samt näringstillförsel. Bevattning och näringstillförsel är varierande efter 
klimatet och säsong och regleras därefter (Andersson & Karlsson, 2014; Fransson et. 
al, 2014; Helsingborg stad, 2013). Näring tillsätts under växtsäsong via 
bevattningssystemet alternativt manuellt. En omfattande klippning av vägg sker en 
gång per år för väggarna i Helsingborg och Lund (Andersson & Karlsson, 2014; 
Hagmann, 2014). En omfattande plantering sker två gånger per år inför säsongsbyte 
för väggen i Seved så att den förblir ätbar (Odla i Stan, 2014). Utrusning som används 
för skötseln är bland annat stegar, skylift och vinsch (Hagmann, 2014; Odla i Stan, 
2014). 

Väggen i Helsingborg är kopplat till ett driftcenter och varnar vid fel samt loggar data, 
liknande system används i väggarna i Varvsstaden (Andersson & Karlsson, 2014; 
Fransson et. al, 2014; Helsingborg stad, 2013). Väggarna i Lund och Augustenborg 
har inga sensorer i systemet, kontrollering sker manuellt (Hagmann, 2014; Andersson 
& Karlsson, 2014). Väggen i Seved har en kombination av automatiskt system och 
manuell kontrollering (Andersson & Karlsson, 2014). 

Uppgifter om driftkostnad finns för anläggningen i Helsingborg och är beräknad till 
30 000 kronor per år, samt en omplantering av växter på 7500 kronor (Helsingborg 
stad, 2014a). 

4.1.4 Växter 
Ett antal växtarter har påvisat klara sig i det svenska klimatet där de framträdande 
arterna är backnejlika, blåtåtel, hjärtbergenia, kantnepeta, kattfot, rödfibbla, rölleka, 
stäppsalvia, trift, vinteriberis och vårälväxning (Fransson et. al, 2014). För fullständig 
sammanställning av växter som anpassar sig bra i det svenska klimatet, se Bilaga 3.  

4.2 Dokumentanalys: Underhållsplanering  
Två underhållsplaner har studerats. Den ena framtagen av State of Victoria i 
Australien kallat Growing Green Guide och den andra av Malmö stad kallat 
Biodivercity.  

4.2.1 Growing Green Guide  
Growing Green Guide sammanställer stegen i processen i framtagandet av ett levande 
vägg system med rekommendationer om tillvägagångssätt gällande design, planering, 
installation och underhåll. Vikten av planeringsstadiet beskrivs och hur valet av 
design påverkar omfattning av installation och underhåll. Designvalen behöver vara 
noga utvärderade och vägda gentemot vad det ger för underhållskonsekvenser. En 
värdering av underhållskostnader bör göras. För att avgöra hur omfattande underhållet 
och kostnader blir rekommenderas en konsult med tidigare erfarenhet, där råd kan 
hämtas om designval och vad det får konsekvenser för underhållet (State of Victoria, 
the Department of Environment and Primary Industries 2014). 
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Mål 
Det första steget och det som sedan sätter ramar för hur de levande väggarna kommer 
utfalla är målet med projektet. 

Platsanalys 
En platsanalys är nödvändig eftersom faktorer på platsen påverkar kostnader och val. 
En platsanalys skildrar förhållanden om klimat och säsongsfaktorer, den lokala 
omgivningen, analys av den bakomliggande konstruktionen och dess förmåga att 
uppta vikt, dränering, bevattning samt tillgänglighet till platsen.  

Underhållsplan 
Underhållsplanen beskriver prestandakrav, aktiviteter som ska utföras och vilka 
resurser som ska användas för att uppnå dessa. Underhållsplanen ska ses över årligen, 
utvärderas och eventuellt korrigeras efter behov.  

Underhållsplanen ska innehålla en tydlig skildring av underhållsmål, 
presentationsmål, ansvarsfördelning, utbildningskrav och tillgängliga resurser. I 
underhållsmålet beskrivs vilket objekt som avses, basinformation samt ursprungliga 
avsikter med projektet. Presentationsmålet beskriver till exempel tidsramen för att 
uppnå ett visst mål med objektet. Ansvarsfördelningen beskriver involverad personal i 
underhållsarbetet, deras uppgifter samt omfattning och varaktigheten utav dessa. 
Utöver detta bör planen omfatta riskhantering för att minska, alternativt eliminera, 
risken för skador som kan uppstå på byggnad eller personal.  

Underhållsuppgifterna kan vara att rensa ogräs, bibehålla och sköta växtligheten, 
utvärdera växters prestanda, skötsel av substrat, undersökning av bevattningen och 
dess system samt se över att den bakomliggande fasaden inte tagit skada.  

Det rekommenderas att ett anställningsavtal framtas ifall en tredje part anställs för 
underhållet. Viktigt är att det tydligt framgår varaktigheten och omfattningen av tredje 
partens underhållsarbete.  

För övervakandet av övergripande underhållsaktiviteter, vägledning för personal och 
bedömning av underhållsarbete kan en handledare utses. Denne har då i uppgift att 
utföra schemauppläggning av underhåll, kontraktsskrivning för underhålls-
entreprenörer, se till att personal är utbildad och går efter säkerhetsregler samt 
informera personal vem som gör vad i underhållsarbetet.  

4.2.2 Skötselbeskrivningsmall Biodivercity 
Biodivercity är ett forskningsprojekt i Malmö stad som pågick mellan åren 2012-
2014, med målet om en grönare utemiljö i Malmö. Framtagen 
skötselbeskrivningsmall har syftet att förhindra felaktig skötsel av vegetationsytor (se 
Figur 10). Det är svårt att förutse hur en friväxande yta utvecklas över tid och därför 
krävs en målbaserad skötselplan, till skillnad från traditionell skötselplan som ofta 
beskriver åtgärder med ett tidsintervall. Mallen delas upp i olika rubriker där de två 
första, projektet och delområden, är till för att beskriva projektets olika delar. Desto 
större ytor och detaljerade projekt ju mer omfattande blir beskrivningen. Den tredje 
rubriken kallas skötselprodukter där utförandet av skötseln beskrivs för olika växter 
som ytan innehåller (Slagstedt, Hammer, Emilsson & Stålhamre, 2014).   
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Figur 10.   Enkel illustration av Biodivercitys skötselbeskrivningsmall 
(Slagstedt, Hammer, Emilsson & Stålhamre, 2014) 
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4.3 Intervju 
Kapitlet presenterar en sammanfattning av åtta intervjuer med nio aktörer inom 
levande väggar projekt i södra Sverige. Respondenterna presenteras nedan. För 
utförligare presentation av respondenter och deras projekt samt komplett 
sammanställning av varje enskild intervju, se Bilaga 4.      

Bell, Daniel  Leverantör, Göteborg (för enskilt projekt) 
Bergsten, Malin  Projektledare, Vasakronan, Göteborg 
Höglund, Lars  Leverantör, Butong, Stockholm  
Johansson, Peter  Tekniskt ansvarig, serviceföretag Ambius, Helsingborg 
Koutny S, Veronica  Projektledare, NCC, Stockholm  
Kruuse, Annika  Projektledare, Malmö stad 
Nerhagen, Alfred  Projektledare, Helsingborg stad  
Philipson, Kristina  Projektledare, White Arkitekter, Stockholm  
Wastrell, Christina  Produktansvarig, serviceföretag Ambius, Helsingborg  

4.3.1 Tekniken bakom systemet levande väggar 

Systemlösningar  
Anläggningarna i projekten är av modulsystem i form av lådor och flexibla fickor 
eller filtdukssystem av lätt skärmfasad. Systemen är från befintliga leverantörer och 
egen designade. Anläggningar i Helsingborg, Augustenborg och en i Varvsstaden är 
av typen lådor och samtliga är av utländsk leverantör. Anläggningen i Göteborg är av 
en lätt skärmfasad designad av Daniel Bell, en svensk leverantör. Projekten i 
Varvsstaden och Stockholm är forskningsprojekt där egna prototyper av levande 
väggar tagits fram. En av anläggningarna i Varvsstaden är ett egen designat 
fickväggsystem. Projektet mellan White och NCC i Stockholm testar tre olika 
lösningar, två lådtyper av vitlackerade plåtkassetter och en tredje av typen grön fasad. 
Forskningsprojekten utvärderar biologisk mångfald, teknisk prestanda och ekonomi. 
Båda projekten utvärderar hur fukten påverkar underliggande fasad samt 
energieffektiviseringen av systemet, där projektet i Varvsstaden har visat resultat av 
inga fuktskador och minimal energipåverkan på byggnadens energiprestanda.  

Vasakronan i Göteborg ser deras första levande vägg som ett testprojekt, där frågor 
kring teknik, utseende, underhåll och förvaltning ska utvärderas. Anläggningarna i 
Helsingborg utvärderas ständigt av ansvarig underleverantör, ett företag inom gröna 
lösningar. Respondenterna talar om betydelsen av forskning och fler implementerade 
lösningar för att utveckla systemet till en mer hållbar produkt. På sikt kan det leda till 
fler jobb och eventuella exporter för Sverige.  

”Vi hoppas att våra projekt fungerar lite som tester och att de förhoppningsvis ska 
kunna generera billigare och bättre gröna lösningar i framtiden så att lättare kan 

appliceras i den befintliga staden”, berättar Kruuse. 

Leverantörerna Höglund och Bell anser att deras produkter har lämnat 
utvecklingsstadiet och väntar på att marknaden ska mogna med konceptet levande 
väggar.  

Två respondenter pratar om miljöfotavtrycket av levande väggar som en negativ 
parameter hos systemet. Systemet är beroende av fungerande teknik, el och skötsel 
och kräver fler resurser i jämförelse med grönska på mark eller gröna tak. Nerhagen 
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tror att främsta motivet till att installera en levande vägg i dagsläget är för att 
uppmärksamma ett arbete med gröna lösningar, men lösningen i sig själv ser han inte 
som hållbar. Koutny nämner det krävande underhållet. Wastrell berättar att deras 
underleverantörer av levande väggar arbetar med ett helhetstänk kring miljö och 
jobbar ständigt för att utveckla deras produkter att bli mer hållbara. Att använda 
återvunnet material är ett sätt att skapa en mer hållbar produkt. Filtdukssystemet 
designat av Bell innehåller plastskivor gjorda av återvunnen pressad plast och 
filtmaterial av återvunna kläder.  

Bell, leverantör av filtdukssystem, kritiserar modulsystem och tror inte att det är en 
hållbar lösning i längden på grund av dyr teknik och drift. Han ser filtlösningen som 
ett mer hållbart koncept med en enkel design med mindre antal komponenter och 
mindre krävande underhåll. Höglund och Philipsson nämner tung vikt som en nackdel 
för modulsystemet, med komponenter gjord av stål och betong som försvårar 
montering och underhåll. Målet med Whites plåtkassetter är att enheterna ska göras 
mindre vid en mer etablerad produkt för att underlätta hantering.  

Pris och livslängd 
Ingen av respondenterna har uppgifter på livslängd för anläggningarna. Många uppger 
att det är för tidigt att dra slutsatser om livslängd då tekniken inte är tillräckligt 
beprövad. Osäkerhet finns kring hur anläggningarna ska klara av ett svenskt klimat. 
Respondenterna nämner den bakomliggande konstruktionen som en faktor som 
påverkar livslängden, exempelvis stål som kan rosta. Bell uppskattar livslängden på 
sitt filtdukssystem till 30 år men uppger att det kan vara högre och refererar till Blancs 
systemlösning.  

Priset är svåruppskattat enligt respondenterna. Priset är beroende av många faktorer 
såsom storlek, placering och växtval och många uppger att de är i ett för tidigt stadie 
än för att kunna göra en prisuppskattning.  

”Priset beror på hur stor yta som ska projekteras och materialet. Växter och fröer är 
billiga. Men tanken är att vårt system med levande vägg ska vara precis lika 

jämförbart prismässigt som en vanlig fasadlösning”, berättar Philipson. 

De respondenter som har prisuppgifter är leverantörerna. Bells system startar vid 3000 
kr/m2 och Butongs system ligger vanligen på en kostnad på 5000 kr/m2. 

Bevattningssystem 
Samtliga väggar använder sig av ett automatiskt konstbevattningssystem. 
Anläggningarna i Varvsstaden och Helsingborg är utrustade med ett datastyrt 
bevattningssystem med inbyggda sensorer direkt kopplat till ett larmsystem.  

Tre respondenter nämner ojämn bevattningsdistribuering som ett problem. Vissa delar 
av väggen blir torrare och skapar sämre förutsättningar för växterna att växa. Framtida 
problem gällande kalkbildning i bevattningsrören beaktas för anläggningarna i 
Helsingborg och lösningsförslag håller på att utredas. 

Två respondenter berättar om utvecklingsarbetet mot ett mindre energikrävande 
bevattningssystem. Bevattningssystemet i Whites och NCC:s forskningsprojekt är 
endast tänkt för dagar med höga temperaturer och avsaknad av regn. Målet är att 
utnyttja dagvatten, där en av prototyperna är utformad med en veckad plåt som ska 
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möjliggöra upptagning av dagvatten. Philipson berättar att de efter installation 
upptäckte att bevattningsslangen i mittersta partiet av väggen inte fungerade. Det gick 
inte att åtgärda i efterhand vilket medfört att den delen av väggen inte har 
konstbevattnats alls men har frodats på samma sätt som de övriga väggarna. 
Philipsson påpekar att det är stor chans att väggen kan klarar sig utan 
bevattningssystem. Butong har ett pågående projekt där kunden inte vill ha någon 
vattenpump utan endast använda sig av dagvatten för bevattning. Företaget är i gång 
med att utveckla en prototyp med mossa och naturlig bevattning. 

”Utvecklingen i framtiden av systemet är att jobba mer med lösningar som är helt 
utan bevattningssystem då det finns en stor efterfrågan på marknaden efter just 

sådana”, berättar Höglund. 

Växter 
Växtvalet har enligt respondenterna en stor betydelse för det estetiska uttrycket och 
överlevnad av väggen. Växterna väljs med utgångspunkt för att klara av det svenska 
vinterklimatet, med användning av lokala och tåliga växter. Vintergröna växter är 
vanligt förekommande. Respondenterna påpekar att det är viktigt att väggen ser bra ut 
under vintertid samtidigt som systemet ska tillåtas följa årstidsväxlingar med 
blomning under vår och vila under vinter.  

Kunskap om vilka växter som klarar det svenska klimatet har respondenterna fått från 
eget experimenterande. I Helsingborg har olika arter testas med viss hjälp av deras 
holländska underleverantörer med bred kunskap om växtväggar. 

”Hur växterna fungerar ihop är också viktigt, för väljer du växter med olika typer av 
näringsbehov så kommer dem inte att funka ihop för att det är väldigt svårt att fixa en 

vägg som skickar ut olika näring till olika växter.” berättar Nerhagen. 

Projektet i Malmö har haft ett samarbete med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet, 
som testat olika arter. Leverantören Bell har utfört experiment privat i norra Skåne. 
Två kalla vintrar med nästan 20 minusgrader låg till grund för utvärdering av plantor 
som tål kyla och vintersol. Bell påpekar att Sveriges klimat inte är optimalt för 
växterna då det är svårt för plantorna att växa och överleva. Plantskolor och 
växtleverantörer med bred kunskap om växter för levande väggar och ett driv att 
utforska är något han tycker saknas i Sverige. Projektet i Stockholm experimenterar 
också med olika växter. I försöksprojektet har kassetterna fyllts med både fröer och 
färdiga plantor. Vid en mer etablerad produkt är tanken att kassetterna endast ska 
fyllas med fröer. Det möjliggör lagring av modulerna på byggplatsen i flera veckor. 
De vattnas först efter installation, vilket kan underlätta logistik och hantering innan 
och under installation. Nerhagen påpekar förodling av växter som en framgångsfaktor 
för anläggningarna i Helsingborg. Växterna förvarades i växthus i 8-10 veckor innan 
installation för att göra dem starkare. Ju senare plantering av växter på året desto 
viktigare att de fått tid att växa till sig inomhus.  

En frodigt växande vägg kan under vintersäsong påverka det estetiska uttrycket 
negativt med vilande växter. Därför valde White och NCC ett modulsystem framför 
en filtdukssystem, med möjligheten att ha en estetiskt tilltalande bakomliggande 
konstruktion i form av vita plåtkassetter som kan träda fram vid vinterhalvåret när 
växterna går i vila. Butongs grundidé är densamma, där betongstrukturen bakom är ett 
estetiskt tilltalande element utöver växterna. Filtdukslösningen är helt utan jord. När 
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växterna väl sitter på plats rotar de sig fast i väggen, där växterna kopplas ihop med 
varandras rötter och skapar på så sätt ett stabilt system med mindre risk för hål i 
plantering.  

Att arbeta för acceptansen hos allmänheten av vilande växter under vintersäsong kan 
vara ett sätt att skapa ett mer hållbart system, enligt Nerhagen. Anläggningar som 
förväntas vara gröna året runt ställer höga krav på underhållet.     

”Då sätter man den standarden och förväntar sig inte en vägg som vissnar på vintern 
och blir grön på sommaren. Man hamnar i fällan där väggen blir en högskötselvägg 
och som då får ett större fotavtryck än en vägg som faktiskt följer årstiden”, berättar 

Nerhagen. 

4.3.2 Underhåll av systemet levande väggar 

Driftansvarig  
Driftansvarig skiljer sig åt mellan projekten. Vid forskningsprojekt sköts driften 
vanligen av forskarteamet, där underhållet ses mer som kontinuerlig utvärdering och 
kunskapsinsamling. Vid mer traditionella projekt anställs en driftansvarig externt eller 
internt. I Helsingborg ansvarar ett externt serviceföretaget, i Augustenborg är ett 
kommunalt bostadsbolag och i Göteborg är förvaltningssidan på företaget Vasakronan 
ansvariga.  

Leverantörsföretaget Butong inkluderar underhåll för ett år i priset. Därefter 
bestämmer kunden om Butong ska fortsätta med underhållet eller om de själva eller 
ett annat företag ska ta över. Det finns en efterfrågan bland Butongs kunderna om en 
extern underhållsansvarig vilket genererar ytterligare vinst för företaget. Som 
driftansvarig kan de även påverka väggens utseende och värna om sitt varumärke. 
Leverantören Bell har alltid kontinuerlig kontakt med kund efter installation. 
Väggarna är hans konstverk och han vill försäkra sig om att de håller sig i fint skick. 
Kontakten skiljer sig mellan projekt. I Vasakronans fall har ett ettårskontrakt skrivits 
där Bell ansvarar att se över väggen vid behov utöver driftansvarig och exempelvis 
byta ut växter.  

Skötselbehov och aktiviteter 
Skötselbehovet för samtliga väggar följer ett liknande mönster. Skötselbehovet styrs 
utifrån kundens önskemål, placering, typ av vägg, storlek, växtval och årstid. Årlig 
driftkostnad är därför svår att uppskatta, där ingen av respondenterna kan ge en direkt 
siffra.  

Kontinuerlig tillsyn görs inom ett spann mellan en vecka till en månad, med ett tätare 
intervall under sommar och vår. Främst kontrolleras fuktmängd. I övrigt rensas 
väggen på ogräs och fula blad, tekniken ses över och eventuella plantbyten görs. 
Leverantören Bell liknar underhållet med ett traditionellt trädgårdsarbete, där det är 
viktigt att titta och känna på väggen regelbundet. Tekniken kan aldrig helt ersätta den 
manuella justeringen. Vid en lågt placerad vägg är risken för skadegörelse högre. 
Anläggningarna i Helsingborg har haft betydligt mindre skadegörelse än väntat i 
jämförelse med traditionella rabatter. En högt placerad vägg försvårar 
underhållsarbetet där hjälpredskap som exempelvis lyftkran behövs. Väggar med 
mönsterdesign är en aning mer svårskötta enligt serviceföretaget Ambius, då sektioner 
av arter kan växa olika mycket och kräver på så sätt mer underhåll för att behålla 



Empiri 

32 

designen. En vägg utan direkt mönster anses mer lättskött där växter kan växa mer vilt 
och omplanteringen blir med flexibel.  

Bevattningen skiljer sig mellan årstider. Under sommartid bevattnas väggen dagligen. 
Under vintertid stängs bevattningen av helt för att låta växterna gå i vila, vilket sker 
manuellt eller automatiskt. Vid ett datastyrt system blåses vattnet automatiskt ut ur 
systemet vid låga temperaturer, för att undvika sprängning. Anläggningarna i 
Varvsstaden och Helsingborg är utrustade med ett datastyrt system med sensorer, 
vilket möjliggör en övervakning dygnet runt. Dataloggning ger statistisk data över 
skötselbehovet, där exempelvis vattenåtgång eller temperaturändringar kan följas upp. 
Sensorerna är direktkopplade till ett larmsystem. Under ett år skedde fyra 
strömavbrott i en av anläggningarna i Helsingborg, där larm gick ut direkt att 
bevattningssystemet var ur funktion. En begränsning med sensorerna är att de endast 
kan känna av lokalt hur väggen mår.  

Årliga kontroller sker vanligen vid höst och vår, då större aktiviteter genomförs såsom 
omplantering och klippning. Behovet av klippning är beroende av placering och det 
estetiska uttrycket. En lågt placerad vägg behöver ses över mer än en högt placerad 
vägg. Majoriteten av respondenterna har ett mål om en så underhållsfri vägg som 
möjligt, där växterna ska få leva naturlig och frodas vilt. Klippbehovet är då lågt och 
sker endast vid behov för att inte täcka fönster eller liknande. Välvuxna växter kan 
fungera som ett skyddande lager över de svagare växterna under vintersäsong. 
Klippning kan även vara aktuellt för att minimera brandrisk av döda växter.  

4.3.3 Underhållsplanering av levande väggar 
Projektteamet 
Projektteamen är mellan 5-10 personer. I teamen ingår alltifrån projektledare, 
forskare, arkitekt, landskapsarkitekt, konstruktör, ekonomiansvarig, byggherre, 
byggnadsentreprenör, landskapsdesigner och stadsträdgårdsmästare. Experthjälp 
kopplas in vid behov. Tydligare ansvarsområden finns bland inblandade aktörer i mer 
traditionella projekt jämfört med forskningsprojekt. I ett av projekteten var ett 
serviceföretag med ansvar för framtida drift med vid projektstart, vilket sågs som en 
framgångsfaktor.  

”Det är viktigt att det finns en tydlig länk mellan de som bygger väggen och de som 
sköter väggen. I vårt fall är det driftföretaget Ambius som både har stått som 

huvudman för byggandet och som idag sköter väggen. Så det ligger i deras intresse 
att den ser bra ut för att de ska kunna bygga fler väggar och sköta dem”, berättar 

Nerhagen. 

Underhållsplanering och överlämning  
Ingen av respondenterna har någon underhållsplan upprättad. Philipson anser att det är 
svårt i ett forskningsprojekt att ta fram en underhållsplan när underhållsbehovet är 
under utredning, men vid en mer etablerad produkt anser hon att det är viktigt med en 
tydlig plan för att få väggen att överleva. En framtida underhållsplan tror Philipson 
kommer vara beroende av byggnad och fastighetsägare. En av respondenterna nämner 
platsanalys som en del av planeringen.  

Respondenterna nämner kommunikation som en vital del under planeringsprocessen. 
Kruuse påpekar att kommunikationen mellan inblandade aktörer har varit en utmaning 
under planeringsstadiet samtidigt som det är viktigt. Att ta fram ett gemensamt mål 
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som alla aktörer i arbetsgruppen strävar efter är också viktigt. Byggnadsentreprenören 
ska ha samma mål som driftpersonalen, där kommunikationen vid överlämnandet är 
en viktig del för att lyckas.  

”Det är viktigt att fastställa varför vi vill ha den levande väggen och vad vi vill att den 
ska leverera. Målsättningen ska vara tydlig och vara med i nästa steg i 

överlämnandet”, menar Kruuse.  

Att ha utländska underleverantörer tycker en av respondenterna har varit en utmaning. 
Kommunikationen bestod till största del av mailkontakt vilket fördröjde 
informationshantering och beslut. 

Serviceföretaget Ambius ansvarar både för byggnation och underhåll av 
anläggningarna i Helsingborg. Vid deras första projekt fick de indikationer från deras 
underleverantörer om skötselbehovet och har sedan utifrån erfarenhet lärt sig 
skötselbehovet för väggen. Vid överlämningen för projektet i Göteborg instruerade 
leverantören för driftansvarig på plats, gällande systemets funktion och 
underhållsaktiviteter. Leverantören skickade sedan skriftliga instruktioner till 
driftansvarig för förtydligande.  

Erfarenhetsåterkoppling   
Många av respondenterna talar om vikten av erfarenhetsåterkoppling för att sprida 
vidare kunskap och erfarenheter. Malmö stad är igång med att ta fram en handbok och 
en digital utbildning om gröna lösningar, där levande väggar ingår. Helsingborg stad 
arbetade fram en informationsfolder efter deras första projekt år 2013 och anordnade 
ett seminarium om levande väggar år 2014. Nerhagen tror att kunskap och erfarenhet 
om levande väggar behöver göras mer lättillgänglig i form av en hemsida dit 
intresserade kan vända sig för information. 

4.4 Observation 
Observationer har gjorts på två olika systemlösningar av levande väggar, ett 
modulsystem och ett filtdukssystem. För en mer ingående beskrivning och bilder, se 
Bilaga 5. Observationerna genomfördes 26 november 2015 i Helsingborg på tre 
modulväggar och 24 oktober 2015 på ett filtdukssystem i Göteborg. Väggarna är 
gröna trots höst och sticker ut från den annars gråa kala miljön, se Figur 11. Båda 
systemen frodas fint och är estetiskt tilltalande. Växterna är i tre av fyra fall placerade 
i mönster. Väggen i Göteborg är högt placerad och gick inte att känna på. Väggarna i 
Helsingborg ligger i marknivå och var fuktiga vid känning. En av väggarna i 
Helsingborg är placerad under tak och var lite mer glesbevuxen än de andra. Samtliga 
modulsystem hade hål i plantering. Visst skräp hittades i två av modulväggarna. 
Skillnad märktes på växtlighet beroende på väderstreck, där söder och väst var mer 
välbevuxna. Insekter hade bosatt sig i modulväggarna och smultron fanns fortfarande 
att plocka.  
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Figur 11.   Offentlig toalett på Konsul Olssons plats, Helsingborg (Andersson & 
Simu, 2015). 

4.5 Sammanfattning av insamlad empiri 
Levande väggar är beroende av fungerande teknik och underhåll, vilket leder till hög 
resursanvändning. Majoriteten använder konstbevattning vilket är energikrävande, 
men utvecklingen går mot dagvattenanvändning. Användning av återvunnet material 
är en annan resursförbättring. Filtdukssystem har mindre materialkomponenter men 
modulsystem är mer flexibelt. Filtdukssystem är mer heltäckande men modulsystemet 
kan med ett estetiskt tilltalande skal tillåta låg växtlighet. Majoriteten av studerade 
projekt är av typen modulsystem. God kunskap om passande växtlighet finns men är 
begränsad till få experter och drivna aktörer. Vintergröna växter är vanligt 
förekommande. Mossa är en tålig art som utforskas. Förodling skapar starka växter 
medan frökassetter kan underlätta logistik vid installation. 

Underhållsfrekvens styrs utifrån kundens önskemål, kunnig personal, placering, typ 
av vägg, storlek, växtval och årstid. Därav är en generell driftkostnad svår att 
uppskatta. Kontinuerlig tillsyn utförs inom ett spann mellan en vecka till en månad, 
beroende av årstid. Tillsyn innebär främst kontrollering av fukt, teknik och växter. 
Större aktiviteter sker årligen, såsom omplantering, klippning och kontroll av 
bakomliggande fasad. Ett gemensamt mål är att skapa ett så underhållsfritt system 
som möjligt, men en manuell tillsyn är vital. Teknisk övervakning underlättar skötsel 
och kan förlänga livslängden. Acceptans för årstidsväxlingar sänker krav på 
underhållet.  

Tydligt mål och kommunikation är viktigt i planeringsstadiet, där involvering av 
driftansvarig från start förbättrar resultat. Majoriteten av studerade projekt har ingen 
tydlig underhållsplanering. Platsanalys och målbaserad underhållsplan identifierar 
risker och möjligheter i ett tidigt stadie. Kontinuerlig utvärdering och 
erfarenhetsåterkoppling förbättrar planering av framtida underhållsarbete.  
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5. Analys och resultat 
I kapitlet analyseras den insamlade empirin kopplat till teorin för att sedan besvara 
frågeställningarna. Data presenteras i tabellform och text.  

5.1 Analys 
De tre hållbarhetsaspekterna miljö (M), ekonomi (E) och socialt (S) vägs in i analysen 
för att möjliggöra ett slutsatstagande om hållbarheten. Därefter hänvisas var 
informationen framkommer i studien: T- Teori, D- dokumentanalys, I-intervju och O-
observation. Slutligen följer en resulterande text som lyfter fram de viktigaste 
aspekterna.  

5.1.1 Hållbar teknik för levande väggar 
Nedan presenteras i tabellform (se Tabell 1) möjligheter och utmaningar med tekniken 
för en hållbar levande vägg i Sverige.  

Tabell 1. Hållbar teknik för levande väggar (Andersson & Simu, 2016)  
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För att uppnå hållbarhet måste det studerade objektet vara hållbart i var och en av de 
tre olika dimensionerna enligt teori. Levande väggar har många sociala och 
miljömässiga fördelar, där det bidrar till en trivsam stadsmiljö och främjar 
ekosystemtjänster. Ekonomiska och miljömässiga utmaningar finns med systemet. 
Avancerad teknik leder till hög resursanvändning och höga kostnader. Utvecklingen 
går mot att kombinera konstgjord bevattning med dagvatten eller att helt använda 
dagvatten. Att använda återvunnet material är en resursförbättring miljömässigt. 
Filtdukssystem innehåller färre materialkomponenter men modulsystemet är mer 
flexibelt. Livslängden är oklar för de båda systemen vilket gör det svårare att avgöra 
hållbarheten. Estetiskt så har filtdukssystemet större potential för ett heltäckande lager 
med växter men modulsystemet kan tillåta låg växtlighet med ett estetiskt tilltalande 
skal, vilket kan vara till fördel under vintersäsong. Det finns god kunskap och 
erfarenhet om vilka växter som anpassar sig bra efter det svenska klimatet. Kunskapen 
är dock begränsad till få experter och drivna aktörer. Mossa är en tålig växtart som är 
under utredning i kombination med naturlig bevattning. Framtida möjlighet att 
använda sig av frökassetter kan förenkla förarbete och logistisk vilket kan främja den 
ekonomiska hållbarheten. Förväntningar på att den levande väggen ständigt ska vara 
grön sätter krav på tekniken. Acceptans för årstidsväxlingar sänker krav och skapar en 
hållbarare produkt.  
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5.1.2 Hållbart underhåll för den levande väggen 
Nedan presenteras i tabellform framgångsfaktorer och utmaningar med underhållet av 
levande väggar.  

Tabell 2. Hållbart underhåll för den levande väggen (Andersson & Simu, 2016)  
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Underhållsaktiviteter och frekvens styrs av kundens önskemål, kunnig personal, 
placering, typ av vägg, storlek, växtval och årstid. Kontinuerlig tillsyn utförs inom ett 
spann mellan en vecka till en månad. Främsta aktiviteter är kontrollering av fukt, 
teknik och växter. Större aktiviteter sker årligen, såsom omplantering, klippning och 
kontroll av bakomliggande fasad. Teknisk övervakning underlättar skötsel. Acceptans 
för årstidsväxlingar sänker krav på underhåll. Utvecklingen går mot ett så 
underhållsfritt system som möjligt, men manuell tillsyn är vital. Underhållet ses inte 
som hållbart i jämförelse med en traditionell fasadlösning men vid jämförelse med en 
horisontell rabatt är underhållet likvärdigt. Eftersom väggen innehåller levande växter 
kanske det vore mer korrekt att se den levande väggen som en rabatt istället för en 
fasad, vilket kan ändra inställningen kring ett krävande underhåll.  

För ingående förklaring av relevanta underhållsaktiviteter, se Bilaga 6.   
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5.1.3 Utveckling av planeringsprocess för ett bättre underhållsarbete 
Nedan presenteras i tabellform framgångsfaktorer och utmaningar med underhålls-
planering av levande väggar.   

 

Tabell 3. Utveckling av planeringsprocessen för ett bättre underhållsarbete 
(Andersson & Simu, 2016)  
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Målet med projektet avgör omfång och riktning. Målet måste därmed vara tydligt och 
kommuniceras ut till samtliga aktörer för att skapa engagemang och förståelse. 
Fysiska möten underlättar kommunikation. Att involvera driftansvarig redan i 
planeringsstadiet förbättrar resultat gentemot målbild. Varje anläggnings unika 
förutsättningar kräver en noggrann planering och kontinuerlig utvärdering av behov. 
Platsanalys är nödvändig eftersom faktorerna på platsen påverkar kostnader och val 
och därmed underhållsarbetet. En målbaserad underhållsplan möjliggör ett hållbart 
underhållsarbete, där risker identifieras i ett tidigt stadie. Viktigt är att 
underhållsplanen kontinuerligt uppdateras och korrigeras efter lokala förhållanden. Ett 
driftföretag med ett helhetsåtagande förenklar kommunikation. Vid anställande av 
tredje part är informationsöverföringen viktig vid överlämning. Erfarenhets-
återkoppling kan generera en bättre planering av framtida underhållsarbete.  

Vidare presenteras en framtagen underhållsplan som resultat i Bilaga 6.  

5.2 Frågeställning 1 
Vilka konstruktionslösningar av levande väggar är hållbar i ett svenskt urbant klimat? 

I dagsläget anses ingen av de studerade konstruktionslösningarna vara fullständigt 
hållbar. Dock finns systemlösningar som har mer eller mindre hållbara egenskaper.  
En hållbar systemlösning bör lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt 
samtidigt som den uppnår de estetiska och sociala fördelarna med en levande vägg. 
Filtduksystem innehåller färre materialkomponenter medan modulsystem är mer 
flexibelt. Användning av naturlig bevattning, lokala tåliga växter, varaktig 
konstruktion samt återvunna materialkomponenter främjar hållbarheten miljömässigt 
och ekonomiskt. Alla dessa aspekter behöver en systemlösning inneha för att anses 
vara fullständigt hållbar. 

5.3 Frågeställning 2 
Hur ska levande väggar i ett svenskt urbant klimat underhållas för att skapa ett 
hållbart system? 

En levande vägg kräver ett kontinuerligt underhåll där tillsyn utförs inom ett spann 
mellan en vecka till en månad. Främsta aktiviteter är kontrollering av fukt, teknik och 
växter. Större aktiviteter sker årligen. Underhållsfrekvens styrs av kundens önskemål, 
kunnig personal, placering, typ av vägg, storlek, växtval och årstid. En manuell tillsyn 
är vital utöver den tekniska övervakningen.  

5.4 Frågeställning 3 
Hur kan planeringsprocessen av levande väggar utvecklas för att möjliggöra ett 
bättre underhållsarbete?  

En tydlig gemensam målbild med projektet är väsentligt för att uppnå det förväntade 
resultatet av en levande vägg. Involvering av driftpersonal i tidigt skede skapar goda 
förutsättningar mot ett lyckat underhållsarbete. Platsanalys och målbaserad 
underhållsplan möjliggör ett hållbart underhållsarbete, där risker identifieras och kan 
korrigeras i ett tidigt stadie. Underhållsplanen ska kontinuerligt uppdateras. Ett 
driftföretag med ett helhetsåtagande är att föredra men vid anställande av tredje part är 



Analys och resultat 

43 

tydlig informationsöverföringen viktig. Erfarenhetsåterkoppling kan generera i ett 
bättre framtida underhållsarbete.  

5.5 Koppling till målet 
Studien visar att ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt behövs för en hållbar 
teknik där de ekonomiska och miljömässiga aspekterna är de största utmaningarna hos 
levande väggar i ett svenskt urbant klimat. En hållbar teknik med mindre 
resursanvändning är väsentligt. Vidare krävs en anpassad underhållsplanering med en 
tydlig målbild, kommunikation med driftpersonal, platsanalys och målbaserad 
underhållsplan. Alla dessa aspekter, utifrån teknik och planering, behöver räknas med 
för att främja ett hållbart underhåll för levande väggar. Målet med studien ses därmed 
som uppnått.  
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6. Diskussion och slutsatser 
Kapitlet diskuterar studiens resultat och valda metoder. Vidare diskuteras studiens 
avgränsningar, slutsatser och rekommendationer samt förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens validitet är god då den anses mäta vad som avsågs. Studien är inte statistiskt 
generaliserbar men däremot analytiskt generaliserbar, där resultaten som diskuteras kan vara 
tillämpbara i andra liknande fall. Validiteten styrks då problemet valts att studeras utifrån 
flera synvinklar, där dokumentanalys och observationer backar upp huvudmetoden intervjuer.  

Det är svårt att uppnå god reliabilitet för en kvalitativ studie. Vid intervju finns risk för bias 
och det är möjligt att andra svar och resultat fås om någon annan genomför studien. För att 
förstärka reliabiliteten har semistrukturerad intervjuform använts. En intervjuplan med frågor 
i teman framställdes innan för att skapa struktur och underlätta informationshantering. Under 
intervju fick respondenterna svara på samma frågor och samtidigt friheten att prata fritt kring 
dessa. För att ytterligare stärka reliabiliteten har samtliga intervjuer spelats in, vilket 
möjliggör att i efterhand kunna gå tillbaka i samtalet och citera. Slutligen har intervjuerna 
sammanställts och skickats till respektive respondent för korrigering och godkännande för att 
säkerställa att svaren tolkats på rätt sätt.  

Teori och insamlad data leder till svar på frågeställningar. Studiens resultat vore mer 
trovärdigt om samma antal personer från varje yrkesgrupp intervjuats. Eventuella skilda 
åsikter hade då tydligare framträtt. Ett djupare perspektiv på underhållet hade möjliggjorts om 
fler underhållstekniker hade intervjuats. Majoriteten av intervjuade projektledare har ingen 
direkt erfarenhet av underhåll av levande väggar. Samtliga respondenter är förespråkare för 
levande väggar vilket även kan vinkla resultatet och detta har funnits i åtanke under 
analysarbetet. Syftet var från början att ha en jämnare fördelning mellan de olika 
yrkesgrupperna men möjliga respondenter var svåra att komma i kontakt med eller tackade 
nej till intervju. För att ytterligare förbättra studien hade en avsmalning av ämnet kunnat 
göras, med enbart fokus på teknik alternativt planering. Färre antal projekt hade kunnat 
studeras för att hitta ett tydligare samband och göra en mer djupgående analys. Trots att 
studien hade gynnats av en jämnare fördelning mellan yrkesgrupper och ett smalare 
perspektiv anses studien ge ett användbart resultat. 

6.2 Metoddiskussion 
Ett kvalitativt angreppssätt anses lämpligt då studien bygger på erfarenheter. Sammanlagt har 
åtta intervjuer med nio olika aktörer genomförts vilket ger ett brett perspektiv. Vid ett 
intervjutillfälle intervjuades två personer samtidigt, vilket kan ha påverkat respondenternas 
svar och det gör det svårare att skilja åsikter åt vid bearbetning av material. Inspelning av 
telefonintervju gav sämre ljudkvalité samt försvårade bearbetning av material. Resultatet hade 
kunnat förbättras om samtliga intervjuer utförts i direktkontakt. På grund av tidsbegränsning 
och geografiskt läge togs beslutet att genomföra majoriteten av intervjuerna per telefon eller 
videosamtal. Båda författarna har närvarat vid samtliga intervjutillfällen förutom två. 
Frånvarande författare har i efterhand lyssnat igenom hela intervjun och båda författare har 
deltagit vid sammanställning för att stärka ett kritisk förhållningssätt till material. Intervjuerna 
hade gynnats av provintervjuer. Vissa frågor modifierades under insamling av empiri, 
beroende på hur frågorna tolkades vid intervju och med tiden blev det lättare att styra 
samtalen och ställa bra följdfrågor.  
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Dokumentanalys har gjorts fortlöpande under studiens gång och gett studien en bred faktabas 
om implementerade levande väggar i Sverige samt om strategier för underhållplanering. 
Observation har skett på två olika system från huvudgrupperna, modul och filtduk vilket har 
förstärkt intervjumaterialet.   

6.3 Begränsningar 
Studien baseras på erfarenheter av levande väggar i södra Sverige i utomhusmiljö. Resultat 
gällande teknik och växtarter antas inte vara generellt applicerbart då val av systemet och dess 
förutsättningar är beroende av klimat. Strategier för underhållsplanering anses däremot vara 
användbart i ett mer generellt syfte, då planering erfordras oavsett klimat.  

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
1. Studien ger kunskap hur levande väggar ska underhållas mot ett hållbart tänk. Varje 

anläggnings unika förutsättningar kräver noggrann planering och kontinuerlig 
utvärdering av behov. Framgångsfaktorer är tydligt mål, kommunikation, platsanalys 
och målbaserad underhållsplan. 

2. Levande väggar integrerar grönska i staden och främjar ekosystemtjänster och är ett 
sätt att effektivt utnyttja mellanrummen i städerna. De estetiska och miljömässiga 
fördelarna med levande väggar är dess starka sida.   

3. Det finns befintliga systemlösningar på den svenska marknaden som har mer eller 
mindre hållbara egenskaper men ingen utav dessa kan än så länge anses fullständigt 
hållbara. En mindre resursanvändning är nödvändig för en hållbar teknik, där naturlig 
bevattning, lokala tåliga växter, varaktig konstruktion samt återvunna 
materialkomponenter främjar miljö och ekonomi. 

4. Utvecklingsarbetet behöver fortgå framförallt gällande bevattningssystemen med 
ambition mot dagvattenanvändning. Resultatet av studien visar att utveckling av 
tekniken går just mot detta.  

5. Utvecklingen går mot ett så underhållsfritt system som möjligt där systemet kan leva 
naturligt med acceptans för årstidsväxlingar. Teknisk övervakning underlättar men 
manuell tillsyn är vital för väggens överlevnad. 

6.5 Förslag till vidare forskning 
Studien visar på en bristande underhållsplanering bland levande väggar projekt i södra 
Sverige idag. Utveckling och implementering av framtagen underhållsplan i framtida projekt 
vore intressant vidare forskning. Ett djupare perspektiv från underhållsansvarigs sida är också 
viktigt för att skapa en större förståelse av behov och brister för att möjliggöra en hållbar 
utveckling av underhållsarbete för levande väggar. En mer resurssnål konstruktion är 
avgörande för en skapa mer hållbar produkt och ett minskat underhållsbehov, där möjligheten 
till enbart dagvattenanvändning är en viktig komponent som behöver forskas mer kring. Det 
behövs en mer ingående analys av olika systemlösningars miljöpåverkan, där en 
Livscykelanalys (LCA) kan ge en bra uppfattning om resursflödena för att lättare se vad man 
kan göra för att minska miljöpåverkan. Analysen möjliggör en tydligare jämförelse mellan 
systemen filtduk och modul. Acceptansen för årstidsväxlingar är en intressant frågeställning 
kring hållbarheten för levande väggar i ett svenskt klimat. Hur ser acceptansen ut bland 
leverantörer, kund och allmänhet idag och hur kan det påverka underhållsbehovet av levande 
väggar? En mer  detaljerad kartläggning av användbara växtarter och konstruktioner i ett 
svenskt klimat, i form av en manual eller liknande, efterfrågas och kan underlätta framtida val 
och planering av levande väggar och dess underhåll. En uppföljning av experimenterandet 
kring mossarter samt frökassetter potential för en framtida levande vägg vore också 
intressanta områden att forska vidare på.
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Intervjuplan 
Framtagen av Johanna Andersson och Malin Simu, 2015.   
 
INLEDNING 

• Berätta kort om dig själv 
 

UNDERHÅLLSPLANERING 
Hur kan planeringsprocessen av levande väggar utvecklas för att möjliggöra ett 
bättre underhållsarbete? 
 

• Bakgrunden till projektet? Var kom initiativet ifrån?  
• Syfte och mål med projektet?  
• Hur såg projektteamet ut?   
• Vilken roll hade du i projektet och hur såg den ut? 
• Hur mycket kunskap hade du och övriga teamet innan projektet om levande 

väggar?  
• Hade du/ni i projektteamet jobbat med liknande projekt innan?  
• Gjordes någon research innan projektstart? Hur och var?  
• Vilka steg anser du vara det viktigaste i planerandet av den levande väggen? 

Om du skulle rita upp en process från framtagandet till utförandet av den 
levande väggen, hur skulle den se ut?  

• Under planeringsstadiet, hur gick planeringen till gällande framtida underhåll 
och drift?  

• Vem blev utsedd till driftansvarig och hur gick det till?  
• Finns det någon drift- och underhållsplan för väggen? Hur ser den ut i så fall? 

Vem har tagit fram den?  
• Hur skulle du jämföra planeringsprocessen med en levande väggen gentemot 

ett "vanligare” byggprojekt? 
• Vilka utmaningar stötte ni på under planeringsprocessen?  
• Fanns det brister i planering som går att identifiera idag? 
• Vad kan man göra för att undvika dessa brister i ett nästa projekt? 
• Vilka har varit framgångsfaktorerna under planeringsprocessen?  
• Vad har du lärt dig som du tycker är viktigt att ta med till ett nästa projekt? 

 
TEKNIK  
Vilka konstruktionslösningar av levande väggar är hållbara i ett svenskt urbant 
klimat?  
 

• Vad för system har ni använt er av och varför?  
• Var kommer inspirationen till systemet ifrån?  
• Vem är leverantör av systemet och hur valdes denna leverantör?  
• Vem har utfört installationerna?  
• Är systemet framtaget just för detta projekt eller är det en beställningsprodukt? 
• Hur är systemet uppbyggt rent tekniskt?  
• Hur fungerar bevattningssystemet?  
• Vilka växter använder ni er av och varför?  
• Vem stod för växtvalet?  
• I vilket substrat är växterna rotade?  
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• Hur lång är installationstiden?  
• Hur mycket väger systemet?  
• Hur har ni hanterat vinteraspektfrågan? Hur är systemet utformat för att 

hantera kyla?  
• Vad är beräknad livslängd?  
• Vad är priset per kvadratmeter? 
• Vilka brister finns med systemet?  
• Vilka fördelar finns med systemet? 
• Vad innebär en hållbar teknik för dig?  
• Hur kan systemet utvecklas tror du?   

 
 

UNDERHÅLL   
Hur ska levande väggar i ett skandinaviskt urbant klimat underhållas för att skapa ett 
hållbart system? 
 

• Hur underhålls den levande väggen?  
• Hur stort är skötselbehovet? 
• Hur ofta sker inspektioner av väggen och hur går de till?  
• Hur ofta bevattnas väggen?   
• Hur ofta klipps väggen?  
• Vilka näringsämnen tillsätts och hur ofta?  
• Krävs reparation och tillämpningar av väggen? Hur ofta? Vad för slags? Och 

hur åtgärdas problemen?  
• Hur skiljer sig skötsel beroende på årstid?  
• Vad är den årliga driftkostnaden?  
• Vad för problem har ni stött på gällande underhållet? 
• Har det funnit återkommande problem?   
• Hur har problemen åtgärdats?  
• Vilka brister finns med underhållet av systemet?  
• Vad fungerar bra gällande underhållet?  
• Vad innebär ett hållbart underhållsarbete för dig?  
• Hur kan underhållet av väggen utvecklas?  

 
FRAMTID 

• Vad tror du avsaknaden av levande väggar i Sverige beror på? 
• Vad tror du behöver göras för att öka levande väggars närvarande i urban 

miljö och hur når vi dit?  
• Hur tycker du framtiden ser ut för levande väggar?   

 
SAMMANFATTNING 

• Något mer du vill tillägga?   
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Anläggningar av levande väggar i Sverige 
Framtagen av Johanna Andersson och Malin Simu, 2015 

Teknik  

Pumphuset, Helsingborg 
Pumphuset på Sundstorget i Helsingborg färdigställdes 2013 och är byggt av moduler 
levererade från det holländska företaget Sempergreen (Andersson & Karlsson, 2014; 
Helsingborg stad, 2013). 

Modulerna har monterats på reglar mot befintlig betongfasad där modulernas baksida 
är vattentät så att ingen fukt ska skada den bakomliggande betongen (Helsingborg 
stad, 2013).  Modulerna består av gråfärgade kassetter konstruerat med hål för 
plantering av växterna. Växterna planterades i dessa kassetter 6-8 veckor innan 
bygget utfördes så att de skulle hinna utvecklas i systemet och bli tåliga mot den 
kommande vintern (Helsingborg stad, 2015).  

Växtbeklädnaden består av 21 stycken arter, varav huvuddelen utav dessa är 
vintergröna (Helsingborg stad, 2013). 

  

Bevattningssystemet är helautomatisk och består av en vattenslang som vattnar varje 
rad av kassetter placerad på toppen och längst ned finns en dräneringsränna som leder 
bort resterande vatten (Helsingborg stad, 2015). Systemet styrs av en termostat samt 
en fuktighetsindikator sammankopplat med en dator i Holland. Vattentillförseln 
stängs automatiskt av och spolas ur från ledningarna om temperaturen når 3 grader 
eller lägre. Därutöver larmar systemet ifall det skulle uppstå något funktionellt fel 
(Andersson & Karlsson, 2014). 

Den vertikala trädgården som omger pumphuset Helsingborg, Sundstorget 
(Svensk byggtjänst omvärldsbevakning, 2015) 
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Högevallsbadet levande vägg, bild från september 2015 
(Hagmanns, 2015) 

Bevattningssystemet för pumphuset Helsingborg (Helsingborg stad, 2013) 
 

Högevallsbadet, Lund 
Lunds kommun finansierade väggen som monterades upp på Högevallsbadet i Lund. 
Den levande väggen är designad och uppmonterad av NE Persson och i samarbete 
med AB Kjell Hagmann (Andersson & Karlsson, 2014).  

Konstruktionen är sammansatt av ficksystem som är gjort på återvunna PET-flaskor 
(Andersson & Karlsson, 2014). På baksidan av dessa fickor är de även inklädda med 
plast så att ingen fukt ska läcka igenom (Helsingborgs stad, 2014b). Substratet är 
framtaget av AB Kjell Hagmann och Bara mineral där odlingssubstratet är en mix av 
coarse, grov pimpsten, och specialblandad jord Hagmann (Andersson & Karlsson, 
2014; Helsingborgs stad, 2014b). Olle Hagmaan berättar att kostnaden för projektet 
hamnar på 7000 kr/m2 i Seminariet som hölls i Helsingborg 2014 (Helsingborgs stad, 
2014b). 
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Levande väggarna i Varvsstaden 
(Andersson, 2014) 

Modulsystemet Varvsstaden (Andersson, 
2014) 

Bevattningssystemet som används är ett droppvattenssystem från Aquadrip 
(Andersson & Karlsson, 2014). Av 960 växter behövdes endast 4 bytas ut efter 
sammanlagt ett år berättar Olle Hagmaan (Hagmanns, 2014).  

Varvsstaden, Malmö 
I Varvsstaden sattes det upp två prototyper av levande väggar i ett forskningsprojekt 
utformat av forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Malmö Högskola och 
Peab. De två systemen som testades var ett modulsystem och ett egentillverkat 
ficksystem. Modulsystemet är från företaget Zinco och är en mineralbaserad modul. 
Ficksystemet består av fickor med en underbevattningsmatta som vidare är fyllda med 
pimpsten och kompost. Fickorna häftades mot en vattenbeständig plywoodskiva 
(Fransson et. al, 2014).  

 

 

 
Bevattningssystemet var kontrollerad och den mängd vatten som lämnar systemet 
mäts med vippmätare. Därutöver loggades även varje system kontinuerligt för att 
rekommendationer för framtida bevattning gentemot liknande system skulle kunna 
utföras. I experimentet utvärderades 39 växtarter för anpassning i systemen samt det 
svenska klimatet. Generellt genererade modulsystemet mer växtlighet än fickorna 
(Fransson et. al, 2014). 

Seved, Malmö 
En levande ätbar vägg uppfördes i bostadsområdet Seved av odlingsnätverket Seved 
tillsammans med Odla i stan 2013 med målet att växtväggen ska vara ätbar året runt 
(Andersson & Karlsson, 2014; Biodivercity, 2014). För att detta ska vara möjligt blir 
den omplanterad inför vinter- och sommarsäsong med plantor och grönsaker som kan 
anpassa sig efter de olika årstiderna (Andersson & Karlsson, 2014). Väggen 
innehåller bland annat tomat, smultron, basilika, oregano på sommaren och grönkål 
på vintern (Odla i Stan, 2014). Den ätbara väggen kan innehålla cirka 800 plantor 
med en kvadratyta på 50 kvm. Som högst är den 8 meter (Andersson & Karlsson, 
2014; Biodivercity, 2014). 
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Väggen är ett modulsystem som är inköpt från Mardam Agentur, kallat för Grow wall 
och kommer ursprungligen från Australien (Andersson & Karlsson, 2014). Varje 
växt/grönsak växer i sin egen påse av filtduk och är vidare placerad i ett fack i 
modulsystemet. Modulsystemet är sedan uppmonterat mot ett regelverk av lärkträ, där 
regelverket är monterat med hjälp av infästningar mot den existerande plåtfasaden 
mot huset (Odla i Stan, 2014). 

Den levande väggen är uppdelat i fyra sektioner. Dessa sektioner är var och sig 
försedda med ett automatiserat dropp bevattningssystem som styrs av en dator. Varje 
påse i facken förses med vatten via en mini tub som är kopplad till droppbevattningen 
(Odla i Stan, 2014). 

Augustenborg,Malmö 
Serviceförvaltningen i Malmö stad placerade år 2010 satte upp ett flertal 
konstruktioner av levande väggar på byggnader i området Augustenborg. En av 
anläggningarna är en modulvariant av det danska företaget Growtek som kallas 
GrowTek Intensiv Plantevaeg. Projektet skedde tillsammans med Growtek och Green 
Landscaping. Vidare förvaltas väggen av serviceförvatlningen i Malmö Stad 
(Andersson & Karlsson, 2014). 

Bevattningssystemet är kopplat till en dagvattenbrunn för användandet av dagvatten 
men dricksvatten tillförs till systemet vid behov. Systemet är ett dropp 
bevattningssystem (Andersson & Karlsson, 2014). 

Den enda växten som planterades först var stensöta men samtliga växter dog under 
vintern mellan 2010 och 2011. Väggen planterades om med fyra nya olika arter, 
rödskaftad daggkåpa, stensöta,  funkia   och gulbrokig oshimastarr. Dessa 
planterades under våren 2013 (Andersson & Karlsson, 2014). 

Ätbara väggen i Seved (Odla i Stan, 2014) Modulsystemet Grow Wall (Odla i 
Stan, 2014) 
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Modulanläggning i Augustenborg, direkt efter omplantering våren 2013 (Andersson 
& Karlsson, 2014) 

Underhåll   
 
Pumphuset,Helsingborg 
Under växtsäsong ska den levande väggen besökas en gång per vecka med syftet att 
se över växter, rensa, putsas samt kontrollering av teknik, näringslösning och 
vattentillgång (Andersson & Karlsson, 2014; Helsingborg stad, 2013; Helsingborg 
stad, 2014a). Under vintersäsong besöks väggen en gång per månad (Andersson & 
Karlsson, 2014; Helsingborg stad, 2014a). Till våren klipps väggen för att kunna se 
vilka växter som klarat sig eller behöver kompletteras och bytas ut (Helsingborg stad, 
2013). 

Bevattningssystemet är försedd med en doserare med flytande näringslösning som 
regleras efter säsong och temperatur (Andersson & Karlsson, 2014; Helsingborg Stad, 
2013). Trycket i vattenledningarna fördelas mellan tre separata slingor där 
flödesventiler kan styras individuellt. Vattenanläggningen är kopplad till en operatör 
på ett drift-/kontrollcenter (Helsingborg stad, 2013). Data och parametrar som från 
den levande väggen loggas genom bevattningssystemet men även genom en loggbok 
som finns inne i pumphuset där anteckningar kan skrivas ner (Andersson & Karlsson, 
2014). Varningssignaler skickas till centret ifall bevattningssystemet fallerar så att 
personal kan åtgärda problemet (Helsingborg stad, 2013). 

Driftkostnaden är beräknad till 30 000 kronor per år, samt en omplantering av växter 
på 7500 kronor (Helsingborg stad, 2014a). Ambius AB ansvarar för drift och står 
arbetsmässigt för eventuella växtutbyten i systemet (Andersson & Karlsson, 2014). 

Högevallsbadet,Lund 
Den levande väggen på Högevallsbadet besöks var tredje vecka för tillsyn av 
bevattningen samt av växterna (Andersson & Karlsson, 2014). Kontrollering sker 
manuellt med fingerkänning i substratet då det inte finns några sensorer i systemet. En 
gång om året, under sommartid, installeras en skylift för beskärning av växterna. 
Detta bland annat för estetiskt syn men också för att vissa växtarter annars riskerar att 
ta över (Hagmann, 2014). Tillsynsfrekvensen beror också på vilket väder och vilken 
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årstid som råder (Andersson & Karlsson, 2014). Kjell Hagmann är upphandlad för 
skötsel av den levande väggen (Andersson & Karlsson, 2014; Hagmann, 2014). 

Varvstaden,Malmö 
Vattentillförseln sker genom ett droppbevattningssystem med ett reglerat vattenflöde 
samt ett manuellt tillsättande av näringsmedel (Andersson & Karlsson, 2014; 
Fransson et. al, 2014). En gång per månad sker tillsättande av näringsmedel under 
sommarsäsong, men under vinter sker inget tillsättande (Andersson & Karlsson, 
2014). Tillförseln är kontrollerad och bevattningssystemet mäter upp mängden vatten 
som lämnar systemet genom en vippmätare. Vattenmängden loggas kontinuerligt 
(Fransson et. al, 2014). 

Det modulbaserade systemet har en högre vattenlagringskapacitet än systemet med 
fickor (Fransson et. al, 2014; Mårtensson, Wuolo & Fransson, 2014). Under första 
året sköttes bevattningen manuellt men under vintern mellan 2013-2014 testades ett 
automatiserat bevattningsschema (Fransson et. al, 2014). En gång i månaden under 
sommarsäsong sker tillsyn av bevattning och under vintersäsong en gång i månaden. 
En tillsyn och utvärdering av växter sker tre gånger per år i april, juni och augusti 
(Andersson & Karlsson, 2014).  

Driften av de levande väggarna sköts främst av SLU men också med hjälp av Peabs 
fastighetsskötare (Andersson & Karlsson, 2014).  

Seved,Malmö 
Bevattningssystemet är ett automatiserat droppbevattningssystem som sköts och 
regleras via en dator men också med hjälp av manuell hantering från driftpersonal 
under sommar (Andersson & Karlsson, 2014). Droppbevattningssystemet installeras 
efter varje plantas behov (Odla i Stan, 2014).  Tillsynen för bevattningen sker 
generellt dagligen under sommaren men under vintern elva gånger, samma gäller för 
tillsyn och skötseln av växterna (Andersson & Karlsson, 2014). Bevattningen sker 
överslagningsvis cirka tre gånger per vecka med max femton minuters bevattning 
under sommar. Under vinter sker bevattning när temperaturen är nollgradig och solen 
skiner (Odla i Stan, 2014). Näringstillförsel läggs i jord vid plantering och vid behov 
tillsätts nässelvatten (Andersson & Karlsson, 2014). 

Omplantering av väggen sker inför sommar- och vintersäsong vilket kräver extra 
arbetskraft (Andersson & Karlsson, 2014; Odla i Stan, 2014). Vid omplantering av 
väggen till vintern planteras först växter på mark i sina filtpåsar och lyfts sedan upp 
antingen manuellt till facken eller hissas upp genom vinsch till en person på stege 
som placerar växten i åtskilliga fack. Sommarplantorna tas bort/planteras på samma 
sätt. Vissa sommarplantor sparas och förvaras till nästa säsong. (Odla i Stan, 2014) 

Växter kan bli sjuka eller sluta växa, dessa byts ut till nya växter. Nedanför den 
levande väggen växer ett lager av nya plantor i en trälåda som även har funktionen att 
samla upp överflödigt vatten. Skörden av den ätbara väggen pågår dagligen efter 
behov (Odla i Stan, 2014). 

En speciell skötselstege har utvecklats just för denna vägg som ska vara både 
funktionell och godkänd ur arbetssynpunkt (Odla i Stan, 2014). 
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Den ätbara väggen sköts av Odla i Stan tillsammans med aktiva i Odlingsnätverket 
Seved samt de boende i Seved (Andersson & Karlsson, 2014). 

Augustenborg,Malmö 
Väggen förvaltas av Malmö stads Serviceförvaltning (Andersson & Karlsson, 2014). 
Bevattningens system är ett droppbevattningssystem som vidare är kopplat till en 
dagvattenbrunn. Utöver dagvattnet kompletteras systemet med dricksvatten vid 
behov. Näringstillförseln sker i samband med bevattning men justeras efter säsong. 
Tillsyn av bevattningssystemet sker cirka en gång per vecka och kontroll av växter 
sker en gång per månad men minskas sedan under vinterhalvåret. Under 
sommarsäsong bevattnas plantorna i systemet cirka tre gånger per vecka från fem till 
femton minuters bevattning per gång. Bevattningen stängs av under vintertid 
(Andersson & Karlsson, 2014). 
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Sammanställning intervjuer 
Intervjuer utförda av Johanna Andersson och Malin Simu 
Utförda mellan datumen 2015-11-24 och 2016-01-25  
 
Respondenter:  
 
Bell, Daniel: Leverantör. Landskapsdesigner ursprungligen från London, bosatt i Sverige. 
Har tagit fram ett filtduksystem, inspirerad av Patrick Blanc. Bells första offentliga 
anläggning i Sverige genomfördes år 2015 i centrala Göteborg, i samarbete med 
fastighetsbolaget Vasakronan.  
 
Bergsten, Malin: Projektledare, fastighetsbolaget Vasakronan i Göteborg. Projektledare för 
företagets första levande vägg, ett filtdukssystem som installerades år 2015 på en fasad av ett 
garagehus i centrala Göteborg i samarbete med Daniel Bell.  
 
Johansson, Peter: Tekniskt ansvarig på Ambius, ett serviceföretag inom växtväggar. Utför 
säsongskontroller på tre modulanläggningar i centrala Helsingborg. En på ett pumphus, en på 
en offentlig toalett och en tredje i en passage under tak nära centralstationen.   
 
Koutny Sochman, Veronica: Miljöchef, NCC Stockholm. Projektledare i ett 
forskningsprojekt tillsammans med White Arkitekter, installerad på NCC:s kontorsbyggnad i 
Stockholm. Projektet startade år 2014 och är under intervjutillfället under pågående arbete.  
 
Kruuse, Annika: Projektledare, miljöförvaltningen Malmö stad. Har sedan 2012 arbetat som 
projektledare för projektet Biodivercity, där tre anläggningar har tagits fram i samarbete med 
privata byggherrar och byggföretag i Malmö. Samtliga väggar är modulsystem där två av 
väggarna är placerade i Varvsstaden och en i Augustenborg.  
 
Nerhagen, Alfred: Landskapsarkitekt, Helsingborg stad. Projektledare för två av tre 
modulanläggningar i centrala Helsingborg, första väggen färdigställdes år 2013 på ett 
pumphus.  
 
Philipson, Kristina: Arkitekt, White Arkitekter Stockholm. Projektledare för ett 
forskningsprojekt tillsammans med NCC, uppdelad i två faser. Fas ett pågick år 2012-2014 i 
samarbetet med leverantörsföretaget Butong. Fas två är en vidareutveckling av den första 
anläggningen där två olika typer av modulsystem ska testas och utvärderas.   
 
Höglund, Lars: Leverantör. Arbetar på Butong, ett leverantörsföretag av ett modulsystem av 
levande väggar gjord av betong. Företaget startade år 2006. Samarbetade med White och 
NCC i första fas av ett forskningsprojekt åren 2012-2014, där betongmodulerna testades och 
utvärderades.  
 
Wastrell, Christina: Produktansvarig på serviceföretaget Ambius. Har varit involverad i 
uppstarten av projekten i framtagandet av modulanläggningarna i Helsingborg.   
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Sammanfattning	av	intervju	med	Daniel	Bell,	utförd	8	december	2015	
		
Daniel	Bell	är	utbildad	landskapsdesigner,	ursprungligen	från	London	men	är	
idag	bosatt	i	Sverige.	Första	gången	han	kom	i	kontakt	med	levande	väggar	var	
kring	år	2008	då	en	vän	till	honom,	som	ägde	en	pub	i	centrala	London,	ville	göra	
något	spektakulärt	med	fasaden	och	bad	Bell	om	hjälp.	Hans	vän	hade	sett	ett	
program	på	TV	med	Patrik	Blanc	om	levande	väggar	och	ville	göra	något	
liknande.	Bell	tog	i	sin	tur	kontakt	med	Blanc	för	att	lära	sig	hur	systemet	är	
uppbyggt	för	att	hitta	inspiration	till	en	egen	design.		
	
Systemet	som	Bell	använder	sig	av,	inspirerat	av	Blancs	lösning,	är	ett	enkelt	
system	uppbyggt	av	en	cirka	15	mm	tjock	skiva,	gjord	av	återvunnen	pressad	
plast	och	på	den	spänns	ett	filttyg	på,	gjord	av	återvunna	kläder.	I	filten	skärs	
snitt	där	växterna	placeras,	utan	jord.	Cirka	30	plantor	placeras	ut	per	
kvadratmeter.	Mellan	filtarna	sitter	ett	bevattningssystem	i	form	av	en	slang	som	
förser	växterna	med	vatten,	som	sitter	med	cirka	två	meters	avstånd.	Växtväggen	
spänns	på	en	underliggande	konstruktion,	en	ram	gjord	av	exempelvis	
aluminium.	För	att	förhindra	fuktproblem	lämnas	en	luftspalt	mellan	fasaden	och	
ramen.	Systemet	är	enkelt	i	sin	design	och	materialen	är	lättillgängliga	på	
marknaden.		
	
Bells	första	offentliga	projekt	i	Sverige	gjordes	i	Göteborg	år	2015	i	samarbete	
med	Ramböll	och	fastighetsbolaget	Vasakronan.	Två	levande	väggar	
installerades	på	två	av	Vasakronans	fastigheter.	Ett	av	projekten	var	på	ett	
parkeringshus,	som	ligger	centralt	i	ett	shoppingdistrikt.	Växtväggen	som	
installerats	där	är	cirka	60	kvadratmeter	och	ses	som	ett	testprojekt.	Tanken	är	
att	hela	byggnaden	så	småningom	ska	kläs	helt	i	grönska.		
	
Växtvalet	är	en	viktig	parameter	i	projekten,	där	växterna	väljs	utifrån	klimatet.	
Bell	har	experimenterat	med	växter	på	hans	privata	växtväggar,	i	hans	egna	hem	
i	norra	Skåne	för	att	skapa	sig	god	kunskap	om	vilka	växter	som	kan	trivas	i	ett	
skandinaviskt	klimat.	”I’ve	been	trying	this	plants	in	Sweden	on	my	living	walls	
now	for	seven	years,	so	longer	then	anyone	else	i	belive.	So	i’ve	got	a	good	
knowledge	now	of	what	plants	that	will	tolerate	the	rootfreaze,	which	is	the	
biggest	problem”,	berättar	Bell.		
	
Det	första	experimentet	han	gjorde	hemma,	var	att	använda	växter	som	han	
normalt	använder	sig	av	i	London	och	som	han	visste	kunde	klara	sig	i	en	
horisontell	plantering	i	Skåne.	Väggen	genomgick	en	riktig	kall	vinter	och	det	var	
många	växter	som	inte	klarade	sig	det	året.	Varje	år	efter	detta	testar	han	nya	
växter.	”Det	har	varit	två	riktigt	kalla	vintrar	med	nästan	20	minusgrader,	vilket	
har	varit	en	bra	utgångspunkt	för	experimenten	för	att	kunna	utvärdera	vilka	
plantor	som	kan	tolerera	kylan	och	vintersolen.”,	berättar	Bell.	Efter	att	ha	testat	
mängder	av	växter	i	ett	antal	år	anser	sig	Bell	ha	goda	kunskaper	om	vilka	växter	
som	klarar	av	ett	nordiskt	klimat,	med	långa	kalla	vintrar.		
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Bell	har	totalt	designat	runt	50-60	levande	väggar.	Han	pointerar	att	han	inte	är	
intresserad	av	massproduktion	av	sina	väggar,	utan	att	det	är	viktigt	med	
kvalitet	och	att	han	på	egen	hand	får	ansvara	för	utformningen.			
	
Största	skillnaden	mellan	projekten	i	Sverige	och	hans	övriga	projekt	är	växtvalet	
och	bevattning	under	vinterhalvåret.	Under	varmare	delen	av	vintern	särskilt	i	
södra	delarna	av	Sverige,	när	det	är	några	plusgrader	och	växterna	inte	är	frysta	
alls	är	bevattningen	nödvändig.	Bell	är	kritisk	till	det	mer	högteknologiska	
systemen	av	levande	väggar	med	datorstyrd	bevattning.	”You	need	to	be	hands	
on,	you	really	need	to	see	the	plants,	to	touch	them	and	to	understand	if	they	need	
water	or	not.”	förklarar	Bell.		
	
Bells	kundkontakt	bygger	enbart	på	rekommendationer.	Han	har	deltagit	i	ett	
program	på	Kunskapskanalen	och	designat	högprofilsprojekt	för	att	nå	ut	med	
sin	design.	I	övrigt	jobbar	han	inte	med	marknadsföring.		
	
Första	steget	för	Bell	i	projektet	med	Vasakronan	var	ett	möte	med	
fastighetsbolaget,	där	han	presenterade	sitt	system.	Ramböll	designade	sedan	
stålkonstruktionen	bakom	växtväggen	samt	beställning	av	plastskivorna	som	
ligger	mellan	stålramen	och	växtväggen.	Bell	och	hans	team	ansvarade	för	design	
och	installation	av	själva	växtväggen.	Bell	ansvarade	för	plantval	och	design	av	
väggen	och	en	av	hans	teamarbetare,	vid	namn	Allister,	ansvarade	för	
installationen	av	växtväggen.	Allister	har	arbetat	med	Bell	från	start	och	har	åtta	
års	erfarenhet	av	levande	väggar.	Från	Vasakronans	sida	var	det	här	ett	nytt	
ämne	och	Bell	kände	en	stor	tillit	från	företagets	sida,	vilket	han	tror	är	viktigt	
för	att	nå	ett	lyckat	projekt.		
	
Kommunikationen	med	Vasakronan	beskriver	Bell	som	okomplicerad,	”Very	
straight	forward”,	nämner	Bell.	Han	hade	två	till	tre	möten	med	projektledaren	
Malin	på	Vasakronan,	samt	mailkontakt.	Bell	skickade	ett	förslagsunderlag	med	
detaljer	om	hur	konstruktionen	är	byggd,	en	växtlista	med	arter	han	
rekommenderade	för	användning	samt	kostnadsförslag.	Processen	tog	runt	fem	
sex	månader,	med	bygglovsprocessen	inräknad.	Själva	installationen	tog	runt	10	
dagar.	Ett	team	från	Ramböll	satte	upp	stålkonstruktionen,	vilket	Bell	uppskattar	
tog	en	arbetsvecka.	Och	nästa	steg	blev	att	sätta	upp	växtväggen,	vilket	också	tog	
drygt	en	arbetsvecka	att	utföra.	Installationen	av	växtväggen	kunde	ha	gått	lite	
snabbare,	men	på	grund	leveransförsening	av	delar	till	bevattningssystemet	blev	
arbetet	förskjutet	med	cirka	1,5	dagar.	Processen	kan	se	annorlunda	ut	beroende	
på	projekt,	ibland	ansvarar	Bell	och	hans	arbetsteam	för	hela	installationen.		
	
Bell	tycker	att	ett	hinder	i	processen	är	att	vi	i	Sverige	har	en	speciell	
möteskultur	som	skiljer	sig	åt	från	hans	sätt	att	arbeta	i	London.	Han	har	jobbat	i	
flera	projekt	i	Sverige	och	har	sett	ett	återkommande	mönster	av	allt	för	många	
möten	som	inte	leder	någonstans.	”I	think	it	should	be	more	get	out	there	and	be	
active.	It’s	the	only	way	to	really	find	out	exactly	what	works	best.”,	förklarar	Bell.		
	
Underhållet	av	väggen	jämför	Bell	med	ett	traditionellt	trädgårdsarbete.	En	man	
vid	namn	Fredrik	från	Vasakronan,	är	utsedd	driftansvarig	och	han	ansvarar	för	
bevattningen	av	väggen.	Överlämning	gick	till	på	så	vis	att	Bell	instruerade	på	
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plats	hur	systemet	fungerar	och	hur	väggen	ska	skötas	och	lämnade	sedan	över	
instruktioner	via	mail.	Vid	frågor	eller	problem	kan	Fredrik	alltid	ringa	Bell	eller	
Allister	om	råd.	Bell	har	alltid	kontakt	med	sina	klinter	efter	projektet	är	
genomfört.	Kontakten	efteråt	är	enligt	Bell	mycket	viktigt	för	honom	som	
designer.	Han	ser	sina	väggar	som	konstverk	och	vill	vara	säker	på	att	dem	håller	
sig	i	fint	skick.	En	överenskommelse	görs	mellan	parterna	och	i	det	här	fallet	
skrevs	ett	kontrakt	med	Vasakronan	där	Bell	ansvarar	för	att	titta	till	väggen	
ibland,	nästa	gång	kommer	bli	till	våren.	Bell	påpekar	att	underhållet	är	väldigt	
simpelt.	Det	som	krävs	att	driftansvarig	går	och	tittar	och	känner	på	väggen	
regelbundet,	något	Fredrik	gör	mer	eller	mindre	dagligen	då	han	jobbar	i	
närheten.	Ibland	dör	växter	och	måste	bytas.	Näringsämnen	tillsätts	manuellt	en	
gång	per	år.	Fördelen	med	att	tillsätta	näringsämnen	manuellt	är	att	du	slipper	
mer	teknisk	utrustning	för	väggen	samt	att	man	då	årligen	kan	göra	en	mer	
detaljerad	kontroll	av	varje	planta.	Vid	större	växtväggar	tillsätts	näringen	
vanligen	via	bevattningssystemet	istället.	Kemikalier	tillsätts	aldrig.	Klippning	
sker	så	sällan	som	möjligt,	endast	vid	behov	för	att	inte	täcka	över	fönster	eller	
liknande.	Bell	vill	att	väggen	ska	få	växa	och	frodas	på	naturlig	väg.	När	det	är	en	
ung	vägg	kan	det	ibland	hända	att	småfåglar	rycker	undan	en	planta	och	bygger	
bo	i	väggen.		
	
Bell	är	väldigt	nöjd	med	sitt	system	som	det	ser	ut	idag,	att	det	är	så	simpelt	i	sin	
design.	Utvecklingsmöjligheter	som	Bell	ser	som	intressant	med	systemet	skulle	
vara	framtagandet	av	andra	typer	av	filtlösningar.	Han	är	mycket	nöjd	med	att	ha	
hittat	en	plastskiva	i	återvunnet	spillmaterial.	Tidigare	användes	en	mer	
traditionell	expanderad	PVC-skiva,	vilket	är	en	giftig	produkt.	Att	använda	sig	av	
återvunnet	material	är	för	Bell	viktigt	och	ett	modernt	sätt	att	tänka	på.	I	övrigt	
ser	Bell	gärna	en	utveckling	av	fler	byggnader	att	få	möjligheten	att	bygga	
levande	väggar	på.		
	
Systemet	väger	cirka	25	kg/m2	och	priset	startar	på	3000	kr/m2.	Priset	skiljer	sig	
beroende	på	projekt.	En	sak	som	kan	påverka	kostanden	är	tillgänglighet	vid	
installation.	Livslängden	uppskattar	Bell	till	cirka	30	år	men	den	kan	vara	högre.	
Inget	kommer	att	ruttna	men	växter	kommer	att	behöva	bytas	ut	med	tiden.	Han	
vet	efter	att	ha	studerat	Blancs	projekt	i	Paris	att	konstruktionen	fortfarande	
håller.	En	av	de	främsta	fördelarna	med	systemet	är	enligt	Bell	att	man	kan	
använda	i	princip	vilken	växt	som	helst,	där	enbart	klimatet	sätter	
begränsningar.		
	
”It’s	a	fantastic	way	of	garderning	and	it’s	incredible	what	you	can	do.	It’s	amazing	
what	you	can	have	growing	twenty	meters	up	in	the	air.	It	is	a	quite	magic	effect	
and	you	get	such	a	good	feedback	from	people.	They	stop	and	stare	and	they’re	
thinking	how	on	earth	is	that	working.	So	that’s	funny,	that	it	can	make	people	
smile.”,	berättar	Bell.		
	
Den	andra	typen	av	levande	väggar,	modulsystem,	är	enligt	Bell	inte	en	hållbar	
lösning.	Han	vet	från	erfarenhet,	efter	att	ha	studerat	modulsystem	i	London,	
både	kostnaderna	och	underhållet	som	krävs.	Ett	modulsystem	behöver	
exempelvis	konstant	omplantering,	då	växterna	inte	kan	överleva	längre	än	cirka	
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två	år	i	modulerna.	I	vissa	modulsystem	används	kompost,	vilket	Bell	påpekar	är	
en	korttidsprodukt	och	är	därför	ingen	hållbar	lösning.		
	
Bell	är	nöjd	med	sina	leverantörer	av	plantor	idag.	Men	om	man	tittar	på	det	den	
svenska	marknaden	finns	det	inga	bra	leverantörer	i	dagsläget	menar	Bell.		”How	
can	the	system	be	improved?	Good	quality	and	well	priced	plants	homegrown,	
that’s	one	thing.	And	there	is	non	in	Sweden	right	now,	not	that	competitively	
priced.	It	is	just	to	expenisive	today.”,	berättar	Bell.		
	
Bell	påpekar	att	Sverige	inte	har	ett	optimalt	klimat	för	växterna,	det	är	ett	
väldigt	tufft	klimat	vilket	gör	det	svårt	för	plantorna	att	växa	och	överleva.	
Växterna	är	beroende	av	plantskolor	med	mycket	kunskap	om	växter	och	ett	driv	
att	utforska.	Men	då	det	är	ett	jobb	med	dåligt	betalt,	sker	utvecklingen	i	långsam	
takt,	enligt	Bell.		
	
För	att	lyckas	i	Sverige	behövs	ett	större	driv	och	mindre	rädsla.	Växter	kan	leva	
utan	jord	naturligt	i	Sverige,	så	vi	vet	att	det	är	möjligt	att	ha	levande	väggar	i	
Sverige,	menar	Bell.	”We	just	need	to	have	more	examples,	which	is	that	you	should	
just	get	it	going	and	not	fear	and	worry	about	it	and	not	have	more	planing	
meetings	about	it.”,	förklarar	Bell.	Försiktighet	är	generellt	vanligt	bland	
svenskar	menar	Bell	vilket	också	bidrar	till	en	långsam	utveckling.		
	
Framtiden	för	levande	väggar	är	enligt	Bell	tudelad.	Han	ser	filtlösningen	som	ett	
hållbart	koncept	men	modulsystemlösningar	tror	han	kommer	att	dö	ut	så	
småningom.	Det	är	en	dyr	lösning	med	dyra	driftkostnader	och	det	kommer	inte	
att	hålla	i	längden	enligt	Bell.	”I	think	soon	what	people	will	start	to	understand	is	
that	they	are	paying	silly	money	to	have	this	walls	maintained.	So	i	think	it	will	
slow	down	a	little	bit	and	then	die	out.	The	manufactured	box	system	wont	last	
forever.”,	avslutar	Bell.		
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Sammanfattning	av	intervju	med	Malin	Bergsten	från	Vasakronan	i	
Göteborg,	utförd	30	november	2015		
	
Malin	Bergsten	arbetar	som	projektledare	på	fastighetsbolaget	Vasakronan	i	
Göteborg.	Hösten	2015	färdigställdes	företagets	första	levande	vägg,	ett	
testprojekt	på	60	kvadratmeter	installerat	på	en	fasad	till	ett	parkeringshus	i	ett	
shoppingdistrikt	i	centrala	Göteborg,	som	Bergsten	var	projektledare	för.	
Initiativet	kom	från	Vasakronan	centralt	med	målet	att	skapa	en	mer	levande	
stadskärna.	Företaget	finns	i	fler	städer	i	Sverige	och	har	ett	övergripande	mål	
att	jobba	med	täta	hållbara	städer,	där	samtliga	regioner	hittat	olika	lösningar.	
Vasakronan	har	gjort	utredningar	på	Göteborgs	innerstad,	där	resultaten	bland	
annat	visade	brist	på	grönytor.	En	visionsbild	har	sedan	arbetats	fram	hur	
företagets	fastigheter	i	området	ska	se	ut	i	framtiden.	Målet	är	att	öppna	upp	
fastigheterna	för	alla,	att	öka	trivseln	och	skapa	fler	mötesplatser	för	stadsborna	
och	i	detta	föddes	idén	om	att	sätta	upp	en	levande	vägg.	I	samma	veva	
installerades	en	till	levande	vägg	i	centrala	Göteborg	på	ytterligare	en	fasighet	
ägd	av	Vasakronan,	men	där	hyresgästen	istället	hade	huvudansvaret	för	
processen.		
	
Syftet	med	projektet	är	att	jobba	med	urbana	ekosystemtjänster	och	att	skapa	
fler	grönytor	genom	att	utnyttja	mellanrummen	i	staden.	”Men	främst	är	det	för	
att	visa	att	man	kan	göra	det,	att	vi	som	stora	fastighetsägare	går	lite	i	framkant	
och	visar	att	det	faktiskt	går	att	genomföra.”	förklarar	Bergsten.	
	
Arbetsteamet	för	projektet	bestod	utav	Bergsten	som	projektledare,	en	
konstruktör,	en	arkitekt	vid	namn	Erik	Giudice,	en	byggentreprenör	och	en	
designer,	vid	namn	Daniel	Bell.	Bergsten	tog	i	tidigt	skede	kontakt	med	Bell	som	
är	landskapsdesigner	och	som	har	arbetat	med	levande	väggar	tidigare.	Bergsten	
och	Bell	hade	ett	några	möten	tillsammans	om	hur	väggen	skulle	designas.	Bell	
kom	med	idéer	och	inspiration	och	visade	upp	tidigare	referensobjekt.	Bell	har	
lång	erfarenhet	av	levande	väggar	men	detta	projekt	var	hans	första	i	Sverige.		
	
Bergsten	kom	i	kontakt	med	Bell	i	och	med	ett	annat	projekt	hon	var	delaktig	i	
som	löpte	parallellt	i	samarbete	med	Ramböll.	Tanken	var	först	att	installera	en	
betydligt	större	levande	vägg	i	det	projektet	men	det	sågs	som	en	för	riskfylld	
investering.	Eftersom	tekniken	inte	är	så	etablerad	i	Sverige	än,	togs	beslutet	att	
installera	testväggen	på	parkeringshuset	först	för	att	kunna	utvärdera	systemet	
med	frågor	kring	teknik,	utseende,	underhåll	och	förvaltning.	Utvärderingen	
pågår	parallellt	med	en	detaljplan	för	området	och	testväggen	fungerar	som	ett	
delprojekt	i	den	övergripande	planen.	Vasakronan	har	som	vision	att	
parkeringshuset	i	framtiden	kommer	att	vara	helt	klädd	i	grönska.		
	
Nästa	steg	i	processen	blev	att	söka	bygglov.	Då	hade	Bergsten	kontakt	med	
konstruktören,	som	beräknade	laster	och	tog	fram	handlingar.	Konstruktionen	är	
designad	för	att	klara	lasterna	som	är	beräknade	till	25	kg/m2,	en	uppgift	
hämtad	från	Bell.	I	samma	skede	skedde	förhandling	med	Bell	om	tid,	kostnad	
och	ansvarsfördelning.	Vasakronan	ansvarade	för	den	bakomliggande	
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konstruktionen	och	Bell	ansvarade	för	växtväggen.	När	bygglovet	blev	beviljat	
startade	bygget.	Första	steget	blev	att	installera	konstruktionen	bakom	väggen,	i	
form	av	en	stålställning	som	växtväggen	fästs	på.	Byggentreprenören	ansvarade	
för	uppsättningen	av	konstruktionen.	Därefter	ansvarade	Bell	för	installationen	
av	växtväggen.	Han	ansvarade	även	för	växtvalet	och	designen	av	väggen.	Väggen	
består	totalt	av	2000	plantor	och	17	olika	arter	anpassat	för	nordiskt	klimat.	
Innan	installation	av	växtväggen	stämde	Bergsten	av	med	arkitekten,	som	
arbetar	med	detaljplanen	och	stadsutvecklingen	för	den	stadsdelen,	så	att	
designen	av	väggen	gick	ihop	med	resten	av	planen.	Vasakronan	ansvarade	för	
beställning	av	material	till	den	bakomliggande	konstruktionen	och	Bell	
ansvarade	för	beställning	av	material	till	växtväggen.		
	
Systemet	är	uppbyggt	av	en	ca	15	mm	tjock	plastskiva,	gjord	av	återvunnen	
pressad	plast.	Materialet	kommer	från	det	engelska	företaget	Ecosheet.	
Materialet	är	fukttåligt	och	kan	inte	mögla.	På	plastskivan	spänns	en	filt	på,	ett	
absorberande	material	gjord	av	återvunna	kläder.	Filten	sätts	i	två	lager	och	
knipsas	fasts	med	häftklammer	i	aluminium.	När	filten	är	uppspänd	skärs	5-10	
cm	långa	snitt	och	i	snitten	placeras	sedan	växterna.	Innan	växterna	placeras	i	
väggen	tas	så	mycket	som	möjligt	av	jorden	bort,	i	princip	så	mycket	så	att	
växterna	enbart	har	sina	rötter	kvar.	När	växten	är	placerad	i	snittet	fäst	den	
med	två	häftklamrar,	så	sitter	den	på	plats.	Växterna	placeras	i	mönster	enligt	
designern.	När	växterna	väl	sitter	på	plats	rotar	de	sig	fast	i	väggen,	där	växterna	
kopplas	ihop	med	varandras	rötter	och	skapar	på	så	sätt	ett	stabilt	system.	
Mellan	filtarna	sitter	ett	bevattningssystem	som	förser	växterna	med	vatten.	
Bevattningssystemet	är	i	form	av	en	slang	som	sitter	med	ca	2	meters	avstånd	
och	reglaget	är	placerat	högst	upp	i	systemet	där	vattenanslutningen	sitter.			
	
Bergsten	hade	ingen	tidigare	kunskap	om	växtväggar	innan,	hon	hade	hört	talas	
om	levande	väggar	tidigare	men	hade	inte	arbetat	med	något	liknande	projekt	
innan.	Ramarna	för	hur	projektet	skulle	genomföras	skapade	Bergsten	på	egen	
hand	i	kommunikation	med	Bell	och	arkitekten.	Bygglovet	satte	också	ramar	för	
projektet.		
	
Ett	hinder	var	att	få	bygglovet	godkänt	av	stadsbyggnadskontoret	som	såg	
projektet	som	riskfyllt.	Kompletteringar	behövdes	göras	och	en	kontrollansvarig	
kontrollerade	så	att	samtliga	krav	var	uppfyllda.	Ett	andra	hinder	var	att	
installera	väggen	mitt	i	centrum,	med	trånga	ytor	och	mycket	folk	i	rörelse.	
Ytterligare	ett	hinder	var	leveransproblem	från	England,	vilket	försköt	
tidsplaneringen	och	gjorde	det	stressigt	i	slutet	men	väggen	blev	trots	allt	klar	på	
utsatt	datum.		
	
Viktiga	steg	enligt	Bergsten	i	planeringsprocessen	är	att	studera	fasaden	innan	
för	att	se	till	att	den	klarar	av	belastningen	samt	att	skapa	en	fuktsäker	
konstruktion.	Förvaltningen	på	Vasakronan	såg	växtväggen	som	en	
riskkonstruktion	med	tanke	på	fukten	och	därför	var	det	enligt	Bergsten	viktigt	
att	bevisa	med	hjälp	av	konstruktören	att	projektet	var	säkert	och	möjligt	att	
genomföra.	För	att	undvika	fukt	på	fasaden	installerades	en	luftspalt	mellan	
fasad	och	växtvägg.	Byggnaden	i	sig,	som	parkeringshus,	har	redan	lufthål	i	
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fasaden	vilket	också	minskar	risken	för	fukt.	”Det	är	även	viktigt	att	se	till	att	
hitta	bra	lösningar	för	vattenavrinning	och	avvattning	men	konstruktionen	är	det	
allra	viktigaste”,	menar	Bergsten.			
	
Förvaltningen	på	Vasakronan	har	idag	huvudansvaret	för	driften.	I	dagsläget	
finns	ingen	drift	och	underhållsplan.	Projektet	lämnades	över	till	en	teknisk	
förvaltare	och	en	drifttekniker.	Vid	överlämningen	kommunicerades	hur	väggen	
skulle	underhållas	i	kontakt	med	Bell.	Ett	ettårskontrakt	har	även	skrivits	med	
Bell,	där	han	ansvarar	för	att	titta	till	väggen	vid	tillfälle	och	exempelvis	byta	ut	
växter	vid	behov.		
	
Driftteknikern	har	ansvar	för	att	kolla	till	väggen	kontinuerligt	och	Bergsten	har	
ibland	kontakt	med	honom	hur	det	går.	Hon	har	bett	honom	att	hålla	koll	på	hur	
mycket	han	är	där,	för	att	senare	kunna	göra	en	uppföljning.	Om	det	visar	sig	att	
han	måste	lägga	mycket	tid	på	väggen,	ses	det	inte	längre	som	ett	hållbart	
projekt.	Ingen	kontrollerad	tidrapportering	görs.	Målet	är	att	väggen	ska	ha	ett	
mycket	litet	skötselbehov.		
	
Årlig	driftkostnad	är	inget	som	är	beräknat	på.	Det	som	kostar	är	bevattning	och	
skötsel.	Bevattningen	uppskattar	Bergsten	uppgår	till	några	hundralappar	per	år.	
Efter	ett	år	kommer	ett	nytt	skötselavtal	att	skrivas	och	vem	som	ska	ha	
skötselansvaret	då	är	fortfarande	under	diskussion.	Ett	möjligt	alternativ	kan	bli	
skriva	ett	nytt	avtal	med	Bell	att	han	vid	behov	kommer	och	fixar	iordning	det	
som	behövs	fixas	och	att	Vasakronan	får	betala	utifrån	insatsens	storlek.		
	
Främsta	skötselbehovet	är	bevattning.	Vattenreglaget	styrs	av	förvaltningen	och	
regleras	efter	årstid	efter	instruktioner	från	Bell.	Drifttekniker	kollar	till	väggen	
en	gång	i	veckan	och	kontrollerar	då	fuktmängden.	Det	allra	viktigaste	är	att	
väggen	inte	får	torka	ut,	för	då	dör	växterna.	Under	sommartid	vattnas	väggen	4	
gånger/dag	under	10	minuter	och	det	styrs	med	hjälp	av	en	klocka	och	ett	
reglage	i	systemet.	Vid	minusgrader	får	inte	väggen	bevattnas	för	då	fryser	
växterna	och	dör.	Under	vinterhalvåret,	ungefär	mellan	november	och	februari,	
stängs	bevattningssystemet	helt	av	och	växterna	går	i	ide.	Näringsämnen	tillsätts	
genom	bevattningssystemet	ibland.	Klippbehovet	för	väggen	är	lågt	och	sker	
endast	vid	behov.	Meningen	är	att	skötselbehovet	ska	vara	så	litet	som	möjligt.	
Växterna	ska	annars	leva	vilt,	där	det	växer	och	frodas	på	egen	hand	och	estetisk	
skapar	struktur	och	3D	effekt.	
	
I	dagsläget	har	inga	reparationer	eller	tillämpningar	behövt	göras	av	väggen.	Det	
enda	som	inträffat	är	att	en	av	växterna	har	vissnat	under	hösten.	Bergsten	har	
varit	i	kontakt	med	Bell	angående	detta	och	enligt	honom	är	det	en	växt	som	
tenderar	att	vissna	tidigt	på	året	och	den	behöver	inte	bytas	ut.	Väggen	är	
levande	och	har	sina	perioder	och	skiftar	i	utseende.	Bell	har	förklarat	att	om	det	
är	någon	växt	som	inte	trivs	kommer	man	att	kunna	se	det	under	första	året,	
enligt	Bergsten.	Beräknad	livslängd	för	den	bakomliggande	konstruktionen	
ligger	på	20-30	år,	beräknad	livslängd	för	själva	växtväggen	är	oklar.	Priset	för	
väggen	ligger	på	2500	kr/m2.		
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Fördelarna	med	systemet	ser	Bergsten	är	att	växterna	kan	leva	nära	likt	sitt	
naturliga	levnadssätt	med	den	typen	av	material	och	att	växterna	lever	i	symbios	
med	varandra.	Det	är	viktigt	att	växterna	trivs	för	att	möjliggöra	ett	hållbart	
system.	Att	både	plasten	och	textilen	är	av	återvunnet	material	tycker	Bergsten	
också	är	ett	plus.		
	
Bergsten	ser	projektet	som	effektivt,	då	installationstiden	är	relativt	kort.	Det	tog	
två	veckor	att	få	upp	stommen	och	ytterligare	fyra	dagar	att	få	resten	på	plats,	så	
runt	tre	veckor	totalt.	Det	som	tog	tid	var	istället	att	få	bygglovet	beviljat.	Från	
idé	till	genomförande	tog	projektet	cirka	6	månader.	Bergsten	tror	att	den	tiden	
skulle	kunna	förkortas	vid	ett	nästa	projekt,	med	mer	erfarenhet	om	processen.		
	
Bergsten	ser	ingen	större	skillnad	på	detta	projekt	jämfört	med	ett	mer	vanligt	
byggprojekt,	”Själva	processen	med	upphandling	och	projektering,	dem	bitarna	
görs	på	samma	sätt	bara	det	att	här	bygger	man	en	fasad	där	man	inte	har	så	
mycket	kunskap	om	den	och	då	växterna	i	det	här	fallet.	”	förklarar	Bergsten.	
Därför	har	det	varit	viktigt	att	ta	specialisthjälp	av	Bell	som	växtkunnig.	
Framgångsfaktorerna	för	projektet	är	enligt	Bergsten	att	våga	genomföra	
projektet	och	att	våga	ta	hjälp	för	att	nå	dit.	Vasakronan	ser	gärna	att	fler	
fastighetsägare	skulle	våga	driva	detta	och	vill	därför	kommunicera	ut	detta	till	
andra,	särskilt	till	andra	stora	fastighetsägare	som	har	resurser	och	pengar	för	
det.	Att	ha	installerat	väggen	har	varit	ett	sätt	att	nå	ut.	Ett	annat	sätt	att	
kommunicera	ut	om	väggen	har	varit	att	skriva	om	projektet	på	deras	hemsida.	
Responsen	har	varit	stor,	framförallt	av	hyresgästerna	i	området.	Även	konsulter	
och	entreprenörer	har	visat	intresse	för	projektet.	Allmänheten	har	också	visat	
sitt	intresse	och	många	stannar	och	tar	kort	på	väggen	när	det	går	förbi.		
	
Det	finns	idag	ingen	uppföljningsplan	men	Bergsten	tycker	att	de	borde	göras	en	
bättre	plan	på	hur	projektet	ska	följas	upp.	Det	Vasakronan	har	valt	att	lägga	
fokus	på	är	mer	känslomässiga	värden.	Att	titta	på	väggen,	hur	den	ser	ut	och	vad	
man	tycker	att	den	bidrar	med	till	staden.	Bergsten	tycker	att	grönskan	kan	
hjälpa	till	att	höja	det	estetiska	värdet	på	en	byggnad.		
	
Bergsten	är	mycket	nöjd	med	systemet	dem	har	idag.	Hon	är	medveten	om	att	
det	finns	fler	aktörer	på	marknaden	gällande	växtväggar	och	för	ett	nästa	projekt	
tycker	hon	det	vore	intressant	att	prova	en	ytterligare	aktör	och	se	hur	andra	
system	fungerar.	Bergsten	tror	på	att	lösningen	de	har	idag	är	den	bästa	som	
finns	på	marknaden	idag	för	den	här	typen	av	fastighet.	Andra	växtlösningar	
kanske	passar	bättre	för	andra	typer	av	fastigheter,	varje	vägg	har	olika	
förutsättningar	och	valet	måste	anpassas	utefter	det,	menar	Bergsten.		
	
När	det	kommer	till	utvecklingsmöjligheter	tänker	Bergsten	att	det	främst	har	
med	designen	att	göra.	Det	finns	en	mängd	olika	möjligheter	att	utforma	rent	
estetiskt.	”Det	som	sätter	begränsningar	är	klimatet,	att	växterna	måste	trivas	i	
nordiskt	klimat.	När	det	kommer	till	själva	systemet,	är	det	redan	så	enkelt	i	sin	
design	och	behöver	ingen	vidare	utveckling”	enligt	Bergsten.			
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Som	vidare	experiment	diskuteras	att	sättas	en	fågelholk	i	väggen,	för	att	se	om	
småfåglar	skulle	vilja	bosätta	sig	där.	Ett	ytterligare	steg	vore	att	experimentera	
med	nya	växter	och	belysning	för	estetiken,	men	fokus	idag	ligger	på	att	se	hur	
växterna	som	används	idag	trivs.		
	
Idag	saknas	gröna	oaser	mitt	i	staden,	utan	man	måste	ofta	åka	en	bit	för	att	
komma	till	grönområden	menar	Bergsten.	Med	hjälp	av	levande	väggar	kan	man	
plantera	ut	gröna	delar	där	man	tycker	att	det	är	för	mycket	hårdgjord	yta.	Man	
måste	våga	utnyttja	väggarna	för	detta	och	inte	enbart	sätta	grönskan	
horisontellt	på	marken.	Det	kan	samtidigt	förhöja	en	befintlig	fasad	utseende.	
Bergsten	vet	inte	varför	det	är	en	avsaknad	av	levande	väggar	i	Sverige	idag,	men	
tycker	själv	att	det	är	mycket	vi	är	sena	med	i	Sverige	i	jämförelse	med	resten	av	
Europa.	Hon	spekulerar	i	om	det	eventuellt	kan	bero	på	att	vi	här	i	Sverige	är	för	
bekväm	i	gamla	invanda	mönster	och	att	vi	gärna	ska	ha	det	som	det	tidigare	har	
varit.	Och	även	att	det	finns	en	tvekan	om	att	detta	system	inte	funkar	i	vårt	
klimat.	”Växterna	behövs	ju	också	för	att	människorna	ska	må	bättre,	det	är	en	
helhet,	en	hel	symbios.	Och	om	vi	ska	kunna	möjliggöra	förtätning	i	städer	så	måste	
vi	hitta	lösningar	som	skapar	gröna	ytor.	Vi	kan	inte	bara	skapa	ytor	med	syftet	att	
tjäna	pengar.	Man	måste	ta	ett	helhetsansvar.	”,	säger	Bergsten.	Hon	tror	att	
utvecklingen	kommer	att	gå	framåt	i	Sverige,	att	det	handlar	om	att	någon	ska	
våga	satsa	för	att	fler	ska	våga	ta	det	steget.	Bergsten	ser	ljust	på	framtiden	för	
levande	väggar	och	Vasakronan	planerar	på	att	fortsätta	med	gröna	väggar	
projekt.		
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Sammanfattning	av	intervju	med	Lars	Höglund	från	Butong	
	
Utförd	1	december	2015	
”Målet	med	vårt	system	var	att	hålla	skötselbehovet	så	lågt	som	möjligt”,	berättar	
Höglund.	Den	största	förutsättningen	som	styrde	och	avgjorde	projekteringen	
var	just	skötseln.	Butong	började	som	ett	examensarbete	som	utvecklades	till	en	
färdig	produkt	på	marknaden.		
”Grundidén	är	att	systemet	ska	kunna	sättas	upp	och	se	snyggt	även	ifall	det	inte	
finns	någon	växtlighet”,	berättar	Höglund.		Betongstrukturen	är	tilltalande	bara	i	
sig	självt	och	därmed	tillåter	det	att	växterna	kan	följa	det	skandinaviska	
klimatet	genom	att	vissna	under	höst	och	sedan	blomma	under	vår	utan	att	de	
estetiska	faktorerna	påverkas	särskilt	mycket.	Butong	satte	upp	en	växtvägg	
2015	i	oktober	men	fick	inga	klagomål	på	utseendet	från	allmänheten.		
”De	flesta	växter	vi	använder	till	systemet	är	vintergröna	till	cirka	60-70	%	och	
resterande	växterna	blommar	och	vissnar	på	ett	vackert	sätt	efter	säsonger”,	
berättar	Höglund.	
	
Systemet	har	en	blandning	av	fröer,	lökar	och	mer	uppvuxna	plantor.	Väggen	
kommer	aldrig	vara	helt	tom	på	växter	påpekar	Lars	Höglund.	Med	Butongs	
system	ville	man	inte	efterlikna	den	mer	traditionella	levande	väggen	då	Lars	
Höglund	finner	att	den	är	ohållbar.	
”Den	typ	av	system	genererar	underhållskostnader	som	skjuter	upp	i	höjden”,	
berättar	Höglund.	Cirka	hälften	av	all	yta	av	systemet	är	täckt	med	växter	under	
vintern	med	arter	såsom	stensöta	och	smultron.	De	flesta	växter	är	vintergröna	
men	väggen	tillåts	även	vissna	lite	vilket	skapar	en	dynamisk	och	verklig	levande	
utveckling	som	går	efter	årstidsväxlingarna.	
”Det	är	viktigt	att	det	känns	som	att	systemet	inte	behöver	vara	heltäckande	av	
växter	för	att	det	ska	se	snyggt	ut”,	berättar	Höglund.	
”Utvecklingen	i	framtiden	av	systemet	är	att	jobba	mer	med	lösningar	som	är	
helt	utan	bevattningssystem	då	det	finns	en	stor	efterfrågan	på	marknaden	efter	
just	sådana”,	berättar	Höglund.	Just	nu	håller	Butong	på	att	ta	fram	en	prototyp	
av	levande	vägg	med	mossa	och	naturlig	bevattning.	
”Brister	i	dagens	system	som	vi	använder	är	att	det	kan	vara	lite	för	tungt	och	
svårare	att	hantera	vid	montering	eftersom	systemet	är	betongbaserat.”,	berättar	
Lars	Höglund.	Systemet	fästs	mot	en	befintlig	fasad	genom	ett	bakomliggande	
ramverk	som	skapar	en	luftspalt	mellan	systemet	och	den	befintliga	fasaden.		
”Största	fördelen	med	vårt	system	är	att	ytan	ser	bra	ut	och	att	det	räcker	med	en	
liten	del	av	ytan	är	täckt	av	växter.	Det	är	lättskött	och	det	går	att	stoppa	in	frön	
och	plantor	allteftersom.	Brukaren	får	nöjet	att	uppleva	en	dynamisk	tillväxt”,	
berättar	Lars	Höglund.		
	
Butong	sköter	själva	de	flesta	väggarna	de	har	satt	upp.	Skötseln	handlar	om	att	
få	bort	oönskade	växter	och	detta	utför	man	med	en	inspektion	en	gång	per	
månad.	Butong	inkluderar	skötseln	första	året	sen	får	kunden	helt	fatta	eget	
beslut	om	de	vill	att	Butong	ska	fortsätta	sköta	eller	om	de	själva	eller	ett	annat	
bolag	ska	ta	över.		Det	finns	ingen	skötselbeskrivning	upprättat	utan	det	blir	lite	
olika	från	projekt	till	projekt.	
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Butong	ser	att	det	finns	fördelar	med	att	ha	skötseln	berättar	Lars	Höglund.		Dels	
finns	det	en	stor	efterfrågan	efter	någon	som	sköter	väggen	och	det	genererar	en	
ganska	bra	affär	för	företaget.	Om	de	själva	sköter	väggen	kan	de	även	påverka	
väggens	utseende	och	se	till	att	den	ser	bäst	möjligast	ut	och	spegla	företagets	
image.	I	och	med	skötseln	får	företaget	ofta	nya	kontakter	som	även	kan	leda	till	
nya	projekt	med	levande	väggar.	
Ibland	kan	systemet	upplevas	vara	lite	torrare	för	plantorna	i	vissa	delar	än	
andra	vilket	är	ett	problem	men	Butong	anser	att	de	har	lämnat	utvecklingsfasen	
för	produkten	för	cirka	två	år	sedan.		
”Marknaden	är	nog	fortfarande	den	som	är	i	utvecklingsfasen	och	håller	på	att	
mogna	med	konceptet	levande	väggar”,	berättar	Lars	Höglund.	
	
Systemen	de	har	idag	fungerar	bra	men	varje	projekt	är	unikt	och	behöver	en	ny	
sorts	kreativ	lösning	i	olika	aspekter.	Exempelvis	har	Butong	ett	nuvarande	
projekt	där	kunden	inte	vill	ha	någon	vattenpump	utan	bara	använda	sig	av	
dagvatten	för	att	bevattna	växterna	i	systemet.	Generellt	brukar	systemet	ligga	
på	en	kostnad	mellan	5000	kronor	per	kvadratmeter.	
Butongs	roll	med	i	projektet	med	White	arkitekter	och	NCC	var	ett	rent	
forskningsprojekt	där	de	skulle	testa	sig	fram	och	utveckla	ett	system.		
”Vi	tog	fram	prototyper,	skötte	och	dokumenterade	väggarna”,	berättar	Lars	
Höglund.	Meningen	var	inte	att	det	skulle	se	ultimat	ut	utan	de	ville	testa	olika	
sorters.		
Numera	brukar	det	få	kontakt	från	kunder	genom	förfrågan	från	arkitekt	där	de	
etablerar	ritningar	och	förslag	därefter.	I	början	av	tillväxtfasen	för	projektet	är	
mötena	mer	intensiva	med	kunderna.	Generellt	brukar	kunderna	inte	ha	så	
mycket	kunskap	just	själva	om	de	levande	väggarna.		
”De	brukar	även	ha	en	viss	försiktighet	till	levande	väggar	men	sådana	här	nya	
gröna	koncept	tar	ofta	tid	att	utvecklas	på	marknaden”,	berättar	Lars	Höglund.		
I	framtiden	tror	Lars	Höglund	dock	att	idén	med	levande	väggar	kommer	
explodera.	
”Städerna	blir	bara	tätare	och	tätare	och	marken	kommer	behöva	användas	för	
kommunikationen,	därmed	blir	det	naturligt	att	växtligheten	hamnar	på	de	
vertikala	ytorna”,	berättar	Lars	Höglund.	Höglund	menar	att	det	ligger	ett	riktigt	
värde	i	växtväggarna	och	att	det	kommer	bli	ett	mer	självklare	val	i	framtiden	vid	
tomma	väggytor.	På	några	år	har	flera	växtväggar	satts	upp	och	Lars	Höglund	
tror	det	kommer	öka,	det	behövs	bara	mer	lyckade	exempel	som	genererar	fler	
byggherrar.	Om	några	år	tror	Lars	Höglund	att	det	finns	mycket	vinst	att	hämta	
hos	de	levande	väggarna	och	att	de	kommer	bli	ekonomiskt	hållbart.	
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Sammanfattning	av	intervju	med	Veronica	Koutny	Sochman	från	NCC,	
Stockholm	
	
Utförd	den	27	november	2015	
Initiativet	till	utvecklandet	av	en	systemlösning	för	levande	väg	startades	
tillsammans	med	White	arkitekter	och	Butong	redan	innan	Koutny	Sochman	
börjat	jobba	på	NCC.	Idag	är	de	i	fas	två	av	projektet	med	levande	vägg	där	
inblandade	är	White	arkitekter	och	NCC	där	Koutny	Sochman	varit	med	från	
början.		
I	den	första	fasen	kom	idén	från	byggandet	av	ett	nytt	kontorshus.	På	platsen	
fanns	redan	ganska	mycket	växtlighet	och	fina	ekar.	Vid	det	nya	bygget	skulle	
vissa	utav	dessa	träd	behövas	ta	bort	och	därför	ville	de	på	något	sätt	
kompensera.	Det	var	där	idén	med	en	levande	vägg	kom	in.	Detta	
byggnadsprojekt	skulle	dock	inte	byggas	förrän	längre	fram	så	de	hade	lång	tid	
på	sig	att	experimentera	med	lösningar	till	en	levande	väggen.		
”I	den	första	fasen	ville	vi	utvärdera	ifall	en	levande	vägg	är	möjlig	i	det	svenska	
klimatet.	I	fas	två	ville	vi	skapa	en	vägg	som	var	så	underhållsfri	som	möjligt.	Vi	
anser	att	det	inte	finns	någon	sådan	underhållsfri	lösning	idag	på	den	svenska	
marknaden”,	berättar	Veronica	Koutny	Sochman.	
De	befintliga	väggarna	runtom	i	Europa	och	världen	kändes	inte	riktigt	heller	
som	ett	alternativ	för	det	skandinaviska	klimatet	då	framförallt	
underhållsaspekten	men	också	det	estetiska	intrycket	inte	ansågs	tillräckligt	
genomtänkt	eller	utvecklat.	
”När	väggen	vissnar	så	kanske	det	inte	är	så	estetiskt	tilltalande	att	se	filten	eller	
substratet	bakom”,	berättar	Veronica	Koutny	Sochman.	Därför	valde	de	
inblandade	att	skapa	en	ny	prototyp	av	vägg	som	skulle	vara	så	underhållsfri	
som	möjligt.	
”White	var	initiativtagande	med	Kristina	i	spetsen	och	NCC	samarbetade	
tillsammans	med	White	och	kontaktade	även	företaget	Butong	som	
underleverantör”,	berättar	Veronica	Koutny	Sochman.	
	
Den	första	prototypen	med	levande	vägg	sattes	upp	på	både	NCC:s	kontor	och	
Whites.	De	ville	inte	använda	den	direkt	i	något	byggnadsprojekt	utan	att	faktiskt	
testa	och	utvärdera	den.	Det	var	många	faktorer	som	var	för	osäkra,	såsom	det	
estetiska	utseendet	och	lösningens	påverkan	på	bakomliggande	fasad.		
”Utvecklingsprojekt	nummer	två	av	levande	vägg	designades	av	White	själva	
istället	för	Butong”,	berättar	Veronica	Koutny	Sochman.	
Prototypen	består	av	moduler	som	är	vita	plåtkassetter.	Projektet	innehåller	tre	
olika	lösningar	som	skulle	testas,	utvärderas	och	sedan	utvecklas.	
”Systemet	är	en	second-	skin	lösning	där	tanken	är	att	väggen	ska	sitta	på	en	
befintlig	fasad.	Den	levande	väggen	ska	stå	för	det	estetiska	tilltalandet	av	
fasaden”,	berättar	Veronica	Koutny	Sochman.	
Systemet	är	nytt	och	skapas	utifrån	arbetsgruppens	olika	kompetenser.	Tanken	
är	utforska	ifall	någon	lösning	kan	användas	till	NCC:s	nya	huvudkontor	i	Solna	
som	ska	byggas.	
	
NCC	står	för	finansiering	av	material	samt	garant	för	betalning	av	SP:s	tid	medan	
White	själva	finansierar	den	tid	de	lägger	ned.	
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Koutny	Sochman	har	hållit	samman	och	pushat	gruppen	framåt.	
	”White	står	för	design,	utformning	och	blir	även	leverantör	av	de	nya	
lösningarna”,	berättar	Veronica	Koutny	Sochman.	White	stod	även	för	växtvalet	
till	väggen.	
Byggavdelningen	på	NCC:s	kontaktade	sedan	en	plåtslagare	som	kunde	skapa	
den	nya	prototypen	som	White	utformat.	
	
Projektteamet	består	av	cirka	tre	kollegor	från	NCC	med	en	expert	från	
byggavdelningen	som	kunde	hantera	konstruktionsaspekter.	Från	White	var	en	
arkitekt	och	en	landskapsarkitekt	med	i	teamet.	Research	om	levande	väggar	
kom	mest	från	Whites	sida.	
”Det	är	viktigt	att	man	tar	ansvar	innan	man	börja	använda	sig	av	den	levande	
väggen.	Man	måste	ha	svar	på	frågor	som	vilka	negativa	och	positiva	effekter	
som	uppstår”,	berättar	Veronica	Koutny	Sochman.	
SP,	Sveriges	tekniska	forskningsinstitut,	har	anlitats	för	att	utvärdera	och	ta	fram	
värden	från	väggarna.	SP	har	monterat	en	mätare	bakom	väggen	som	mäter	
fukthalten	och	forskar	på	lösningen.		
”Estetiska	aspekten	är	också	väldigt	viktig.	Det	måste	se	fint	ut	och	systemet	har	
inte	varit	uppe	tillräckligt	länge	för	att	vi	ska	kunna	utvärdera	alla	aspekter”	
berättar	Veronica	Koutny	Sochman.	
Som	det	ser	ut	idag	med	lösningarna	är	det	tänkbart	att	kanske	inte	klä	in	ett	helt	
hus	med	lösningen	men	använda	väggarna	för	vissa	detaljer	på	projekt.	
Processen	för	projekteringen	var	ingen	standardiserad	sådan	utan	den	föddes	
med	tiden.	
”Projektet	med	de	levande	väggarna	går	inte	jämföra	med	ett	vanligt	
byggprojekt”,	berättar	Veronica	Koutny	Sochman.		
Viktiga	steg	för	projektering	var	vem	som	ska	finansiera	och	vilka	begränsningar	
de	gav	samt	även	tillstånd	till	att	faktiskt	bepröva	väggen	någonstans	vilket	
slutligen	blev	mot	NCC:s	fasad.	Pengarna	spelade	stor	roll	för	projektet	och	
Veronica	tycker	det	har	gått	enligt	planerna.	
”White	tittar	till	väggarna	en	gång	per	månad	och	vi	har	en	anställd	på	NCC	som	
fotar	en	gång	i	veckan	och	följer	väggens	utveckling”,	berättar	Veronica	Koutny	
Sochman.	
Veronica	tror	att	en	liten	underhållsplan	har	upprättats	med	ambitionen	att	
väggarna	inte	ska	behöva	konstbevattnas	i	överhuvudtaget	efter	fröna	etablerat	
sig	i	systemet.	
De	har	även	som	ambition	att	inte	behöva	trimma	väggarna.	Växterna	som	
används	är	inhemska	och	lokala.	Vinteraspekten	måste	även	se	bra	ut	men	ska	
följa	det	svenska	klimatet.	
”Vi	vill	att	väggen	ska	se	bra	ut	även	under	vintertid	men	att	den	samtidigt	ska	
följa	det	skandinaviska	klimatet	med	blomning	under	vår	och	sommar	för	att	
sedan	vila	under	vinter”,	berättar	Veronica	Koutny	Sochman.		I	slutändan	ska	det	
vara	värt	att	installera	en	levande	vägg.	Livslängden	på	systemet	är	inte	
utvärderad	än	och	oklar.	
”De	levande	väggarna	i	framtiden	behöver	utvecklas	till	att	inte	kräva	så	mycket	
underhåll	som	gör	att	de	i	slutändan	kanske	påverkar	miljön	mer	negativt	än	
positivt”,	berättar	Veronica	Koutny	Sochman.	Veronica	tror	också	att	den	gröna	
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lösningen	kommer	vara	mer	utbredd	i	framtiden	men	i	vilken	utsträckning	är	
oklar.	
”Det	krävs	ännu	mer	kunskap	och	forskning	för	att	vi	ska	bli	säkra	på	det	här	
området”,	berättar	Veronica	Koutny	Sochman.		
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Bilaga 4 
	
Sammanfattning	av	intervju	med	Annika	Kruuse	från	Malmö	Stad	
	
Utförd	den	24	november	2015	
Kruuse	har	de	sedan	2012	jobbat	som	projektledare	för	projektet	som	kallas	för	
Biodivercity.	I	projektet	har	de	har	byggt	en	hel	del	gröna	väggar	och	gröna	tak	
bland	annat	i	samarbete	med	privata	byggherrar	och	byggande	företag	i	Malmö	
Stad.	Annika	Kruuse	jobbar	på	miljöförvaltningen	och	de	bygger	inte	själva.		
”Vi	försöker	istället	påverka	andra	som	bygger	och	försöker	få	dem	att	gå	ett	steg	
längre	i	miljötänkandet”	berättar	Annika	Kruuse.	
Kruuse	har	ett	brinnande	intresse	från	början	för	miljön.	
Initiativet	till	projektet	med	Biodivercity	kom	när	Vinnova,	det	statliga	verket	för	
innovationer,	öppnade	upp	för	finansiering	med	typen	av	projekt	med	gröna	
lösningar.	Annika	förfrågade	då	ett	antal	byggherrar	som	var	igång	och	som	
snart	skulle	börja	bygga	i	Malmö.	Hon	frågade	även	intressenter	inom	Malmö	
stad	om	någon	ville	vara	med	i	projektet.	De	sitter	ungefär	trettio	personer	på	
miljöförvaltningen	som	söker	pengar	för	diverse	projekt.	
	
Målet	och	syftet	med	projektet	som	kallas	Biodivercity	är	att	ta	fram	och	bygga	
innovativa	gröna	lösningar	för	att	öka	den	biologiska	mångfalden	i	staden.		
”Vi	ville	hitta	nya	gröna	lösningar	som	kan	appliceras	i	den	täta	gröna	staden	och	
som	ska	gynna	den	biologiska	mångfalden	och	på	köpet	ska	man	få	andra	
ekosystems	tjänster”,	berättar	Kruuse.	
Meningen	var	sedan	att	företagen	som	varit	delaktiga	i	projektet	sedan	kan	
kommersiellera	den	här	typen	av	gröna	lösningar.	På	lång	sikt	skulle	de	här	
gröna	lösningarna	leda	till	fler	jobb	och	eventuella	exporter	för	Sverige.	
Vinnovas	projekt	är	uppdelade	i	tre	olika	delar.	Först	ett	förprojekt	där	Kruuse	
gjorde	förfrågningar	till	eventuella	samarbetspartners	och	sökte	till	Vinnova	och	
fick	pengarna.			
”Det	tog	cirka	ett	halvår	innan	vi	var	på	banan	med	projektet”,	berättar	Kruuse.	
	
Kruuse	letade	efter	samarbetspartners	som	var	bland	annat	privata	och	
offentliga	byggherrar,	anställda	på	Malmö	stadskontor	eller	i	Malmö	stads	
serviceförvaltning.		
”Det	var	viktigt	att	kunna	matcha	med	kunskap	av	olika	sorter.	Därför	tog	vi	även	
kontakt	med	Sveriges	lantbruks	universitet	och	med	andra	företag	som	var	
duktiga	på	att	göra	gröna	lösningar	och	forskat	på	dessa	tidigare”,	berättar	
Kruuse.	
Annika	Kruuse	sammansatte	projektgrupper	från	dessa	samarbetspartners	där	
varje	grupp	fick	koncentrera	sig	på	ett	sorts	område	och	lösningar	såsom	
levande	väggar	eller	gröna	tak.	
”De	var	många	aspekter	som	skulle	diskuteras	i	projektgruppen.	Bland	annat	val	
av	växtarter,	skötsel,	installation,	och	risker	med	ett	visst	system”,	berättar	
Kruuse.	
Annika	var	projektledare	över	grupperna.	Hon	var	även	själv	medverkande	i	två	
grupper,	dock	ingen	som	arbetade	med	levande	väggar.	
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”Sammanlagt	bestod	projektgruppen	med	levande	väggar	av	två	personer	från	
SLU,	tre	till	fyra	byggherrar,	och	forskare	från	IVL	och	även	någon	konsult	som	
har	specialkunskap	om	levande	väggar”,	berättar	Kruuse.		
Annika	såg	sin	roll	som	att	pusha	på	och	se	till	att	projekten	blev	så	miljövänliga	
som	möjligt	och	att	grupperna	verkligen	uppnådde	det	utsatta	projektmålet.	
Annika	har	tidigare	varit	involverade	med	liknande	projekt	bland	annat	i	
samarbete	med	Green	Tools	for	Urban	Climate	Adaption	där	den	första	levande	
väggen	kom	till	i	Augustenborg.	
	
Ramarna	till	projektet	var	inte	förutbestämda.	
”Projektet	präglades	dels	vad	beställaren	kunde	tänka	sig	för	levande	vägg	och	
vilken	budget	som	begränsade	projektet.	Det	är	många	olika	krav	som	spelar	in	
på	hur	projektet	ska	fogas	ihop	och	processen	formades	med	tiden.	Det	var	ju	
meningen	med	hela	projektet	från	början	att	ta	fram	nya	lösningar”,	berättar	
Annika	Kruuse.	
Kruuse	påpekar	att	viktiga	steg	i	planering	var	att	kunna	sätta	upp	ett	tydligt	mål	
med	tillhörande	beskrivning.	
”Det	är	viktigt	att	fastställa	varför	vi	vill	ha	den	levande	väggen	och	vad	vi	vill	att	
den	ska	leverera”,	berättar	Annika	Kruuse.	
Det	är	även	viktigt	att	fastställa	vad	som	är	viktigast	med	projektet.		
”Är	det	estetiken	eller	den	biologiska	mångfalden	vi	vill	förbättra?”,	berättar	
Kruuse.	
Om	de	inte	hade	fastställt	målet	från	början	med	projektet	hade	det	varit	svårt	
att	nå	det	sluttänkta	resultatet.	Ett	annat	viktig	steg	Kruuse	nämner	är	att	välja	
system.	I	många	fall	vill	Kruuse	påstå	att	klätterväxter	oftare	är	en	bättre	och	
enklare	lösning	än	levande	väggar.	
”Vi	valde	system	med	omsorg	och	ville	använda	något	som	var	beprövat”,	
berättar	Annika	Kruuse.	
Den	första	väggen	på	Augustenborg	har	dött	två	eller	tre	gånger.		SLU		tror	att	
det	har	något	att	göra	med	substratet	som	orsakar	plantorna	att	få	en	kortare	
livslängd.	
Kruuse	trycker	på	hur	viktigt	det	är	från	början	att	ta	fram	en	gemensam	målbild.	
”Målsättning	ska	vara	tydlig	och	vara	med	i	nästa	steg	i	överlämnandet”,	berättar	
Kruuse.	
Annika	Kruuse	påpekar	att	upphandlingarna	inte	varit	något	problem	men	att	
kommunikationen	mellan	inblandade	har	varit	bristande.	
”Kommunikation	är	verkligen	en	akilleshäl.	Det	är	så	viktigt	att	
kommunikationen	fungerar	mellan	de	inblandade	när	det	inte	finns	fasta	rutiner	
och	sagda	ramar	för	sådana	här	projekt”,	berättar	Kruuse.		
Ett	sätt	att	främja	kommunikationen	är	att	ta	fram	gemensamma	målbilder	så	att	
leverantör	exempelvis	kan	kommunicera	med	en	skötselentreprenör	och	att	
denne	förstår	hur	väggen	ska	se	ut	på	sikt”,	berättar	Kruuse.	
”Det	måste	vara	uppenbart	vad	teamet	siktar	efter	med	ett	projekt”,	berättar	
Kruuse.	
	
SLU	var	inblandade	i	båda	väggarna,	varvstaden	och	Augustenborg	då	de	ville	
testa	olika	arter	samt	olika	system	och	bedriva	forskning	samtidigt	som	
projektet	utförs.	Forskningen	som	bedrivs	är	bland	annat	om	fuktpåverkan	på	
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fasad	och	den	levande	väggens	påverkan	på	energistandarden	som	har	visat	sig	
vara	minimal.	De	har	även	kommit	fram	till	att	det	inte	uppstår	fuktskador.	
”De	inblandade	från	SLU	hade	bra	kunskap	sen	innan	så	de	bidrog	med	mycket	
kompetens	till	projektteamet”,	berättar	Kruuse.		
Annika	Kruuse	berättar	att	det	inte	fanns	mycket	inspiration	till	levande	väggar	
att	hämta	från	Sverige,	de	utförde	dock	en	studieresa	till	Nederländerna	där	viss	
inspiration	hämtats.	
	
”Planeringsprocessen	liknar	inte	andra	byggnadsprojekt	då	vårt	projekt	var	ett	
utvecklingsprojekt	av	levande	vägg.	Vi	har	lagt	ned	många	timmar	med	
projekten,	det	finns	ingen	katalog	av	levande	väggar	som	vi	kunde	välja	
tillskillnad	från	vanliga	fasader”,	berättar	Annika	Kruuse.		
Kruuse	påpekar	också	att	det	fanns	vissa	risker	med	projekten	då	levande	väggar	
var	så	lite	beprövat	i	Sverige	men	hon	kan	inte	peka	ut	några	brister	i	
planeringen.		
Framgångsfaktorerna	för	projekten	med	levande	väggarna	är	att	de	är	väldigt	
fina	att	titta	på	menar	Kruuse.		
”De	skapar	en	vacker	och	trivsam	miljö”,	berättar	Annica	Kruuse.		
Vidare	är	även	duktiga	forskare	som	lyckas	identifiera	växtarter	som	fungerar	i	
det	svenska	klimatet	en	viktig	framgångsfaktor.	
”Det	har	blivit	många	fina	projekt	och	vi	har	gjort	många	snygga	lösningar	som	
har	visat	att	det	går	använda	trånga	ytor	till	att	generera	mer	grönska	i	staden”,	
berättar	Kruuse.		
	
Systemen	som	användes	till	projekten	var	dels	modulvägg	och	en	fickvägg.	SLU	
byggde	själva	systemet	med	fickorna.	Modulsystemet	kom	från	Tyskland	och	
väggen	vid	Augustenborg,	torget	kommer	från	Bara	Mineraler.		
”Vi	ville	jämföra	systemen	mot	varandra	men	båda	har	klarat	sig	bra”,	berättar	
Kruuse.	Kruuse	konstaterar	att	de	levande	väggarna	har	en	extrem	känslighet	
när	det	gäller	vatten	och	att	det	behövs	ett	larmsystem	för	att	varna	personal	om	
systemet	går	sönder.		
	
I	december	2015	har	Biodivercity	gått	vidare	i	det	tredje	projektsteget.		
”Tredje	projektsteget	innebär	att	utvärdera	och	sedan	sammanfatta	de	gröna	
lösningarna	i	en	handbok	för	att	sedan	sprida	vidare.	En	partner	kommer	även	ta	
fram	en	digital	utbildning	för	olika	typer	av	gröna	anläggningar”,	berättar	Annika	
Kruuse.	
Målgruppen	för	denna	handbok	är	till	privata	och	offentliga	byggherrar,	
kommuner,	arkitekter,	leverantörer,	installatörer	och	skötselentreprenörer.	
”Vi	kan	kan	redan	nu	ana	att	de	flesta	projekt	blivit	lyckade	men	vi	vill	utvärdera	
bland	annat	ekonomin,	den	tekniska	prestandan	och	biologiska	mångfalden	
vidare.	Först	då	kan	vi	göra	en	bedömning	om	lösningarna	är	dåliga	eller	bra”,	
berättar	Kruuse.	
Målet	med	handboken	och	utvärderingen	är	även	att	det	ska	bli	lättare	för	
Malmö	att	jobba	med	fler	gröna	lösningar	och	att	det	ska	generera	vinst	för	
ekonomin	och	det	lokala	näringslivet.	Utvärderingen	och	framtagandet	av	
handboken	påbörjas	i	januari	2016.	
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”Ett	antal	företag	ska	jobba	med	att	kommersiellera	lösningar	och	jobba	fram	en	
katalog	som	ska	göra	det	mycket	enklare	för	en	beställare	att	välja	när	då	
beställaren	kan	se	en	bild,	ett	pris	och	en	beskrivning	av	system”,	berättar	
Kruuse.	
	
Driften	av	den	levande	väggen	i	varvsstaden	sköts	av	bland	annat	Peab	
tillsammans	med	SLU.		I	Augustenborg	har	det	kommunala	bostadsbolaget	MKB	
anställt	en	person	för	skötsel.	Annika	vet	inte	om	någon	underhållsplan	har	
upprättats.	
	
Annika	berättar	att	det	finns	en	kultur	i	Malmö	där	aktörer	vågar	prova	nya	
gröna	lösningar	och	att	miljöarbetet	känns	viktigt.		
”Det	har	varit	en	lång	och	intressant	process	för	arbetandet	mot	en	bättre	miljö	
som	redan	började	för	femton	år	sedan”,	berättar	Kruuse.	
I	början	fick	de	kämpa	för	miljön	inom	stadsutvecklingen	men	idag	har	det	blivit	
en	mer	självklar	fråga.	Kruuse	anser	att	samhällsklimatet	förändrades	efter	Al	
Gores	film	En	obekväm	sanning	och	inställningen	till	miljöfrågor	blev	
annorlunda.	
”Företag	och	den	offentliga	sektorn	började	jobba	mot	mer	hållbarare	lösningar	
som	inte	har	så	stor	negativ	miljöpåverkan	och	ett	utvecklingsarbete	har	pågått	
sedan	dess”,	berättar	Annika	Kruuse.		
”Det	kändes	som	en	belöning	när	vi	startade	Biodivercity	och	att	det	var	så	
många	som	var	intresserade	av	att	utveckla	nya	gröna	lösningar,	det	hade	inte	
hänt	tio	år	tidigare”,	berättar	Kruuse.	
	
Dock	har	andra	frågor	inom	stadsutvecklingen	tagit	över	mer	såsom	sociala	
frågor,	segregation	och	skolor.	
”Det	har	släppts	lite	på	miljön	för	att	det	har	varit	högt	prioriterat	länge	och	
tyvärr	kan	inte	involverade	hålla	två	bollar	i	luften	samtidigt”,	berättar	Kruuse.	
	
Annika	Kruuse	påpekar	att	det	skulle	finnas	mer	stöd	i	lagen	för	gröna	lösningar.	
”Ändringen	i	plan-	och	bygglagen	som	skedde	i	årsskiftet	till	2015	minskade	
kommunens	möjligheter	att	ställa	krav	på	byggherrar	att	bygga	med	gröna	
lösningar.	Det	underlättade	inte	till	ett	hållbarare	samhälle,	berättar	Kruuse.	
Byggbranschen	tyckte	att	om	bostadsbyggandet	skulle	öka	så	behövdes	det	
mindre	krav	från	kommunen	som	saktar	ner	och	förhindrar	bygget.	
”Men	detta	är	inte	sant	för	på	många	orter	runtom	Malmö	finns	det	hur	många	
färdiga	planer	som	helst	som	byggbranschen	har	avvaktat	med	att	bygga	tills	
dom	kan	få	ut	bästa	möjliga	bästa	vinst”,	berättar	Kruuse.	
Det	blir	en	konflikt	mellan	att	skynda	på	processen	och	behålla	kvalitén	hos	
byggnader.	
”Vi	måste	kunna	bygga	mer	bostäder	utan	att	släppa	på	de	långsiktiga	
miljökraven”,	berättar	Kruuse.		
	
Hon	påpekar	även	att	det	är	lättare	att	införa	gröna	lösningar	i	och	med	
nybyggnationer	än	i	den	befintliga	staden.	
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”95	%	av	projekten	med	gröna	lösningar	handlar	om	nybyggnation.	De	är	lättare	
att	investera	i	gröna	lösningar	i	nybyggnation	för	då	ska	ändå	byggnaden	
utformas”,	berättar	Kruuse.		
Men	det	behövs	mer	projektering	för	den	befintliga	staden	också	menar	Kruuse.	
Kruuse	tror	att	den	befintliga	staden	inte	har	samma	ekonomiska	förutsättningar	
eller	initiativ	som	vid	i	nyexploatering.	
”Vi	hoppas	att	våra	projekt	fungerar	lite	som	tester	och	att	de	förhoppningsvis	
ska	kunna	generera	billigare	och	bättre	gröna	lösningar	i	framtiden	så	att	lättare	
kan	appliceras	i	den	befintliga	staden”,	berättar	Kruuse.	
Att	göra	städerna	grönare	är	bokstavligen	på	tapeten.	
”Projekt	som	ritas	upp	idag	innehåller	nästan	alltid	någon	typ	av	grön	lösning”,	
berättar	Annika	Kruuse.		
Hon	menar	att	när	fler	lösningar	har	testats	så	kommer	det	bli	lättare	för	andra	
att	bygga.		
	
”En	kunskapshöjning	behövs	om	att	det	gröna	är	inte	bara	för	pynt	utan	det	
uppfyller	måna	viktiga	funktioner	såsom	alla	ekosystemtjänster”,	berättar	
Kruuse.	
	När	allmänheten	börjar	få	upp	ögonen	och	vinsterna	med	gröna	lösningar	så	
tror	Kruuse	att	berörda	kommer	vara	mycket	mer	benägna	att	investera	i	gröna	
lösningar.	Kunskap	är	en	nyckel	för	att	kunna	få	gröna	väggar	på	banan	på	allvar.	
”Det	krävs	allmänt	nya	innovativa	gröna	lösningar	till	marknaden	och	framförallt	
till	den	urbana	stadskärnan.	Dels	för	att	öka	den	biologiska	mångfalden	och	
tillgängligheten	i	städerna	och	för	att	gå	mot	ett	miljövänligare	samhälle.	Gröna	
väggar	och	gröna	tak	är	exempel	på	sådana	lösningar”,	berättar	Annika	Kruuse.		
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Sammanfattning	av	intervju	med	Alfred	Nerhagen	från	Stadsbyggnads-
kontoret	i	Helsingborg,	utförd	26	november	2015	
	
Alfred	Nerhagen	är	landskapsarkitekt	på	stadsbyggnadskontoret	i	Helsingborg	
och	har	varit	projektledare	för	två	av	de	tre	levande	väggar	som	finns	centralt	i	
staden.		
	
Pumphuset	på	Sundstorget	var	den	första	levande	väggen	som	sattes	upp	i	
Helsingborg	och	som	färdigställdes	i	augusti	2013.	Initiativet	kom	från	politiskt	
håll	runt	år	2012	innan	valtider	då	viljan	om	att	driva	nya	projekt	var	stor.	”Inför	
ett	val	vill	politiker	alltid	göra	ett	stort	avtryck	och	året	innan	ett	val	är	det	
extremt	mycket	att	göra,	två	år	innan	också.	Det	ökar	lavinartat	för	alla	
tjänstemän	på	alla	fronter.”,	berättar	Nerhagen.	”Politikerna	i	det	här	fallet	var	
väldigt	modiga	att	våga	göra	det.	Tekniken	som	sådan	var	inte	särskilt	beprövad	i	
Sverige.	Man	hade	testat	det	i	vissa	sammanhang	men	det	var	inte	särskilt	
utvärderat	eller	så	och	de	försök	man	hade	gjort	hade	oftast	inte	funkat.	
Klimatmässigt	så	fanns	det	i	Danmark	inga	väggar	alls,	vad	vi	kunde	hitta.	I	Norge	
fanns	det	två	väggar	och	i	övrigt	fanns	det	något	i	Schweiz	men	det	är	ett	annat	
sorts	klimat,	i	Österrike	samma	sak.	I	Kanada	och	USA	hittade	vi,	men	det	var	svårt	
att	få	tag	information	om	det.	Så	det	var	jättesvårt	att	hitta	information.”	
fortsätter	Nerhagen.		
	
Efter	en	resa	till	London,	där	ett	femtiotal	politiker	och	tjänstemän	från	
kommunen	studerade	gröna	tak	och	gröna	väggar,	blev	det	en	väldig	kraft	i	
frågan	om	att	testa	installera	en	grön	vägg	centralt	i	Helsingborg.	Det	fanns	ett	
väldigt	driv	och	strax	innan	jul	år	2012	sattes	en	projektgrupp	till	där	Alfred	
Nerhagen	blev	utsedd	som	projektledare	med	målet	att	få	klart	väggen	i	slutet	av	
maj	2013,	innan	valet	nästkommande	höst.	Nerhagen	beskriver	det	som	ett	svårt	
projekt	att	ta	sig	an.	”Det	går	inte	att	ta	en	kurs	i	gröna	väggar	i	Sverige.	Det	går	
inte	att	läsa	någon	svensk	litteratur	på	området	och	det	är	väldigt	svårt	att	få	tag	
på	något	utländskt,	nu	börjar	det	komma	men	det	var	väldigt	svårt	då	att	få	tag	på	
någon	som	berättar	om	olika	system	och	har	utvärderat	vilket	system	som	
fungerar	och	hur	det	fungerar	i	ett	såhär	kallt	klimat	och	så	vidare,	det	fanns	
ingenting	i	princip.”,	berättar	Nerhagen.		
	
Ett	ytterligare	studiebesök	gjordes	till	London,	med	några	tjänstemän	inom	
kommunen,	där	de	tittade	närmare	på	vilka	företag	och	olika	typer	av	väggar	
som	fanns	på	marknaden.	Studiegruppen	fastnade	för	en	typ	av	modulsystem	
som	inte	innehåller	jord	utan	bara	konstbevattning,	eller	hydroponik	som	det	
också	kallas,	och	valde	att	satsa	på	det.	Ett	lite	dyrare	system	jämfört	med	andra	
men	det	ansågs	passa	bäst	för	projektet	samt	att	systemet	visat	bra	resultat	i	
London.	Tillverkare	valdes	i	ett	senare	skede.		
	
Projektgruppen	bestod	av	två	projektledare,	Nerhagen	som	landskapsarkitekt	
och	en	projektledare	inom	ekonomi	och	bygg.	Övriga	inblandade	var	en	
stadsträdgårdsmästare	och	folk	från	driftsorganisationen.	Driftorganisationen	
ansvarade	för	beställning	av	underhållsentreprenör.		
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”Inledningsvis	när	frågan	kom	upp,	vad	kostar	en	vägg,	vad	kostar	det	att	
underhålla	väggen,	det	hade	vi	ingen	aning	om.	Det	fanns	inga	siffror	på	det,	det	
var	väldigt	svårt	att	uppskatta	så	vi	fick	en	rätt	så	rejäl	tilltagen	budget	för	själva	
projektet.”,	berättar	Nerhagen.	Farhågor	fanns	för	vad	driften	skulle	kosta,	men	
utfallet	blev	en	mycket	billigare	och	enklare	drift	än	vad	de	hade	räknat	med.	Om	
driften	hade	blivit	dyrare	hade	det	kanske	skapat	oro	i	leden,	menar	Nerhagen.		
	
Projektteamet	kontaktade	projekt	i	Norge	och	England	för	att	få	mer	kunskap	om	
systemet.	Projekten	i	England	vara	svåra	att	översätta	till	svenskt	klimat.	
Projektet	i	Norge	hade	gjorts	bara	året	innan	men	där	hade	cirka	femtio	procent	
av	växterna	dött	första	vintern.	”Den	vintern	var	det	en	sådan	riktig	vargavinter	
och	det	har	ju	inte	haft	sen	dess,	vi	har	haft	två	milda	vintrar	här	i	Helsingborg	så	
hittills	har	vi	ju	klarat	oss	men	man	kan	tänka	sig	om	det	blir	riktigt	kallt	att	risken	
är	stor	att	många	av	växterna	dör.”,	förklarar	Nerhagen.		
	
Väggen	valdes	att	placeras	centralt	för	väcka	uppmärksamhet	och	lågt	för	att	folk	
skulle	kunna	komma	åt	och	röra	växterna.	När	byggnad	valts,	ett	pumphus	i	
betong,	analyserades	placeringen	av	projektteamet.	Byggnaden	ligger	i	norrläge,	
nära	havet	och	med	mycket	blåst.	Att	den	ligger	i	marknivå	ökar	även	risken	för	
skadegörelse.	Projektet	sågs	därför	som	ett	högriskprojekt,	men	kommunen	
valde	att	satsa	ändå	och	trodde	på	projektteamet,	trots	att	de	inte	hade	någon	
tidigare	kunskap	om	levande	väggar.	Som	ett	första	projekt	och	med	en	central	
placering	kände	projektteamet	en	stor	press	att	få	väggen	att	överleva,	berättar	
Nerhagen.		
	
En	mycket	viktig	del	i	planeringsprocessen	är	kommunikationen.	”Det	är	viktigt	
att	det	finns	en	tydlig	länk	mellan	de	som	bygger	väggen	och	de	som	sköter	väggen.	
I	vårt	fall	är	det	driftföretaget	Ambius	som	både	har	stått	som	huvudman	för	
byggandet	och	som	idag	sköter	väggen.	Så	det	ligger	i	deras	intresse	att	den	ser	bra	
ut	för	att	de	ska	kunna	bygga	fler	väggar	och	sköta	dem.	Och	det	är	ett	väldigt	bra	
koncept	i	det	här	fallet	för	att	det	är	så	riskfyllt,	funkar	inte	pumpen	eller	något	
annat	så	dör	väggen	fort	och	det	måste	vara	någon	som	tar	ansvar	för	det	och	inte	
skyller	på	någon	annan.”,	förklarar	Nerhagen.		
	
Efter	att	teknik	och	växtval	var	bestämt	skrevs	ett	förfrågningsunderlag	som	
skickades	ut	för	upphandling.	Trots	att	många	tittade	på	det	var	det	inget	företag	
som	lämnade	anbud.	Nerhagen	tror	att	det	kan	dels	ha	berott	på	att	anbudstiden	
var	kort	på	grund	pressad	projekttid	men	också	för	att	dem	ställde	krav	på	att	
använda	en	viss	teknik.	Men	då	de	inte	fick	in	några	svar	fick	processen	göras	
om,	där	de	istället	riktade	in	sig	på	tre	stycken	företag	direkt	som	arbetade	med	
modulsystem.	Av	dessa	tre	var	de	två	som	lämnade	anbud,	där	Ambius	var	det	
företag	som	var	billigast	och	valet	föll	därför	på	dem.	Projekttiden	flyttades	i	och	
med	detta	fram	till	augusti	istället	för	maj.		
	
Grönska	bidrar	med	många	positiva	effekter	till	stadsmiljön	men	ur	ett	
helhetsperspektiv	är	systemet	det	använder	sig	av	inte	en	hållbar	miljölösning,	
enligt	Nerhagen.	”Den	största	nackdelen	med	en	grön	vägg,	åtminstone	de	som	jag	
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har	sett	hittills,	är	att	det	helt	enkelt	ger	ett	för	stort	fotavtryck.	På	ett	sätt	är	det	
mot	naturen	att	odla	på	höjden,	då	du	måste	ha	ett	pumpsystem	för	att	få	det	att	
funka.	Kan	du	göra	en	grön	vägg	som	slipper	pumpsystem,	precis	som	ett	grönt	tak,	
så	skulle	du	tjäna	fantastiskt	mycket	på	det.	”,	säger	Nerhagen.	Ingen	utvärdering	
har	gjorts	av	ett	miljömässigt	fotavtryck	för	projektet	men	det	finns	många	
aspekter	att	påpeka.	Det	är	en	mekanisk	lösning	som	är	beroende	av	fungerande	
teknik,	el	och	skötsel.	Tillverkning	och	transport	av	väggen	kräver	mycket	energi.	
Det	finns	förvisso	olika	system	som	har	olika	pris	men	jämfört	med	plantering	av	
träd	eller	horisontell	grönska	på	tak	kväver	systemet	mycket	fler	resurser,	enligt	
Nerhagen.	”Och	vad	gör	du	när	du	blir	trött	på	systemet	och	vill	byta	ut	det,	kan	du	
återvinna	dem	här	produkterna	eller	måste	du	bara	slänga	dem?	Sådana	saker	
tycker	jag	också	är	viktigt,	det	här	fotavtryckstänket.”,	förklarar	Nerhagen.		
	
Men	vad	den	däremot	en	levande	vägg	kan	bidra	med	är	att	mjuka	upp	staden.	
Nerhagen	ser	det	som	bra	lösning	för	att	integrera	grönska	i	stadsmiljö	där	
hårdgjord	yta	dominerar.	Placeringen	på	Sundstorget	valdes	bland	annat	för	att	
området	är	kritiserat	för	att	ha	för	lite	grönska.	Ett	parkeringshus	ligger	under	
torget	vilket	inte	möjliggör	att	exempelvis	plantering	av	träd	där	och	då	var	en	
levande	vägg	ett	bra	alternativt	för	att	öka	grönska	i	området.	Väggen	skapar	
även	en	häftig	effekt	och	jämfört	med	en	horisontell	plantering	syns	växterna	
tydligare	och	mönster	kan	framträda,	menar	Nerhagen.			
	
Ambius	som	ansvarar	för	underhållet	av	de	tre	väggarna	i	Helsingborg	är	ett	
driftföretag	i	Sverige	med	teknik	från	Holland,	bestående	av	två	
underleverantörer	där	ena	ansvar	för	tekniksystemet	och	den	andra	för	
växterna.	Pumphuset	i	Helsingborg	var	Ambius	första	levande	vägg	utomhus.	I	
början	var	förtaget	inte	säkra	på	hur	mycket	de	skulle	lägga	på	underhållet	utan	
det	har	dem	lärt	sig	med	tiden	men	de	har	även	fått	indikationer	från	deras	
holländska	underleverantör	hur	mycket	skötsel	som	kan	krävas.	Eftersom	
väggen	är	placerad	centralt	och	i	ögonhöjd	för	beskådaren,	är	kraven	hårda	kring	
hur	mycket	ogräs	eller	döda	plantor	det	får	finnas.	Nerhagen	berättar	att	väggen	
har	haft	mer	ogräs	än	väntat.		
	
Underhållet	skiljer	sig	med	årstid.	Under	sommar	och	vår	kontrolleras	väggen	
var	fjortonde	dag	och	under	vinterhalvåret	sker	kontroller	cirka	en	gång	i	
månaden.	Klippning	sker	en	gång	per	år.	Eftersom	växterna	växer	olika	måste	
varje	enskild	växt	underhållas	olika,	något	driftansvariga	har	lärt	sig	med	tiden.	
Vid	kontrollerna	rensas	väggen	på	ogräs	och	fula	blad,	fuktmängden	i	jorden	
kontrolleras,	tekniken	ses	över	så	allt	fungerar	som	det	ska	och	eventuella	
plantbyten	görs.	I	väggen	finns	sensorer	som	känner	av	temperatur	och	fukt	för	
att	kunna	ha	koll	på	väggen	dygnet	runt.	Sensorerna	är	viktiga	för	att	hålla	
systemet	vid	liv	och	de	känner	av	när	bevattning	behövs	eller	om	något	går	
sönder	och	det	är	direktkopplad	till	ett	larmsystem.	Vid	systemproblem	skickas	
larm	till	Ambius	och	till	underleverantören	i	Holland.	Företaget	i	Holland	loggar	
och	övervakar	samtliga	väggar	de	har	byggt.	Det	gör	det	möjligt	att	få	ut	statiskt	
över	sköteselbehovet,	tillexempel	hur	mycket	vatten	som	har	gått	åt	eller	hur	
temperaturen	har	differerat,	siffror	som	Nerhagen	har	använt	sig	av	vid	sina	
presentationer	om	väggen.		
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Men	det	finns	brister	med	sensorerna.	En	brist	är	att	sensorerna	endast	kan	
känna	av	lokalt	hur	väggen	mår.	Vattnet	distribueras	inte	ut	helt	jämnt	över	
väggen,	vilket	gör	att	växterna	kan	må	olika	bra.	Han	berättar	om	att	han	en	dag	
passerade	en	av	de	gröna	väggarna,	den	senast	byggda	som	ligger	placerad	
under	tak	i	Knutpunktenhuset,	och	upptäckte	att	den	var	väldigt	vissen	och	torr.	
Då	visade	sig	att	indikatorn	var	ur	funktion	och	pumpen	hade	slutat	fungera.	
”Man	märker	hur	extremt	viktigt	det	är	att	den	typen	av	grejer	fungerar	även	om	
de	är	ute	och	kontrollerar	var	fjortonde	dag,	men	på	fjorton	dagar	så	hinner	en	
växtvägg	i	princip	dö	om	inte	den	får	vatten.	Särskilt	om	det	är	varmt	ute,	nu	var	
det	som	tur	var	höst.”,	förklarar	Nerhagen.	Placeringen	av	denna	vägg	är	något	
Nerhagen	har	varit	kritisk	kring	från	början,	dels	för	att	den	är	helt	under	tak	så	
den	får	inget	solljus	utan	endast	konstbelysning	samt	att	just	den	passagen	är	
väldigt	blåsig	med	vindar	från	havet	som	kan	bränna	och	torka	ut	växterna.		
	
Hinder	under	projektets	gång	var	både	kunskapsbristen	och	den	korta	
projekttiden.	En	annan	svårighet	var	brist	i	kommunikationen	med	
underleverantörerna	från	Holland.	Kommunikationen	bestod	till	största	del	av	
mailkontakt	vilket	fördröjde	informationshantering	och	beslut.	Då	projekttiden	
var	pressad	blev	detta	ett	stort	problem,	en	rakare	dialog	som	inte	går	över	
landsgränserna	hade	önskats	från	Nerhagen	sida.	Ett	återkommande	problem	
som	inte	var	förutsett	från	projektstart	var	strömavbrott	i	pumphuset.	Under	ett	
års	tid	skedde	fyra	strömavbrott.	Systemet	har	då	larmat	direkt	att	
pumpsystemet	var	ur	funktion.		
	
En	framgångsfaktor	har	varit	att	ha	ett	driftföretag	som	värnar	både	om	
byggnationen	och	underhållet.	Sensorerna	med	larmsystem	är	också	en	viktig	
del	för	att	hålla	väggen	levande.	En	annan	framgångsfaktor	har	varit	att	förodla	
växterna	i	8-10	veckor	i	växthus	innan	installation	för	att	göra	växterna	starkare.	
Ju	senare	man	installerar	växterna	på	året	ju	viktigare	är	det	att	växterna	har	fått	
tid	att	växa	till	sig	inomhus,	menar	Nerhagen.		
	
Att	göra	rätt	växtval	har	stor	betydelse,	vilket	är	något	som	Nerhagen	och	hans	
projektteam	har	måsta	experimentera	fram,	hur	växter	passar	ihop	och	hur	det	
trivs	i	ett	skandinaviskt	klimat.	Nerhagen	tog	fram	en	lista	på	växter	som	de	
trodde	på	och	stämde	av	med	det	med	underleverantören	från	Holland.	
Utgångspunkten	var	att	växterna	ska	klara	det	skandinaviska	klimatet.	”Det	som	
är	väsentligt,	särskilt	i	det	läge	vi	har,	är	hur	mycket	vind	och	kyla	växterna	klarar	
och	även	hur	grön	den	kommer	att	vara	på	vintern.	Målsättningen	var	att	
övervägande	delen	skulle	vara	av	vintergröna	växter.	Hur	växterna	fungerar	ihop	
är	också	viktigt,	för	väljer	du	växter	med	olika	typer	av	näringsbehov	så	kommer	
dem	inte	att	funka	ihop	för	att	det	är	väldigt	svårt	att	fixa	en	vägg	som	skickar	ut	
olika	näring	till	olika	växter.	Det	är	ett	pusslande	det	där,	men	så	är	det	i	alla	
sammanhang	när	man	gör	en	rabatt.”,	berättar	Nerhagen.		
				
	
Pumphuset	är	klätt	i	totalt	3000	plantor	och	21	olika	arter,	där	varje	modul	
innehåller	trettio	växter.	Första	året	var	det	endast	en	växtsort	behövde	bytas	ut	
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under	första	året	på	grund	av	mjöldagg.	Under	år	två	märkte	man	att	det	var	
vissa	av	växterna	som	inte	hade	varit	så	bra	första	året	som	hade	blivit	mycket	
bättre.	Och	växter	som	trivdes	första	året,	visade	sämre	resultat	andra	året.	Så	
etablering	av	växterna	har	också	betydelse.	Totalt	sett	har	växtbortfallet	legat	på	
5-6	%,	en	siffra	som	är	betydligt	lägre	än	vad	projektgruppen	förutspådde	från	
början.	Även	skadegörelse	av	väggen	har	varit	betydligt	lägre	än	väntat.	Det	har	
hänt	att	folk	har	tagit	plantor,	men	i	mindre	omfattning	i	jämförelse	med	
traditionella	rabatter	i	området,	enligt	Nerhagen.		
	
Eftersom	väder	och	klimat	kan	skifta	från	år	till	år	är	det	svårt	att	säga	hur	
väggen	kommer	att	klara	sig	i	framtiden.	Till	exempel	så	har	det	två	vintrar	som	
pumphuset	funnits	har	varit	rätt	milda,	men	det	är	svårt	att	säga	hur	väggen	
skulle	klara	en	riktigt	kall	vinter.	Ett	annat	framtida	problem	som	kan	uppstå	är	
kalkbildning	i	bevattningsrören.	Det	är	inget	som	har	hänt	ännu,	men	
lösningsförslag	till	detta	håller	på	att	utredas.		
	
En	viktig	aspekt	för	att	klara	den	skandinaviska	vintern	är	bevattningssystemet.	I	
de	tre	projekten	i	Helsingborg	har	ett	automatiskt	bevattningssystem	som	blåser	
ut	vattnet	ur	systemet	vid	låga	temperaturer,	från	fyra	grader	och	nedåt.	Annars	
finns	det	risk	för	insprängning.		Tillföring	av	näring	skiljer	sig	också	vid	årstider.	
Vid	höst	minskas	näringen	då	växterna	ska	förberedas	för	vila,	för	att	likna	det	
naturliga	växtlivet.	En	annan	viktigt	vinteraspekt	som	man	bör	tänka	på	är	att	
solens	strålar	kan	vara	väldigt	starka	och	bränna	bladen	om	det	är	vintergröna	
växter	och	särskilt	då	om	man	har	väggen	mot	öster	och	söder.	
	
Installationen	gick	mycket	snabbare	än	väntat.	Holländska	
underentreprenörerna	hade	ansvar	för	installationen	av	väggen	och	Ambius	var	
närvarande	för	att	lära	sig.	Rostfria	reglar	sattes	upp	på	den	runda	
betongfasaden	och	på	dessa	spändes	sedan	tygkasetterna	på.	Installationen	tog	
sammanlagt	tre	dagar,	men	hade	kunnat	gå	mycket	fortare	enligt	Nerhagen.	
Dagarna	bjöd	på	spöregn	vilket	fördröjde	processen	och	eftersom	kommunen	
ville	att	installationen	skulle	ske	samtidigt	som	pressvisningen	stressade	man	
därför	inte	med	uppsättningen	av	väggen.	Idag	tror	Nerhagen	att	Ambius	sköter	
installationen	själva.	
	
En	sak	som	ligger	lite	utanför	tekniken	och	processen	är	vår	acceptans	av	vissna	
växter	eller	att	det	finns	hål	i	en	plantering.	Nerhagen	menar	att	det	är	en	viktig	
del	för	framtida	utveckling,	att	låta	väggen	få	leva	naturligt	och	ändras	med	
årstiden.	Att	göra	gröna	väggar	som	ständigt	ska	vara	gröna	året	om	är	inte	
hållbart	i	längden.	”Då	sätter	man	den	standarden	och	förväntar	inte	sig	inte	en	
vägg	som	vissnar	på	vintern	och	blir	grön	på	sommaren.	Man	hamnar	i	fållan	där	
väggen	blir	en	högskötselvägg	och	som	då	får	ett	större	fotavtryck	än	en	vägg	som	
faktiskt	följer	årstiden”,	fortsätter	Nerhagen.		
	
Nerhagen	ser	främsta	anledningen	att	installera	gröna	väggar	i	stadsmiljö	idag	är	
för	att	uppmärksamma	andra	att	man	jobbar	med	gröna	lösningar.	”Men	att	göra	
väggar	i	stor	skala	med	dagens	teknik	tror	jag	inte	är	hållbart	idag.	Dels	måste	vi	
komma	ner	i	pris	men	också	att	systemet	måste	ge	ett	mindre	fotavtryck.”,	menar	
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Nerhagen.	Han	tror	att	utvecklingen	av	levande	väggar	kommer	gå	framåt	och	att	
i	framtiden	kommer	utnyttjandet	av	regnvattnet	vara	en	teknik	som	minskar	
behovet	av	konstbevattning.	Flyttbara	väggar	är	en	annan	idé	han	tror	har	stor	
potential	i	framtiden.		
	
Helsingborg	har	nu	tre	väggar	installerade	i	centrum	och	processen	har	enligt	
Nerhagen	blivit	lättare	med	tiden	med	mer	kunskap	och	erfarenhet.	
Pumphusprojektet	generade	i	en	informationsfolder	som	är	tänkt	som	
inspiration	för	andra	som	är	intresserad	av	att	installera	en	levande	vägg.	Ett	
seminarium	anordnades	ett	år	efter	uppsättning	där	kunskapen	om	projektet	
sammanfattades,	där	cirka	130	personer	som	byggt	eller	utvärderat	gröna	
väggar	tidigare	deltog.	Det	är	ett	två	sätt	att	nå	ut	och	sprida	kunskap	och	
erfarenhet	vidare,	men	Nerhagen	tror	att	det	som	behövs	är	att	göra	
informationen	mer	lättillgänglig	i	form	av	en	hemsida	dit	intresserade	kan	vända	
sig	för	information	och	inspiration.		
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Sammanfattning	av	intervju	med	Kristina	Philipson	från	White,	Stockholm		
	
Utförd	den	27	november	
Kristina	Philipson	var	initiativtagande	till	framtagandet	av	en	levande	vägg	i	
samarbete	med	NCC	och	Butong	som	startade	2012.	Projektet	med	de	levande	
väggarna	började	med	att	en	kontorsbyggnad	skulle	utformas	av	White	i	centrala	
Stockholm.	
”Läget	talade	för	att	det	skulle	vara	toppen	med	en	stor	levande	fasad”,	berättar	
Philipson.		
White	insåg	snart	att	det	inte	fanns	något	system	av	levande	vägg	som	uppnådde	
deras	kriterier.		
”De	vertikala	trädgårdar	som	finns	idag	i	dels	Danmark	och	Sverige	är	väldigt	
underhållskrävande	och	lite	mer	som	vertikala	rabatter”,	berättar	Kristina	
Philipson.	Dessa	väggar	kanske	fungerar	i	liten	skala	men	White	skulle	designa	
en	vägg	som	var	100	x	25	meter	vägg.	White	vill	att	den	tänkta	levande	väggen	
ska	vara	mer	som	ett	stycke	vertikal	natur	som	skötte	sig	själv	och	förstärkte	de	
lokala	ekosystemtjänsterna.	
”I	naturen	finns	både	levande	och	vilande	växter	naturligt.	På	en	äng	kan	vi	se	
både	levande	och	döda	växter	vilket	vi	ville	tillämpa	med	vår	vägg”,	berättar	
Philipson.	
	
White	har	en	intern	forskningsavdelning	där	det	går	att	söka	pengar	för	att	driva	
utvecklingsprojekt	vid	sidan	om	det	vanliga	arbetet.	Philipson	valde	att	gå	vidare	
med	idén	av	levande	vägg	och	sökte	pengar.	Sammanlagt	har	två	faser	av	levande	
väggar	gjorts,	varav	den	andra	fasen	pågår	idag	och	är	under	utredning.		
”Projektet	är	ur	ett	experimentellt	syfte	med	det	långsiktiga	målet	att	ta	fram	en	
färdig	produkt	som	både	är	billig	i	inköp	och	drift	med	ideala	växter”,	berättar	
Kristina	Philipson.		
Vertikala	levande	väggar	idag	kräver	mycket	underhåll	och	målet	med	projektet	
blev	att	ta	fram	en	lösning	som	kräver	så	lite	underhåll	som	möjligt.	Vidare	ska	
modulerna	vara	jämförbara	med	en	vanlig	fasadskiva	i	enkelhet	och	prisklass.	
”Vi	upplever	inte	att	en	levande	vägg	bara	kan	bestå	av	växtmaterial	då	Sverige	
har	en	lång	vinter	och	växter	kommer	vissna.	Därför	ville	vi	designa	ett	system	
med	rastermaterial	som	låter	växterna	växa	igenom”,	berättar	Kristina	Philipson.	
	
Första	projektet	pågick	i	2,5	år	innan	väggarna	plockades	ner	och	en	ny	lösning	
började	skissas	på	som	var	en	vidareutveckling	av	första	modellen.	
”I	vårt	första	projekt	ville	vi	i	princip	bevisa	att	en	levande	vägg	med	växter	i	
Sverige	överlever”,	berättar	Philipson.		
Modulprototyperna	för	första	projektet	bestod	av	betong	och	togs	fram	i	
samarbete	med	företaget	Butong.	Resultatet	av	det	första	projektet	var	att	
växterna	växte	för	bra	och	att	väggen	blev	väldigt	vild.		
”När	växterna	växte	så	mycket	och	sedan	gick	i	viloläge	över	vintern	blev	ytan	
med	dött	material	lite	för	stort	för	ögat”,	berättar	Philipson.	
Slutsatsen	av	första	systemet	var	att	levande	väggar	absolut	fungerade	i	det	
svenska	klimatet	och	att	det	växte	en	aning	för	mycket.	White	valde	därför	att	
utforma	en	vägg	där	växterna	hade	lite	jobbigare	förutsättningar	än	tidigare.	
Detta	skulle	de	göra	med	ett	grundare	substrat	och	inte	vattna	på	lika	mycket	
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som	de	gjort	vid	första	projektet.	De	ville	även	testa	med	ett	annat	material	och	
annan	variant	i	format.	
	
I	andra	projektet	har	sammanlagt	tre	olika	modeller	i	lackerade	plåtkassetter	
tagits	fram	där	White	själva	har	stått	för	designen.	En	av	modellerna	består	av	
veckad	plåt,	där	idén	om	att	fånga	upp	regnvatten	finns.	Varje	modul	motsvarar	
en	våningshöjd	på	4	meter	och	med	en	bredd	på	1,2	meter	och	är	anpassat	att	
passa	till	den	framtida	kontorsbyggnaden	där	idén	om	att	utnyttja	denna	modul	
finns.	Vikten	ligger	på	60	kg/m3	och	varje	modul	väger	cirka	300	kg.	
Modultyperna	är	sammanlagt	tre	stycken	i	fas	två.	Två	är	av	plåtrastade	
kassetter	och	det	tredje	är	ett	system	med	blomlåda	och	klätterväxter	som	mer	
liknar	grön	fasad	än	levande	vägg	påpekar	Philipsson.	Samtliga	system	är	
försedda	med	en	droppslang	högst	upp.	Bevattningen	är	tänkt	att	användas	
endast	vid	dagar	med	höga	temperaturer	och	avsaknad	av	regn.	Substratdjupet	
minskades	från	10	cm	utifrån	det	första	projektet	till	5	cm.	Ett	förbättringsarbete	
kommer	att	göras	med	modulstorlekarna.	Tanken	är	att	när	denna	produkt	blir	
med	etablerad	på	marknaden	kommer	enheterna	att	vara	mindre	för	att	lättare	
kunna	hanteras	vid	montering	och	underhåll.	Modulerna	ska	enkelt	kunna	
plockas	ner	för	ominstallation	eller	reparation.	Målet	är	att	systemet	ska	vara	i	
princip	skötselfritt	där	systemet	istället	utnyttjar	regnvatten.	Livslängd	för	
systemet	är	inte	beräknad	men	Philipson	tänker	sig	att	det	är	plåten	som	
kommer	släppa	eller	rosta	och	ge	med	sig	först.		
”För	växternas	del	är	mer	tid	bara	en	positiv	sak”,	berättar	Philipson.	
Att	avgöra	priset	för	systemet	är	för	tidigt	än	menar	Philipson.	
”Priset	beror	väldigt	på	hur	stor	yta	som	ska	projekteras	och	materialet	Växter	
och	fröer	är	billiga.	Men	tanken	är	att	vårt	system	med	levande	vägg	ska	vara	
precis	lika	jämförbart	prismässigt	som	en	vanlig	fasadlösning”,	berättar	Kristina	
Philipson.		
	
Den	första	väggen	var	utrustad	med	ett	bevattningssystem	längst	upp,	som	
kontinuerligt	försedde	växtligheten	med	vatten	och	näringsämnen.	Ett	problem	
som	uppstod	var	att	näringsämnet	spreds	ojämnt	i	väggen,	där	de	översta	
växterna	lyckades	ta	åt	sig	mer	näringsämnen	än	växterna	längre	ner	vilket	
gjorde	ledde	till	att	växterna	växte	ojämnt.			
	
Philipsons	roll	i	projektet	som	byggnadsarkitekt	har	varit	att	tillsammans	med	
landskapsarkitekten	Erik	Kiltorp	att	jobba	fram	moduldesignen.	Aspekter	som	
studerades	var	hur	konstruktionen	skulle	fungera,	vilka	växter	som	skulle	
användas	och	vilken	substratblandning.	De	två	tillsammans	med	tre	stycken	från	
NCC	har	utgjort	projektgruppen	för	projektet.	Experthjälp	har	blivit	inkallad	vid	
behov,	som	till	exempel	byggare	och	plåtslagare	som	dels	har	varit	duktiga	på	
detaljritningar	och	materialval	och	rådgjort	vid	projektet.		
”Projektgruppen	har	inte	haft	några	direkt	tydliga	roller”,	berättar	Philipson.		
En	skiss	av	modulerna	skickades	sedan	till	NCC	som	ansvarade	för	att	beställa	
kassetterna	via	deras	byggavdelning	som	hade	kontakt	med	en	plåtslagare.	
Under	projektets	gång	har	projektgruppen	träffats	omkring	5	gånger.	Under	
dessa	möten	har	målsättning	och	finansiering	varit	i	fokus.	
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”Det	finns	många	bitar	att	diskutera	kring	projektet	än	bara	designen	som	
kanske	utgör	2	%	av	projekteringen”,	berättar	Philipson.	
Det	tog	cirka	ett	år	innan	projektet	tog	fart.	
”Båda	företagen	satsar	interna	medel	på	det	här	projektet	och	det	gäller	att	få	
rätt	människor	att	tro	på	sin	idé”,	berättar	Philipson.	
	
	
”Designprocessen	var	väldigt	kort	och	intensiv”,	berättar	Kristina	Philipson.	
De	började	med	en	idé	om	levande	väggar	till	kontorshuset	och	fortsatte	sedan	
att	diskutera	möjligheten	till	en	levande	vägg	med	den	utsedde	arkitekten	för	
projektet.	Måtten	från	modulerna	hämtades	från	kontorsbyggnaden	så	att	den	
levande	väggen	skulle	stämma	in	i	deras	fasadsystem.	
	
Ingen	i	projektgruppen	satt	på	så	mycket	kunskap	innan.	Philipson	har	tidigare	
jobbat	med	utvecklandet	av	innovativa	gröna	lösningar	för	staden	och	levande	
väggar	inomhus	men	aldrig	utomhus.	Vad	som	fick	Philipson	att	våga	satsa	var	
envisheten.	
”Första	steget	var	ren	frustration.	Vi	visste	vilken	produkt	vi	ville	ha	men	
tvingades	inse	att	den	inte	fanns	på	den	nuvarande	marknaden”,	berättar	
Philipson.	
Hon	ville	visa	att	det	är	möjligt	att	genomföra	ett	projekt	med	vertikal	grönska	i	
utomhusmiljö.		
	
En	omvärldsbevakning	gjordes	för	att	hitta	inspiration	till	deras	projekt,	något	
som	White	gör	ständigt.	Förutom	att	söka	inspiration	utomlands	så	deltog	
Kiltorp	i	seminariet	om	levande	väggar	i	Helsingborg.	Och	trots	att	det	inte	hittat	
någon	direkt	lösning	som	uppfyllde	deras	mål	och	krav	så	var	researcharbetet	till	
hjälp	ändå.	Filtfickor	var	ett	alternativ	som	valdes	bort	snabbt,	på	grund	av	att	
det	enligt	Philipson	icke	var	estetiskt	tilltalande	på	grund	av	själva	filten.		
”Jag	har	jobbat	med	filtfickor	tidigare	inomhus	men	är	tveksam	till	hur	det	skulle	
se	ut	utomhus	under	Sveriges	vinter	då	mycket	av	det	gröna	försvinner”,	berättar	
Philipson.	
	
Till	andra	projektet	hade	tydligare	ramar	byggts	upp.	Det	var	fastställt	att	
projektgruppen	ville	använda	sig	av	någon	konkret	mätmetod	till	variant	två	av	
levande	vägg.	SP,	Sveriges	tekniska	forskningsinstitut,	har	kopplats	in	för	att	
utvärdera	hur	den	fukten	påverkar	fasaden	med	mätinstrument	som	mäter	
temperatur	och	relativ	fuktighet	mellan	fasad	och	modul.	SP	utvärderar	även	
energieffektiviseringen	av	systemet.		
	
Första	viktiga	steget	i	processen	är	att	sätta	ett	tydligt	mål.		
”Finns	det	inget	tydligt	mål	är	det	svårt	att	be	om	pengar”,	berättar	Kristina	
Philipson.		
När	ett	tydligt	mål	har	formulerats	är	nästa	steg	finansiering.	Vilket	ekonomiskt	
stöd	som	erhålls	sätter	ramarna	för	hur	projektet	kan	utvecklas.	Ett	bra	
projektteam	är	en	tredje	viktigt	punkt	enligt	Philipson.	Att	ha	eldsjälar	i	teamet	
är	viktigt	för	att	få	projektet	att	gå	framåt.		
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”Det	behövs	folk,	eldsjälar,	som	verkligen	tycker	det	är	kul	och	brinner	för	
projektet.	Det	måste	finnas	ett	personligt	engagemang	för	att	frågan	ska	kunna	
drivas	framåt”,	berättar	Philipson.	
I	jämförelse	med	ett	vanligare	byggprojekt	så	var	teamet	mindre,	vilket	enligt	
Philipson	är	en	fördel	med	en	effektivare	beslutsfattning,	närmare	samarbete	
och	mindre	intressekonflikter.		
”Framgångsfaktorn	till	sådana	här	projekt	är	nog	just	ett	bra	och	tajt	
arbetsgrupp”,	påpekar	Kristina	Philipson.	
	
Väggen	har	installerats	på	NCC:s	kontorsbyggnad,	en	byggnad	som	man	planerar	
att	riva	runt	2018.	Den	vertikala	väggen	planeras	att	sitta	kvar	tills	rivningen	
sker.	Kristina	Philipson	och	Erik	Kiltorp	deltog	vid	monteringen	och	
installationen	av	systemen.	Monteringen	tog	runt	tre	dagar.		
Vid	mer	optimala	förhållanden	tror	Philipson	att	det	är	möjligt	att	installera	
väggen	på	en	dag	beroende	på	storlek.	Modulerna	är	först	liggande	på	plan	mark	
där	substrat	tillsattes	och	sedan	plantering	av	fröer	och	lite	mer	uppvuxna	
plantor	skedde.	Det	som	tog	längst	tid	att	utföra	var	att	blanda	substratet.	En	
mindre	variant	av	cementblandare	användes,	vilket	gjorde	att	blandningen	fick	
ske	i	många	omgångar.		
	
Efter	monteringen	upptäcktes	det	att	bevattningsslangen	i	mittersta	partiet	av	
väggen	inte	fungerade,	något	som	inte	gick	att	åtgärda	i	efterhand	vilket	gjort	att	
den	delen	av	väggen	inte	blivit	försedd	med	något	vatten	alls.	Trots	detta	har	
denna	del	av	väggen	växt	och	frodas	på	samma	sätt	som	övriga	väggen.	Ett	
resultat	som	Philipson	och	hennes	kollegor	ser	som	mycket	positivt,	vilket	då	
bevisar	att	det	är	stor	chans	att	väggen	kan	klarar	sig	utan	bevattningssystem.			
	
Växterna	i	modulerna	är	en	mix	av	ängsblommor	och	sedumplantor.	Kassetterna	
som	sitter	på	NCC:s	kontor	fylldes	med	fröer	och	några	färdiga	plantor.	Tanken	
är	att	när	denna	typ	av	modul	blir	mer	etablerad	på	marknaden	så	ska	
kassetterna	endast	ska	fyllas	med	fröer.	Det	gör	det	möjligt	för	modulerna	kan	
lagras	på	byggplatsen	i	flera	veckor	och	inte	börja	vattnas	förrän	efter	
installation.		
Substratet	är	en	blandning	av	pimpsten,	kokosfiber,	lergröneblad	samt	biokol.	
Pimpstenen	innehåller	lite	näringsämnen,	i	övrigt	tillförs	inga	extra	
näringsämnen.		
Meningen	är	att	systemet	ska	kunna	användas	på	stora	ytor	och	där	de	inte	går	
att	komma	åt	så	lätt.	
	
För	att	klara	vinterklimatet	har	lokala	tåliga	växter	använts,	med	tanken	att	
blommorna	kommer	att	ändra	utseende	vid	skiftande	årstider.	
”Vi	ser	på	vinteraspektfrågan	som	den	naturliga	marken.	Vi	vet	att	det	inte	
kommer	vara	fullständigt	grönt”,	berättar	Philipson.	
Dock	tror	hon	inte	att	det	finns	samma	risk	för	bottenfrysning	i	systemet	på	
grund	av	det	grunda	djupet	inför	vintern	men	det	återstå	att	se	till	våren	vad	som	
verkligen	kommer	hända.		
”Det	är	för	tidigt	än	att	avgöra	vad	vi	kan	förbättra	och	inte”,	påpekar	Philipson.	
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Däremot	tror	Philipson	att	det	går	att	utveckla	modulernas	mått	så	att	de	inte	
blir	lika	otympliga.	
”För	att	lyfta	upp	systemen	mot	fasaden	behövde	vi	kranbil	vilket	kanske	inte	är	
optimalt”,	berättar	Philipson.	
En	ambition	kan	vara	att	skapa	moduler	som	är	mindre	och	som	personal	lätt	
kan	plocka	ner	och	byta	ut	ifall	något	fel	uppstått	i	just	den	enheten.	Något	mer	
som	säkerligen	kan	förbättras	är	infästningsmetoderna	menar	Philipson.	Annars	
är	teamet	än	så	längde	nöjda	med	det	estetiska	utseendet.	
	
Underhållet	som	sker	idag	ses	mer	som	utvärdering	av	väggen	där	kunskap	
samlas	in	om	hur	väggen	sköter	sig	självt.	NCC	fotar	väggen	en	gång	i	veckan	för	
att	se	förändringarna	som	sker.	Vidare	kontrolleras	väggen	cirka	en	gång	i	
månaden	så	att	allt	fungerar	som	det	ska.		
I	dagsläget	är	det	svårt	att	säga	hur	stort	sköteselbehovet	för	väggen	kommer	att	
vara	vid	en	mer	etablerad	produkt	och	det	finns	ingen	underhållsplan	eller	
diskuterad	driftpersonal	då	väggen	fortfarande	är	i	utredande	syfte.		
”Meningen	är	att	systemet	ska	användas	på	stora	ytor	och	där	det	kanske	inte	är	
så	lätt	att	komma	åt”,	berättar	Philipson.	Hon	tror	även	att	en	framtida	
underhållsplan	kommer	att	bero	på	typ	av	byggnad	och	typ	av	fastighetsägare,	
men	att	det	är	viktigt	med	en	tydlig	skötselplan	för	att	få	väggen	att	överleva.		
	
Trimning	av	växterna	i	väggen	är	något	som	inte	diskuterats	men	något	som	
antagligen	kommer	bli	mer	aktuellt	till	sommaren	2016.	De	döda	växterna	i	
systemet	kan	skapa	en	brandrisk	som	måste	elimineras	menar	Philipson	men	det	
återstår	att	se	till	framtiden.	Ifall	det	skulle	behöva	trimmas	tänker	sig	Philipson	
en	trimning	per	år	och	ser	det	inte	som	något	större	skötselbehov.	
	
I	dagsläget	anser	Philipson	att	det	inte	finns	några	starka	incitament	kring	
miljöcertifieringssystemet	på	dagens	marknad	gällande	levande	väggar.	Hon	
jämför	utvecklingen	med	gröna	tak	som	idag	är	en	etablerad	produkt	på	
marknaden.		
”Stora	aktörer	måste	våga	för	att	få	utvecklingen	att	gå	framåt”,	berättar	
Philipson	och	det	tror	hon	gäller	generellt	med	utveckling.	
”När	stora	beställare	vågar	satsa	på	levande	väggar	kommer	det	ge	stor	effekt”,	
berättar	Kristina	Philipson.	Tid	behövs	för	att	skaffa	mer	kunskap	och	
incitament,	där	pilotprojekt	har	en	stor	betydelse.		
	
I	dagsläget	är	det	inte	speciellt	användbart	med	levande	väggar	för	poängsystem	
som	inräknas	i	miljöcertifieringen.	Från	vissa	vinklar	är	systemet	
kontraproduktivt,	vilket	också	sätter	stopp	för	byggherrar	att	våga	satsa.		
”Så	fort	det	finns	tydliga	incitament	för	miljön	börjar	det	hända	grejer	och	folk	
börjar	satsa	mer	och	använda	sig	av	spännande	lösningar”,	berättar	Philipson.	
När	miljöcertifieringssystemet	BREAM	används	för	att	tillgodoräkna	poäng	för	
levande	väggar	måste	det	i	dagens	poängsystem	räkna	med	alla	vertikala	ytor	på	
byggnaden	som	inte	är	gröna	vilket	gör	att	andelen	grönyta	blir	väldigt	liten	och	
ger	låg	poäng.		
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Kristina	Philipson	tror	absolut	att	vi	kommer	få	se	mer	gröna	väggar	i	Sverige	
men	att	det	kommer	ta	en	stund.		
”Tillsammans	kommer	alla	exempel	och	forskning	generera	bättre	lösningar.	Det	
behövs	mer	kunskap,	mer	incitament	och	pilotprojekt	med	entreprenörer	som	
vågar	testa	på	riktigt”,	berättar	Philipson.	
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Sammanfattning	av	intervju	med	Christina	Wastrell	och	Peter	Johansson	
från	Ambius,	ett	växtföretag	med	driftansvar,	utförd	26	november	2015			
	
	
Ambius	är	ett	serviceföretag	inom	växtinredning	som	på	senare	år	har	börjat	
arbeta	med	växtväggar	i	utomhusmiljö.	Första	projektet	genomfördes	i	
samarbete	med	Helsingborg	stad.	Wastrell	arbetar	som	produktansvarig	och	
Johansson	arbetar	som	tekniskt	ansvarig.		
	
Helsingborg	stad,	en	kund	hos	Ambius	sedan	tidigare,	skickade	en	
anbudsförfrågan	om	att	sätta	upp	en	växtvägg	i	centrala	Helsingborg	som	
Ambius	lämnade	anbud	på	och	vann.	Kunskap	om	växtväggar	fanns	inom	
företaget	innan	projektstart.	Ambius	med	sin	erfarenhet	av	
inomhusinstallationer	och	underleverantörerna	från	Holland	hade	lång	
erfarenhet	av	utomhusinstallationer.	Till	skillnad	från	en	inomhusinstallation	är	
främst	andra	typer	av	växter,	mer	teknisk	utrustning	och	klimatrelaterade	
faktorer	såsom	vind,	sol	och	temperatur	saker	som	måste	tas	hänsyn	till	vid	en	
utomhusvägg.	En	säljare	på	Ambius	ansvarade	för	kommunikationen	med	övriga	
aktörer	och	var	den	som	deltog	vid	möten.	Vid	planering	låg	fokus	på	växtval,	
placering	och	mönsterpassning.	Framtida	underhåll	och	drift	diskuterades	inte	
under	planering.	Underleverantörerna	ansvarar	för	leverans	av	produkt	och	
installation	samt	samråder	med	Ambius	och	kund	gällande	växtval.	Ambius	
ansvarar	för	underhållet	av	väggarna	och	tycker	att	samarbetet	mellan	dem	och	
leverantör	fungerar	bra.		
	
Utmaningar	generellt	i	planeringsstadiet	är	att	lösa	vattenavrinning,	
internetuppkoppling	och	tillgång	till	ett	låst	utrymme	för	förvaring	av	
bevattningskomponenter	och	teknisk	utrustning.	En	annan	utmaning	kan	vara	
vid	högre	placerade	väggar,	där	lyftkran	måste	hyras	in	och	omgivande	trafik	
måste	stängas	av	vid	installation	och	vid	eventuella	framtida	
underhållsaktiviteter.	Skadegörelse	förutspåddes	innan	uppsättning	som	en	stor	
utmaning	på	grund	av	planering	i	marknivå,	men	det	visade	sig	senare	vara	ett	
mindre	bekymmer	då	allmänheten	till	största	del	har	låtit	väggarna	vara	ifred.		
	
Väggar	med	mönsterdesign	anses	vara	en	aning	mer	svårskötta,	då	sektioner	av	
olika	arter	kan	växa	olika	mycket	och	kräver	på	så	sätt	mer	underhåll	för	att	
behålla	designen.	En	vägg	utan	direkt	mönster,	såsom	offentliga	toaletten	på	
Konsul	Olsson	plats,	anses	mer	lättskött	där	växter	kan	växa	mer	vilt	och	
omplantering	blir	med	flexibelt.	De	svagare	växterna	kan	även	skyddas	av	de	
mer	välvuxna	växterna	som	ett	lager	under	vintersäsong.		
	
Systemet	fungerar	generellt	mycket	bra,	där	tekniken	från	underleverantörerna	
känns	väl	inarbetat.	Något	som	skulle	kunna	utvecklas	är	mjukvaran,	enligt	
Johansson.	Systemet	är	under	utveckling	och	underleverantörerna	har	tagit	fram	
en	ny	och	mer	effektiv	teknisk	central	för	mindre	växtväggar.	Underleverantören	
arbetar	även	med	att	utveckla	en	mindre	vattenkrävande	produkt.		
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Hållbar	teknik	är	enligt	Wastrell	och	Johansson	ett	pålitligt	system	där	man	kan	
lita	på	sensorer	och	överföringar.	Växtvalet	har	också	betydelse,	där	det	gäller	att	
anpassa	växtvalet	utifrån	placering.	Detta	underlättar	för	att	kunna	ha	ett	
hållbart	underhåll.	Ambius	fokus	ligger	främst	på	tekniken	när	det	kommer	till	
hållbarhet.	Ett	omfattande	miljötänk	finns	hos	deras	underleverantörer,	som	
ständigt	arbetar	med	att	utveckla	deras	produkter	till	att	vara	så	hållbara	som	
möjligt.	Tillexempel	använder	de	sig	av	återvunnet	material.	Några	uppgifter	om	
beräknad	livslängd	finns	inte	att	tillgå.		
	
Efter	tre	genomförda	projekt,	plus	ytterligare	ett	projekt	i	Danmark,	känner	
företaget	att	erfarenheten	har	bidragit	till	ett	mer	effektivt	planeringsarbete,	där	
det	vet	vad	som	fungerar	och	inte.		
	
Projektet	i	Danmark	är	betydligt	större	än	tidigare	projekt,	med	sina	1300	m2.	
Bevattningssystemet	ser	annorlunda	ut,	där	en	tank	samlar	upp	dagvatten	som	
huvudsakligen	används	vid	bevattning.	Konstbevattning	används	endast	vid	
behov.		
	
Skötselbehovet	styrs	utifrån	kundens	önskemål,	vilket	kan	skilja	sig	mycket	
beroende	på	projekt.	Driftkostnad	är	därför	svår	att	uppskatta	då	storlek,	
placering,	växtval	och	annat	direkt	påverkar.			
	
Ett	bra	intervall	på	service	är	var	fjortonde	dag,	där	främst	bevattning	och	näring	
kontrolleras	av	en	drifttekniker.	En	daglig	övervakning	av	väggen	sker	med	hjälp	
av	sensorer.	Två	gånger	om	året,	vid	höst	och	vår,	utförs	en	ordentlig	tillsyn	av	
ett	team	på	2-3	personer	där	omplantering,	klippning	och	större	aktiviteter	
genomförs.	Johansson	är	en	av	dem	i	teamet.	Klippning	under	höst	är	inte	lika	
omfattande,	då	övervuxna	växter	kan	fungera	som	ett	skyddande	lager	under	
vintertid.		
	
En	utmaning	är	växternas	överlevnad	under	vintern.	Två	mildra	vintrar	har	
passerat,	men	vintern	detta	år	har	varit	kallare	och	det	återstår	att	se	till	våren	
hur	växterna	klarat	sig.		
	
Wastrell	och	Johansson	tror	främst	att	avsaknaden	av	levande	väggar	i	Sverige	
beror	på	kunskapsbrist	och	att	det	är	ett	så	pass	nytt	koncept.	För	att	öka	
växtväggars	närvarande	i	urbana	miljöer	behöver	information	spridas	runt	till	
kommun,	byggföretag	och	arkitekter	om	teknikens	fördelar	och	bidragande	till	
den	urbana	miljön.	De	båda	ser	ljust	på	framtiden	och	tror	att	växtväggar	
kommer	att	utvecklas	och	vara	ett	mer	självklart	inslag	i	den	urbana	miljön	
framöver.		
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Observation av levande väggar i Helsingborg och Göteborg  
Observation utförd av Johanna Andersson och Malin Simu  
 

Filtduksystem Göteborg, 24-10-2015 

Ett flitdukssystem av typen lätt skärmfasad har observerats i Göteborg. Anläggningen 
är uppförd av Vasakronan i samarbete med landskapsdesignern Daniel Bell och är 
placerad centralt i ett shoppingområde vid korsningen mellan Kyrkogatan och 
Fredsgatan. Estetiskt skapar väggen kontrast mot de hårdgjorda ytorna. Väggen är 
placerad på hög höjd och är inte möjlig att känna på. Växterna är placerade i mönster, 
vilket skapar fin estetik. Väggen frodas fint, inga vissna växter eller hål i plantering 
observeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levande vägg vid korsningen mellan Kyrkogatan och 
Fredsgatan, Göteborg (Andersson & Simu, 2015). 
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Maskinskriven text
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Modulsystem Helsingborg, 26-11-2015 

Tre väggar i Helsingborg med samma sorts teknik, modulsystem av typen lådor, har 
observerats. Anläggningarna är placerade på ett pumphus på Sundstorget, på en 
offentlig toalett på Konsul Olssons plats och i en passage under tak nära 
centralstationen. Väggarna är uppförda av Helsingborg stad i samarbete med 
serviceföretaget Ambius. Anläggningarna är trots höst gröna och sticker ut från den 
annars gråa miljön, där övriga träd tappat sin grönska. Väggarna frodas fint, det gäller 
särskilt pumphuset och toaletten. På toalettbyggnaden observerades skillnad i 
växtlighet beroende på väderstreck, där söder och väst var mer välbevuxna. Insekter 
hade bosatt sig väggarna, smultron fanns fortfarande att plocka på toalettbyggnaden. 
Pumphuset och passagväggen har växter placerade i mönster, vilket skapar en fin 
estetik särskilt tydligt för pumphuset. 

Offentlig toalett på Konsul Olssons plats, Helsingborg (Andersson & Simu, 2015) 
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Anläggningen i passage är placerad under tak. 
Väggen är mer glesbevuxen jämfört med de 
andra två väggarna, växtmönstret var svårt att 
utläsa på grund av hål i plantering. Samtliga 
modulsystem hade hål i plantering. Nertill 
finns en ränna som samlar upp överflödigt 
vatten, där fimpar och annat småskräp har 
kastats. Lite skräp hittades även i 
pumphusväggen.   

 

 

 

 

 

 

Bevattningssystemet till pumphuset observerades. Det är helautomatiskt system 
bestående av en skåpcentral med all teknisk utrustning med tillhörande sensorer som 
känner av temperatur och fukt och är kopplat till larmsystem. Nedanför skåpcentralen 
står en vattenpump och näringsbehållare sammankopplad med datasystemet som 
förser väggen med vatten och näring.  

 

 

Levande vägg i passage under tak 
nära centralstationen, Helsingborg 
(Andersson & Simu, 2015) 

Skåpcentral, Pumphuset Helsingborg 
(Andersson & Simu, 2015)  

Vattenpump och näringsbehållare, 
Pumphuset Helsingborg (Andersson & 
Simu, 2015)  
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INFORMATION	
Ange	Adress	för	den	levande	väggen.	
Ange	Byggherre	och	kontaktuppgifter.	
Ange	Arkitekt	och	kontaktuppgifter.	
Ange	Leverantör	och	kontaktuppgifter.	
Ange	Driftansvarig	och	kontaktuppgifter.	
	

MÅLBESKRIVNING		
Kort	beskrivning	av	projekt	som	underhållsplanen	är	gällande	och	aktuell	för.	
Beskriv	vilken	systemlösning	som	används,	karaktär	och	grova	drag.	
	
Målbeskrivning	med	projekt,	vad	är	underhållet	tänkt	att	mynna	ut	till?	Vad	är	
syftet	med	den	levande	väggen?		Vad	har	den	för	funktion?		
	

SCHEMA	ÅRLIGEN	
En	plan	för	året	upprättas	och	bifogas	till	dokumentet	där	underhållsaktiviteter	
dagligen/veckovis/månadsvis	och	underhållsaktiviteter	årligen	redovisas.	
Denna	uppdateras	med	jämt	mellanrum.		
	

3-5	ÅRSPLAN	
En	3-5	årsplan	kan	upprättas	och	bifogas	till	dokumentet	för	större	renoveringar	
eller	liknande.	Denna	rekommenderas	att	uppdateras	årligen.	
	

20	ÅRS	PLAN	
En	20	årsplan	kan	upprättas	och	bifogas	till	dokumentet	för	att	identifiera	risker	
och	underhållsaktioner,	såsom	byte	av	bevattningssystem.	
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PLATSANALYS	
Platsanalys	ska	användas	och	utvärderas	i	planeringsstadiet	som	ett	av	de	första	
stegen	med	den	levande	väggen.	Det	är	befogat	att	bifoga	denne	i	
underhållsplanen	för	att	enklare	få	en	djupare	förståelse	om	designval	och	
bakomliggande	orsaker,	och	hur	det	har	påverkat	underhållet.	
	
	

PLATSANALYS	AV	LEVANDE	VÄGG		
		 		 		 		 		
LOKAL	OMGIVNING	 		 Utvärdering	av	möjligheter	

och/eller	risker	med	vad	den	
levande	väggen	kommer	ha	för	
inverkan	på	platsen.	Ökad	
biologisk	mångfald,	brandrisker,	
ogräs	och	ohyra.				 		

		 		 		 		 		
KLIMAT	OCH	SÅSONGSRELATERADE	
FAKTORER	 	

Beskrivning	av	förväntade	max	
och	min	temperaturer.	

	
	

Beskrivning	av	förväntat	
regnmängd	under	året.	

	
	

Beskrivning	av	skugg-	och	
solförhållanden.		

	
	 	

Beskrivning	av	vindförhållanden.	

	 	
Beskrivning	av	omgivande	
byggnader	kan	påverka	
klimatrelaterade	förhållanden	på	
den	levande	väggen.	

	 	
	 	

Beskrivning	av	eventuella	
förutspådda	klimatförändringar	
över	lång	tid.	

	 	
	 	 	 	 	VIKT	OCH	BÄRFÖRMÅGA	 Utvärdering	av	fasads/objekts	

bärförmåga	för	en	levande	vägg.			 		
		 		 Utvärdering	av	eventuella	nyttig	

laster	såsom	vind	och	snö.			 		
		 		 		 		 		
DRÄNERING	

	
Utvärdering	av	utsläppspunkter	
för	dagvatten.	

	 	
	 	

Värdering	av	tillräcklig	dränering	
under	svåra	väderförhållanden.	
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BEVATTNING	 		 Möjligheter	för	bevattningssamling,	

förvaringsmöjligheter	av	
vattenbehållare	och	
distribueringssätt.	

		 		

		 		
		 		 		 		 		
EXISTERANDE	
STRUKTUR	OCH	
STORLEK	

	
Användningsarea	för	en	levande	vägg.	

	
Eventuella	vinklar	eller	sluttningar	på	
väggen.	

	
	 	

Kvalitet	på	existerande	struktur.	

	 	 	 	 	TILLGÅNG	 		 Tillgång	för	kranar,	maskiner	eller	
eventuell	lagring	av	material	på	plats	
under	installation.	

		 		
		 		

		 		
Tillgång	för	personal	och/eller	
besökare.	

		 		 Tillgång	till	service	för	vatten	och	el.	
		 		 Utvärdering	av	inte	förhindra	

passerande.			 		

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Projektnamn	
Datum	

	

	 6	

UNDERHÅLLSAKTIVITETER	VECKOVIS/MÅNADSVIS	
Frekvensen	av	underhåll	varierar	från	projekt	till	projekt	men	ska	utvärderas	
och	eventuellt	ändras	efter	behov.	Väder-	och	säsongsförhållanden	påverkar	
frekvensen	på	underhållet	då	den	levande	väggen	antingen	kräver	mer	eller	
mindre	tillsyn.	
	
UNDERHÅLLS	AKTIVITETER	 UPPGIFT	 		 		
		 		 		 		 		
BIBEHÅLLA	VÄXTDESIGEN	 Omplantering/ifyllnad	av	växter	
		 		 		 		 		
BIBEHÅLLA	
TILLVÄXTNAD	

	
Borttagning	av	avfall	från	växter.	

	 	
Inspektera	efter	ohyra	eller	sjukdom	
hos	växter.	

	 	
	 	

Justera	bevattnings	volym/frekvens	
efter	säsong	och	väder.	

	 	
	 	

Se	till	så	att	växter	har	tillräckligt	med	
näring	efter	behov.	

	 	
	 	

Inspektera	efter	tecken	på	stress	hos	
växter	efter	extrema	
väderförhållanden.	

	 	
	 	 	 	 	MINAMISERA	OGRÄS	 		 Borttagning	av	ogräs.	
		 		 		 		 		
KONTROLLERA	SUBSTRAT	 Korrigering	och	tilläggning	av	

substrat	efter	vind,	regn,	djur.	
	 	
	 	 	 	 	
KONTROLLERA	
BEVATTNINGSSYSTEM	

		 Testa	och	inspektera	
bevattningssystem	manuellt	och	
övervaka	automatiskt	system.			

		 		 		 		 		
KONTROLLERA	
SÄKERHETSSYSTEM	 	

Se	över	säkerhetssystemet	och	
säkerhetspunkter.	

	
	 	

Se	över	tillgängligheten	och	
utrustning,	ex.	stegar	och	trappor.	

	 	
	 	

Se	över	det	elektriska,	lampor,	ljus	
och	kontrollsystem.	

	 	
	 	 	 	 	KONTROLLERA	DRÄNERING	 Borttagning	av	skräp,	smuts	och	

annat	som	kan	hindra	bortrinning			 		
		 		 Se	över	avlopp,	ledningar	och	filter.	
		 		 		 		 		
KONTROLLERA	VINDSKYDD	 Se	över	tillståndet	hos	skyddande	

funktioner	hos	systemet.	
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KONTROLLERA	FUKT	 		 Kontrollera	att	fukt	ej	förekommer	på	
bakomliggande	fasad	(om	möjligt).			 		

		 		 Se	över	efter	eventuella	läckage.	
		 		 		 		 		
	
ÖVERVAKA	
VÄXTPRESTANDA	

	
	
För	logg	om	växtprestanda,	täckning,	
styrka,	ohyra	och	sjukdom.	

	
	 	 	 	 	ÖVERVAKA	
NÄRINGSTILLFÖRSEL	

		 För	logg	om	tillförsel	av	näring,	
avvikelser	och	pH-värden.			

		 		 		 		 		

UNDERHÅLLA	ICKE-
VÄXTZONER	

	
Borttagning	av	växter	som	ligger	
utanför	den	tilltänka	zon	för	den	
levande	väggen.	

	
	 	 	 	 	ÖVRIG	
KONTROLLERING	 		

Inspektera	konstruktion	och	
infästningar.	
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UNDERHÅLLSAKTIVITETER	ÅRLIGEN	
Frekvensen	av	underhåll	varierar	från	projekt	till	projekt	men	ska	utvärderas	
och	ändras	efter	mål	och	behov.	
	

UNDERHÅLLS	AKTIVITETER	 UPPGIFT	 		 		
		 		 		 		 		
BIBEHÅLLA	VÄXTDESIGEN	 Klippning	av	vägg.	
		 		 Vid	behov,	omfattande	

omplantering/ifyllnad	av	växter.			 		
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FÖRTECKNING	ÖVER	VÄXTER		
En	lista	presenteras	med	arter	av	växter	i	systemet,	vilken	omfattning,	eventuella	
kännetecken	och	underhållsbehov.	
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Disclaimer 

The information published in this guide is provided by the Growing Green Guide 
partners to disseminate information in regards to the design, construction and 
maintenance of green roofs, walls and facades.  It is not, and does not purport to be, 
a complete guide and is not a substitute for professional advice.

The design, construction and installation of green roofs, walls and facades is subject 
to the relevant authorities granting the required permits, approvals and consents; 
WTIGM½G�MRJSVQEXMSR�WLSYPH�XLIVIJSVI�FI�SFXEMRIH�JVSQ�WYGL�EYXLSVMXMIW�TVMSV�XS�XLI�
commencement of any such projects.

The Growing Green Guide project partners (City of Melbourne, City of Stonnington, 
City of Yarra, City of Port Phillip, the State of Victoria and The University of 
Melbourne) and their employees do not guarantee that the publication is without 
¾E[�SJ�ER]�OMRH�SV�MW�[LSPP]�ETTVSTVMEXI�JSV�]SYV�TEVXMGYPEV�TYVTSWIW��ERH�XLIVIJSVI�
disclaims all liability for any error, loss or other consequence which may arise from 
you relying on any information in this publication.

Reference to any organisation in this guide is not to be construed as an endorsement 
or recommendation of any information, goods or services supplied by that 
organisation.

The Growing Green Guide partners accept no responsibility to you or anyone else 
arising from any act or omission of any third party referred to in this booklet or any 
loss, including damage or injury, when using and/or obtaining information, goods or 
services.

The information contained in this guide is based on information available at the time 
of writing. It is liable to change and we do not and cannot guarantee its currency.

The project partners reserve the right to make changes to the guide at any time.

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Guide TVSZMHIW�XLI�ORS[PIHKI�ERH�GSR½HIRGI�XS�MQTPIQIRX�MRRSZEXMZI�ERH�KSSH�UYEPMX]�KVIIR�VSSJW�ERH�[EPPW�JSV�]IEVW�XS�GSQI��-X�MW�
what the green roof and wall industry needs in able to plan, design and maintain quality green roof and wall systems throughout Australia.

Green Roofs Australasia was founded in 2007 as the industry body to promote and support the case for green roofs and walls. It is with 
the development of Australian guidelines such as the Growing Green Guide that we will see the industry grow and strengthen.

Cities around the world have found green roof support and development has strengthened following the publication of how-to guides 
like this.

Given the predicted impact that climate change and population growth will have on our urban environment, can we afford not to invest 
MR�XLIWI�X]TIW�SJ�WYWXEMREFPI�WSPYXMSRW#�+VIIR�VSSJW�ERH�[EPPW�TVSZMHI�E�[MHI�VERKI�SJ�IRZMVSRQIRXEP��IGSRSQMG�ERH�WSGMEP�FIRI½XW��FSXL�
TYFPMG�ERH�TVMZEXI��8LI]�GER�VIHYGI�YVFER�LIEX�PSEHMRKW�ERH�WXSVQ[EXIV�VYR�SJJ��MRGVIEWI�XLI�IRIVK]�IJ½GMIRG]�ERH�PMZIEFMPMX]�SJ�FYMPHMRKW��
provide a range of habitat outcomes and even produce food. These guidelines will help to develop an understanding of the technology 
ERH�FYMPH�ORS[PIHKI�EFSYX�XLI�FIRI½XW�ERH�QIXLSHW�SJ�KVIIR�VSSJ�[EPP�JEGEHI�HIWMKR��GSRWXVYGXMSR�ERH�QEMRXIRERGI�JSV�EPP�WIGXSVW�SJ�
the industry.

The guidelines have been written for Melbourne and Victoria but much of this information has national and international relevance.  
The Growing Green Guide team has issued an open invitation to others to use the guidelines’ contents to develop additional resources, 
or even produce a second version through their Creative Commons licensing.

This guide is only one of three main outputs developed by the Growing Green Guide project team – a policy options paper and 
feasibility study and design for four demonstration sites have also been completed. I encourage you to look at the Growing Green Guide 
website: www.growinggreenguide.org��,IVI�]SY�[MPP�½RH�XLI�GSQTVILIRWMZI�TSPMG]�STXMSRW�TETIV�JSV�YWI�F]�KSZIVRQIRX�ERH�SXLIVW�MR�
developing policies to encourage green roofs and walls and an opportunities assessment for demonstration green roof and wall sites in 
each partner council’s municipality.

With these guidelines, I look forward to seeing the number of green roofs, walls and facades increase across Victoria and Australia, and 
I encourage you to read the sections that are relevant to you. While the publication of the guidelines marks the completion of the 
Growing Green Guide team’s planned work, this is not the end of the Growing Green Guide project; it is the start of mainstreaming green 
roofs and walls into our built environment.

I congratulate the Inner Melbourne Action Plan (IMAP) councils of Melbourne, Port Phillip, Stonnington and Yarra, along with the State 
Government of Victoria and The University of Melbourne, on the delivery of this project and hope to see the guidelines further 
developed in coming years as we learn more about how these systems can deliver long term sustainable solutions across Australia.

Sidonie co-founded Green Roofs Australasia, the peak body 
for the green roof, wall and facade industry in 2007. She was 
president of the association for almost four years and is 
currently the board member for Queensland. Sidonie has  
a landscape architecture practice in Brisbane.

foreword

by Sidonie Carpenter
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The Growing Green Guide (‘the guide’) has been developed with advice from industry experts and knowledge from academic research, 
to explain how to create high quality green roofs, walls and facades.

The development of the guide was supported by four inner Melbourne local governments through the Inner Melbourne Action Plan (the 
cities of Melbourne, Port Phillip, Yarra and Stonnington) and by the State Government of Victoria, through the Victorian Adaptation and 
Sustainability Partnership. The University of Melbourne is a project partner.

This guide is written for professionals who may be involved in the design, construction and maintenance of green roofs, walls and/or 
facades. It is also relevant to developers, homeowners, and local and state governments.

The guide is targeted at projects based in Melbourne and Victoria, Australia, but is also largely relevant for a wider geographic area.

The Growing Green Guide is released under a Creative Commons licence to encourage periodic updates and use of the information in a 
range of places.

Preface  

Section 01

Section 03

7IGXMSR���

Section 02

Explains what green roofs, walls and facades are, why they are important and the potential 
FIRI½XW�SJ�XLIWI�W]WXIQW�JSV�1IPFSYVRI�ERH�:MGXSVME��-X�EPWS�TVSZMHIW�ERW[IVW�XS�WSQI�
frequently asked questions.

Was written in collaboration with industry experts to provide technical advice on the design, 
construction and maintenance of green roofs, walls and facades.

Highlights several existing green roofs, walls and facades in Melbourne and Victoria, as case 
studies. Each example provides a description of the project, its design and components used, 
QEMRXIRERGI��GSWX�ERH�VIWYPXW�ERH�VI¾IGXMSRW��

Introduces some of the research that has been undertaken on green roofs, walls and facades to 
TVSZMHI�E�QSVI�WTIGM½G�YRHIVWXERHMRK�SJ�XLIMV�TSXIRXMEP�FIRI½XW�
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Green roofs, walls and facades are becoming more common in cities across the 
globe. Growing numbers of Australians are realising the potential of these living 

systems to improve the quality of their built environment to provide social, 
EIWXLIXMG��IRZMVSRQIRXEP�ERH�IGSRSQMG�FIRI½XW����

introduction

Green roof for apartment residents at Freshwater Place, Queensbridge Square, Southbank, Melbourne
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Like many other cities, Melbourne faces continued pressure 
from increasing urbanisation. Rapid population growth and urban 
development have transformed natural environments into areas 
of highly engineered infrastructure. Heat generation from cars, 
industry and commerce, coupled with the retention of the solar 
energy by buildings and paved surfaces, creates unnaturally warm 
city environments (known as urban heat islands). This can have 
negative effects on human health and wellbeing. The transition from 
the natural landscape to the built environment has also created 
large areas of impervious paved surfaces, creating problems such 
as loss of vegetation and habitat, increased surface run-off and 
¾EWL�¾SSHMRK��)EGL�SJ�XLIWI�MWWYIW�MW�FIMRK�I\EGIVFEXIH�F]�ER�
increasingly variable climate.  

Collectively these issues present enormous environmental, 
economic and social challenges and require new ways of thinking 
to make our cities more liveable now, and into the future. 

Many cities around the world recognise the importance of having 
green infrastructure; that is, natural landscape assets, including green 
spaces and water systems. Green infrastructure includes trees, parks, 
water sensitive urban design (such as wetlands and rain gardens) 
and green roofs, walls and facades. 

Green roofs, walls and facades are appealing as a way of adding 
green infrastructure to a city because they can be included on new 
FYMPHMRKW�SV�VIXVS½XXIH�SRXS�I\MWXMRK�FYMPHMRKW��ERH�VIUYMVI�PMXXPI��MJ�
any, space at ground level. They are being used to compensate for 
the loss of urban greenery, and to provide localised cooling and 
aesthetic improvements in dense urban centres where there is 
MRWYJ½GMIRX�WTEGI�JSV�SXLIV�X]TIW�SJ�KVIIR�MRJVEWXVYGXYVI��

It is estimated that there are more than 50 green walls, more than 
100 green roofs and hundreds of green facades across Melbourne. 
Yet there is limited Australian information about how to create and 
manage these types of green infrastructure. This guide provides 
technical advice on how to design, build and manage green roofs, 
[EPPW�ERH�JEGEHIW�WS�XLI]�GER�TVSZMHI�QYPXMTPI�FIRI½XW�SZIV�E�PSRK�
time span for building owners and the wider community. 

*MKYVI����4VIWWYVI�FYMPHW�SZIV�SYV�GMXMIW��[MXL�XLI�XVERWMXMSR�JVSQ�REXYVEP�PERHWGETIW�XS�LEVH�
MRJVEWXVYGXYVI��ER�MRGVIEWMRKP]�ZEVMEFPI�GPMQEXI�ERH�E�KVS[MRK�TSTYPEXMSR

4SSV�;EXIV�5YEPMX]
Urban run-off collects 

pollution

High Energy Use
%MV�GSRHMXMSRIVW�MR�SJ½GIW��
industry & homes increase 
greenhouse gas emissions

4SSV�%MV�5YEPMX]
Dust and vehicular pollution  

& trapped air in urban canyons

Hotter Cities
Heat-related illness & death. 

Poor city liveability

Less Green Space
Urban sprawl threatens food

production and reduces green space 
for recreation and biodiversity

Flooding
Extreme rainfall and fewer

permeable spaces clogs drains  

�PIEHW�XS�PSGEPMWIH�¾SSHMRK
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+VIIR�VSSJ

A vegetated landscape built up from a series of layers that are 
installed on a roof surface as ‘loose laid’ or modular (that is, installed 
layer by layer on the roof or as pre-prepared layers in trays).

Green roofs are constructed for multiple reasons - as spaces for 
people to use, as architectural features, to add value to property 
SV�XS�EGLMIZI�TEVXMGYPEV�IRZMVSRQIRXEP�FIRI½XW��JSV�I\EQTPI��
stormwater capture and retention, improved species diversity, 
insulation of a building against heat gain or loss).

Vegetation on green roofs is planted in a growing substrate  
(a specially designed soil substitution medium) that may range 
in depth from 50 mm to more than a metre, depending on the 
weight capacity of the building’s roof and the aims of the design.  

Green roofs have traditionally been categorised as ‘extensive’  
or ‘intensive’. 

Extensive green roofs are lightweight with a shallow layer of 
growing substrate of less than 200 mm deep, requiring minimal 
maintenance. They generally have lower water requirements and 
use small, low-growing plant species, particularly succulents (see 
images 1 and 5 opposite). ‘Ecoroofs’ or ‘brown roofs’ are terms 
used to describe these extensive green roofs. Roofs that are 
HIWMKRIH�ERH�TPERXIH�WTIGM½GEPP]�XS�MRGVIEWI�PSGEP�TPERX�HMZIVWMX]�
and provide habitat (food and shelter) for wildlife are known as 
‘biodiverse green roofs’ (see image 3 opposite).  

Intensive green roofs are generally heavier, with a deeper layer 
of growing substrate, and support a wider variety of plant types 

(see image 2 opposite). Because they can support a heavier 
weight, they are readily accessed by people. Intensive green roofs 
need more irrigation and maintenance than extensive roofs, and 
are highly engineered landscapes, often built directly on structures 
with considerable weight load capacity, such as car parks. ‘Roof 
gardens’ or ‘podium roofs’ are terms also used to describe these 
types of green roofs. ‘Roof garden’ is used particularly for sites 
where less space is dedicated to the vegetation and growing 
substrate and more to hard infrastructure such as decking (see 
image 4 opposite).

Until quite recently, extensive green roofs were usually designed 
as lightweight installations that were not publicly accessible, 
while intensive green roofs were designed as amenity spaces for 
people. The boundaries between these types of roofs are now 
less distinct, and terms such as ‘semi-intensive’ or ‘semi-extensive’ 
are used to describe roofs that show elements of these major 
categories.  

The International Green Roofs Association and other international 
KVIIR�VSSJ�MRHYWXV]�SVKERMWEXMSRW�YWI�XLIWI�HMWXMRGX�VSSJ�GPEWWM½GEXMSRW��
However, in this guide, green roofs are described in terms of their 
particular characteristics, such as depth of growing substrate.  The 
authors of the guide consider that as each green roof is unique 
ERH�QE]�MRGSVTSVEXI�E�QM\�SJ�HIWMKR�IPIQIRXW��WXVMGX�GPEWWM½GEXMSR�
of types is no longer as helpful or relevant as it once was. Around 
the world, designers and their clients, and those who install and 
maintain green roofs, are exploring a range of creative solutions.

definitions

*MKYVI����:IKIXEXMSR�GER�FI�EHHIH�XS�E�FYMPHMRK�EW�KVIIR�VSSJ��KVIIR�[EPP�SV�KVIIR�JEGEHI

http://www.igra-world.com/
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1 'SYRGMP�,SYWI���MR�1IPFSYVRI�LEW�E�RSR�MVVMKEXIH��RSR�XVEJ½GEFPI�KVIIR�VSSJ�GSQTVMWIH�SJ�QSHYPEV�XVE]W
2 8LI�HIQSRWXVEXMSR�KVIIR�VSSJ�EX�8LI�9RMZIVWMX]�SJ�1IPFSYVRI��&YVRPI]�GEQTYW��MW�ER�EGGIWWMFPI�VSSJ�YWIH�F]�WXEJJ�ERH�WXYHIRXW��
It demonstrates different irrigation regimes, growing substrates and plant species 
3 %�WQEPP�WGEPI�KVIIR�VSSJ�EX�E�TYFPMG�EQIRMX]�FPSGO�MR�,IEPIWZMPPI��HIWMKRIH�EW�ER�EVGLMXIGXYVEP�JIEXYVI�ERH�JSV�FMSHMZIVWMX]���MX�MRGPYHIW�
MRHMKIRSYW�WTIGMIW�[MXL�XLI�MRXIRX�XS�GVIEXI�LEFMXEX���-QEKI��*]XSKVIIR
� 0EH]�+S[VMI�'LMPH�'EVI�'IRXVI��(SGOPERHW��MW�E�VSSJ�KEVHIR�HIWMKRIH�JSV��YWI�ERH�TPE]���-QEKI��'MX]�SJ�1IPFSYVRI
��8LI�:IRR]��/IRWMRKXSR�MW�E�RSR�EGGIWWMFPI��PMKLX�[IMKLX�KVIIR�VSSJ�[MXL�WSPEV�TERIPW��-QEKI��%RHVI[�;YXOI

1 2

��3
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Green wall

A green wall is comprised of plants grown in supported vertical 
systems that are generally attached to an internal or external wall, 
although in some cases can be freestanding. Like many green roofs, 
green walls incorporate vegetation, growing medium, irrigation 
and drainage into a single system. Green walls differ from green 
facades in that they incorporate multiple ‘containerised’ plantings 
to create the vegetation cover rather than being reliant on fewer 
numbers of plants that climb and spread to provide cover.  They 
are also known as ‘living walls’, ‘bio-walls’ or ‘vertical gardens’.  

Green walls provide an attractive design feature, but also add to 
building insulation by direct shading of the wall surface. They create 
cooler microclimates and improve local air quality, and provide the 
possibility of growing plants in locations that would not normally 
support vegetation. A wide range of plants is used on green walls, 
usually herbaceous, though some small shrubs can also be suitable. 

The provision of adequate light is an important consideration, 
TEVXMGYPEVP]�[LIR�TPERRMRK�ER�MRXIVMSV�KVIIR�[EPP��[LIVI�EVXM½GMEP�
lighting may be necessary (see image 1 below).

Many different proprietary green wall systems are available. 
Some are hydroponic and others use a growing substrate. Green 
wall structures vary from modular systems to sheet or board-
based structures with felt pockets to contain and support plant 
life. All green walls require irrigation, often inclusive of fertiliser 
(fertigation). Fertigation solution can be re-used, but requires 
careful monitoring and management to ensure nutrients do not 
build up over multiple recirculations to damaging levels. 

%�[IPP�HIWMKRIH�KVIIR�[EPP�W]WXIQ�[MPP�JYP½P�FSXL�HIWMKR�ERH�
functional aims by providing growing conditions suitable for the 
selected species, have a long lifespan, require minimal component 
replacement, and have achievable demands for maintenance.

1 2

1 %VXM½GMEP�PMKLXMRK�MW�ER�MQTSVXERX�IPIQIRX�JSV�XLMW�MRXIVREP�KVIIR�[EPP�MR�XLI�JS]IV�SJ�8IPWXVE´W�1IPFSYVRI�LIEHUYEVXIVW��-QEKI��*]XSKVIIR
2 :MGXSVME´W�)RZMVSRQIRXEP�4VSXIGXMSR�%YXLSVMX]�LEW�E�KVIIR�[EPP�SYXWMHI�MXW�LIEH�SJ½GI�MR�'EVPXSR��WMKREPPMRK�XLIMV�MRXIVIWX�MR�WYWXEMREFMPMX]�ERH�E�
visible cue to the building’s 6 star Green Star rating
3 -PPYVE�%TEVXQIRXW�MR�;IWX�1IPFSYVRI�LEZI�JSYV�KVIIR�[EPPW�JEGMRK�RSVXL�IEWX��[LMGL�LIPTW�XS�WLEHI�XLI�[EPP�WYVJEGI�MR�WYQQIV��-QEKI��*]XSKVIIR�
� 8LI�MRXIVREP�KVIIR�[EPP�MW�E�HIWMKR�JIEXYVI�MR�XLI�JS]IV�SJ�8LI�+EYKI��(SGOPERHW��7SYVGI��4%(�'VIEXMSRW

3 �
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+VIIR�JEGEHI

A green facade is created by growing climbing plants up and across 
the facade of a building, either from plants grown in garden beds 
at its base, or by container planting installed at different levels 
across the building (see image 4 below). 

Climbing plants can attach directly to the surface of a building (see 
images 3 and 5 below), or they can be supported on a structure 
independent of the building (see images 1, 2, 4 and 6). The use 
of climbers that anchor themselves to a structure by twining 
stems or twining tendrils enables a green facade to be installed in 
front of solid walls or some other structure, to create a partition, 
privacy screen or sunshade. The degree of density of the facade 
coverage can be managed to suit the required function. For 
example, a facade designed to shade a building wall would ideally 
have greater foliage density than a screen installed near a window 
that is designed to allow at least partial views to the environment 
beyond the facade.  

Green facades are often installed because they provide an 
attractive look to a building wall, or they may be used to block 
out a view, or to provide shade for a building. Green facades can 
create a cooler microclimate immediately adjacent to a building, 
primarily through direct shading of the building facade, but also 
from cooling from plant foliage (transpiration of water through the 
leaves), and evaporative loss of water from the growing medium. 
All climbing plants will provide some retention of stormwater, 

shading of the building, protection of its surface, and capture  
of airborne particulate matter and volatile gaseous pollutants. 
8LIWI�FIRI½XW�[MPP�FI�KVIEXIV�JSV�IZIVKVIIR�WTIGMIW�XLEX�VIXEMR�
foliage cover year-round.  

For multi-level facades (see image 4 below), particularly at height, 
[MRH�GER�GVIEXI�WMKRM½GERX�TVSFPIQW�JSV�TPERX�EXXEGLQIRX��-R�XLIWI� 
settings, twining climbers are preferred over plants that adhere 
directly to the building facade as the twining stems attach strongly 
around vertical and horizontal supports. Foliage may still be stripped 
under extreme wind conditions, so foliage type and size should be  
matched to the level of exposure and likely wind strengths at the 
site. In general, the higher the planting on a building, the more 
extreme the growing conditions are likely to be. Other factors of 
importance in multi-level facade design include planter box design 
(volume, substrate, drainage), maintenance access and irrigation 
system design.

The distinction between green walls and green facades is not 
always clear. As the design and use of plants on vertical surfaces 
I\TERHW��W]WXIQW�FIGSQI�LEVHIV�XS�HI½RI��*SV�MRWXERGI��E�³L]FVMH�
living wall’ system has been created in Adelaide that uses both green 
[EPP�ERH�KVIIR�JEGEHI�XIGLRSPSKMIW��8LMW�FPYVVMRK�SJ�HI½RMXMSRW�MW�
EOMR�XS�XLI�EPVIEH]�EGORS[PIHKIH�HMJ½GYPXMIW�MR�GPEWWMJ]MRK�KVIIR�
roof types, where new designs merge what were previously 
considered different categories.

1 %�[MVI�QIWL�WXVYGXYVI�WYTTSVXW�XLMW�KVIIR�JEGEHI�EX�XLI�61-8�9RMZIVWMX]�'MX]�GEQTYW 2 Green facades are used  as a screen to cover a 
FPERH�[EPP�SR�XLI�KVIIR�VSSJ�EX�'VS[R�'EWMRS��7SYXLFERO 3 8LMW�GPMQFMRK�TPERX�EXXEGLIW�HMVIGXP]�XS�XLI�JEGEHI�SJ�:MGXSVME�&EVVEGOW��7X�/MPHE�
Road, Melbourne  � 8[MRMRK�TPERXW�EVI�YWIH�XS�GVIEXI�E�QYPXM�PIZIP�KVIIR�JEGEHI�EX�'SYRGMP�,SYWI���MR�1IPFSYVRI��4PERXIV�FS\IW�PSGEXIH�SR�
IEGL�FEPGSR]�EPPS[�XLI�JEGEHI�XS�I\XIRH�XS�XLI�JYPP�LIMKLX�SJ�XLI�FYMPHMRK� ��(IGMHYSYW�GPMQFMRK�WTIGMIW�TVSZMHI�ER�EXXVEGXMZI�JIEXYVI�MR�EYXYQR�
EX�XLI�9RMZIVWMX]�SJ�1IPFSYVRI´W�&YVRPI]�GEQTYW��6 A climbing plant (with a scrambling habit) is used on this free-standing green facade in 
&VMWFERI��5YIIRWPERH

321
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-RGVIEWIH�TVSTIVX]�ZEPYI�ERH�SXLIV�FIRI½XW�JSV� 
building owners 

Building owners and developers are increasingly installing green roofs, walls or facades to add a 
point of difference, increase commercial returns, provide visual appeal and turn a building into a 
local landmark. Most building owners in Melbourne ignore the potential of large, leasable spaces 
on rooftops that can be transformed into versatile recreation, amenity or productive facilities, or 
commercial spaces for bars, restaurants or cafés. 

While the construction of a green roof, wall or facade can be independent from the rest of 
a building project, involving specialists early in the construction timeline will help to minimise 
risks associated with design development.  Importantly, early design discussions will help ensure 
that the roof, wall or facade can be planned and incorporated in other building aspects such as 
drainage, irrigation, lighting and weight loading.

Green roofs can lengthen the lifespan of a traditional roof surface. They protect a roof ’s 
waterproof membrane from solar radiation and add insulating materials (vegetation, substrate 
ERH�SXLIV�PE]IVW�XS�VIHYGI�WIZIVI�XIQTIVEXYVI�¾YGXYEXMSRW�SR�XLI�VSSJ�WYVJEGI�

Stormwater management

Green roofs absorb and retain rainwater and can be used to manage stormwater run-off in 
YVFER�IRZMVSRQIRXW��8LI]�GER�EPWS�½PXIV�TEVXMGYPEXIW�ERH�TSPPYXERXW��7XSVQ[EXIV�VYR�SJJ�GER�FI�
reduced or slowed because it is stored in the substrate, used by or stored in the foliage, stems 
and roots of plants, and also evaporates directly from the substrate. Additional water storage 
capacity in green roof systems can be provided through incorporation of a water retentive layer 
or drainage layer at the base of the green roof. 

7IZIVEP�JEGXSVW�MR¾YIRGI�XLI�I\XIRX�XS�[LMGL�E�KVIIR�VSSJ�GER�VIHYGI�XLI�ZSPYQI�SJ�[EXIV�VYR�
off into the stormwater system, including depth and properties of the growing substrate, type 
of drainage layer used and roof slope. Plants and drainage systems are important considerations 
in the design of a green roof for stormwater management. Details on research supporting 
stormwater management are provided in Section 2.

8LIVI�MW�E�VERKI�SJ�FIRI½XW��SYXPMRIH�FIPS[��XLEX�GER�TSXIRXMEPP]�
be provided by green roofs, walls and facades. Some provide 
FIRI½XW�XS�XLI�TYFPMG�EX�PEVKI�ERH�WSQI�SRP]�FIRI½X�XLI�FYMPHMRK�
owner or occupants. It is important to recognise that the following 
FIRI½XW�EVI�SRP]�VIEPMWIH�MJ�XLI�VSSJ��[EPP�SV�JEGEHI�MW�TPERRIH�ERH�

constructed well and has the supporting management required 
to sustain it. Section 3 of this guide discusses the importance of 
design in realising the intended outcomes from any project.  
Section 2�TVSZMHIW�XLI�VIWIEVGL�IZMHIRGI�JSV�XLIWI�FIRI½XW�

benefits of green roofs, walls & facades
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-QTVSZIH�XLIVQEP�TIVJSVQERGI

%�WMKRM½GERX�FIRI½X�SJ�KVIIR�VSSJW��[EPPW�ERH�JEGEHIW�MW�XLI�TSXIRXMEP�JSV�VIHYGMRK�FYMPHMRK�
heating and cooling requirements. Green walls and facades can reduce heat gain in summer  
by directly shading the building surface. Green roofs reduce heat transfer through the roof and 
ambient temperatures on the roof surface, improving the performance of heating, ventilation 
and air conditioning (HVAC) systems. While there is great potential to cool buildings, research 
data and the results of modelling studies vary greatly in relation to the extent of the difference 
in temperature and the energy savings that are predicted for buildings with green roofs versus 
conventional roofs (see Section 2).  

'SSPMRK�E�GMX]�¯�YVFER�LIEX�MWPERH�IJJIGX

,EVH�WYVJEGIW�MR�YVFER�IRZMVSRQIRXW��WYGL�EW�GSRGVIXI��FVMGO��KPEWW��EWTLEPX�ERH�VSS½RK��LEZI�E�
high thermal mass, collecting the sun’s heat during the day and re-radiating it slowly back into 
the atmosphere. This contributes to a rise in ambient temperature in cities, creating large, stable 
masses of hot air (urban heat islands), especially during periods of calm, still weather. 

Temperatures can be reduced by covering a roof or wall with a layer of vegetation that shades 
building materials which would otherwise absorb heat. Evapotranspiration provides cooling effects, 
as water is evaporated from the soil and plants and plants transpire by taking water in through 
roots and releasing it through leaves. Energy from the sun that would otherwise heat the roof 
or wall surface and increase ambient air temperatures is instead used in the evapotranspiration 
process, resulting in latent heat loss that lowers surrounding air temperatures. When green wall 
and facade plants are grown on a support system that leaves a gap between the wall and the 
planting, hot air moves up by convection through the space between the wall and the vegetation, 
providing passive cooling. 

A city-wide strategy to implement green roofs, walls and facades could help mitigate some 
of the negative consequences of urban heat islands, and consideration should be given to 
appropriate plant selection and substrate depth to maximise cooling potential.

'VIEXMSR�
�TVIWIVZEXMSR�SJ�LEFMXEX�
�IGSPSKMGEP�FMSHMZIVWMX]�

Green roofs can contribute to and enhance biodiversity by providing new urban habitats and 
WTIGM½G�LEFMXEXW�JSV�VEVI�SV�MQTSVXERX�WTIGMIW�SJ�TPERXW�SV�ERMQEPW��+VIIR�VSSJW�GER�EPWS�TVSZMHI�
a link or corridor across urban ‘ecological deserts’ and assist in migration of invertebrates and birds. 
Designing for biodiversity requires consideration early in concept development with regard to 
plant species, food sources, habitat values, access points and building heights. 



an introduction to green roofs, walls and facades10 introduction

%IWXLIXMGW��STIR�WTEGI�ERH�YVFER�JSSH�TVSHYGXMSR

The liveability of cities is increasingly dependent on the availability of and access to green open 
space. Green roofs, walls and facades can increase amenity and provide opportunities for food 
production, recreation, relaxation or commercial ventures. 

In dense, rapidly growing urban areas, the contribution of green roofs, walls and facades to overall 
green space should not be underestimated. In inner-city areas especially, most space is occupied  
by buildings and related infrastructure and the opportunities for new parks and gardens is extremely 
limited. Green roofs, walls and facades can be used for multi-level greenery designs that connect 
with ground level green spaces.

Cleaning the air

Green roofs, walls and facades can contribute to the removal of gaseous pollutants from the air, 
although their effectiveness varies with plant species and area of cover. Plants with a high foliage 
density or with textured leaf surfaces that trap small particles also assist in removing particulate 
pollution, through dry deposition on the foliage or through rain wash. On a larger scale, green 
roofs, walls and facades can help to reduce overall environmental heat gain (re-radiation of heat  
from building materials with high thermal mass), in turn improving air quality as less photochemical 
pollutants are produced at lower air temperatures. 

-R�MRXIVMSV�IRZMVSRQIRXW��TPERXW�LEZI�FIIR�WLS[R�XS�LEZI�E�WMKRM½GERX�GETEGMX]�XS�VIHYGI�ZSPEXMPI�
SVKERMG�GSQTSYRHW�JVSQ�XLI�EMV��'EVTIXW�ERH�SXLIV�WSJX�JYVRMWLMRKW�ERH�SJ½GI�IUYMTQIRX�EVI�
common sources of these gaseous pollutants; inclusion of vegetation, such as a green wall, can 
help to improve the air quality of the indoor environment.

Next Steps

Read the frequently asked questions and the rest of the guide to understand the details of green roof, wall or facade systems, 
or seek advice from a professional in the industry to learn more about approaches that may be suitable to achieve particular 
MHIRXM½IH�EMQW�JSV�]SYV�WMXI�

Section 2�HIXEMPW�WSQI�IZMHIRGI�SJ�XLI�FIRI½XW�SJ�KVIIR�VSSJW��[EPPW�ERH�JEGEHIW��-R�Section 3, technical advice is provided 
on how to design, construct and maintain green roofs, walls and facades. Finally, Section 4 provides detailed case studies of a 
selection of Victorian green roof, wall and facade projects to give practical examples of design, construction and maintenance.
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Do green roofs work on 
new and old buildings? 
=IW��+VIIR�VSSJW�GER�FI�½XXIH�XS�E�VERKI�
SJ�VSSJ�X]TIW��%�RI[�FYMPHMRK�GER�FI�
GSRWXVYGXIH�XS�EGGSQQSHEXI�XLI�[IMKLX�
PSEHMRK�RIGIWWEV]�JSV�E�KVIIR�VSSJ��7SQI�
I\MWXMRK�FYMPHMRKW�[MPP�LEZI�XLI�GETEGMX]�
XS�WYTTSVX�E�KVIIR�VSSJ��SV�EHHMXMSREP�
WXVYGXYVEP�WYTTSVX�GER�FI�VIXVS½XXIH�XS�
WYTTSVX�XLI�VIUYMVIH�MRGVIEWI�MR�PSEHMRK��
%�WXVYGXYVEP�IRKMRIIV�QYWX�FI�IRKEKIH�
XS�GPEVMJ]�HIXEMPW�SJ�FYMPHMRK�WXVYGXYVI�ERH�
[IMKLX�PSEHMRK�GETEGMX]��

Can I green any building? 
1SWX�FYMPHMRK�WYVJEGIW�LEZI�XLI�TSXIRXMEP�
JSV�KVIIRMRK��'LEPPIRKMRK�WMXIW�WYGL�EW�
XLSWI�MR�HIIT�WLEHI�SV�[MXL�PS[�[IMKLX�
PSEHMRK�GETEGMX]��ERH�XEPP�FYMPHMRKW�SV�WMXIW�
[MXL�PMQMXIH�EGGIWW��VIUYMVI�WTIGMEPMWX�
IRKMRIIVMRK��HIWMKR�ERH�XIGLRMGEP�MRTYX�

Can a tile roof be greened?  
=IW��FYX�MX�VIUYMVIW�HIWMKR�I\TIVXMWI�ERH�
WTIGMEPMWIH�W]WXIQW�XLEX�EVI�RSX�]IX�[MHIP]�
EZEMPEFPI�MR�%YWXVEPME�

Is irrigation necessary for a 
green roof, wall or facade?
%PP�KVIIR�[EPPW�ERH�QSWX�KVIIR�JEGEHIW�
ERH�VSSJW��VIUYMVI�MVVMKEXMSR��-X�MW�TSWWMFPI�XS�
MRWXEPP�E�KVIIR�VSSJ�[MXL�RS�MVVMKEXMSR��FYX�
XLMW�[MPP�PMQMX�XLI�VERKI�SJ�TPERXW�XLEX�GER�FI�
YWIH�WYGGIWWJYPP]�ERH�XLI�TSXIRXMEP�FIRI½XW�
SJ�XLI�VSSJ��WYGL�EW�WYQQIV�GSSPMRK�SV�
EIWXLIXMGEPP]�TPIEWMRK�ZMI[W�SJ�PIEJ]�TPERXW��
7SQI�KVIIR�JEGEHIW�KVS[R�MR�KEVHIR�FIH�
WIXXMRKW�QE]�RSX�RIIH�MVVMKEXMSR�

Can I have a green roof on 
a slope?
=IW��FYX�WXIITIV�WPSTIW�TVIWIRX�E�GLEPPIRKI��
ERH�VIUYMVI�WTIGMEPMWIH�HIWMKR�WSPYXMSRW��
MRGPYHMRK�HVEMREKI�FSEVHW�ERH�W]WXIQW�XS�
LIPT�LSPH�WYFWXVEXIW�ERH�TPERXW�MR�TPEGI�

How much water do  
you need?
8LIVI�MW�RS�SRI�ERW[IV��EW�GEPGYPEXMRK�
XLI�[EXIV�RIIHIH�XS�WYWXEMR�E�KVIIR�VSSJ��
[EPP�SV�JEGEHI�HITIRHW�SR�GPMQEXI�ERH�
IRZMVSRQIRXEP�MR¾YIRGIW��XLI�HIWMKR�ERH�
X]TI�SJ�W]WXIQ�YWIH��ERH�SR�XLI�WYFWXVEXI�
ERH�ZIKIXEXMSR�GLEVEGXIVMWXMGW��)\TPSVI�
EPXIVREXMZI�WSYVGIW�SJ�[EXIV�JSV�YWI�MR�
MVVMKEXMSR��WYGL�EW�LEVZIWXIH�ERH�VIG]GPIH�
[EXIV��XS�QMRMQMWI�VIPMERGI�SR�TSXEFPI�
[EXIV��1ER]�KVIIR�[EPPW�VIP]�LIEZMP]�SR�
MVVMKEXMSR�ERH�MX�MW�IWWIRXMEP�XS�IWXEFPMWL� 
XLEX�WYTTP]�GER�QIIX�HIQERH��

Will plants ‘overtake’ the 
roof or wall? 
:IKIXEXMSR�QEMRXIRERGI�SR�E�KVIIR�VSSJ�
MW�MQTSVXERX�ERH�WLSYPH�FI�JEGXSVIH�MR�
HYVMRK�XLI�HIWMKR�TLEWI�SJ�XLI�TVSNIGX��
7IPIGXMSR�SJ�PIWW�ZMKSVSYW�TPERXW��WTIGMIW�
[MXL�PS[�FMSQEWW�SV�XLSWI�XLEX�HS�RSX�
WIIH�JVIIP]�[MPP�LIPT�VIHYGI�QEMRXIRERGI�
VIUYMVIQIRXW��+VIIR�[EPPW�GER�FI�HIWMKRIH�
XS�LEZI�ER�EMV�KET�FIX[IIR�XLI�FEGO�SJ�XLI�
W]WXIQ�ERH�XLI�[EPP��XS�TVSZMHI�EMV�TVYRMRK�
SJ�VSSXW��+VIIR�JEGEHIW�[MPP�VIUYMVI�TVYRMRK�
XS�QEREKI�WM^I�ERH�QEMRXEMR�IJJIGXMZI�GSZIV�

How much do green roofs, 
walls and facades cost?
'SWXW�[MPP�ZEV]�WMKRM½GERXP]�FIX[IIR�WMXIW
ERH�TVSNIGXW��8LI�GEWI�WXYHMIW�MR�XLMW�KYMHI 
MRHMGEXI�GSWXW�JSV�E�VERKI�SJ�TVSNIGXW�SJ 
ZEV]MRK�GSQTPI\MX]�JSV�GSQTEVEXMZI�TYVTSWIW��
8LI�OI]�JEGXSVW�XLEX�MR¾YIRGI�GSWXW�EVI�XLI�
WM^I�SJ�XLI�VSSJ��[EPP�SV�JEGEHI��XLI�HIWMKR�
ERH�X]TI�SJ�QEXIVMEPW�YWIH�MR�XLI�VSSJ��JSV�
I\EQTPI��WXVYGXYVEP�VIMRJSVGIQIRX��ZSPYQI�
SJ�KVS[MRK�WYFWXVEXI�ERH�GSQTSRIRXW�YWIH�
MR�XLI�QM\��TPERXW��W]WXIQ�GSQTSRIRXW��LEVH�
WYVJEGIW�ERH�JYVRMXYVI��IXG���VIUYMVIQIRXW�
JSV�EGGIWW��ERH�XLI�VIUYMVIQIRXW�JSV�SRKSMRK�
QEMRXIRERGI��MRGPYHMRK�MRTYXW�JSV�MVVMKEXMSR��
[IIHMRK��TVYRMRK��JIVXMPMWIV��

+VIIR�[EPP�XIGLRSPSKMIW�SJJIV�RSXEFPI�
ZEVMEXMSR�MR�GSWXW��[MXL�VIPEXMZIP]�GLIET�
HSQIWXMG�KVIIR�[EPP�TVSHYGXW�WYMXIH�XS�
WQEPP�WGEPI�(-=��HS�MX�]SYVWIPJ�ETTPMGEXMSRW��
XLVSYKL�XS�PEVKI�ERH�WQEPP�WGEPI�GYWXSQ�
HIWMKRIH�GSQQIVGMEP�W]WXIQW��)EGL�TVIWIRXW�
E�HMJJIVIRX�PIZIP�SJ�VI½RIQIRX�ERH�WIGYVMX]�
JSV�PSRK�XIVQ�WYGGIWW�

Will the green roof leak 
and cause problems?
%R]�VSSJ�LEW�XLI�TSXIRXMEP�XS�PIEO�� 
;IPP�GSRWXVYGXIH�KVIIR�VSSJW��[EPPW�
ERH�JEGEHIW�[MPP�RSX�PIEO�SV�GEYWI�SXLIV�
WXVYGXYVEP�HEQEKI�XS�XLI�FYMPHMRK��'SVVIGX�
MRWXEPPEXMSR�SJ�[EXIVTVSS½RK�MW�IWWIRXMEP�SR�
VSSJW�ERH�WSQI�[EPPW��ERH�PIEO�HIXIGXMSR�
W]WXIQW�GER�QMRMQMWI�VMWOW�SR�KVIIR�VSSJW��
;EXIVTVSS½RK�QIQFVERIW�GER�EGXYEPP]� 
PEWX�QYGL�PSRKIV�YRHIV�KVIIR�VSSJW�FIGEYWI�
XLI]�EVI�TVSXIGXIH�JVSQ�HEQEKI�F]�XLI�
IPIQIRXW�F]�SZIVP]MRK�PE]IVW�

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS
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What is the typical lifespan 
of a green roof, wall or 
facade?  
8LI�PMJIWTER�MW�HMVIGXP]�VIPEXIH�XS�XLI�
UYEPMX]�SJ�XLI�HIWMKR��GSRWXVYGXMSR�ERH�
QEMRXIRERGI��ERH�MR�TEVXMGYPEV��XLI�
PSRKIZMX]�SJ�XLI�W]WXIQ�GSQTSRIRXW��
7SQI�KVIIR�VSSJW�MR�)YVSTI�LEZI�FIIR�
MR�TPEGI�JSV�QSVI�XLER����]IEVW�ERH�EVI�
WXMPP�TIVJSVQMRK�WXVSRKP]��8LIVI�EVI�QER]�
I\EQTPIW�SJ�HMVIGX�JEpEHI�KVIIRMRK�MR�
1IPFSYVRI�XLEX�LEZI�PEWXIH�JSV�HIGEHIW��
8LI�TVSNIGXIH�PMJIWTER�SJ�KVIIR�[EPP�ERH�
JEGEHI�XIGLRSPSKMIW�XLEX�EVI�QSVI�VIGIRX�
IRXVMIW�MRXS�XLI�QEVOIX�EVI�PIWW�[IPP�
YRHIVWXSSH�

Will construction of 
a green roof, wall or 
facade cause delays in 
the construction of my 
building? 
%PXLSYKL�E�KVIIR�VSSJ��[EPP�SV�JEGEHI�
WLSYPH�FI�GSRWMHIVIH�ER�MRXIKVEP�
GSQTSRIRX�SJ�E�FYMPHMRK��MXW�GSRWXVYGXMSR�
GER�YWYEPP]�FI�HSRI�MRHITIRHIRXP]�JVSQ�
XLI�VIWX�SJ�XLI�FYMPH��WS�MX�TSWIW�PMXXPI�VMWO�
MR�GEYWMRK�HIPE]W��-X�MW�ZIV]�MQTSVXERX�
XS�MRGPYHI�XLI�MRWXEPPEXMSR�WTIGMEPMWXW�MR�
IEVP]�HIWMKR�HMWGYWWMSRW�ERH�EWWSGMEXIH�
GSRWXVYGXMSR�TVSNIGX�XMQIPMRIW�XS�IWXEFPMWL�
XLI�QSWX�IJ½GMIRX�GSRWXVYGXMSR�XMQIXEFPI�
ERH�IRWYVI�XLEX�HVEMREKI��MVVMKEXMSR�ERH�
PMKLXMRK�EVI�HIWMKRIH�XS�MRGPYHI�XLI�KVIIR�
VSSJ��[EPP�SV�JEGEHI�

Can I have solar panels on 
a green roof? 
=IW��8LIVI�EVI�I\EQTPIW�SJ�KVIIR�VSSJW�MR�
1IPFSYVRI�ERH�SXLIV�TEVXW�SJ�XLI�[SVPH�
[LIVI�KVIIR�VSSJW�LEZI�WSPEV�TERIPW�
MRWXEPPIH�EFSZI�XLIQ��

How much pruning will be 
needed if I grow a green 
facade?
4VYRMRK�MW�YWYEPP]�VIUYMVIH�SRGI�SV�X[MGI�
E�]IEV��EPXLSYKL�XLMW�[MPP�HITIRH�SR�XLI�
ZMKSYV�SJ�XLI�TPERX�WTIGMIW�ERH�XLI�KVS[MRK�
GSRHMXMSRW��%RRYEP�TVYRMRK�MW�MQTSVXERX�XS�
GSRXVSP�KVS[XL�ERH�OIIT�ZIKIXEXMSR�E[E]�
JVSQ�FYMPHMRK�½\XYVIW��PMKLXMRK��LIEXMRK�SV�
GSSPMRK�IUYMTQIRX��HVEMRW��

Could I just paint my roof 
white to achieve summer 
cooling? 
-RGVIEWMRK�VSSJ�VI¾IGXERGI�XLVSYKL�E�³[LMXI�
VSSJ �́MW�SRI�[E]�SJ�VIHYGMRK�LIEX�KEMR�
XLVSYKL�XLI�VSSJ��,S[IZIV��E�[LMXI�VSSJ�
[MPP�RSX�GETXYVI�ERH�VIXEMR�WXSVQ[EXIV��
TVSZMHI�EIWXLIXMG�FIRI½XW�SV�MRGVIEWI�
FMSHMZIVWMX]�ZEPYIW��4EMRX�IZIRXYEPP]�
HIKVEHIW�ERH�VIUYMVIW�QEMRXIRERGI��
1SWX�[LMXI�VSSJW�GERRSX�LIPT�MRWYPEXI�
XLI�FYMPHMRK�MR�XLI�[MRXIV�QSRXLW�ERH�
[MPP�XLIVIJSVI�SRP]�MQTVSZI�XLI�FYMPHMRK´W�
IRIVK]�IJ½GMIRG]�MR�XLI�LIEX�FYX�RSX�XLI�
GSPH��%�KVIIR�VSSJ�GER�LIPT�E�FYMPHMRK´W�
IRIVK]�IJ½GMIRG]�]IEV�VSYRH�

How do I know if my 
building has the capacity 
for a green roof?
%R�EVGLMXIGX��IRKMRIIV�ERH�KVIIR�VSSJ�
TVSZMHIV�EVI�RIIHIH�XS�EWGIVXEMR�XLEX�
E�KVIIR�VSSJ�GER�FI�MRWXEPPIH�SR�E�RI[�
FYMPHMRK��8S�VIXVS½X�E�KVIIR�VSSJ�SR�ER�SPHIV�
FYMPHMRK��GSRWYPXEXMSR�[MXL�ER�EVGLMXIGX�
ERH�SV�WXVYGXYVEP�IRKMRIIV�MW�RIGIWWEV]�XS�
HIXIVQMRI�XLI�PSEH�FIEVMRK�GETEGMX]�SJ�XLI�
WXVYGXYVI��'SRWYPX�[MXL�KVIIR�VSSJ��[EPP�SV�
JEGEHI�TVSZMHIVW�XS�HMWGYWW�HIWMKR�MHIEW�
ERH�WSPYXMSRW�JSV�XLI�WMXI�

Are green roofs, walls and 
facades environmentally 
sustainable?
(IWMKR�SJ�XLI�W]WXIQ�MW�TEVEQSYRX�XS�LS[�
[IPP�MX�GSRXVMFYXIW�XS�FVSEH�WYWXEMREFMPMX]�
KSEPW��WYGL�EW�TSPPYXERX�½PXVEXMSR��XLIVQEP�
MRWYPEXMSR��TVSZMHMRK�LEFMXEX�SV�PSGEPMWIH�
GSSPMRK��&]�GSRWMHIVMRK�LS[�]SY�HIWMKR��
STIVEXI�ERH�QEMRXEMR�]SYV�W]WXIQ�]SY�GER�
EPWS�IRWYVI�XLEX�XLI�QEXIVMEPW�ERH�TVEGXMGIW�
YWIH�EVI�IRZMVSRQIRXEPP]�WYWXEMREFPI�RS[��
ERH�MR�XLI�PSRK�XIVQ��8LMW�TVSGIWW�MW�GEPPIH�
³PMJI�G]GPI�EREP]WMW´��6IG]GPIH�[EWXI�TVSHYGXW�
GSYPH�FI�YWIH��JVSQ�XLI�FYMPHMRK�QEXIVMEPW�
XS�WYFWXVEXI�QEXIVMEPW�SV�PSGEP�TVSHYGXW�
WSYVGIH�VEXLIV�XLER�MQTSVXIH�QEXIVMEPW�
XS�VIHYGI�XLI�IRIVK]�YWIH�MR�XLIWI�
GSQTSRIRXW��7SQI�W]WXIQW�QE]�VIUYMVI�
QSVI�[EXIV�XLER�SXLIVW��FYX�MJ�XLEX�[EXIV�
MW�WSYVGIH�JVSQ�LEVZIWXIH�WXSVQ[EXIV�SV�
VIG]GPIH�[EXIV��MX�QE]�FI�QSVI�WYWXEMREFPI�
XLER�E�PS[�[EXIV�YWMRK�W]WXIQ�XLEX�YWIW�
TSXEFPI�[EXIV��'SRWMHIVIH�ETTPMGEXMSR�SJ�
JIVXMPMWIV�MW�VIUYMVIH�XS�IRWYVI�XLIVI�MW�RS�
RIKEXMZI�IJJIGX�JVSQ�TSPPYXIH�VYR�SJJ�JVSQ�
XLI�WMXI��1EREKIQIRX�SJ�[IIHW�ERH�TIWXW�
MR�XLI�ZIKIXEXMSR�XLVSYKL�E�QEMRXIRERGI�
VIKMQI�[MPP�EPWS�GSRXVMFYXI�XS�SZIVEPP�
WYWXEMREFMPMX]�SYXGSQIW�

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

FAQ
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evidence-based benefits of green roofs, walls and facades14 evidence

8LI�JSPPS[MRK�WIGXMSR�I\EQMRIW�XLI�FIRI½XW�SJ�KVIIR�VSSJW��[EPPW�
and facades that have been established by research. In most 
cases, experimental testing and/or computer modelling based on 
experimental data are used. In this overview, green roofs receive the 
most coverage because more research has been undertaken about 
XLIQ�ERH�½VQ�GSRGPYWMSRW�GER�FI�HVE[R��6IWIEVGL�MRXS�XLI�QSWX�
effective uses of green walls and facades is underway in many parts  
of the world.

8LI�MRJSVQEXMSR�TVSZMHIH�MW�JVSQ�TIIV�VIZMI[IH�WGMIRXM½G��
architectural and engineering research journals, technical reports 
and books. References and links are provided to the original 
articles, although some of these are accessible only through journal 
subscriptions. Data used here have been summarised or re-plotted to 
demonstrate key points. 
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reducing the energy budget of a building

Green roofs, walls and facades can reduce cooling and heating 
costs, by reducing heat gain or loss across the building surface.  

Figure 3 shows the results of a study at Kobe University, Japan, 
where a green roof performed best out of four different roof 
XVIEXQIRXW�MR�VIHYGMRK�LIEX�¾Y\�JVSQ�XLI�SYXWMHI�XS�XLI�MRWMHI�
SJ�XLI�FYMPHMRK���8LI�VSSJW�HMJJIVIH�MR�EPFIHS��XLI�EFMPMX]�XS�VI¾IGX��
rather than absorb, solar energy). A high albedo value means that 
QSVI�PMKLX�MW�VI¾IGXIH�ERH�PIWW�MW�EFWSVFIH��%�KVIIR�VSSJ�TPERXIH�
with lawn grass had the lowest albedo, but was most effective at 
VIHYGMRK�LIEX�¾Y\�MRXS�XLI�FYMPHMRK��,IEX�¾Y\�EGVSWW�XLI�³GSSP�VSSJ �́

XVIEXQIRX�YWMRK�VI¾IGXMZI�[LMXI�TEMRX�[EW����XMQIW�LMKLIV�XLER�JSV�
XLI�KVIIR�VSSJ��EPXLSYKL�MXW�EPFIHS�[EW�EPQSWX�½ZI�XMQIW�KVIEXIV��
8LI�WIRWMFPI�LIEX�¾Y\�EGVSWW�XLI�[LMXI�VSSJ�WYVJEGI�MW�WQEPP�
FIGEYWI�QSWX�WSPEV�VEHMEXMSR�MW�VI¾IGXIH��ERH�PMXXPI�MW�EFWSVFIH��
7IRWMFPI�LIEX�¾Y\�EGVSWW�XLI�KVIIR�VSSJ�MW�WQEPP�FIGEYWI�SJ�PSWW�
of latent heat through evaporation of water from plants and the 
growing substrate, even though the amount of solar radiation 
EFWSVFIH�MW�LMKL���+VI]�TEMRX�ERH�GSRGVIXI�LEZI�WMQMPEV�VI¾IGXERGI��
FYX�LIEX�¾Y\�[MXL�EPXIVREXMZI�GSSP�VSSJ�TEMRX��VI¾IGXMZI�KVI]�[EW�
greater than the bare concrete roof alone.

%�KVIIR�VSSJ�TVSZMHIW�WMKRM½GERX�GSSPMRK�FIRI½XW�GSQTEVIH�XS�
an uninsulated bare roof, although the most effective cooling 
comes from inclusion of insulation under the roof.  Modelling 
comparisons suggest that green roofs could be useful on poorly 
insulated buildings to reduce the thermal conductance across 
the roof deck. Thermal conductance (U-value) is the inverse of 

the resistance to transfer of heat (R-value). A study conducted 
in Athens, Greece, modelled the effect of adding a green roof to 
concrete roofs of different construction. Figure 4 shows that a 
green roof lowers heat transfer across a 25 cm thick and a 10 cm 
thick uninsulated concrete roof.  

*MKYVI����7IRWMFPI�LIEX�¾Y\�YRHIV�HMJJIVIRX�VSSJ�XVIEXQIRXW�ERH�EPFIHS��EFMPMX]�XS�VI¾IGX�WSPEV�VEHMEXMSR

7SYVGI��8EOIFE]EWLM�,��1SVM]EQE�1�������7YVJEGI�
LIEX�FYHKIX�SR�KVIIR�VSSJ�ERH�LMKL�VI¾IGXMSR�VSSJ�
JSV�QMXMKEXMSR�SJ�YVFER�LIEX�MWPERH��&YMPHMRK�ERH�
)RZMVSRQIRX���������������
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evidence-based benefits of green roofs, walls and facades16 evidence

*MKYVI����)JJIGX�SJ�E�KVIIR�VSSJ�SR�LIEX�XVERWJIV��XLIVQEP�GSRHYGXERGI�QSHIPPIH�JSV�HMJJIVIRX�X]TIW�SJ�
VSSJ�GSRWXVYGXMSR��

*MKYVI����%�GSQTEVMWSR�SJ�XLIVQEP�IJJIGXW�SR�E�KVIIR�VSSJ�YRHIV�HMJJIVIRX�X]TIW�SJ�ZIKIXEXMSR�GSZIV

7SYVGI��2MEGLSY�%��
4ETEOSRWXERXMRSY�
/��7ERXEQSYVMW�1��
Tsangrassoulis A, 
1MLEPEOEOSY�+���������
%REP]WMW�SJ�XLI�KVIIR�VSSJ�
thermal properties and 
MRZIWXMKEXMSR�SJ�MXW�IRIVK]�
TIVJSVQERGI��)RIVK]�ERH�
&YMPHMRKW�������������

Insulation of a building translates into energy savings for both 
heating and cooling. In Melbourne, with a well insulated building, 
winter heating is likely to dominate total energy costs, although 
this will depend on heating and cooling set points preferred by 
the building’s occupants. The R-value of an insulation material is 
a measure of its resistance to transfer of heat. Establishing the 
R-value offered by a green roof, wall or facade depends on a 
complex interaction of all the materials used, the depth of the 
growing substrate and the amount of water held in the substrate, 
as well as the plant selection, degree of coverage by plants and 
whether that coverage is present year-round. The following studies 
investigated the effect of green roofs compared to bare roofs on 
the thermal performance of buildings.

A study carried out in Singapore, comparing the effect of different 
vegetation types on a green roof with 40 cm deep soil, showed 
that heat gain was prevented, and heat loss was greatest under 
vegetation with the largest and densest foliage cover (Raphis 
palm used as a shrub) – see Figure 5. The bare hard roof surface 
accumulated and retained the most heat. Turf, and trees with an 
STIR�GERST]��TVSZMHIH�PIWW�GSSPMRK�FIRI½X��[MXL�WMQMPEV�LIEX�PSWW�
to that of bare soil. The reduction of heat gain and increased heat 
loss from soil, compared to the hard roof surface, is most likely 
due to evaporation of water held in the soil.

7SYVGI��;SRK�2,��'LIR�=��3RK�'0��7ME�%��-RZIWXMKEXMSR�
SJ�XLIVQEP�FIRI½XW�SJ�VSSJXST�KEVHIR�MR�XLI�XVSTMGEP�
IRZMVSRQIRX��&YMPHMRK�ERH�)RZMVSRQIRX����������
��������
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Figure 6 shows the results of a study on energy demand under 
a green roof and bare roof in Melbourne. The building was 
described as having double brick external walls, a concrete slab 
¾SSV�ERH�GSRGVIXI�VSSJW���RS�QIRXMSR�[EW�QEHI�SJ�GIMPMRK�
insulation. Temperature measurements were made between 
September 2008 and July 2009, in a room with a conventional 
waterproofed concrete bare roof, and a room with a green roof 
installed over the roof deck. These measurements were used in a 
simulation to predict the effect of a green roof on annual energy 
costs. Parameters used in the model included cooling and heating 

set points of 24°C and 18°C respectively, and an assumption that 
the space was heated or cooled between 8 am and 6 pm. Results 
showed that cooling and heating costs for the room covered 
with a vegetated roof would be 50 per cent and 12 per cent 
lower respectively than for the same room with a conventional 
bare concrete roof. For a building constructed from less strongly 
insulating materials, although winter heating and summer cooling 
requirements would be higher, the green roof would achieve 
comparable energy savings.

3RI�SJ�XLI�QENSV�FIRI½XW�SJ�XLI�MRWYPEXMSR�TVSZMHIH�F]�E�KVIIR�
VSSJ�MW�XLI�VIHYGXMSR�SJ�MRXIVREP�ERH�I\XIVREP�LIEX�¾YGXYEXMSRW��8LI�
stability of internal temperatures under a green roof is increased 
and contributes to thermal comfort year-round by preventing 
heat gain from the outside to inside in summer, and by reducing 
heat loss from inside to outside in winter. The construction of the 
roof deck and other building components plays a major role in 
determining the extent of heat gain or loss from a building.   

Figure 7 shows the results of a study in Brazil that compared 
external roof temperatures with internal ceiling temperatures 
in a building with rooms covered by a green roof, metal roof or 

a ceramic tile roof. Measurements were made over a week in 
FSXL�[EVQ�ERH�GSPH�WIEWSRW��,IEX�¾Y\�[EW�VIGSVHIH�FIX[IIR�
the three roof types and the internal surface of the ceiling inside 
each room, and internal air temperature was measured 1.5 m 
EFSZI�XLI�¾SSV�MR�XLI�XLVII�VSSQW��8LI�KVIIR�VSSJ�[EW�TPERXIH�
with a monoculture of a low-growing succulent herb (Bulbine 
frutescens) in a substrate 140 mm deep. The graph indicates that 
the room under the green roof showed the smallest variation in 
daily temperature during the day in the cold season: this was also 
the case during the warm season, with a maximum daily variation 
of 1.2°C.  

*MKYVI����,IEXMRK�ERH�GSSPMRK�IRIVK]�HIQERH�MR�E�VSSQ�YRHIV�E�FEVI�VSSJ�ERH�E�KVIIR�VSSJ

7SYVGI��'LIR�ERH�;MPPMEQW�������+VIIR�VSSJW�EW�ER�EHETXEXMSR�XS�GPMQEXI�GLERKI��QSHIPPMRK�XLI�KVIIR�VSSJ�EX�XLI�&YVRPI]�GEQTYW�� 
8LI�9RMZIVWMX]�SJ�1IPFSYVRI��6IWIEVGL�6ITSVX�JSV�'7-63�'PMQEXI�%HETXEXMSR�*PEKWLMT�
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*MKYVI����-RXIVREP�XIQTIVEXYVI�IJJIGXW�SJ�HMJJIVIRX�VSSJ�X]TIW

7SYVGI��4EVM^SXXS�7�
�0EQFIVXW�6�������-RZIWXMKEXMSR�SJ�
KVIIR�VSSJ�XLIVQEP�TIVJSVQERGI�MR�E�XIQTIVEXI�GPMQEXI��
E�GEWI�WXYH]�SJ�ER�I\TIVMQIRXEP�FYMPHMRK�MR�*PSVMERzTSPMW�
GMX]��7SYXLIVR�&VE^MP��)RIVK]�ERH�&YMPHMRKW��������������

Green roof trials in Adelaide (June 2011-May 2012) compared 
two plots with 300 mm deep growing substrate to four plots 
with shallower, 125 mm thick substrate. Two of the shallow 
HITXL�TPSXW�LEH�E�XVEJ½GEFPI�EPYQMRMYQ�KVEXMRK�MRWXEPPIH�����QQ�
above the surface of substrate to create an air gap (see image). 
The aluminium grating treatment was tested to investigate the 
effect of shading of the vegetation. The substrates used were 
either a lightweight growing medium or a heavier substrate made 
from recycled brick and other inorganic materials. Temperature 
¾YGXYEXMSRW�SJ�XLI�YRHIVP]MRK�WYVJEGI�[IVI�WQEPPIV�JSV�XLI�
inorganic growing substrate with its higher thermal mass, than for 

the lightweight growing substrate. The variation in temperature 
across the entire day was halved with the aluminium grating 
installed over the substrate and vegetation. The grating created an 
increased insulation effect with a combination of shading, and from 
the creation of an unstirred air layer.   

7SYVGI��'PE]�6��;MPH�2��,STOMRW�+��+SSH[MR�'�������(IXIVQMRMRK�
ERH�YRHIVWXERHMRK�XLIVQEP�GLEVEGXIVMWXMGW�SJ�KVIIR�VSSJW�MR�XLI�'MX]�SJ�
%HIPEMHI��%TTIRHM\���SJ�+VIIR�6SSJ�8VMEPW�1SRMXSVMRK�6ITSVX�F]�*MJXL�
'VIIO�7XYHMS�JSV�7%�+SZIVRQIRX´W�&YMPHMRK�-RRSZEXMSR�*YRH�ERH�%WTIR�
(IZIPSTQIRX�*YRH�2S����

)\TIVMQIRXEP�KVIIR�VSSJ�SR�%2>�,SYWI��%HIPEMHI��[MXL�XVEJ½GEFPI�EPYQMRMYQ�KVEXMRK�¯�����QQ�EFSZI�XLI�WYFWXVEXI
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Experimental studies on green walls and facades focus on the 
WLEHMRK��ERH�GSSPMRK�FIRI½XW�XLEX�JEGEHI�KVIIRMRK�TVSZMHIW��)ZIR�
XLSYKL�E�FVSEH�VERKI�SJ�JEGXSVW�MR¾YIRGI�LS[�QYGL�WLEHMRK�E�
green facade offers (including the presence and type of a support 
structure, facade orientation and whether the climber is deciduo 
us or evergreen), decreases in wall surface temperature of between 
5°C and 10°C are common. The most useful assessments come 
from data collected throughout the year : in the future, longitudinal 
studies could provide additional value because outcomes are likely 
to change as the facade matures. To date, there is limited published 
HEXE�SR�XLIVQEP�FIRI½XW�JVSQ�ZIVXMGEP�KVIIRMRK�MR�%YWXVEPMER�
conditions.

Table 1 shows the results of a Spanish study on green facades. 
Temperature measurements were made over a year on the 
north-east, south-east and south-west sides of a building in 
Golmés, Spain, that was covered with the deciduous climber 
Wisteria sinensis (Chinese Wisteria). The climber was grown on a 
steel mesh support system. Shading of the south-west face of the 
building provided the greatest cooling effect.

Research undertaken in Adelaide investigated hybrid vertical 
greening systems that combine elements of green facades and 
living walls. Air temperature and solar radiation were measured 
in front of and behind the green facade. Although there was little 
reduction in air temperature in front of the green facade (relative 
to the air temperature in front of the adjacent bare brick wall), the 
wall surface temperature was considerably lower. The green facade 
wall surface temperature was 37 to 38°C, whereas the brick wall 
was 45.8°C .

7SYVGI��,STOMRW�+��+SSH[MR�'��1MPYXMRSZMG�1��%RHVI[�1�������
4SWX�GSRWXVYGXMSR�QSRMXSVMRK�VITSVX��0MZMRK�[EPP�W]WXIQ�JSV�QYPXM�WXSVI]�
FYMPHMRKW�MR�XLI�%HIPEMHI�GPMQEXI��4VITEVIH�JSV�XLI�+SZIVRQIRX�SJ�
7SYXL�%YWXVEPME�

8EFPI����)JJIGX�SJ�E�KVIIR�JEGEHI�SR�FYMPHMRK�XLIVQEP�TIVJSVQERGI

Parameter measured Outcome )JJIGX�SJ�XLI�KVIIR�JEGEHI

Difference in temperature in front of and 
behind the facade

1.4°C cooler in summer

3.8°C warmer in winter

Absorption of light and heat energy by 
foliage keeps the cavity temperature 
lower.

Facade support system creates a 
microclimate/unstirred air layer next to 
the wall even when stems are bare.

Difference in surface temperature 
between bare wall and vegetated wall 
(summer)

Average bare wall temperature is  
5.5°C higher 

Maximum temperature is 15.2°C higher

Full leaf cover provides effective shading 
and prevents heat gain by the building

Difference in relative humidity in front of 
and behind the facade 

7% higher in summer
8% lower in winter

Evapotranspiration from leaves causes a 
local increase in humidity (and cooling) 
in summer which is not apparent when 
stems are bare

7SYVGI��4qVI^�+��6MRGzR�0��:MPE�%��+SR^jPI^�.1��'EFI^E�0*�������&ILEZMSYV�SJ�KVIIR�JEGEHIW�MR�1IHMXIVVERIER�'SRXMRIRXEP�GPMQEXI��)RIVK]�
'SRZIVWMSR�ERH�1EREKIQIRX��������¯������
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contribution to urban cooling

Concrete, bricks, glass and large areas of impervious paved 
footpaths and roads contribute to heat gain in urban areas. This, 
and the loss of shading and cooling from vegetation in high density 
urban development, contributes to the formation of urban heat 
islands: increased ambient temperatures that arise when warm 
stable air masses develop above cities, particularly during periods 
of calm weather and low wind speeds.

A modelling study conducted by CSIRO and the 2YVWIV]�ERH�
+EVHIR�-RHYWXV]�SJ�%YWXVEPME investigated the likely effect of increasing 
vegetation cover in Melbourne’s Central Business District (CBD) 
on average summer daily maximum (ASDM) temperatures over 
the period of December through February. Remote sensing 
imagery from the 2009 summer was analysed, and showed that 
HE]XMQI�PERH�WYVJEGI�XIQTIVEXYVIW�[IVI�WMKRM½GERXP]�VIHYGIH�F]�
vegetation. An urban climate model was then used to predict urban 
temperature changes under different vegetation schemes for the 
2009 climate, and for projected future climates in 2050 and 2090. 

Comparisons were made using the CBD both in its present form as a 
reference (with respect to urban boundary and density of vegetation), 
and with increased densities of vegetation.  Vegetation density was 
doubled at ground level, installed on green roofs, or both. 

Green roof vegetation was 0.5 m high and covered 50 per cent 
of building rooftops completely. In all models, it was assumed that 
vegetation was irrigated, so that evapotranspiration rates did not 
ZEV]�WMKRM½GERXP]�FIX[IIR�HMJJIVIRX�]IEVW��-R�XLI������WGIREVMS��
ASDM temperatures were reduced by 0.3°C by doubling the 
density of vegetation in the CBD, or by 0.4°C with green roofs. 
Increasing vegetation density both at ground level and with green 
roofs reduced ASDM temperatures by 0.7°C. In comparison, the 
creation of large urban parklands reduced ASDM temperatures by 
2°C. (Suburban areas were 0.5 to 0.7°C cooler than the CBD.)

The same relative effect of vegetation on ASDM temperatures 
was predicted for 2050 and 2090. Green roofs, in conjunction 
with cooling from an increased density of street trees and 
park vegetation at ground level, could help to decrease urban 
temperatures, reduce summer heat stress and the peak electricity 
requirements for air conditioning. 

7SYVGI��'LIR�(��;ERK�<��/LSS�=&��8LEXGLIV�1��0MR�&&��6IR�>��;ERK�
'�,��&EVRIXX�+�������%WWIWWQIRX�SJ�9VFER�,IEX�-WPERH�ERH�
1MXMKEXMSR�F]�9VFER�+VIIR�'SZIVEKI��MR�1MXMKEXMRK�GPMQEXI�GLERKI�� 
XLI�IQIVKMRK�JEGI�SJ�QSHIVR�GMXMIW��/LEVI�%��&IGOQER�8��IHW��
7TVMRKIV��&IVPMR��2I[�=SVO�

An Australian report outlines principles for choosing the green 
roofs, walls, facades, and other more traditional uses of vegetation 
to cool urban areas (collectively known as green infrastructure) 
for cooling of urban spaces in the Greater Melbourne area. The 
report is available at http://www.vcccar.org.au/publications

7SYVGI��'SYXXW�%��0MZIWPI]�7��2SVXSR�&��ERH�;MPPMEQW�2�������
9VFER�,IEX�-WPERH�6ITSVX��(IGMWMSR�TVMRGMTPIW�JSV�XLI�WIPIGXMSR�ERH�
placement of Green Infrastructure, Victorian Centre for Climate 
'LERKI�%HETXEXMSR�6IWIEVGL���

A 2005 study in Toronto, Canada modelled the effect of 
implementing green roofs on low-rise buildings with low slope and 
¾EX�VSSJW�SJ�EVIEW�KVIEXIV�XLER�����Q2, and concluded that green 
roofs, implemented as a city-wide strategy, could mitigate the heat 
island effect by reducing local ambient temperatures by 0.5 to 
2°C. It was calculated that this could save Toronto homeowners 
and businesses CAN$21 million annually by reducing the energy 
demand for mechanical cooling.

7SYVGI��&ERXMRK��(���(SWLM��,���0M��.��
�1MWWMSW��4��������³6ITSVX�SR�XLI�
IRZMVSRQIRXEP�FIRI½XW�ERH�GSWXW�SJ�KVIIR�VSSJ�XIGLRSPSK]�JSV�XLI�
'MX]�SJ�8SVSRXS´��4VITEVIH�JSV�'MX]�SJ�8SVSRXS�ERH�3RXEVMS�'IRXVIW�SJ�
)\GIPPIRGI�¯�)EVXL�ERH�)RZMVSRQIRXEP�8IGLRSPSKMIW��6]IVWSR�9RMZIVWMX]��
 LXXT���[[[�XSVSRXS�GE�KVIIRVSSJW�THJ�I\IGYXMZIWYQQEV]�THJ" 

http://www.vcccar.org.au/publications
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managing stormwater volume

Green roofs absorb and retain water and can be an effective 
strategy for reducing stormwater run-off in urban environments. 
;LIR�VEMR�JEPPW�SR�E�FEVI�VSSJ��VYR�SJJ�[EXIV�¾S[W�MRXS�HVEMRW�
very rapidly. The rate of run-off depends on the slope of the roof 
as well as the volume of the rain event. When the rain stops, run-
off continues until the roof is drained: any water remaining on 
the surface will evaporate. On a green roof, plants and growing 
substrate intercept rainfall. Some water will evaporate directly off 
plant foliage, but rain that falls directly onto the substrate, or drips 
off the foliage, percolates downwards. Some water is absorbed 

by substrate particles, and some drains down into underlying 
layers where it can be stored if these have the capacity to hold 
it (typically the drainage and protection/water retention layers). 
Excess water drains onto the roof and out into the stormwater 
system. So, on a green roof, both the time to onset and the time 
XS�TIEO�¾S[�SJ�WXSVQ[EXIV�IRXV]�EVI�HIPE]IH��ERH�XLI�SZIVEPP�
time taken to drain the roof is increased, as shown in Figure 8. The 
overall volume of stormwater is reduced because of the retention 
by the substrate and other layers of the green roof.

The advantage of using vegetation to manage stormwater run-off 
is that it increases the surface area available for rainfall capture, 
and thus helps slow the rate of entry and reduce the volume of 
stormwater. The height and spread of vegetation, as well as the 
type and diversity of species used affects how much rainfall plants 
can capture on their leaves, and how much water they release 
back into the environment through transpiration. Evaporation 
of water from the substrate also reduces the overall volume of 
stormwater. 

Figure 9 shows data from an experimental green roof study in 
Michigan, USA, where rainfall retention was measured over 14 
months. The three treatments were: a roof with gravel ballast only; 
an unplanted green roof; and a green roof planted with succulents 
(Sedum species). All roofs had a 2 per cent slope. Run-off was 
measured for rain events of different intensity. The green roof with 
plants retained the highest proportion of water from heavy rain 
events. For smaller rainfall volumes, the substrate-only roof was as 
effective as the green roof in retaining water. Both captured more 
water than the ballasted roof. 

*MKYVI����8LISVIXMGEP�KVETL�GSQTEVMRK�WXSVQ[EXIV�VYR�SJJ�JVSQ�E�FEVI�VSSJ�ERH�KVIIR�VSSJ
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7SYVGI��:ER�;SIVX�2(��6S[I�(&��
%RHVIWIR�.%��6YKL�'0��*IVRERHI^�68��
<MES�0�������+VIIR�VSSJ�WXSVQ[EXIV�
VIXIRXMSR��IJJIGXW�SJ�VSSJ�WYVJEGI��
WPSTI�ERH�QIHME�HITXL��.SYVREP�SJ�
)RZMVSRQIRXEP�5YEPMX]��������������

7SYVGI��1IRXIRW�.��6EIW�(��,IVQ]�6�
������+VIIR�VSSJW�EW�E�XSSP�JSV�WSPZMRK�
the rainwater runoff problem in the 
YVFERMWIH���WX�GIRXYV]#�0ERHWGETI�
ERH�9VFER�4PERRMRK������������

*MKYVI����6EMRJEPP�VIXIRXMSR�YRHIV�XLVII�VSSJ�XVIEXQIRXW�JSV�VEMR�IZIRXW�SJ�HMJJIVIRX�MRXIRWMX]

*MKYVI�����6EMRJEPP�VIXEMRIH�F]�HMJJIVIRX�X]TIW�SJ�KVIIR�VSSJW

Figure 10 shows the results of an analysis of published data on 
rainfall retention across a range of roof types. Data were analysed 
JSV�½ZI����FEVI�VSSJW��IMKLX����VSSJW�GSZIVIH�[MXL�KVEZIP�FEPPEWX��
121 shallow (extensive) green roofs and 11 deeper substrate 
(intensive) green roofs, with average substrate depths of 0 mm,  

50 mm, 100 mm and 210 mm respectively. Deeper substrate green 
roofs retained the most rainfall on average, with minimum and 
maximum retention of 65 per cent and 85 per cent respectively: for 
roofs with shallower substrates it was 27 per cent and 81 per cent. 

2SXI��;LIR�GSRWMHIVMRK�MRXIVREXMSREP�VIWIEVGL�VIWYPXW��OIIT�MR�QMRH�GPMQEXI�HMJJIVIRGIW�XS�%YWXVEPME��
1ER]�)YVSTIER�ERH�2SVXL�%QIVMGER�KVIIR�VSSJW�LEZI�ZIV]�WLEPPS[�WYFWXVEXIW��WYGL�EW�XLI�����GQ�HIIT�
WYFWXVEXIW�HIWGVMFIH�MR�*MKYVI����-R�1IPFSYVRI�GSRHMXMSRW��E�QMRMQYQ�HITXL�SJ����GQ�MW�VIGSQQIRHIH�JSV� 
E�KVIIR�VSSJ�WYFWXVEXI��7LEPPS[IV�WYFWXVEXIW�EVI�PMOIP]�XS�HV]�SYX�XSS�UYMGOP]��ERH�TPERXW�[MPP�RSX�WYVZMZI��
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Figure 11 shows how slope affects stormwater retention. Green 
roofs with 2 per cent and 6.5 per cent slopes were planted with 
succulents (Sedum species) in 4 cm deep growing substrate. Run-
off was measured for rain events of different intensity. 

The difference in percentage run-off between the two slopes was 
greatest in heavy rain events, with the highest run-off observed 
from the more steeply sloped roof. 

A green roof captures a higher percentage of rainfall of a light rain 
event than a heavy one. If the rain event is very small, there may 
not be any run-off from the green roof, especially if the substrate 
is dry. During intense rain events where a large volume of water 
is delivered in a short time, the substrate may not absorb all the 
rain that falls, even on a densely vegetated roof. In these situations, 
the vertical movement of water through the substrate dominates, 
although vegetated roofs usually still have lower run-off than 
bare roofs. The run-off from intense or long rain events could be 
harvested and stored for irrigation.

Figure 12 shows how retention varies with different intensities of 
rainfall. Rainfall run-off was collected from a bare roof and a green 
roof with low growing herbaceous and succulent species planted 
in a growing substrate 10 cm deep. The green roof captures most 
of the volume of a small rain event. Although the green roof did 
not capture much of the rainfall from a more intense rain event,  
it did capture more than the bare roof. 

*MKYVI�����6EMRJEPP�VIXIRXMSR�SR�KVIIR�VSSJW�[MXL�HMJJIVIRX�WPSTIW

*MKYVI�����6EMRJEPP�VIXIRXMSR�SR�KVIIR�VSSJ�[MXL�HMJJIVIRX�VEMRJEPP

7SYVGI��:ER�;SIVX�2(��6S[I�(&��%RHVIWIR�.%��
6YKL�'0��*IVRERHI^�68��<MES�0�������+VIIR�VSSJ�
WXSVQ[EXIV�VIXIRXMSR��IJJIGXW�SJ�VSSJ�WYVJEGI��WPSTI�
ERH�QIHME�HITXL��.SYVREP�SJ�)RZMVSRQIRXEP�5YEPMX]�
��������������

7SYVGI��8IIQYWO�%��1ERHIV�i�������6EMR[EXIV�
VYRSJJ�UYERXMX]�ERH�UYEPMX]�TIVJSVQERGI�JVSQ�
E�KVIIR�VSSJ��XLI�IJJIGXW�SJ�WLSVX�XIVQ�IZIRXW��
)GSPSKMGEP�)RKMRIIVMRK��������������
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Research examining four different green roofs in Auckland 
investigated rainfall retention in relation to substrate depth and 
GSQTSWMXMSR��4IEO�¾S[�TIV�VEMRJEPP�IZIRX�JVSQ�XLI�KVIIR�VSSJW�[EW�
62 per cent to 90 per cent less than run-off from a corresponding 
conventional roof.  During winter, when plants are not actively 
using water from the substrate in transpiration, rainfall retention 
[EW�VIHYGIH��-X�[EW�JSYRH�XLEX�[EXIV�VIXIRXMSR�ERH�TIEO�¾S[�
are affected by the type of drainage layer used, and the horizontal 
distance that stormwater has to travel before it enters the 
perimeter gutter or point drains that lead off the roof. Increasing 
the distance to the drains, or using drainage layers that have some 
storage capacity (either granular aggregate or plastic cells with 
water holding capacity), should increase the retention period on 
the roof.

7SYVGI��*EWWQERH�&IGO�)��:S]HI�)��7MQGSGO�6��,SRK�=7���������
0MZMRK�VSSJW�MR���PSGEXMSRW��(SIW�GSR½KYVEXMSR�EJJIGX�VYRSJJ�QMXMKEXMSR#�
.SYVREP�SJ�,]HVSPSK]�������������7II�EPWS�*EWWQER�&IGO�)%�ERH�
7MQGSGO�6�������0MZMRK�6SSJ�6IZMI[�ERH�(IWMKR�6IGSQQIRHEXMSRW�
JSV�7XSVQ[EXIV�1EREKIQIRX��TVITEVIH�F]�%YGOPERH�9RM7IVZMGIW�JSV�
%YGOPERH�'SYRGMP��%YGOPERH�'SYRGMP�8IGLRMGEP�6ITSVX����������

In urban environments stormwater collected from surfaces at 
ground level is usually contaminated. Rainfall run-off carries a mix 
of litter, organic materials (plant material and animal droppings), 
dust and soil particles and chemical pollutants such as oils and 
fertilisers. In contrast, the quality of water arriving at stormwater 
drains from roofs is relatively high. 

Data from two separate experiments (Tables 2 and 3) show the 
improvement of the quality of run-off from green roofs relative to 
bare roofs. The higher concentration of nitrogen and phosphorus 

in run-off from the bare roof is most likely due to the wash 
HS[R�SJ�GSRXEQMRERXW�MR�XLI�½VWX�¾YWL�VYR�SJJ�EJXIV�VEMR�FIKMRW��
The greater surface area for potential capture and storage of 
these contaminants on a green roof (on foliage, in the substrate) 
reduces the nutrient loading entering stormwater run-off. In Table 
2, the green roof included mixed herbaceous perennials, including 
succulents, planted into 10.2 cm deep substrate held in modular 
boxes that were installed on a roof. In Table 3, succulent species 
were installed on a vegetated mat over 10 cm deep substrate.

improving stormwater quality

8EFPI����'SQTEVMWSR�SJ�RMXVSKIR��2�ERH�
TLSWTLSVYW��4�GSRXIRX�MR�VEMR[EXIV�ERH�VYR�SJJ�
JVSQ�FEVI�VSSJW�ERH�KVIIR�VSSJW��QSHYPEV�FS\IW

8EFPI����'SQTEVMWSR�SJ�RMXVSKIR��2�ERH�
TLSWTLSVYW��4�GSRXIRX�MR�VEMR[EXIV�ERH�VYR�SJJ�
JVSQ�FEVI�VSSJW�ERH�KVIIR�VSSJW��ZIKIXEXIH�QEX

Nutrient 
content

Total N 
�QK�P

Total P 
�QK�P

6EMRJEPP 0.51 0.007

&EVI�VSSJ�
VYR�SJJ 0.896 0.197

+VIIR�VSSJ�
VYR�SJJ 0.49 0.043

Nutrient 
content

Total N 
�QK�P

Total P 
�QK�P

6EMRJEPP 0.6 - 1.3 0.012 - 0.019

&EVI�VSSJ�
VYR�SJJ 1.4 - 2.6 0.102 - 0.104

+VIIR�VSSJ�
VYR�SJJ 1.2 - 2.1 0.026 - 0.09

7SYVGI��8IIQYWO�%��1ERHIV�i�������6EMR[EXIV�VYRSJJ�UYERXMX]�ERH�
UYEPMX]�TIVJSVQERGI�JVSQ�E�KVIIR�VSSJ��XLI�IJJIGXW�SJ�WLSVX�XIVQ�
IZIRXW��)GSPSKMGEP�)RKMRIIVMRK������������

7SYVGI��+VIKSMVI�&+��'PEYWIR�.'�������)JJIGX�SJ�E�QSHYPEV�I\XIRWMZI�
KVIIR�VSSJ�SR�WXSVQ[EXIV�VYRSJJ�ERH�[EXIV�UYEPMX]��)GSPSKMGEP�
)RKMRIIVMRK������������
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Most plants grown on a green roof require some fertiliser 
application for them to grow well in the long term, and leaching 
of nutrients into roof run-off will reduce water quality to some 
extent. The nutrients of greatest concern in run-off water quality 
are phosphorus and nitrogen: high levels of both cause algal 
blooms in waterways. However, relative to the amount of fertiliser 
initially applied to the roof, loss of nutrients into run-off can be 
WQEPP��8LI�FIRI½X�SJ�E�PEVKI�VIHYGXMSR�MR�WXSVQ[EXIV�ZSPYQI�
probably outweighs the cost of a small increase in nutrient loading. 
This should be considered in relation to stormwater quantity and 
quality requirements set by local water authorities.

8LI�[EXIV�UYEPMX]�JVSQ�XLI�SYX¾S[�SJ�KVIIR�VSSJ�W]WXIQW�[MXL�
shallow or deep substrates was studied over nine months on a 
rooftop in Adelaide. Controlled release fertiliser was applied at 
the same rate to both green roof types. Run-off from the green 

roof areas with deeper substrates was of higher quality than that 
off shallow substrates, lower total dissolved salts and electrical 
conductivity, and there were lower sediment levels. However, there 
was also a trend for elevated nitrogen (measured as nitrate) and 
phosphorus concentrations in run-off from green roofs with deep 
substrates: these nutrients are highly soluble so their appearance 
in run-off is expected, but given that fertiliser application was the 
same for both the shallow and deep substrates, it is noteworthy 
that the deeper substrate did not provide greater nutrient 
retention.  Comparison of measured run-off quality against local, 
state and national water guidelines suggest that green roof run-
off could be recycled for irrigation and other non-potable use. 
A link to the report is available from the Government of South 
Australia’s &YMPHMRK�-RRSZEXMSR�*YRH – %2>�,SYWI�+VIIR�6SSJ�8VMEPW�
7XSVQ[EXIV�5YEPMX]�1SRMXSVMRK.

Many Australian and international studies show a link between 
poor air quality and adverse effects on human health. This is 
particularly evident for people prone to asthma and other 
respiratory conditions, and those with cardiovascular disease. A 
study by the Environmental Protection Authority, undertaken in 
Melbourne between 1991 and 1996, demonstrated an association 
between elevated nitrogen dioxide, carbon monoxide, ozone and 
particulate air pollutants (such as smoke and dust) and mortality 
due to cardio-respiratory disease, including asthma. This association 
was strongest in warm weather, when ozone levels are high due to 
increased production at higher temperatures and stable weather 
conditions that reduce mixing of air. 

As urban populations continue to grow, and even with  
improvements in quality of motor vehicle emissions, it is projected 
XLEX�XLI�GSRGIRXVEXMSR�SJ�TSPPYXERXW�WYGL�EW�S^SRI�ERH�½RI�
particulate matter (PM2.5) will also rise. Management of pollution 
requires control of emission sources and measures that reduce 
the concentrations of pollutants in the atmosphere. Increasing the 
amount of vegetation in urban environments is one such measure: 
plant leaves absorb gaseous pollutants, while particulate matter can 
fall onto leaves or be washed onto them by rain, and ultimately into 
the growing medium, where it is degraded or stored. 

7SYVGIW���)4%�������1IPFSYVRI�1SVXEPMX]�7XYH]��)JJIGXW�SJ�EQFMIRX�
EMV�TSPPYXMSR�SR�HEMP]�QSVXEPMX]�MR�1IPFSYVRI������������)4%�
TYFPMGEXMSR������)4%�������*YXYVI�%MV�5YEPMX]�MR�:MGXSVME�¯�*MREP�
6ITSVX��)4%�TYFPMGEXMSR������

The larger canopies of trees and shrubs offer the biggest surface 
area for pollution capture, suggesting that green roofs with deeper 
substrate, with the potential to carry a broad range of vegetation 
types, will be an effective approach to pollution management at 

height. However, as any increase in the surface area available to 
absorb or adsorb pollutants offers the potential for improvement 
of air quality, shallower green roofs, or walls and facades planted 
[MXL�LIVFEGISYW�WTIGMIW�QE]�WXMPP�TVSZMHI�WMKRM½GERX�FIRI½X��8LI�
extent of pollutant capture will vary with the density of foliage 
cover, and the degree of complexity of the leaf surfaces.

In narrow city streets at ground level (urban canyons), green walls 
and facades offer the opportunity for improvement of urban air 
quality in narrow spaces, by increasing the area that is covered by 
vegetation and providing more potential surfaces for deposition 
of pollutants. Measures of pollution capture in urban canyons 
(and estimates from modelling studies) vary widely, as so many 
factors contribute to the outcome, including the dimensions of the 
urban canyon, and wind speeds through it. A study that modelled 
the effect of vegetation in London street canyons estimated a 
reduction of 15 per cent to 40 per cent for nitrogen dioxide and 
23 per cent to 60 per cent for particulate matter concentrations, 
respectively, with the adoption of green walls in an urban canyon 
that was as wide as it was high.

1ENSV�½RHMRKW�EVI�XLEX�WMKRM½GERX�VIHYGXMSR�MR�FSXL�KEWISYW�ERH�
particulate pollutants are achievable with vegetation on roofs 
and walls. This is achieved by direct capture of pollutants, and by 
reducing building heat gain and associated localised warming of 
the environment. All of these contribute to the creation of urban 
heat islands and the generation of photochemical smog. 

7SYVGI��4YKL�8%1��1EGOIR^MI�%6��;L]EXX�.(��,I[MXX�'2�������
)JJIGXMZIRIWW�SJ�KVIIR�MRJVEWXVYGXYVI�JSV�MQTVSZIQIRX�SJ�EMV�UYEPMX]� 
MR�YVFER�WXVIIX�GER]SRW��)RZMVSRQIRXEP�7GMIRGI�ERH�8IGLRSPSK]�
�������������

urban air quality

http://www.sa.gov.au/upload/franchise/Water,%20energy%20and%20environment/climate_change/documents/BIF/Appendix%202%20ANZ%20House%20Green%20Roof%20Trials%20Stormwater%20Quality%20Monitoring.pdf
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During the Melbourne summer, the city often experiences several 
consecutive days of hot weather. This is subsequently associated 
with higher rates of illness and death: extreme high temperatures 
are an additional stress to people whose health may already 
be fragile, particularly the elderly. A report by the Victorian 
(ITEVXQIRX�SJ�,IEPXL�UYERXM½IH�XLI�MRGVIEWIH�MRGMHIRGI�SJ�LIEX�
related illness and death during severe heat waves in January 2009. 
During this time, there were 62 per cent more deaths than would 
have been expected on average for this time of year, mostly in the 
75 years or older age group. Keeping our buildings cooler through 
increased shading is likely to contribute to a reduction in the loss 
of human lives, and the demands on health services associated 
with extreme hot weather.

7SYVGI��(ITEVXQIRX�SJ�,IEPXL�������.ERYEV]������,IEX[EZI�MR�
:MGXSVME��ER�%WWIWWQIRX�SJ�,IEPXL�-QTEGXW�

Vegetated environments are good for people. Traditional public 
parks and open spaces provide refreshment and restful views, 
space for recreation and cool areas of shade in summer, and 
community gardens offer opportunities for food production. 
These environments offer the potential for social interaction and 
community building. They are good for physical and psychological 
health and wellbeing and provide relief from the pressures of high-
density living. Cost estimates of morbidity and mortality associated 
with the lack of access to green open space are not easy to dissect 
as there are usually concurrent, co-dependent factors that limit 
people’s ability to engage with nature. Exposure to nature improves 
people’s ability to focus, cope with stress, generate creative ideas, 
and decreases volatile, antisocial, behaviours.

7SYVGI��8S[RWIRH�1��;IIVEWYVM]E�6�������&I]SRH�&PYI�XS�+VIIR��
XLI�FIRI½XW�SJ�GSRXEGX�[MXL�REXYVI�JSV�QIRXEP�LIEPXL�ERH�[IPP�FIMRK��
&I]SRH�&PYI�0MQMXIH��1IPFSYVRI�

'MXMIW�EVI�RSMW]�TPEGIW�XS�PMZI�MR��GSRWXVYGXMSR��ZILMGYPEV�XVEJ½G�ERH�
the sounds of HVAC (heating, ventilation and air-conditioning) 
equipment are constant features of Melbourne’s aural landscape. 
Modelling studies show that although green roofs provide some 
attenuation of noise, it is small: up to a maximum of 10 dB across 
most of the frequency ranges that have been tested. Tests on a 
range of green wall and facade systems in Singapore’s HortPark 
revealed a similar outcome. So far, for green roofs, there is no 
evidence for increased sound absorption beyond a substrate 
depth of 20 cm (up to 40 cm). Any small decrease in the volume 
SJ�SYXWMHI�RSMWI�MW�ER�EHHMXMSREP��YRWSPMGMXIH�FIRI½X�SJ�E�KVIIR�
roof, wall or facade. It has been suggested that the University of 
8EWQERME´W�KVIIR�VSSJ�[EW�E�WMKRM½GERX�JEGXSV�MR�WSYRH�VIHYGXMSR�
emanating from its site, however the building had a number of 
other technologies installed to reduce sound transmission, so 
results cannot be attributed to the green roof alone.

7SYVGIW��:ER�6IRXIVKLIQ�8��&SXXIPHSSVIR�(�������2YQIVMGEP�
IZEPYEXMSR�SJ�WSYRH�TVSTEKEXMRK�SZIV�KVIIR�VSSJW��.SYVREP�SJ�7SYRH�
ERH�:MFVEXMSR��������������;SRK�2,��8ER�%=/��8ER�4=��'LERK�/��
;SRK�2'�������%GSYWXMGW�IZEPYEXMSR�SJ�ZIVXMGEP�KVIIRIV]�W]WXIQW�
JSV�FYMPHMRK�[EPPW��&YMPHMRK�ERH�)RZMVSRQIRX�������������,STOMRW�+��
+SSH[MR�'��������0MZMRK�%VGLMXIGXYVI��'7-63�4YFPMWLMRK�

There is very little published research on the impacts of green roofs, walls or facades on property value. Research in Canada estimated 
that buildings with a recreational green roof achieve an 11 per cent increase in property value, and buildings with views onto green roofs 
have a 4.5 per cent increase in property value.

7SYVGI��8SQEPX]��6��
�/SQSVS[WOM��&��������8LI�1SRIXEV]�:EPYI�SJ�XLI�7SJX�&IRI½XW�SJ�+VIIR�6SSJW��7QEVX�'MXMIW�6IWIEVGL�7IVZMGIW�� LXXT���[[[�
KVIIRVSSJW�SVK�VIWSYVGIW�1SRIXEV]C:EPYICSJC7SJXC&IRI½XWCSJC+VIIRC6SSJW�THJ"

Human health and wellbeing

Property value
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+VIIR�VSSJW�VIWIEVGL 
at The University 
SJ�1IPFSYVRI
Since 2008, researchers at The University of Melbourne’s 
Burnley campus have undertaken research evaluating 
green roofs for Australian conditions, with a focus on 
plants, substrates, hydrology, energy use and environmental 
psychology.

Experiments on roofs and in controlled environments have 
UYERXM½IH�XLI�TIVJSVQERGI�SJ����HMJJIVIRX�TPERXW��MRGPYHMRK�
both Australian native and exotic species. For survival in the 
absence of irrigation, plants with low water use and high leaf 
succulence, such as 7IHYQ�TEGL]TL]PPYQ�ERH�7��xrubrotinctum 
proved to be the most successful. However, to reduce 
stormwater run-off from green roofs, plants also need to 
dry out substrates between rainfall events, a feature that low 
water use succulents are incapable of. This research showed 
that plants from specialised natural habitats similar to green 
roofs, such as rock outcrops, can balance high water use with 
high drought tolerance. The most successful species included 
(MERIPPE�VIZSPYXE��7X]TERHVE�KPEYGE and Lomandra spp. An 
EHHMXMSREP�FIRI½X�[EW�XLI�GETEGMX]�SJ�XLIWI�TPERXW�XS�VI�WTVSYX�
following desiccation, further improving survival after drought. 

The development and analysis of lightweight growing 
substrates, based on mineral and waste components, such 
as scoria, crushed roof-tiles and bottom ash (wastes from 
coal-powered electricity generation) has led to multiple 
green roof installations across Melbourne. This work also 
included testing and evaluating a wide range of substrate 
components and mixes, and investigating the use of water-
retention additives in substrates, such as silicates, hydrogel 
and biochar. Of these, biochar was the most effective, 
resulting in lighter substrates that held more water and 
delaying the onset of permanent wilting in test plants by up 
to two days. This research also showed that the effectiveness 
of retention additives varied, depending on substrate and 
EHHMXMZI�TVSTIVXMIW��JSV�I\EQTPI�½RI�WMPMGEXIW�[IVI�MRIJJIGXMZI�
in coarse-textured substrates).  

Hydrology research under natural rainfall conditions 
found that a 100 mm deep scoria substrate can reduce 
stormwater run-off in Melbourne by 43 per cent to 88 per 
cent, depending on the season. Further work evaluated the 
MR¾YIRGI�SJ�XLVII�HMJJIVIRX�WYFWXVEXIW��FSXXSQ�EWL��VSSJ�
tile and scoria) and succulent vegetation cover (planted vs. 
bare) on evapotranspiration and retention capacity under 
simulated rainfall conditions. The results showed that the 
IJJIGX�SJ�TPERX�GSZIV�[EW�MR¾YIRGIH�F]�WIEWSR�[MXL�KVIEXIV�
evapotranspiration in spring. Planted modules also retained 
more rainfall than bare modules for medium and large rainfall 
events and overall the cumulative evapotranspiration was 

greatest from the bottom ash substrate (bare and planted) 
ERH�WMKRM½GERXP]�PIWW�MR�WGSVME��;EXIV�VIXIRXMSR�EPWS�HMJJIVIH�
between substrate types, with scoria retaining at least 20 per 
cent less rainfall after large events than both bottom ash and 
roof tile substrates, probably due to lower evapotranspiration 
from scoria between rainfall events. Results of an energy 
study completed in 2009 showed that a 125 mm deep scoria 
substrate green roof reduced building energy use by 38 per 
cent on a summer day. 

Environmental psychology research demonstrated that 
people prefer ‘meadow-like’ green roofs, dominated by green 
WXVETT]�SV�KVEWW�PMOI�TPERXW��8LI�EHHMXMSR�SJ�¾S[IVW�SR�XLI�
green roof further increased preference scores. Viewing this 
type of green roof was also found to improve concentration 
and could result in improved workplace productivity. 

+VIIR�VSSJW�VIWIEVGL�EX�8LI�9RMZIVWMX]�SJ�1IPFSYVRI�MRGPYHIW�
WYVZMZEP�I\TIVMQIRXW�MR�KVIIRLSYWIW�ERH�SR�VSSJW��ERH�L]HVSPSK]�
I\TIVMQIRXW�MR�GSRXVSPPIH�IRZMVSRQIRXW�YRHIV�GSZIV�

http://thegirg.org/burnley-green-roof/
http://thegirg.org/burnley-green-roof/


+VIIR�[EPPW�[IVI�MRWXEPPIH�SR�JSYV�EWTIGXW�SJ�XLI�XS[IV�FPSGO�YWIH�MR�XLI������8:�WIVMIW�8LI�&PSGO�7O]�,MKL������4EVO�7X��7SYXL�1IPFSYVRI�� 
Image: Fytogreen
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This Technical Guide provides advice on the factors that need to  
be considered to design, construct and maintain green roofs, walls  
and facades. 

The Growing Green Guide�MW�XLI�½VWX�TYFPMGEXMSR�MR�%YWXVEPME�XS�GSPPEXI�
such technical advice through independent agencies. It is likely that 
over time the industry will mature and have a body of research 
and experience that can be used to move from advice to technical 
standards that are directly relevant to Australian conditions. 

6IJIV�XS�XLI�MRXVSHYGXSV]�WIGXMSR�SJ�XLMW�KYMHI�JSV�HI½RMXMSRW�SJ�
green roofs, walls and facades. A glossary of other terms follows 
Appendix A at the end of this document.

Including this Introduction, the Technical Guide has been divided 
into eight chapters covering the following areas:
�� Chapter 2. Site Analysis
�� Chapter 3. Design and Planning
�� Chapter 4. Building and Installation – Background Advice
�� Chapter 5. Building and Installation – Green Roofs
�� Chapter 6. Building and Installation – Green Walls
�� Chapter 7. Building and Installation – Green Facades
�� Chapter 8. Maintenance

-R�%TTIRHM\�%�]SY�[MPP�EPWS�½RH�WTIGM½G�ERH�HIXEMPIH�MRJSVQEXMSR�
about green roof growing substrates. 

If, after reading this guide, it appears that green roofs, walls or 
facades are not suitable for a particular building, consider other 
greening options, from balcony plantings to backyard and nature-
strip gardens. This guide does not cover these options, but many 
books and websites are dedicated to these opportunities.

This guide has been published under Creative Commons licencing 
as an invitation to others to adapt, update and improve the 
guidelines as new technology is developed and research improves 
our knowledge. 

While it provides the key relevant information on this subject at 
its publication, for more detailed information and updates visit the 
Growing Green Guide website: www.growinggreenguide.org

introduction

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
www.growinggreenguide.org


8LI�½VWX�WXIT�MR�ER]�VSSJ��[EPP�SV�JEpEHI�TVSNIGX�MW�XS�ZMWMX�XLI�WMXI�ERH�YRHIVWXERH�XLI�PSGEP�IRZMVSRQIRX�ERH�FYMPX�MRJVEWXVYGXYVI��-QEKI��%74)'8�7XYHMSW

2. site analYsis
Before designing a green roof, wall or facade it is important to understand the 
GLEVEGXIVMWXMGW�SJ�XLI�WMXI��EW�XLIWI�JEGXSVW�[MPP�MR¾YIRGI�XLI�JIEWMFMPMX]�ERH�GSWX��

This chapter explains how to evaluate a proposed location for a green roof, wall 
or facade. It is written for situations where there is an existing building on-site, 

however it can be adapted by those planning to construct a new building.
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Climatic factors will vary with geographic location as well as with 
the site aspect and height and even from effects of surrounding 
buildings. It is important to understand the likely climate on-
site in order to inform decisions about which plant species are 
suitable for the site. There are no hard and fast rules about what 

constitutes too much wind or shade or other factors; rather, 
these are environmental gradients (for example, low wind to high 
wind) and often the best approach is to estimate the worst case 
scenario for plant growth that is likely on-site, and design with that 
in mind.   

2.1 climatic factors on-site

6EMRJEPP�ERH�
irrigation

;MRH

Temperature

Microclimate

Solar radiation

6EMRJEPP�MR�1IPFSYVRI�MW�KIRIVEPP]�RSX�WYJ½GMIRX�XS�WYTTSVX�E�KVIIR�VSSJ��[EPP�SV�JEGEHI�
throughout the year. It is important to establish whether rainwater or another water 
source can be harvested from other areas on-site, and stored to supply an irrigation 
system. This will avoid or minimise the need to use potable water for irrigation. It is 
useful to carry out an irrigation water demand analysis, to estimate water needs.   

In urban environments temperatures tend to increase with elevation, due to the 
increased thermal mass of built structures and the commensurate heat gain. Assessing 
the likely temperature range on a site is crucial in planting design, particularly in extreme 
temperature events. While cold temperatures are rarely a problem for vegetation in 
Melbourne, there can be localised green roof situations where this could be a factor in 
plant selection.

Enclosed spaces such as urban canyons can create their own microclimate where wind 
XYVFYPIRGI��TSSPMRK�SJ�TSPPYXMSR��LYQMHMX]�ERH�XIQTIVEXYVI�GER�FI�MRXIRWM½IH��8LI�
localised climate of these areas will change the growing conditions for plants and needs 
to be considered when planning and designing green roofs and walls.

Light intensity tends to be greater at height than at ground level. At height there are 
JI[IV�WXVYGXYVIW��RS�ZIKIXEXMSR�XS�EFWSVF�WSPEV�VEHMEXMSR�ERH�MRGVIEWIH�VI¾IGXMSR�JVSQ�
adjoining building and surfaces (such as glass and light-coloured walls). Conversely, there 
EVI�WSQI�VSSJW�ERH�[EPPW�XLEX�QE]�VIGIMZI�WMKRM½GERXP]�PIWW�WSPEV�VEHMEXMSR��HYI�XS�MRXIRWI�
shading by nearby buildings. Shadowing and shading analysis can be used to assess areas 
of light and shade on a site and possible changes over the year (for example, at the 
equinox) and over time (for example, adjoining new building development).

Average wind speeds are greater at height than at ground level. Winds may be strong 
around the edges of buildings, or from the down draft caused by tall buildings. It is 
necessary to understand the likely wind load that a green roof, wall or facade will be 
subjected to, so that it can be built to withstand the forces. Wind at high elevation will 
EPWS�MR¾YIRGI�XIQTIVEXYVI��ERH�[MRH�LEW�E�HMVIGX�HIL]HVEXMRK�IJJIGX�SR�ZIKIXEXMSR��
XLIVIJSVI�MR¾YIRGMRK�WTIGMIW�WIPIGXMSR�ERH�MVVMKEXMSR�VIUYMVIQIRXW��See the *VIWL[EXIV�
Place and :MGXSVMER�(IWEPMREXMSR�4VSNIGX green roof case studies in this guide to learn more 
EFSYX�XLI�GLEPPIRKIW�SJ�[MRH��

malinsimu
Anteckning
Unmarked angett av malinsimu

malinsimu
Anteckning
Unmarked angett av malinsimu
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0MKLX�VI¾IGXMSR�ERH�[MRH�XYRRIPPMRK�IJJIGXW�JVSQ�WYVVSYRHMRK� 
FYMPHMRKW��[MPP�MR¾YIRGI�XLI�GPMQEXI�SR�WMXI��EPSRK�[MXL�PSGEP�VEMRJEPP� 
and temperature

'PMQEXI�ERH�VSSJXST�
vegetable production
The Pop Up Patch is a subscriber-based edible 
gardening club, based on a car park roof behind 
Federation Square, in central Melbourne. The Little 
Veggie Patch Co. runs the garden and has to allow 
for the different climate that comes from being 
based on a roof. The concrete roof stores heat 
and the warmer temperatures mean that species 
that might not normally have been considered 
suitable for the area can grow. Some species that 
are usually annual begin acting like perennials. 
For instance, they have found that capsicums 
and chillies survive and continue to fruit through 
the winter months in this location. The warmer 
temperatures necessitate growing substrate with  
a high water-holding capacity. In addition, the winds 
at height dry the surface of the substrate, so drip 
irrigation underneath a layer of mulch is highly 
recommended.

 

4ST�9T�4EXGL�½RHW�XLEX�E�[EVQIV�GPMQEXI�SR�E�GEV�
TEVO�VSSJ�GLERKIW�XLI�KVS[MRK�WIEWSR�SJ�WSQI�TPERXW
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The load-bearing capacity of a building must be known before 
planning a green roof, wall or facade. A structural engineer’s advice 
is essential to ensure comprehensive design development, based 
on the building’s construction, condition and weight loading capacity.

*SV�VIXVS½XXMRK�E�KVIIR�VSSJ��[EPP�SV�JEGEHI��MX�MW�MQTSVXERX�XS�
establish early whether the installation will meet the existing 
WXVYGXYVEP�GETEGMX]�SJ�XLI�FYMPHMRK��SV�[LIXLIV�XLMW�[MPP�FI�QSHM½IH�
to support the installation. In some instances, it is possible to 
strengthen an existing roof in strategic areas (and not across the 
whole roof) in order to achieve the design outcome while also 
minimising costs.

It is important to consider not just the weight of plants when 
planted but their weight at maturity, especially where shrubs and 
XVIIW�EVI�TVSTSWIH��EW�XLIWI�EVI�PMOIP]�XS�FI�WMKRM½GERXP]�LIEZMIV�
over time. The weight of saturated plants and substrate must 
also be included in the load assessment. Some example weight 
loadings of plants are provided in Tables 4 and 5.

Damage to a wall can arise from wind forces, plant load, cable 
tension, and human access. This is particularly important where 
older walls are being used and where there is a large surface area 
of green facade (that is, wind uplift).

2.2 weight loading

Live load

Translent load

Dead load

The weight of people who will use the space, and of any mobile equipment that will be 
used periodically on the site, for example, maintenance (live load generally applies to 
green roofs, not facades or walls, however it would be appropriate on a vertical surface 
MJ�E�XVEJ½GEFPI�QEMRXIRERGI�TPEXJSVQ�[EW�FYMPX�MRXS�XLI�W]WXIQ�

Moving, rolling or short-term loads, including wind and seismic activity.

8LI�½REP�GSRWXVYGXIH�[IMKLX�SJ�EPP�FYMPX�IPIQIRXW�ERH�EPP�GSQTSRIRXW�EWWSGMEXIH�[MXL�XLI�
roof or wall assembly, including plants, growing substrate and any water held in the system. 

*SV�E�KVIIR�VSSJ��[EPP�SV�JEGEHI��XLI�PSEHW�XLEX�XLI�FYMPHMRK�WXVYGXYVI�QYWX�WYTTSVX�MRGPYHI��

8EFPI����;IMKLX�PSEHMRKW�JSV�WSQI�VITVIWIRXEXMZI�GPMQFMRK�WTIGMIW

Species ;IMKLX�PSEHMRK��OK�Qò

Jasminum��.EWQMRI��Rosa��6SWI 6 - 12

Clematis��'PIQEXMW��Tropaeolum��*PEQI�2EWXYVXMYQ 3 - 12

Vitis��3VREQIRXEP�+VETI��Ampelopsis��4SVGIPEMR�:MRI 12 - 26

Lonicera���,SRI]WYGOPI��Actinidia��/SPSQMXOE��Wisteria��;MWXIVME 10 - 26

7SYVGI��.EOSF�6STI�7]WXIQW�

2SXI��XLIWI�EVI�½KYVIW�JVSQ�XLI�2SVXLIVR�,IQMWTLIVI��[LIVI�XLI�IJJIGXMZI�KVS[MRK�WIEWSR�MW�WLSVXIV�XLER�%YWXVEPME´W��;IMKLX�PSEHMRKW� 
EVI�XLIVIJSVI�PMOIP]�XS�FI�ER�YRHIVIWXMQEXI
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8EFPI����+VIIR�VSSJ�ZIKIXEXMSR�[IMKLX�PSEHMRKW

+VIIR�VSSJ�ZIKIXEXMSR�X]TI ;IMKLX�PSEHMRK�
�OK�Qò

0S[�LIVFEGISYW��WYGGYPIRXW�
ERH�KVEWWIW 10.2

Perennials and low shrubs up 
XS�����Q 10.2 – 20.4

8YVJ 5.1

Shrubs up to 3 m 30.6

Small trees up to 6 m 40.8

Medium trees up to 10 m 61.2

0EVKI�XVIIW�YT�XS����Q 150

7SYVGI��*00�+YMHIPMRIW

(IQSRWXVEXMSR�+VIIR�6SSJ�EX�8LI�9RMZIVWMX]�SJ�
1IPFSYVRI´W�&YVRPI]�GEQTYW�LEW�E�QE\MQYQ�
GETEGMX]�SJ�����TISTPI

+VIIR�VSSJW�EX�XLI�:IRR]��/IRWMRKXSR�EVI�RSX�HIWMKRIH�
JSV�TISTPI�XS�ZMWMX��SXLIV�XLER�JSV�QEMRXIRERGI�TYVTSWIW�

7SQI�PSEH�FIEVMRK�
capacities used in 
HIWMKR�SJ�1IPFSYVRI�
KVIIR�VSSJW�ERH�[EPPW
The University of Melbourne’s demonstration 
green roof is designed for use by visitors and 
staff. It is built on a heritage-listed brick building in 
Burnley. It has areas of deep and shallow substrate 
and is designed for a dead load of 300kg/m2 and a 
live load of 300kg/m2 on the decking and walkway 
mesh and 150kg/m2 on the planting area.

The Venny green roof has shallow substrates on 
X[S�X]TIW�SJ�VSSJ��XLI�½VWX�VSSJ�MW�SR�WLMTTMRK�
containers, and is designed for a dead load of 
250kg /m2 and live load of 100kg/m2. The second 
trussed roof is designed for a dead load of 160kg/
m2 and a live load of 40kg/m2. 

The Triptych external green wall and the Telstra 
Conference Centre internal green wall are both 
designed for a dead load of 80kg/m2.
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Sites for green roofs should be assessed for drainage. Check 
whether the site has primary and/or secondary drainage systems 
(illustrated in Figure 13).

Primary roof drainage systems may use:
�� FS\�KYXXIVW��JSV�RIEV�¾EX�VSSJW�SV�IEZIW�KYXXIVW� 

(for pitched roofs)
�� simple waterspouts (also known as scuppers) 
�� outlets or box drains built into the roof

8LIWI�EVI�GSPPIGXSV�HVEMRW�XLEX�EVI�HIWMKRIH�XS�¾S[�[LIR�SRP]�
partly full. Primary drainage systems are not designed to remove 
all of the water that falls on a roof during exceptionally heavy rain.  
A green roof may require a separately plumbed secondary drainage 
W]WXIQ��EPWS�ORS[R�EW�XLI�SZIV¾S[�VIPMIJ�W]WXIQ��*SV�¾EX�SV�RIEVP]�
¾EX�VSSJW��TVMQEV]�HVEMRW�EVI�PSGEXIH�EX�XLI�PS[IWX�TSMRX�SJ�XLI�VSSJ��
¾S[�SJ�[EXIV�MRXS�XLIQ�MW�TVSQSXIH�F]�TSWMXMZI�HVEMREKI�

7IGSRHEV]��SZIV¾S[�HVEMRW�EVI�PSGEXIH�EX�E�LMKLIV�TSMRX�SR�
the roof. These are designed to operate in a worst-case scenario 
where the primary drains are completely blocked and water 
builds up on the roof due to a torrential downpour of rain and/
SV�E�JEMPYVI�SJ�XLI�MVVMKEXMSR�W]WXIQ�XS�WLYX�SJJ��3ZIV¾S[�HVEMRW�
remove accumulated water to a depth that the roof can carry 
without becoming unstable, and ensure that the roof weight 
loading capacity is not exceeded. For roofs with a very low 
TEVETIX��SZIV¾S[�HVEMREKI�QE]�FI�EGLMIZIH�WMQTP]�F]�¾S[�SZIV�
XLI�VSSJ�IHKIW��MJ�EGGYQYPEXMSR�SJ�[EXIV�XS�XLMW�LIMKLX�½XW�[MXLMR�

XLI�VSSJ ´W�HIWMKR�[IMKLX�PSEHMRK��8LI�RIIH�JSV�SZIV¾S[�VIPMIJ�[MPP�
be established by looking at existing performance of the drainage 
in conjunction with the historical data on rainfall intensity. 

Removal of water from any roof surface is assisted by some degree  
SJ�TMXGL�SV�WPSTI��)ZIR�VSSJW�XLEX�PSSO�¾EX�LEZI�E�KIRXPI�JEPP�XS�
promote movement of water into the roof drains, to prevent ponding. 
‘Ponding’ refers to water that remains on a roof for extended 
periods after the end of the most recent rain event (Figure 14). 
6IGYVVIRX�TSRHMRK�GER�GEYWI�PEWXMRK�HS[R[EVH�HI¾IGXMSR�SJ�XLI� 
VSSJ�WXVYGXYVI��[LMGL�SZIV�XMQI�QE]�VIHYGI�XLI�IJ½GMIRG]�SJ�
drainage and cause the roof to become unstable. A pitch of at 
least two per cent reduces the risk of ponding, and a steeper pitch 
means the roof will drain more quickly. Strengthening the roof 
GSRWXVYGXMSR�XS�VIHYGI�HI¾IGXMSR�QE]�FI�RIIHIH�

When assessing the site and planning for the design of a drainage 
system, consider :
�� the amount of rainfall that lands directly on the site, and any 

that drains onto it from adjacent roofs or walls
�� length of rainfall event – estimated from historical records 

and forecasts of future extreme rainfall events under a 
warmer climate

�� the speed at which rainfall will collect at the drains 
(determined primarily by roof pitch) 

�� the planned capacity of drains, including the drain dimensions 
and diameter of gutters and drainpipes

2.3 drainage

*MKYVI�����(MJJIVIRX�X]TIW�SJ�VSSJ�HVEMRW

Eaves 
gutter

;EXIV�
spout

6SSJ�
outlet

3ZIV¾S[�
drain

(IWMKR�SJ�HVEMREKI�W]WXIQW�QYWX�FI�QEXGLIH�XS�XLI�VSSJ�
construction and catchment area

*MKYVI�����;EXIV�TSRHMRK�SR�E�VSSJ

Ponding

Internal Drain

Accumulation of water on a roof can cause downward 
HI¾IGXMSR�XLEX�VIHYGIW�XLI�IJ½GMIRG]�SJ�HVEMREKI�W]WXIQW�



site analysis37 site

2.4 existing 
structure and size
Consider the quality of the roof or vertical surface – Is it 
currently waterproofed? Does the wall have a surface that needs 
protection from vegetation? 

Assess the area available – bearing in mind that costs increase 
with size. The useable area can be diminished if there are many 
windows on a wall or numerous vents and equipment on a roof.

Roof slope – green roofs are ideal on slopes less than 15 degrees 
but can be constructed on steeper slopes with special materials. 

Water collection and storage opportunities - is there space to 
store water on-site? Tanks are usually located at ground level or 
in the basement of a building, and an irrigation tank may be co-
PSGEXIH�SV�WLEVIH�[MXL�XEROW�JSV�XSMPIX�¾YWLMRK��;EXIV�WXSVEKI�GER�
also be built into the design of some green wall systems.

2.5 access

Evaluation of the site should review accessibility. Temporary 
access will be needed for machinery, and delivery and storage of 
materials during construction. For green roofs or multi-storey wall 
and facade greening, this might involve a crane to lift materials 
onto the site. 

Consider how people will access the installation for maintenance, 
viewing or standing on.  This might require stairs, lifts and viewing 
platforms for the general public or building tenants. It may also 
VIUYMVI�FEPYWXVEHIW��GEFPIW�JSV�EXXEGLMRK�LEVRIWWIW�ERH�VSTIW��½\IH�
fall protection), ladders, elevated work platforms independent of 
the building, or swing stages mounted on the top of the building 
for maintenance personnel. Access for maintenance to walls and 
facades can also be considered from below, in which case space 
for a temporary elevated work platform is likely to be required.  
Further information about site safety is provided in Chapter 4.

Access for passers-by must also be considered, as there are 
regulations against vegetation that protrudes onto public space, 
and even in the private realm it is important to be aware of 
hazards that can be created for people using the space nearby.

2.6 nearby 
vegetation
8LI�PSGEP�ZIKIXEXMSR�EHNSMRMRK�E�WMXI�GER�MR¾YIRGI�HIWMKR��
If creation of habitat for biodiversity is a desired outcome 
for your green roof, wall or facade, consideration of the 
surrounding landscape could be useful. However, nearby 
vegetation can also be a source of weeds or contribute to 
E�½VI�VMWO�ERH�WLSYPH�FI�MRGPYHIH�MR�WMXI�EREP]WMW�

+SSH�EGGIWW�MW�RIIHIH�XS�HIPMZIV�QEXIVMEPW�WEJIP]�SRXS�E�
KVIIR�VSSJ�HYVMRK�MXW�GSRWXVYGXMSR��)EWI�SJ�EGGIWW�XS�XLI�WMXI�
[MPP�KVIEXP]�MR¾YIRGI�XLI�GSWX�SJ�XLI�MRWXEPPEXMSR�
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The table below outlines information that is required in the 
analysis of a site for a potential green roof, wall or facade. Some of 
these elements will require specialist knowledge; for instance, the 
weight loading that can be applied to a roof or wall, will require 
consultation with an architect and structural engineer. 

Other issues can be answered either by direct observation on the 
site or through the use of downloadable resources, such as climate 
data for the local area from the Bureau of Meteorology’s Climate 
(EXE�3RPMRI. The information collected will help determine the 
design and planning of the green roof, wall or facade.

2.7 site assessment summary

Table 6. Site analysis requirements

-RJSVQEXMSR�XS�GSPPIGX�HYVMRK�WMXI�EREP]WMW

Seasonal 
considerations  
and climate

Expected maximum and minimum temperatures.
Expected rainfall volume and distribution throughout the year.
How sun, shade, wind vary on the site throughout the year.
,S[�XLI�LIMKLX�SJ�XLI�FYMPHMRK�QMKLX�MR¾YIRGI�WSQI�GPMQEXMG�JEGXSVW�
Forecasts on how the local climate might change over time.

Local environment %WWIWWQIRX�SJ�STTSVXYRMXMIW�SV�VMWOW�XLEX�RIEVF]�ZIKIXEXMSR�[MPP�LEZI�SR�XLI�WMXI���½VI�XLVIEX�� 
weed or pest invasion, biodiversity migration.

;IMKLX�PSEHMRK Load-bearing capacity.
Estimated transient loads, particularly wind forces.

Drainage Storm water discharge points. 
%WWIWWQIRX�SJ�[LIXLIV�HVEMREKI�[MPP�FI�WYJ½GMIRX�MR�XLI�GEWI�SJ�WIZIVI�[IEXLIV�

Irrigation Water collection and storage opportunities, opportunities for delivery of irrigation water and for 
co-locating stored water with other grey water systems in the building.

Existing structure  
and size

Size of useable roof or wall area.
Available space for plants to be grown from ground level upwards.
Any slopes or angles to the roof or wall.
Quality of existing roof and wall materials.

Access

Access to site for cranes and other machinery, and for storage of materials during construction.
Access for maintenance and/ or visitors (consider safety such as a parapet on a  
roof and disability access requirements too).
Access to utilities  - water, electricity.
Ensure access for passers-by is not impeded.

http://www.bom.gov.au/climate/data/index.shtml
http://www.bom.gov.au/climate/data/index.shtml
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%�GSRGITX�HIWMKR�JSV�E�KVIIR�VSSJ�MR�1IPFSYVRI��-QEKI��&IRX�%VGLMXIGXYVI

3. design &  
Planning

The most important decisions about a green roof, wall or facade are made at 
XLI�HIWMKR�WXEKI��8LI�FIRI½XW�SJ�XLI�MRWXEPPEXMSR��LS[�IEW]�MX�[MPP�FI�XS�FYMPH�ERH�
maintain and how it will operate day-to-day, all depend on the initial design. This 

chapter provides information to help develop a well-considered, achievable 
design that will work in the long term. 
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Along with understanding the site conditions (see Chapter 2), other 
important issues to consider at the design stage are: 

�� overall design outcomes sought from the project 
�� drainage and irrigation
�� maintenance inputs
�� sourcing the right information and expertise
�� budget
�� relevant building industry codes and planning assessment tools
�� plant selection and establishment

Consideration of these issues is crucial to the successful design of 
a green roof, wall or facade, and should be well thought out before 
planning for construction.

%�VERKI�SJ�JEGXSVW�RIIHW�XS�FI�GSRWMHIVIH�[LIR�HIWMKRMRK�E�KVIIR�VSSJ��[EPP�SV�JEGEHI��8LMW�VIWMHIRXMEP�KVIIR�VSSJ�MR��&VYRW[MGO��1IPFSYVRI��[EW�
GSRWXVYGXIH�SZIV�E�WQEPP�EVIE�HYI�XS�FYHKIX�GSRWXVEMRXW��ERH�[EW�TPERXIH�[MXL�LEVH]�¾S[IVMRK�TPERXW�FIGEYWI�MXW�TYVTSWI�[EW�EIWXLIXMGW�[MXL�
QMRMQEP�QEMRXIRERGI��-RJSVQEXMSR�[EW�WSYKLX�JVSQ�KVIIR�VSSJ�TVSZMHIVW�ERH�XLI�PSGEP�RYVWIV]��TVMSV�XS�GSRWXVYGXMSR���8LI�PIZIP�SJ�HIXEMP�RIIHIH�MR�XLI�
HIWMKR�ERH�TPERRMRK�WXEKI�[MPP�HITIRH�SR�XLI�WGEPI�SJ�XLI�TVSNIGX�FIMRK�YRHIVXEOIR�
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The fundamental reason for undertaking a green roof, wall or 
JEGEHI�TVSNIGX�RIIHW�XS�FI�MHIRXM½IH�YT�JVSRX��EW�XLMW�[MPP�MR¾YIRGI�
the design, construction and required level of maintenance for 
the system. When building a green roof, wall or facade on behalf 
of someone else it is crucial that the client’s requirements are 
understood. For example, a green roof designed for the purpose 
of increasing aesthetic value might focus on species of ornamental 
WMKRM½GERGI�QSVI�WS�XLER�HVSYKLX�XSPIVERGI�SV�PS[�QEMRXIRERGI��
However, the same design might not be suitable for a client who 
[ERXW�E�PS[�QEMRXIRERGI��[EXIV�IJ½GMIRX�MRWXEPPEXMSR��

It should be noted that green roofs, walls and facades will be part 
of a broader urban green landscape and their design should ideally 
ensure that they contribute to the goals for the surrounding 
landscape, along with street trees and other forms of ‘green 
infrastructure’.

The following tables provide some examples of different 
considerations needed for different design goals. This is not an 
exhaustive list, and it has some very simple considerations: it is 
intended only to illustrate that different goals will require different 
inputs and system set-ups. Discussions with professional green 
roof, wall and facade installers, landscape architects and a review 
SJ�VIPIZERX�VIWIEVGL�[MPP�FI�RIIHIH�XS�QEOI�½REP�HIGMWMSRW�EFSYX�
the most appropriate approach. 

3.1 design objectives

+VIIR�VSSJ�HIWMKR�KSEPW Considerations

6IHYGIH�WXSVQ[EXIV�VYR�SJJ Increase depth and water-holding capacity of substrate, use plants with high 
water uptake.

Recreation and amenity use Increase weight loading, ensure ready roof access, planning and safety 
requirements. 

0MKLX[IMKLX��PSRK�PMJI�ERH�RS�MVVMKEXMSR Choose stable, lightweight substrates and components, and high stress 
tolerant plants, e.g. succulents.

Cooling and integration with 
photovoltaic panels

Select leafy plants, provide irrigation, plant around (but do not shade)  
solar panels.

Maximise thermal insulation
Increase substrate depth, provide irrigation, select species for leafy plant cover 
in summer (passive heat gain in winter may be increased if the roof is bare in 
[MRXIV�FYX�XLMW�WXVEXIK]�MRGVIEWIW�QEMRXIRERGI�ERH�VIHYGIW�EIWXLIXMG�FIRI½X�

Provide biodiversity outcomes
Include habitat plants (usually native/indigenous), habitat features (such as 
water and shelter), small changes in topography and variations in substrates. 
See ‘Green roofs for biodiversity’ following.

4VSHYGI�JSSH Increase weight loading capacity of the roof, and depth and organic content  
of substrate, ensure good access to the site, provide irrigation.
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Green wall design goals Considerations

%�QYPXM�WXSVI]�KVIIR�[EPP
Ensure access for maintenance is possible, consider hydroponic system 
if weight loading is likely to be a problem, ensure species selection is 
ETTVSTVMEXI�JSV�XLI�WTIGM½G�PMKLX�ERH�[MRH�I\TSWYVIW�EX�HMJJIVIRX�LIMKLXW�

Aesthetics and a design statement on 
a building

-RGPYHI�E�ZEVMIX]�SJ�WTIGMIW�[MXL�HMJJIVIRX�¾S[IVMRK�XMQIW��GSRWMHIV�TPERXMRK�MR�
patterns and consider textures, foliage colours and extending the planting area 
beyond the boundaries of the green wall surround.

Low cost and easy to install on a 
residential building

Consider DIY installations, minimise the size of the system, self-contained units 
that recirculate water, systems that can be easily replanted.

Provide biodiversity outcomes
Include a variety of species with habitat features such as fruits or nectar-
TVSHYGMRK�¾S[IVW��SV�E�RMGLI�HIWMKR�XLEX�TVSZMHIW�TVSXIGXMSR�JVSQ�TVIHEXSVW�
for particular species.

Internal green wall )RWYVI�EHIUYEXI�PMKLX�¯�TSWWMFP]�MRWXEPP�EVXM½GMEP�PMKLX�

Long lasting wall Consider quality of design and longevity of components.

+VIIR�JEGEHI�HIWMKR�KSEPW Considerations

Low cost and easy to install Use a direct attaching species of plant, grown from the ground at the base  
of the wall.

%�QYPXM�WXSVI]�JEGEHI�KVIIRMRK

Include containers at different heights, include cabling or lattice support 
structures for twining plants, ensure access for maintenance, provide  
irrigation, consider secondary protection of plants against stem damage,  
e.g. wind protection trellis.

7GVIIRMRK�SJ�ER�YRWMKLXP]�ZMI[ Use evergreen species to ensure year-round screening, create a structure for 
the plants to grow on. 

1E\MQMWI�XLIVQEP�FIRI½XW

Use deciduous species if heat gain is desired in winter; ensure very leafy 
plants, covering the entire wall for providing best shade in summer, particularly 
on north and west facing walls; provide a structure at least 100 mm off the 
wall of a building for the plants to grow on, leaving an air gap between the 
building and green plants to maximise cooling effect.

4VSHYGI�JSSH Increase depth and organic content of the substrate, ensure good access to 
the site, provide irrigation.

Provide biodiversity outcomes
Include a variety of species, with habitat features such as nectar producing 
¾S[IVW��JVYMXW��GETEGMX]�XS�WYTTSVX�RIWXW��GVIEXI�TVSXIGXIH�SV�ZMWYEPP]�
prominent areas.
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Green roofs that are designed to increase biodiversity should 
feature indigenous vegetation local to the area. Biodiversity 
roofs should also incorporate different vegetation layers and 
landscaping features to increase opportunities for wildlife to feed 
and shelter. These may include hollow logs or twig bundles, rocks, 
different substrate types, such as areas of sand or rubble, and 
spaces for shelter, such as roof tiles and nesting boxes.

The value of green roofs for biodiversity will depend on their 
characteristics and location. In general, larger green roofs on 
relatively low buildings closer to natural areas will be more 
valuable than small, high green roofs in dense urban areas 
remote from parks or native vegetation remnants. 

In the Northern Hemisphere, biodiversity roofs often have 
only a shallow (< 150 mm) depth of substrate, and receive 
little to no irrigation or maintenance. In most parts of 
Australia, the longer growing season and typically hot, dry 
summers make it unlikely that herbaceous vegetation on 
shallow green roofs could be sustained in the long term.

Irrigation may need to be provided during hot dry periods to 
ensure greater vegetation success. The vegetation must not 
GVIEXI�E�½VI�LE^EVH�SV�FPSGO�HVEMRW��WS�RSR�ZIKIXEXIH�EVIEW�
EVSYRH�XLI�VSSJ�TIVMQIXIV��HVEMRW�SV�SXLIV�½\XYVIW�QYWX�FI�
kept clear.

If a low to no-maintenance approach is taken for a 
biodiversity roof, there must be an understanding that some 
plant species may be short-lived. Species’ persistence can 
be improved through plants that readily seed and self-sow, 
or produce underground storage organs (bulbs or tuberous 
roots) that are dormant for part of the year. 

Planting a diverse range of species on a green roof is more 
likely to attract a broad range of invertebrates, birds and 
other wildlife than a monoculture of a single species.

8LI�&MSHMZIVWMX]�6SSJ�EX�8LI�9RMZIVWMX]�SJ�1IPFSYVRI´W�&YVRPI]�
GEQTYW�MRGPYHIW�E�VERKI�SJ�WYFWXVEXI�X]TIW�ERH�JIEXYVIW�XS�
TVSZMHI�LEFMXEX�STTSVXYRMXMIW�JSV�WQEPP�[MPHPMJI��2SXI�XLEX�XLMW�
MQEKI�WLS[W�XLI�VSSJ�WSSR�EJXIV�GSRWXVYGXMSR��8LI�TPERXW�[MPP�
KVS[�PEVKIV�ERH�PIWW�WYFWXVEXI�[MPP�FI�I\TSWIH�SZIV�XMQI�� 
7SYVGI��4IXIV�'EWEQIRXS

8LI�&MSHMZIVWMX]�6SSJ�EX�1MRM½I�4EVO�)EVP]�0IEVRMRK�'IRXVI�
MRGPYHIW�TPERXW�JSYRH�MR�XLI�PSGEP�EVIE��-QEKI��.EGMRHE�1YVTL]

&SXL�SJ�XLIWI�VSSJW�EVI�JIEXYVIH�EW�+VS[MRK�+VIIR�+YMHI� 
case studies

+VIIR�VSSJW�JSV�FMSHMZIVWMX]
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)HMFPI�TPERXW�MR�E�VSSJXST�KEVHIR�MR�1EVMSR��7SYXL�%YWXVEPME��-QEKI��*MJXL�'VIIO�7XYHMS��EX�XLI�4ST�9T�4EXGL�KEVHIRMRK�GPYF�MR�
1IPFSYVRI��ERH�MR�E�XVMEP�SJ�ZIVXMGEP�ZIKIXEFPIW��MR�4IVXL��;IWXIVR�%YWXVEPME��-QEKI��;EPPW�%PMZI�

9VFER�JSSH�TVSHYGXMSR
Just as walls and roofs of buildings provide a surface for 
greening in dense urban areas with very little ground-level 
space, they also represent a possible location for urban food 
production.

In some parts of the world large areas of rooftops in inner 
urban areas are being transformed into urban farms. More 
commonly, roofs are used to house hydroponic or container-
based plots for food production, such as the Pop Up Patch at 
Federation Square, Melbourne.

Walls have only been experimented with on a small scale. 
Facades tend to lend themselves to the production of food 
from climbing plants such as beans or passionfruit.

Some of the challenges to be overcome with rooftop and 
vertical food production include:
�� access for harvesting the produce
�� load-bearing capacity that will allow for the  

necessary numbers of people and equipment  
needed at harvest time

�� ensuring the produce is not contaminated from 
pollutants in the air – research is being conducted 
on this. Note that research from Germany on urban 
horticulture production relates the contamination to 
XVEJ½G�PIZIPW�ERH�MRHMGEXIW�XLEX�E�FYMPHMRK�MW�E�FEVVMIV�XS�
TSPPYXMSR�JVSQ�XVEJ½G��MRHMGEXMRK�XLEX�[EPPW�ERH�JEGEHIW�
WLSYPH�FI�E[E]�JVSQ�LIEZMP]�XVEJ½GOIH�VSEHW�FYX�
perhaps roofs will be buffered simply because they are 
away from the roadside 
 

 

�� sustainable water use – food-producing plants tend to 
need a lot more water than a number of other plants 
typically found on roofs, walls and facades. So it is 
imperative that rainwater can be collected, and possibly 
recirculated, to irrigate large urban agriculture plots

�� nutrient management – every crop harvest takes 
nutrients out of the system, so to keep adequate 
nutrition up to food-producing plants, growing substrates 
will need to have either a higher organic matter rate 
than traditionally used in facades or roofs or more 
nutrients will need to be applied to the plants. This will 
necessitate close monitoring of run-off to ensure that 
the water leaving the site is not polluted.

As the issue of adequate plant nutrition is so crucial to food 
production, it is uncommon to see examples where urban 
agriculture is practiced on roofs where the layers are loose-
laid, rather than in containers. Where containers are used it 
is possible to remove all the growing substrate and replace 
completely. In fact, there are some urban agriculture rooftops 
where the food is grown on hydroponic systems on the roof 
to avoid the need for a growing substrate altogether.

Urban agriculture on roofs and walls can be part of 
community gardens, private residences, school farms, social 
enterprises or may have potential to be commercial farms. 
The scale of the project and intended level of production will 
determine how the challenges above are dealt with. Careful 
consideration needs to be given to plant selection as roofs 
and walls can be much hotter, darker or more windy than 
ground sites. 
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Good drainage ensures that the green roof, wall or facade does 
not compromise the structural integrity of the building and that 
plants are not adversely affected by waterlogged substrate. A 
drainage system must effectively remove surface and sub-surface 
water from the roof or wall. 

;LMPI�KVIIR�VSSJW��[EPPW�ERH�JEGEHIW�EVI�EFPI�XS�VIHYGI�XLI�¾S[�
and assist in retaining stormwater run-off, it is still necessary to 
have drainage systems that can cope with extreme rainfall events 
SV�¾SSHMRK�GEYWIH�F]�SXLIV�JEGXSVW�SR�XLI�WMXI��7II�Chapter 2 
for more information on drainage systems. All roof drainage 
systems (green or otherwise) should be designed to handle the 
most intense 60-minute duration rainfall that has a one per cent 
probability of being exceeded in one year (in Melbourne, this is a 
48.5 mm rainfall event but is subject to change). Green roofs will 
not directly increase drainage needs on a roof, however design must 
ensure that excess surface run-off can be discharged readily through 
the roof drainage system. The components that make up the 
WYFWXVEXI�[MPP�EJJIGX�XLI�¾S[�SJ�[EXIV�XLVSYKL�E�KVIIR�VSSJ�TVS½PI�

Irrigation is critical to the success of most green roofs, walls and 
facades, and many green walls have a particularly high water 
demand. It is strongly recommended that non-potable water 
sources for irrigation are explored, particularly for systems/designs 
that are water intensive. The likely water demand of vegetation 
can be estimated by developing a water budget based on multiple 
characteristics of the green roof, wall or facade, including:
�� calculating total water needs based on the ‘landscape 

GSIJ½GMIRX �́SV�³GVST�JEGXSV �́ZEPYIW��WII�Glossary)
�� evaporation data
�� effective rainfall
�� the capacity of the substrate to store water 

A number of  horticultural publications provide more information 
on these issues, including�+VS[MRK�1IHME�JSV�3VREQIRXEP�4PERXW�
and Turf (Handreck and Black), ;EXIV�9WI�)J½GMIRG]�JSV�-VVMKEXIH�
Turf and Landscape (Connellan) and ;EXIV�9WI�'PEWWM½GEXMSR�
of Landscape Species – a method for estimating the water 
requirements of landscape plants, based on species, vegetation 
density, and microclimate (University of California Cooperative 
Extension and the California Department of Water Resources). 

Sustainable design of green roofs, walls and facades should 
incorporate key principles of water sensitive urban design 
(WSUD), particularly to manage stormwater in the landscape, 
rather than into the stormwater drainage system. For green roofs 
in particular, it is desirable to maximise water retention in the 
system for as long as possible, and to send reduced volumes of 
high quality (low nutrient) run-off off the roof. Re-use of irrigation 
water is useful in green roof, wall and facade installations, where 
PEVKI�ZSPYQIW�SJ�[EXIV�¾S[�XLVSYKL�XLI�W]WXIQ��8VIEXQIRX�XS�
disinfest and treat run-off water is needed in these situations as 
continuous recycling of untreated water can spread soil-borne 
disease and/or lead to the build-up high levels of nutrients.  

In many green wall installations, water reticulation and reuse is 
standard practice. 

1SVI�WTIGM½G�EHZMGI�SR�HVEMREKI�ERH�MVVMKEXMSR�JSV�KVIIR�VSSJW�MW�
available in Chapter 5.

3.2 Planning for drainage and irrigation

8LMW�KVIIR�VSSJ�EX�XLI�4IXIV�(SLIVX]�-RWXMXYXI��+VEXXER�7XVIIX��4EVOZMPPI��
JYRGXMSRW�EW�E�KVI]�[EXIV�XVIEXQIRX�W]WXIQ��-QEKI��)GS�,EVZIWX

0E]MRK�MVVMKEXMSR�TMTI�EX�1MRM½I�)EVP]�0IEVRMRK�'IRXVI�KVIIR�VSSJ���
-QEKI��.YRKPIJ]

http://ucanr.org/sites/OC/files/132534.pdf
http://ucanr.org/sites/OC/files/132534.pdf
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Design and planning of a green roof, wall or facade must 
incorporate an understanding of how the system will be 
maintained. Buildings owners and property managers need to 
understand what is involved in maintaining the roof, wall or facade 
ERH�QYWX�FI�GSQQMXXIH�XS�QEREKMRK�MX��SXLIV[MWI�XLI�FIRI½XW�
outlined earlier in this document may not be achieved.

The systems, or assets, created must not exceed the skills, 
technologies and resources of those who will be given the 
responsibility for their maintenance. There are examples of green 
roofs in Melbourne that have been designed which require 
complex horticultural management, but the management has 
fallen to contract staff with no specialist expertise in green roofs, 
and the landscapes begin to deteriorate. This can result in user 
complaints and/or the need to replace an asset prematurely, 
[LMGL�MW�MRIJ½GMIRX�ERH�YRWYWXEMREFPI�FSXL�IGSRSQMGEPP]�ERH�
environmentally. It may be that the green roof, wall or facade 
provider is best placed to undertake on-going maintenance on a 
contract basis.

The person or team with ultimate responsibility for management 
of the project/property must be clear about maintenance objectives 
and their capacity to undertake them with available resources. All 
design options proposed must be fully evaluated in terms of the 
maintenance they will entail.

Including ongoing maintenance costs is an important part of the 
design considerations, especially from the point of view of the 
client, or asset owner. To determine the ongoing maintenance 
requirements of a green roof, wall or facade consider engaging 
a consultant or contractor with relevant experience. Advice 
can be provided on the resources needed to maintain different 
design options and the likely expenditure needed to maintain 
the materials used. For large commercial projects, a maintenance 
impact statement can be provided by the landscape designer. 
Alternatively, specify maintenance objectives and standards early, 
so that the designer has these in mind to start with. Chapter 8 
provides information on common maintenance tasks and the 
development of a maintenance plan.

Consideration may be needed for renewal or removal of a green 
roof, wall or facade, especially where a temporary or short-term 
installation is proposed. The Melbourne Central shopping centre 
green wall was designed as a temporary installation, however 
with various interventions its life was extended for some years. 
Ultimately it was dismantled due to high maintenance costs for a 
wall in a position with very limited light. Although roofs, walls and 
facades can, of course, be designed from the outset to last for 
decades, in some cases they will be designed for a limited lifespan 
and therefore the opportunities for renewal or process for 
removal should be considered in the design stage.

Most projects require the involvement of a number of different 
trades and skills, and the more complex the project, the more 
elements there are to coordinate. It is crucial that a specialist, 
experienced, green roof, wall or facade designer is engaged 
during the design and consultation phase, rather than at the  
end of this process.

%PXLSYKL�XLIVI�EVI�RS�%YWXVEPMER�WXERHEVHW�JSV�XLI�WTIGM½G�
purpose of green roof, wall or facade installation, some Australian 
building code standards are relevant. International standards that 
are often referred to in Australia are the German FLL guideline, 
ASTM International (formerly the American Society for Testing 
and Materials) and Singapore’s Centre for Urban Greenery and 
Ecology (CUGE). See Standards in the References and source 
material section of this guide for more information.

The website of Green Roofs Australasia features a business 
directory covering aspects of green roof, wall and facade design 
and construction. The Landscaping Victoria website provides a list 
of commercial and residential landscape contractors, landscape 
designers, and landscape service and product suppliers. There 
are a number of useful books on various aspects of green roofs, 
walls and facades, some of which are listed in the References and 
source material section of this guide.  

You may need to consult with various professionals, some of 
them possibly on an ongoing basis, throughout both the design 
and construction phases of your project. For small-scale projects, 
a green roof, wall or facade provider will often supply several 
services, from engineering to irrigation to project management 
and design. In other cases, it will be imperative that the provider is 
collaborating with the rest of the design and project management 
XIEQW��8LI�JSPPS[MRK�PMWX�HIWGVMFIW�WTIGM½G�EVIEW�SJ�I\TIVXMWI�MRZSPZIH�

3.3 designing for maintenance 

3.4 sourcing skills, expertise and
information

https://greenroofsaustralasia.com.au/
www.liav.com.au
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Project manager 

�� Develops a project timeline
�� Manages construction budget and payments
�� Ensures contractors have appropriate registration, licensing, 

insurance and working at heights training
�� Manages site inductions for all personnel 

'SRWXVYGXMSR�QEREKIV�� 
Principal contractor 

�� Plans and oversees construction activities
�� Engages contractors, or sub-contractors

Architect or landscape architect 

�� Designs the project, working with the client to select the 
most appropriate system for the site, including consideration 
of how it will be managed and maintained in the long term

�� Coordinates planning and building permits, either directly 
or through a building surveyor

�� Reviews progress and inspects construction
�� Provides advice on the installation in the context of the 

whole site/landscape

Note: architects and landscape architects with experience and 
specialised knowledge of green roofs, walls and facades will be 
best able to provide conceptual designs and specialised design  
of support structures and plantings.

Structural engineer 

�� Examines the existing building, or the proposed design for  
a new building

�� Determines the structural elements required to achieve  
the desired weight loading

Builder 

�� Constructs the building, or installs any structural 
VIMRJSVGIQIRX�RIIHIH�MR�E�VIXVS½X�KVIIR�VSSJ�TVSNIGX

�� Installs any built-in elements associated with the roof, wall 
or facade, often in conjunction with the green roof, wall or 
facade provider

Building surveyor 

�� Reviews and approves building plans
�� Reviews construction for compliance with the regulations 
�� Arranges for Building Permits and Occupancy Permits with 

local councils 

;EXIVTVSS½RK�WYTTPMIV�ERH�
contractor 

�� 6ITSVXW�SR�XLI�GSRHMXMSR�SJ�XLI�I\MWXMRK�VSSJ��VIXVS½X��ERH�
VIGSQQIRHW�XLI�QSWX�WYMXEFPI�[EXIVTVSS½RK�JSV�XLI�TVSNIGX

�� 4VITEVIW�XLI�VSSJ�ERH�MRWXEPPW�[EXIVTVSS½RK

Leak detection specialist

�� 'EVVMIW�SYX�PIEO�XIWXMRK�EX�WTIGM½IH�WXEKIW�SJ�GSRWXVYGXMSR��
and as part of regular scheduled maintenance

Horticulturalist 

�� Provides advice on growing substrate 
�� Recommends and sources suitable plants
�� Seeks specialist advice (for example, arboricultural advice for 

tree selection)
�� Coordinates delivery and installation of plant materials

+VIIR�VSSJ�TVSZMHIV�

�� Provides design advice to architect/landscape architect (or 
may undertake all design work in a small project)

�� Provides advice on all elements required for the green roof 
build

�� Supplies and installs all green roof elements, usually including 
growing substrate and plant materials

�� May provide advice on maintenance and long-term 
management requirements

Green wall provider 

�� Designs and installs the green wall 
�� Provides advice on the most appropriate treatment for 

the site, including plant selection, irrigation and ongoing 
management

+VIIR�JEGEHI�TVSZMHIV�

�� Designs and installs the green facade 
�� Provides advice on the most appropriate treatment for the 

site, including plant selection, irrigation, cabling, trellising and 
container-growing systems, and ongoing management

-VVMKEXMSR�GSRWYPXERX���,]HVEYPMG�IRKMRIIV

�� Advises on a suitable irrigation system during the design 
process based on the proposed substrate depth/volume and 
water-holding properties

�� Advises on use of recycled/harvested water, pumps, and 
WXSVEKI�XERO�ZSPYQIW�ERH�GSR½KYVEXMSRW

�� %HZMWIW�SR�ETTVSEGLIW�XS�WYWXEMREFPI�ERH�IJ½GMIRX�[EXIV�
management in the context of the whole site (water sensitive 
urban design)

�� Advises on integration of the irrigation system with the rest 
of the building’s water system

0ERHWGETI�QEREKIV�� 
Maintenance manager

�� Oversees maintenance contractors
�� Negotiates and manages contractual arrangements
�� Allocates budget and resources to maintenance activities 
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+VIIR�VSSJW

-X�WLSYPH�FI�RSXIH�XLEX�MX�MW�WMKRM½GERXP]�GLIETIV�TIV�WUYEVI�
QIXVI�XS�MRWXEPP�E�KVIIR�VSSJ�SR�E�RI[�FYMPHMRK�XLER�XS�VIXVS½X�
an existing building, as the structural load-bearing capacity can 
be more easily integrated into a new project compared to 
augmenting the structural capacity of an existing building.

2SX[MXLWXERHMRK�XLMW��MX�MW�JIEWMFPI�XS�VIXVS½X�QER]�FYMPHMRKW��IMXLIV�
F]�TVSZMHMRK�EHHMXMSREP�WXVYGXYVEP�WYTTSVXW�SV�E�RI[�³¾SEXMRK �́VSSJ�
to carry the green roof.

A small green roof (30-50 m2) with reasonable access would cost 
between $150 and $400 per square metre to install. This does  
not include:
�� design fees
�� planning and building permits
�� permits for lifts and cranes
�� demolition or relocation of existing infrastructure on the roof
�� EHHMXMSR�SJ�WTIGM½G�LEVH�MRJVEWXVYGXYVI�IPIQIRXW��WYGL�EW�

furniture, shade structures, decking, paving, planter boxes or 
structures to support climbing or trailing plants 

-X�EPWS�EWWYQIW�XLEX�XLI�VSSJ�LEW�WYJ½GMIRX�WXVYGXYVEP�GETEGMX]�ERH�
does not require strengthening.

)\EQTPI�GSWXW�JSV�WXVIRKXLIRMRK�XLI�VSSJ

Existing roofs may require additional strengthening work in order 
to accommodate the weight of people, plants, substrate, and other 
items. The following rates for strengthening an existing roof can be 
used as a guide. Please note that these costs may vary according 
to the issues outlined earlier under ‘Cost considerations’.

)EGL�VSSJ��[EPP�SV�JEGEHI�[MPP�ZEV]�WMKRM½GERXP]�MR�XIVQW�SJ�GSWX��
depending on the design site, the system installed and the 
construction materials used. Costs can be reduced in small projects 
as ‘do it yourself ’ (DIY) installations, involving less personnel and 
smaller spaces. There may also be economies of scale for large 
projects which will bring costs down, especially if there are other 
IJ½GMIRGMIW�MR�XIVQW�SJ�EGGIWW�JSV�GSRWXVYGXMSR��ERH�MJ�XLI�FYMPH�
already lends itself to a green roof, wall or facade.

Generalisations of costs, based on 2013 prices, are provided 
opposite, and are indicative only as each project will present 
different opportunities and challenges. The case studies included in 
this guide (Section 4) provide an indication of costs of particular 
installations (at the time of their construction). Up-to-date pricing, 
and advice on the costs likely to apply to a particular project 
site, need to be sourced from expert practitioners, providers, 
architects and engineers.

Construction costs will vary according to some of the following issues:
�� type of structure (and any need for structural  

reinforcement) 
�� design
�� site location, size and access
�� distances for transport
�� storage of materials on or off-site
�� access for mobile cranes, access to goods lifts
�� roof height, dimensions and load-bearing capacity
�� roof construction, complexity of roof design including roof 

penetrations
�� timing of project, including contract growing of plants

Typical maintenance costs include irrigation water, fertiliser, 
replacement plants, weeding and pest and disease management. 
Periodic inspection and maintenance of the site, from the irrigation 
system to clearing drains to re-tensioning of cables or repair of 
PSSWI�[EPP�½\MRKW��[MPP�FI�RIIHIH��1EMRXIRERGI�GSWXW�QE]�MRGPYHI�
access costs if, for instance, an elevated work platform is required 
(more information on maintenance can be found in Chapter 8). 

A design contingency to cover additional costs during the 
development of the design of the green wall, facade or roof 
should be budgeted for, as should a construction contingency  
for unexpected problems arising during installation.

3.5 cost considerations

7XVIRKXLIR�GSRGVIXI�VSSJ�
WPEF�YRHIV�XVEJ½GEFPI�EVIEW� $450 -650/m2

7XVIRKXLIR�E�WXIIP�VSSJ $240/m2

Additional column supports 
ERH�JSYRHEXMSRW $2500 to $7500 each
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+VIIR�JEGEHIW

Professionally installed green facades will cost from $400/m2 
upwards. DIY facades can be established more cheaply. 

)\EQTPI�GSWXW�SJ�MRHMZMHYEP�GSQTSRIRXW�SJ� 
KVIIR�JEGEHIW

The following rates for green facade components can be used as 
a guide. Please note that these costs may vary according to issues 
outlined earlier under ‘Cost considerations’.

)\EQTPI�GSWXW�SJ�MRHMZMHYEP�GSQTSRIRXW�SJ� 
KVIIR�VSSJW

The following rates for green roof components can be used as a 
guide; however, these costs may also vary according to the issues 
outlined earlier under ‘Cost considerations’.

;EXIVTVSS½RK $100/m2

Drainage and protection layers $20-30/m2

+VS[MRK�WYFWXVEXI��TPERXW�ERH�MVVMKEXMSR $100-$500/m2

Edge restraints $50/lin.m

4EZMRK��HIGOMRK��¾SSVMRK $200- 400/m2

Balustrading $150-$300/lin.m

�������0�XERO��TYQT�ERH�EWWSGMEXIH�IUYMTQIRX $25,000

Climbing structure including 
installation $150-$350/m2

7YFWXVEXI��TPERXW�ERH�
irrigation in planter boxes $100-150/m2

�����0�XERO�MRGPYHMRK�MRWXEPP $10,000

'SRXMRKIRGMIW�ERH�SXLIV�JIIW

In professional quotes the following contingencies are often 
allowed for, in addition to the construction/installation costs  
of the green roof, wall or facade:

(IWMKR�GSRXMRKIRG]�SJ����TIV�GIRX
An amount included in a construction budget to cover additional 
costs for possible design changes.

'SWX�IWGEPEXMSR�SJ���TIV�GIRX
Anticipated changes in the cost or price of labour or materials over 
a period of time.

'SRWXVYGXMSR�GSRXMRKIRG]�SJ���TIV�GIRX An amount included in a construction budget to cover unforseen 
situations/costs arising during construction/installation.

'SRWYPXERX�JIIW�SJ�XIR�TIV�GIRX

Green walls

DIY individual wall components for retail sale may be relatively 
cheap, at $160/m2 for the system and $150/m2 for the substrate, 
plants and irrigation system.

A professionally installed wall will cost between $1,100 and 
$2,800/m2 and will often include maintenance visits for 12 months 
in the price.



design & Planning50 design

Planning

The construction of a green roof, wall or facade may require a 
planning permit from the local council. At present, there are no 
WTIGM½G�TPERRMRK�KYMHIPMRIW�SV�VIUYMVIQIRXW�JSV�KVIIR�VSSJW��[EPPW�
and facades in Victoria, however associated building works may 
require a planning permit. Such works may include, for example, 
replacement of an existing roof or building new structures such as 
handrails, or the supporting structures for green facades and walls. 

A planning permit will most likely be required if the building is 
affected by a planning overlay such as a Heritage, Neighbourhood 
Character or Design and Development overlay. 

Other planning considerations include:
�� siting controls, such as overlooking (particularly if it is a roof that 

is intended to be used as a space for people to congregate)
�� overshadowing
�� setback requirements

Where mandatory height controls apply, rooftop structures may 
be prohibited. Green roofs can be used to meet private open 
space requirements in private dwellings. More information about 
planning schemes and the overlays in any given municipality is 
available from the 4PERRMRK�7GLIQIW�3RPMRI website. It is also 
important to speak to the local council.

Local laws

Compliance with laws of the local council is required during the 
building and maintenance of green roofs, walls or facades. Laws 
will often address issues related to:
�� management and disposal of waste products, such as pruning 

material generated by maintenance contractors
�� QEREKIQIRX�SJ�ZIKIXEXMSR�GSRWMHIVIH�XS�FI�E�[IIH�SV�½VI�VMWO
�� management of overhanging vegetation on public land or 

XLEX�[LMGL�LEW�E�RIKEXMZI�MQTEGX�SR�PMKLXMRK�SV�XVEJ½G�WMKRW
�� drainage over public land
�� use of elevated working platforms or cranes on public land 

during construction or maintenance  
�� access at street level for people with a disability – consider 

encroachment of plants or structures into footpath space
�� access by emergency services – do not impede the safe 

egress of occupants in an emergency

Building

Building permits are issued in line with the Victorian Building 
6IKYPEXMSRW��%PXLSYKL�XLIVI�EVI�RS�WTIGM½G�VIUYMVIQIRXW�VIPEXMRK�
to green roofs, walls and facades in the building regulations, a 
building surveyor will need to ensure the following aspects are 
WEXMW½IH�FIJSVI�E�FYMPHMRK�TIVQMX�GER�FI�MWWYIH�
�� compliance with siting controls in the building regulations 

(for example, distance of set back from the street, avoiding 
vegetation protruding onto public space) 

�� appropriate load-bearing capacity of the structure to 
accommodate proposed dead and live loads, determined in  
a structural engineer’s report

�� QEREKIQIRX�SJ�[EXIVTVSS½RK�ERH�HVEMREKI�QIEWYVIW�XS�
ensure the building provides a healthy environment for  
its occupants 

�� GSQTPMERGI�[MXL�½VI�WEJIX]�VIKYPEXMSRW��MRGPYHMRK�½VI�½KLXMRK�
IUYMTQIRX�ERH�½VI�VIWMWXERGI�SJ�QEXIVMEPW�YWIH

�� safety of access and emergency egress for building users, 
including stairways, balustrades, number of exits, distance to 
exits, and the provision of ramps for disabled access 

�� GSQTPMERGI�[MXL�IRIVK]�IJ½GMIRG]�TIVJSVQERGI�WXERHEVHW� 
for new buildings, including evidence of the contribution 
of the proposed green roof, wall or facade to these 
performance standards

3.6 Planning, regulations and local laws

-X�MW�MQTSVXERX�XS�QEOI�WYVI�XLEX�ZIKIXEXMSR�MW�QEREKIH�MR�E�[E]�XLEX�
GSQTPMIW�[MXL�PSGEP�PE[W�

http://planningschemes.dpcd.vic.gov.au/
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Property developers should consider the importance to them of 
building sustainability ratings schemes as they commission a design 
for a green roof, wall or facade. For instance:
�� Public buildings can obtain Green Star points for green 

roofs, and other buildings have an indirect way of achieving 
points under the category of ‘land use and ecology’, if the 
installation is designed with native plant species and a focus 
on ecological value

�� Under the 2EXMSREP�%YWXVEPMER�&YMPX�)RZMVSRQIRX�6EXMRK�
Scheme, green roofs, walls and facades may be able to 
contribute to ratings in categories of thermal comfort and 
acoustic comfort

�� -R�XLI�KVIIR�FYMPHMRK�GIVXM½GEXMSR�TVSKVEQ��³8LI�0MZMRK�&YMPHMRK�
Challenge’, green roofs, walls and facades may be able to 
GSRXVMFYXI�XS�FYMPHMRK�XLIVQEP�TIVJSVQERGI��IRIVK]�IJ½GMIRG]��
and water re-use objectives

�� NatHERS (2EXMSR[MHI�,SYWI�)RIVK]�6EXMRK�7GLIQI) looks at 
XLI�IRIVK]�IJ½GMIRG]�SJ�RI[�VIWMHIRXMEP�HIZIPSTQIRXW��ERH�
green roofs, walls or facades can be designed to improve 
IJ½GMIRG]

Melbourne Water’s online 78361 calculator assesses the 
effectiveness of ‘water sensitive urban design’ (WSUD) treatment 
measures on a site. This tool is often encouraged by planning 
departments of local councils, because Clause 56.07 of the 
Victorian Planning Provisions requires treatment of stormwater in 
all new housing developments. Green roofs, walls and facades have 

the potential to improve 78361 ratings because they retain and/
or slow entry of run-off into the stormwater system, and green 
roofs reduce the area of impervious roof surface. Local councils in 
built-up urban environments are likely to respond more favourably 
to building proposals that show an understanding of their water 
¾S[W�SRXS�ERH�SYX�SJ�E�WMXI�ERH�LEZI�QIEWYVIW�XS�QEREKI�XLIWI�
responsibly.

Other rating systems sometimes applied at local council level 
include the 7YWXEMREFPI�8SSPW�JSV�)RZMVSRQIRXEP�4IVJSVQERGI�7XVEXIK]�
�78)47�XSSP�ERH�XLI�7YWXEMREFPI�(IWMKR�7GSVIGEVH��7(7 aimed 
at residential and non-residential developments, respectively. 
These tools can be used in the assessment of developments at 
the planning permit stage as they provide an indication of the 
environmental performance of a given planning application.

Although these Australian tools and rating schemes do not yet 
explicitly include green roofs, walls and facades in their range 
of treatment options or as a stand-alone category for points, 
knowledge gained from local green roofs, walls and facades will 
MR¾YIRGI�XLIMV�JYXYVI�HIZIPSTQIRX��6IWIEVGL�[MPP�FI�MQTSVXERX�XS�
IRWYVI�XLI�XLIVQEP��FMSHMZIVWMX]�ERH�WXSVQ[EXIV�VIXIRXMSR�FIRI½XW�
SJ�KVIIR�VSSJW�EVI�UYERXM½IH�ERH�QSHIPPIH��8LIVI�EVI�I\EQTPIW�
of international rating schemes that explicitly rate green roofs, 
such as 0IEHIVWLMT�MR�)RIVK]�ERH�)RZMVSRQIRXEP�(IWMKR��0))(®) – 
the green building rating system developed by the United States 
Green Building Council.

3.7 building rating schemes and planning 
assessment tools

8LI�4M\IP�&YMPHMRK��5YIIRWFIVV]�7XVIIX��'EVPXSR��GVIEXIH�E�
native grassland green roof to earn points under the Green 
Star sustainable building rating tool

http://www.gbca.org.au/green-star/
http://www.nabers.gov.au/
http://www.nabers.gov.au/
www.nathers.gov.au
http://living-future.org/lbc
http://living-future.org/lbc
http://storm.melbournewater.com.au/
http://www.sustainablesteps.com.au/
http://www.sustainablesteps.com.au/
http://www.usgbc.org/leed
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Vegetation choices depend on the purpose and type of the green 
roof, wall or facade. A successful green roof, wall or facade planting 
will be based on robust, reliable species that are known, or likely, 
to tolerate the area’s temperatures, winds and rainfall. Look for 
species that perform well in challenging locations: these may be 
good candidates.

Ensure that species are not prone to pest infestation or disease. 
Avoid species that are an irritant or poisonous, or that are prone 
XS�RYXVMIRX�HI½GMIRG]�SV�XS\MGMX]��7TIGMIW�XLEX�EVI�[IIH]�SV�XLEX�
have weed potential should be avoided.

Plant selection for green roofs and facades is highly related to 
growing substrate. It is important to consider how deep the 
substrate will be – which, in turn, is determined by the weight 
loading capacity of the roof or facade, and the project budget.  
8LI�HITXL�SJ�WYFWXVEXI�MR¾YIRGIW�XLI�WM^I�SJ�TPERXW�XLEX�GER�FI�
grown and, to some extent, how much water will be available for 
the plants. Certain types of substrate will hold more or less water. 
See Appendix A for further information on substrate properties 
XLEX�MR¾YIRGI�TPERX�KVS[XL�

Substrate is not such a constraining factor for green walls, as these 
tend to be engineered to suit the plant species chosen. Epiphytes 
and lithophytes, plants that do not require soil, are often used 
on green walls and can grow to mature sizes.  Even species that 
normally do grow in soil can be grown with no substrate through 
a hydroponic system.  

Plant selection must consider maintenance requirements of 
different plants and their desired appearance; for instance, 
manicured versus natural. Maintenance needs will be determined 
by the preferred look and performance of the end result and a 
willingness to meet the costs involved.

Species that are prone to grazing by possums or damage by birds 
may not be suitable. Select the most robust species possible, in 
keeping with aesthetic and other design aims of the project.

������7SYVGMRK�4PERXW
 
Plants can be sourced from retail nurseries, grown at home, or 
ordered on contract from wholesale nurseries for large projects. 
Be aware that many retail nurseries do not have experience with 
green roofs, walls and facades, but requesting plants with particular 
characteristics, as outlined on the following pages, should assist. For 
large green roof, wall and facade projects it is important that plant 
orders are placed early – wholesale nurseries prefer three to six 
months notice when hundreds of plants are required. It is impor-
tant to insist that weed free ‘sterile’ growing media is used  
in propagation.

3.8 selecting plants 

4PERXMRK�XYFIWXSGO�GER�PS[IV�XLI�SZIVEPP�GSWX�SJ�TPERX�QEXIVMEPW� 
for green roofs
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*MKYVI�����8LI�WYFWXVEXI�HITXL�SR�E�KVIIR�VSSJ�MR¾YIRGIW�XLI�TPERX�X]TIW�XLEX�GER�FI�YWIH

Green roofs are hostile sites. The combination of elevated temperatures, wind exposure and high light provide challenging conditions for 
plant growth. Plant selection requires careful consideration of site, microclimate, substrate and maintenance factors, linked to the desired 
aesthetic, functional and management outcomes for the project. 

A useful way to categorise plant suitability for green roofs is required substrate depth, shown in Figure 15. See also sections on substrate in 
the following chapters.

4PERX�WIPIGXMSR�JSV�WXSVQ[EXIV�
management

If a roof is designed to soak up water and remove contaminants in 
the water during storm events, species that use water effectively 
and that accumulate nutrients should be explored. Herbaceous 
or shrubby species, which use more water than succulent species, 
will be more effective plant choices. While it may seem counter-
intuitive to choose plants that have a higher water requirement 
over those requiring less, water may move more effectively from 
its landing on the substrate and back into the atmosphere with 
herbaceous plants as the interface. In addition, higher levels of 
water loss provide greater water movement and increase localised 
cooling of the surrounding environment. 

4PERX�WIPIGXMSR�JSV�EIWXLIXMGW

If aesthetics are important, then select plant species that will 
provide interest throughout the year, and consider both foliage 
ERH�¾S[IVW��8LI�TIVMSH�EJXIV�¾S[IVMRK�TVSZMHIW�MRXIVIWX�JVSQ�
HVMIH�¾S[IV�SV�WIIH�LIEHW��JSV�I\EQTPI��Leonotis leonurus, 
Agastache rugosa, ornamental Allium species, and native species 
3PIEVME�E\MPPEVMW� Planting in layers, with drought tolerant (seasonally 
dormant) species is another approach.  &YPFMRI�FYPFSWE��7IRIGMS�
spathulatus, and other short lived species can be added in with 
perennial species.

4PERX�WIPIGXMSR�JSV�HVSYKLX�XSPIVERGI

Plants that come from ecosystems with shallow soils, such as rock 
outcrops, have been shown to both survive extended dry periods 
and make use of the high water available after rainfall and dry out 
the growing substrate. Successful species have also been shown to 
re-sprout after droughts, offering an ‘insurance policy’ if conditions 
are particularly harsh. These species include (MERIPPE�VIZSPYXE��
7X]TERHVE�KPEYGE�and�%VXLVSTSHMYQ�QMPPI¾SVYQ�

Experience in Melbourne has shown that the succulent species 
Sedum xrubrotinctum and 7IHYQ�TEGL]TL]PPYQ were able to 
survive extreme dry conditions on the unirrigated shallow substrate 
green roof at the University of Melbourne’s Burnley Campus 
through the summer of 2008-09.  Other species that failed under 
the extreme conditions of 2008-09 but survived the milder 2009-
10 and 2010-11 summers without irrigation were 7IHYQ�VI¾I\YQ��
7IHYQ�QI\MGERYQ���7IHYQ�WTYVMYQ�‘Schorbuser Blut’. 

Low growing  
succulents

Substrate can be as 
shallow as 50–150 mm

Annual to biennial 
TPERXW��LIVFEGISYW�
perennials

Substrate deeper than 
150 mm

Small shrubs  

�XYVJ

Substrate deeper than 
250 mm

Shrubs up to 2 m

Substrate deeper than 
500 mm

Small trees

Best results in substrate 
deeper than 1 m 

������+VIIR�VSSJ�TPERX�WIPIGXMSR
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0S[�KVS[MRK�WYGGYPIRXW
Succulents, particularly colourful sedums, dominate shallow substrate green roofs across 
temperate Europe and North America. Their low growing and/or spreading habits, great 
HVSYKLX�XSPIVERGI��WIEWSREP�¾S[IVW�ERH�GSRXVEWXMRK�JSPMEKI�GSPSYVW��XI\XYVIW�ERH�JSVQW�
QEOI�XLIQ�MHIEP�GERHMHEXIW�JSV�KVIIR�VSSJW��1ER]�[MPP�FIRI½X�JVSQ�WSQI�MVVMKEXMSR��
particularly during drier months of the year. In projects with no, or minimal, irrigation, 
thicker-leaved succulents are the most suitable. Succulents should be planted at high 
density (up to 16 per square metre) to provide adequate coverage of the growing 
substrate and aid shading across the surface. 

Herbaceous perennials
This category includes a range of non-woody plants, many with persistent roots or 
underground stems (such as rhizomes and stolons, etc.) that enable the plant to regrow 
and persist for many years. The most useful herbaceous perennials for Melbourne green 
roofs are those originating from dryland habitats. Flowering perennials are used mainly 
JSV�HMWTPE]�ERH�WIEWSREP�MRXIVIWX��ERH�QER]�MRHMKIRSYW�¾S[IVMRK�TPERXW�YWIH�[MPP�EPWS�LEZI�
WMKRM½GERX�LEFMXEX�ZEPYIW��3VREQIRXEP�KVEWWIW�ERH�KVEWW�PMOI�TPERXW��IWTIGMEPP]�XLSWI�JSVQMRK�
upright tussocks, provide useful contrasts in texture and form and can be managed through 
pruning to maintain their shape and habit. Some may have high water needs over summer 
ERH�PEVKI�FMSQEWW�JSVQW�GSYPH�TVIWIRX�E�½VI�LE^EVH�MR�WSQI�PSGEXMSRW��

Geophytes (bulbs, corms, and tubers) are another group of herbaceous perennials that 
can be extremely useful, particularly for seasonal interest and display. Many of the spring 
ERH�EYXYQR�¾S[IVMRK�KISTL]XIW�EVI�EPWS�WYQQIV�HSVQERX��QEOMRK�XLIQ�TEVXMGYPEVP]�YWIJYP�
drought ‘avoiders’ over the warmer months of the year. Larger succulents with upright growth 
habits are also useful for green roofs, although their mass over time can be considerable. 
While many herbaceous perennials can be grown in substrate depths as little as 150 mm, 
irrigation will be needed for long-term success at these depths. Some caution is needed in 
the use of plants with vigorous rhizomes or stolons (such as some Bamboo species); they 
GER�FIGSQI�I\GIWWMZIP]�HSQMRERX�ERH�HEQEKI�KVIIR�VSSJ�TVS½PI�PE]IVW��

7MWMVL]RGLYQ�FIPPYQ�‘California Skies’

0]GLRMW�GSVSREVME�var. rosea

Annual and biennial plants
A range of annual and biennial plants can be used successfully on green roofs and tend 
to fall into two distinct groups. Quick growing annuals and ephemerals, particularly those 
originating from dry and arid climates, can be spectacular additions to display plantings, but 
will need irrigation to be sustained for longer periods. Vegetables are the other main group 
of annual plants used on green roofs. These require irrigation and a substrate depth of at 
least 200 mm. Careful plant selection and maintenance is needed to ensure annuals do not 
become weeds on a green roof. 

&VEWWMGE�NYRGIE

/PIMRME�QERHVEPMWGEI

������8]TIW�SJ�KVIIR�VSSJ�TPERW
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8YVJ
7SQI�KVIIR�VSSJW�EVI�GSRWXVYGXIH�WTIGM½GEPP]�XS�WYTTSVX�WTSVXW�XYVJ��'EVIJYP�WTIGMIW�
selection is needed to ensure outcomes can be met: the surface and play requirements  
are much more demanding than for amenity turf. 

Sports turf requires a designed soil or growing medium to ensure effective drainage and a 
substrate depth of at least 250 mm. It also requires regular irrigation, fertilising and mowing 
to maintain sward performance and health. Many facility managers seek expert advice on 
the use of sports turf on green roofs to ensure design outcomes and maintenance can be 
properly resourced and managed. On smaller scale green roofs, species with excessive vigour, 
such as Couch Grass �']RSHSR�HEGX]PSR and Kikuyu (Pennisetum clandestinum), should be 
EZSMHIH��XLIMV�VLM^SQIW�GER�FI�MRZEWMZI�ERH�QE]�HEQEKI�[EXIVTVSS½RK�QIQFVERIW��

Small shrubs
Shrubs to one metre in height are best used in substrate depths of 250 mm or more. 
Small shrubs provide cover, display and habitat values, and often form the bulk of plantings 
used on green roofs with deep substrates. Increasing the substrate depth and irrigation will 
also increase the range of plants that can be used successfully. Excessively vigorous species 
WLSYPH�FI�EZSMHIH�YRPIWW�XLIVI�[MPP�FI�WYJ½GMIRX�QEMRXIRERGI�XS�QEREKI�XLIMV�KVS[XL��WSQI�
low hedging plants could be in this category. 

Shrubs
Shrubs up to two metres high can be used where substrate depths are at least 600 mm.  
8LI]�TVSZMHI�WGVIIRMRK��WTEGI�HI½RMXMSR��KVSYRH�GSZIVEKI�ERH�WIEWSREP�¾S[IVW��0MOI�ER]�
plant group, shrubs require careful selection and consideration of their maintenance needs. 
Plants with dense, upright habits should only be used where there is minimal wind exposure 
ERH�SV�WMKRM½GERX�TVSXIGXMSR�GER�FI�EJJSVHIH�XS�WYTTSVX�XLI�GERST]�ERH�TVIZIRX�[MRH�
forces. Hedges and screening shrubs will require regular maintenance, including pruning 
and removal of biomass off the roof.

Trees
;LMPI�QER]�WQEPP�XVIIW��XS�½ZI�QIXVIW�GER�FI�WYGGIWWJYPP]�KVS[R�SR�WYFWXVEXI�HITXLW�
of 600 mm, depths of 1,000 mm or greater will ensure the best outcomes are achieved. 
Trees are dominant elements in any landscape, and on a green roof trees will generally 
be stunted in height and spread, when compared to those planted at ground level. The 
greater the roof exposure and overall site ‘hostility’, the more important tree selection 
FIGSQIW��8VIIW�[MXL�WTEVWI�GERSTMIW��¾I\MFPI�WXIQW�ERH�LMKL�XSPIVERGI�XS�LIEX�EVI�FIWX�MR�
areas of high wind exposure, although some form of anchorage will always be needed to 
manage them successfully. 

Malus ioensis ‘Plena’

Stenotaphrum secundatum ‘Sir Walter’

Cotoneaster dammeri

.YRMTIVYW�WEFMRE
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Low growing succulents

Type Examples

7QEPP�ERH�SV�XLMR�
leaves

Crassula multicava 
7IHYQ�QI\MGERYQ��7��VI¾I\YQ��7��WI\ERKYPEVI

8LMGO�PIEZIW�ERH�
or stems

'EVTSFVSXYW�VSWWMM��'��QSHIWXYW 
Disphyma clavellatum
Carpobrotus edulis
'SX]PIHSR�SVFMGYPEXE
Crassula tetragona
/PIMRME�QERHVEPMWGEI��/��VITIRW
Lampranthus deltoides

1IWIQFV]ERXLIQYQ�IGLMREXYQ��1��PILQERMM��1��
¾SVMFYRHYQ
Sedum nussbaumerianum
7IHYQ�TEGL]TL]PPYQ
7IHYQ�\VYFVSXMRGXYQ
\+VETXSWIHYQ ‘Bert Swanwick’
\7IHIZIVME ‘Pat’s Pink’

8EFPI����7YMXEFPI�TPERXW�JSV�KVIIR�VSSJW�MR�:MGXSVME

Highlighted text indicates native species. Provided as a guide only, and should not be considered as an exhaustive list or suitable for all sites.

Herbaceous perennials

Type Examples

9TVMKLX�¾S[IVMRK�
perennials

&VEGL]WGSQI�GMPMEVMW��&��QYPXM½HE
Calocephalus citreus 
Calotis cuneifolia 
'LV]WSGITLEPYQ�ETMGYPEXYQ��'��WIQMTETTSWYQ
Leptorhynchos tenuifolius
4SHSPITMW�NEGISMHIW�
Rhodanthe anthemoides
:IVSRMGE�KVEGMPMW��:��TIVJSPMEXE
:MXXEHMRME�GYRIEXE

;ELPIRFIVKME�GSQQYRMW��;��WXVMGXE 
Xerochrysum bracteatum
Achillea cultivars
Agastache species and cultivars
)YTLSVFME�VMKMHE��)��Q]VWMRMXIW
2ITIXE�cultivars
Pelargonium sidoides
,]PSXIPITLMYQ�³1EXVSRE´��,��‘Autumn Joy’
,]PSXIPITLMYQ�GEYXMGSPE ‘Ruby Glow’ 
7��RIQSVSWE�cultivars

0S[��WTVIEHMRK�
ground covers

Dichondra repens
Einadia nutans
Eutaxia microphylla 
Grevillea lanigera
Kennedia prostrata
Myoporum parvifolium
Senecio spathulatus

:MSPE�LIHIVEGIE
Aptenia cordifolia
Cerastium tomentosum
Convolvulus sabatius
Glechoma hederacea
Tradescantia pallida ‘Purpurea’
8L]QYW�TWIYHSPERYKMRSWYW��8��WIVT]PPYQ

+ISTL]XIW��FYPFW��
GSVQW��XYFIVW��IXG

%VXLVSTSHMYQ�QMPPI¾SVYQ�
&YPFMRI�FYPFSWE��&��GVEWWE��&��ZEKERW
Pelargonium rodneyanum

Allium species and cultivars
Tulbaghia violacea

Larger succulents 
�YTVMKLX�ERH�
VSWIXXI�JSVQW

Aeonium arboreum
Aeonium haworthii
Aloe mitriformis
Aloe ‘Gemini’
Aloe brevifolia

'VEWWYPE�JEPGEXE��'��SZEXE�‘Blue Bird’,�'��XIXVEKSRE
Echeveria ximbricata 
Echeveria cultivars
,IWTIVEPSI�TEVZM¾SVE
=YGGE�HIWQIXMERE
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,IVFEGISYW�TIVIRRMEPW��GSRXMRYIH

Type Examples

Grasses

%YWXVSHERXLSRME�GEIWTMXSWE��%��WIXEGIE
Austrostipa scabra 
Chloris truncata
Deyeuxia quadriseta

Dichelachne crinita
3VXLVSWERXLYW�QYPXM¾SVYW
Helictotrichon sempervirens
Miscanthus cultivars

Flowering plants 
[MXL�³KVEWW�PMOI´�
JSPMEKI

Anigozanthos cultivars
Conostylis species and cultivars
(��GEIVYPIE��(MERIPPE�VIZSPYXE��(��XEWQERMGE�species 
and cultivars
Ficinia nodosa
0SQERHVE�QMGVERXLE��0��QYPXM½HE�and cultivars
Poa hiemata

Stypandra glauca 
Themeda triandra
Armeria maritima
7MWMVL]RGLYQ�cultivars
Iris unguicularis
Liriope species and cultivars
3TLMSTSKSR�NETSRMGYW

8YVJ

Type Examples

%QIRMX]�XYVJ

Zoysia macrantha
Stenotaphrum secundatum 
>S]WME�WTIGMIW
*IWXYGE�EVYRHMREGIE 

*IWXYGE�VYFVE�‘Commutata’ 
Poa pratensis
Lolium perenne

7TSVXW�XYVJ
']RSHSR�HEGX]PSR�
Pennisetum clandestinum 

(MKMXEVME�HMHEGX]PE�
Lolium perenne 

Annual and biennial plants

Type Examples

4PERXW�JSV�¾SVEP�
display

'EPERHVMRME�IVIQEIE��'��TSP]ERHVE
'EPIRHYPE�SJ½GMREPMW

8EKIXIW�TEXYPE��8��IVIGXE
>MRRME�IPIKERW

Culinary herbs  
and vegetables

3GMQYQ�FEWMPMGYQ
Petroselinum crispum
7EPZME�SJ½GMREPMW��7� ‘Greek Skies’
8L]QYW�ZYPKEVMW
3VMKERYQ�ZYPKEVI

Allium schoenoprasum 

With a suitable substrate and irrigation, most 
vegetables that can be grown in containers should 
succeed on a green roof
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7QEPP�XVIIW��XS���Q

Type Examples

Trees

Acacia cognata cultivars��%��TIRHYPE��%��WXIRSTL]PPE
&VEGL]GLMXSR�VYTIWXVMW
)YGEP]TXYW�GEIWME�³7MPZIV�4VMRGIWW´��)��HSPMGLSVL]RGLE��
)��QEGVSGEVTE��)��TEYGM¾SVE
Ficus microcarpa var. hillii
Tristaniopsis laurina
Arbutus species and hybrids
'IVGMW�WMPMUYEWXVYQ
Citrus limon 

Cussonia paniculata 
.EGEVERHE�QMQSWMJSPME�
Lagerstroemia indica xfauerii cultivars
Malus ioensis ‘Plena’
1IXVSWMHIVSW�I\GIPWE
4]VYW�WEPMGMJSPME
5YIVGYW�MPI\��5��WYFIV��5��GSGGMJIVE
+IMNIVE�TEVZM¾SVE
Ulmus parvifolia
3PIE�IYVSTEIE�³Tolley’s Upright’ or ‘Swan Hill’
Laurus nobilis

8VII�PMOI�JSVQW (VEGEIRE�HVEGS =YGGE�KMKERXIE

Shrubs

Type Examples

Small shrubs  
�XS���Q

Acacia amblygona
'SVVIE�KPEFVE��'��VI¾I\E��'��HIGYQFIRW�and cultivars
Olearia axillaris
Plectranthus argentatus
&Y\YW�WIQTIVZMVIRW�and�&��QMGVSTL]PPE�species and 
cultivars
Cotoneaster dammeri
)V]WMQYQ�xcherei
Gaura lindheimeri species and cultivars

Helichrysum italicum
Lavandula species and cultivars
2ERHMRE�HSQIWXMGE�‘Nana’ 
4PIGXVERXLYW�GMPMEXYW��4��TEVZM¾SVYW
7EPZME�GLEQEIHV]SMHIW��7��QMGVSTL]PPE�species and 
cultivars
7ERXSPMRE�QEKSRMGE��7��GLEQEIG]TEVMWWYW��7��
neapolitana cultivars
Teucrium marum

7LVYFW��XS���Q

Callistemon ‘Little John’ 
Correa alba
Eremophila debilis
+VIZMPPIE�SFXYWMJSPME��+��VSWQEVMRMJSPME
Lasiopetalum behrii
Melaleuca incana
Westringia species and cultivars 
Cistus species and hybrids

Escallonia cultivars
.YRMTIVYW�LSVM^SRXEPMW��.��WEFMRE
Leonotis leonurus
2ERHMRE�HSQIWXMGE
Pittosporum tobira
6ETLMSPITMW�YQFIPPEXE��6��MRHMGE�species and cultivars
Rosmarinus species and cultivars
Viburnum tinus
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Depending on the scale of the wall, plantings can range from ground 
covers to larger herbaceous species, shrubs and even small trees.

4PERX�WIPIGXMSR�WLSYPH�½VWXP]�GSRWMHIV�XLI�HIWMVIH�SYXGSQIW�SJ�
the green wall. Certain plants will be better for aesthetic and 
landscape design values, drought tolerance, water purifying, air 
½PXIVMRK�SV�LEFMXEX�TVSZMWMSR��-X�MW�MQTSVXERX�XS�VIEPMWI�XLEX�TPERX�
growth form, sun and shade exposure as well as wind exposure, 
is notably different on vertical surfaces compared to a roof or 
at ground level. Obtaining specialised advice and visiting existing 
green walls will improve understanding of which species will be 
best suited.

The selection of species will also depend on the climatic conditions 
SR�WMXI��'SRWMHIV�XLI�PIZIP�SJ�REXYVEP�SV�EVXM½GMEP�PMKLX�EZEMPEFPI��
(Be aware that plant selection will require an understanding of 
‘photosynthetically active radiation’, the type of light that a plant 
responds to, rather than simply a measure of how the human eye 
perceives brightness). Select very shade tolerant species to suit the 
lowest light conditions. In highly exposed locations, select robust 
species that can tolerate sun and wind. Look for species that have 
WLEPPS[��½FVSYW�VSSX�W]WXIQW�XS�TVSQSXI�WXVSRK�ERGLSVEKI�MR�XLI�
limited volume of growing medium available. Recognise that the 
tops, corners and sides of the wall will have greater wind exposure. 
Investigate species that thrive in exposed conditions, such as coastal 
cliffs or inland rocky outcrops. 

Larger plants may grow to shade others, so this must also be 
considered in the placement of species. External green walls are 
often exposed to strong and frequent wind. Vigorous growth 
increases maintenance requirements and slow growing plants 
are often preferred. However, vigorous species can be used to 
create protected niches for the inclusion of sensitive species in 
high exposure areas. This can help provide light or shade for other 
species, wind protection or humidity conservation. Consideration 
of where each species will be placed in relation to others (the 
EVVE]�SJ�TPERXW�LIPTW�HIZIPST�E�[SVOMRK�EVXM½GMEP�IGSPSK]�SR�XLI�
wall. Understanding how the ecology will morph as the plants 
mature is important, as niches will evolve beneath, next to and 
above certain species. 

Plant selection must be matched to the particular green wall system 
and technology that is being installed. Not all species will grow 
well in each system. Some systems might cater well for terrestrial 
plant species (and need an appropriate growing substrate); others 
have an irrigation/fertigation or growing media system that favours 
epiphytic/lithophytic species (plants that do not require soil for 
growing and can exist on branches or rock surfaces). 

Water requirements can be minimised by selecting species that 
are low water users. Recognise that more water may be available 
toward the base of a green wall system, so species should be 
selected and positioned on the wall with moisture gradients in 
mind. If the system recycles water, species selection may have to 
cater for elevated salt levels and amended pH levels.

Shrubs

Correa cultivars
Escallonia cultivars
*MGYW species
Metrosideros excelsa ‘Nana’

Evergreen 
herbaceous 
perennials

7TEXLMTL]PPYQ cultivars 
Philodendron ‘Winterbourn’ and 
‘Xanadu’
Monstera species
Liriope species and cultivars
Schleffera species
Viola species
)VMKIVSR�OEVZMRWOMERYW
'LPSVSTL]XYQ�GSQSWYQ
Peperomia species
Plectranthus species
Rhipsalis species
&VSQIPMEH species
Orchid species

Herbaceous 
ground covers

Epipremnum species
Plectranthus ciliatus

Ferns

Asplenium species
&PIGLRYQ species
(EZEPPME�T]\MHEXE
,YQEXE�X]IVQERMM
2ITLVSPITMW species

+VEWW�PMOI� 
JSPMEKI�JSVQW

Acorus gramineus cultivars 
&YPFMRI�species
*MGMRME�RSHSWE
(MERIPPE�species and cultivars
(MIXIW�species
Lomandra species and cultivars
3TLMSTSKSR�NETSRMGYW

Lilies & irises

Arthropodium cirrhatum ‘Te Puna’ 
and ‘Parnel’
Arthropodium species and cultivars
2ISQEVMGE�KVEGMPMW
Patersonia occidentalis

8EFPI����7YMXEFPI�TPERXW�JSV�KVIIR�[EPPW�MR�:MGXSVME

������+VIIR�[EPP�TPERX�WIPIGXMSR
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4PERX�WIPIGXMSR�JSV�KVIIR�JEGEHIW�MW�WXVSRKP]�MR¾YIRGIH�F]�XLI�QSHI�
or method of climbing plant attachment. Most climbing plants 
attach themselves to a surface or structure in one of two ways 
(see Figure 16):

�� Self-clinging – attachment through adhesive suckers, disks 
or adventitious roots. These climbers then form a self-
supporting vegetation layer on a solid wall or surface.

�� Twining and tendrils – attachment by twining stems or by 
LSSOMRK�ERH�GPEWTMRK�XIRHVMPW��QSHM½IH�PIEJ�WXIQ�SVKERW��
These climbers require a specialised support system and  
can produce both upward and cascading (or trailing) stems.

Another group of climbing plants have a scrambling habit and 
are known as scandent shrubs. These have no direct means of 
attachment and need to be tied and managed onto the structure 
that supports them. They may be vigorous and woody in their 
KVS[XL�LEFMX��[LMGL�GER�QEOI�XLIQ�HMJ½GYPX�XS�FI�WYWXEMRIH�SR�
E�WXVYGXYVI�[MXLSYX�WMKRM½GERX�TVYRMRK�ERH�QEMRXIRERGI��WYGL�EW 
&SYKERZMPPIE�KPEFVE).

Self-clinging climbers create green facades that can provide effective 
and long-term cover but may not be suited for buildings where 
the surface fabric is in poor repair. Many self-clinging climbers 
will mark a wall surface through their attachment, however this 
is rarely seen because of the foliage cover. Excessively vigorous 
species such as Common Ivy (,IHIVE�LIPM\) should be avoided 
and regular pruning will always be necessary to maintain suitable 
plant growth, form and size.

Twining climbers require a support system, such as cable or trellis, 
to support their growth habit. These supports may be attached 
to the building, or mounted independently. Plant selection needs 
to consider the available space for plant growth as the distance 
between the wall and the support structure will impact on plant 
performance and climate control. 

'PMQEXMG�JEGXSVW�

Species tolerant of low light are required for deeply shaded urban 
‘canyons’ while high light tolerance is needed in exposed and 
elevated settings. Generally, direct sunlight is considered to be four 
hours of sun per day and most species will require at least some 
direct sunlight to grow. 

Facades can be established in areas of full shade, but the range 
of species that will grow in these conditions is limited. Facades 
at high elevation, in coastal areas or urban street canyons can be 
exposed to strong and frequent wind. Some plant species, twining 
climbers in particular, are more tolerant of wind and more mature 
plants tend to be more resilient in these environments. Self-
clinging facades may be pulled away from the wall in very windy 
conditions. Small-leafed species with strongly attached foliage may 
be more suitable on sites prone to strong blasts of wind: large 
foliage may be stripped or shredded in these conditions.

*MKYVI�����'PMQFMRK�TPERXW�YWIH�SR�KVIIR�JEGEHIW�LEZI�HMJJIVIRX�QSHIW�SJ�EXXEGLQIRX

7IPJ�GPMRKMRK�TPERXW�
attach directly to 
XLI�FYMPHMRK�JEGEHI

Twining and tendril 
climbers can be grown 
to cover a building 
JEGEHI�SR�E�GEFPI�SV�
trellis support

������+VIIR�JEGEHI�TPERX�WIPIGXMSR
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0SRK�XIVQ�QEMRXIRERGI

The plant’s lifecycle and growth rate will affect the time it takes for 
the facade to establish and the amount of ongoing maintenance 
required. Consider the mature size of the species as well as the 
level of foliage coverage required. Many climbing species exhibit  
early rapid growth but slower mature growth rates. Some green  
facade plants, such as Creeping Fig (*MGYW�TYQMPE), require rejuvenation 
pruning to ensure juvenile foliage is maintained. With this species, 
adult foliage grows horizontally, does not attach directly to the 
building and creates a deeper, denser canopy of woody stems. 
While this may provide effective shading and create an insulating 
layer of air between the foliage and the building, it is inherently 
unstable because this canopy is not directly attached to the building. 
Woody climbers need careful selection as maintenance needs often 
increase over time, as stems grow larger and thicker and the plant 
increases in size: for example, ;MWXIVME�WMRIRWMW and Vitis vinifera.

Climbing plant species ideal for screening will have multiple 
features including:
�� retention of lower foliage
�� high shoot density
�� pendulous leading shoots

�� tolerance of and recovery from severe pruning 
(rejuvenation)

�� longevity
�� reliable growth rate

These features contribute to the production of consistent and 
uniform vegetative cover. 

In their natural habitat, many climbing plants grow upwards 
towards the light, by twining or scrambling, and over time, they 
lose foliage cover at their base. Such species may be unsuitable as 
screening plants in the long term, if they do not respond to hard 
(rejuvenation) pruning to encourage new basal shoots, such as 
4ERHSVIE�NEWQMRSMHIW (Bower Vine). 

The following table indicates some common climbing plants used 
in Victoria, how they attach, their ability to cover an area of facade 
– how well they screen (high to low cover) and how fast they 
grow (this indicates how much maintenance they require) – and 
their light tolerance. Average in the table indicates that they are 
not known to be particularly needy of high light nor particularly 
tolerant of low light. Note that the mature size will be affected by 
the soil volume available.

Species Type Screening and Growth Rate Light Tolerance

Akebia quinata Twining Medium cover and growth rate Average

Aphanopetalum resinosum Twining Medium cover and growth rate Average

Cissus antarctica Tendril High cover and growth rate Tolerates low light

Clematis aristata Twining Medium cover and growth rate Tolerates low light

Clematis armandii Twining Low cover and growth rate Average

Clematis montana* Twining Low cover and growth rate Average

Distichtus buccinatoria Tendril High cover and medium growth rate Requires high light

Ficus pumila Self-clinger High cover and medium growth rate Requires high light

Hibbertia scandens Twining Medium cover and growth rate Requires high light

Muehlenbeckia complexa Twining High cover and growth rate Average

Kennedia rubicunda Twining Medium cover and high growth rate Requires high light

Pandorea pandorana Twining High cover and growth rate Average

4ERHSVIE�NEWQMRSMHIW Twining Medium cover and growth rate Average

Parthenocissus quinquefolia* Self-clinger High cover and medium growth rate Average

Parthenocissus tricuspidata* Self-clinger High cover and growth rate Requires high light

Podranea ricasoliana Scandent shrub High cover and growth rate Requires high light

:MXMW�ZMRMJIVE� Tendril Medium cover and growth rate Requires high light

8VEGLIPSWTIVQYQ�NEWQMRSMHIW Twining High cover and medium growth rate Average

Wisteria sinensis Twining Low cover and high growth rate Requires high light

*deciduous

8EFPI����7YMXEFPI�TPERXW�JSV�KVIIR�JEGEHIW�MR�:MGXSVME
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3.9 designing for plant establishment

Good plant establishment is critical for the long-term health and performance of plantings in green roofs, walls and facades. In the design 
stage this includes consideration of multiple factors, including:

Further information about vegetation can be found in Chapters 5, 6 and 7.

9WI�SJ�LMKL�UYEPMX]�
planting stock

;SVOMRK�MR�[MXL�
seasonal conditions

;IIH�GSRXVSP

Establishment irrigation

Plant production in a 
high quality growing 
medium

Stock that is too advanced or has overgrown its containers has high water 
needs and can be slow to establish on a site. Planting stock should be of an 
appropriate size to achieve the aims of the project, in terms of growth rate 
and coverage. It should also be completely free of weeds, pests and disease. 

In most situations planting is best completed between autumn and early 
spring. This will assist plant establishment and growth, well before the 
warmer and drier conditions of summer.

During establishment, weeds will compete vigorously with designed plantings 
on a green roof, wall or facade.  Weeds must be controlled until the plantings 
achieve the desired growth rates and/or coverage.

Allowance should be made for suitable irrigation, usually for a minimum of 
six months, to avoid moisture stress and to promote plant growth across 
the site.

-R�WSQI�GEWIW�YWMRK�E�QIHMYQ�[MXL�WMQMPEV�TL]WMGEP�TVSTIVXMIW�XS�XLI�½REP�
growing substrate will assist in promoting plant growth. 

Plants will often establish best on-site, and should not be planted 
[LIR�XLI]�EVI�PEVKI�EW�XLI]�[MPP�KVS[�XS�GSZIV�XLI�WMXI�SZIV�XMQI

,MKL�UYEPMX]�TPERXW�WLSYPH�FI�WSYVGIH��MHIEPP]�KVS[R�MR�E�QIHMYQ�[MXL�
WMQMPEV�TVSTIVXMIW�XS�XLI�KVS[MRK�WYFWXVEXI�XLI]�[MPP�FI�TPERXIH�MRXS
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'SRWXVYGXMSR�SJ�E�KVIIR�VSSJ��(SGOPERHW��-QEKI��%74)'8�7XYHMSW

This chapter provides general advice about building green roofs, walls and 
facades, including occupational health and safety, insurance considerations and 
what to expect at project completion on a large-scale job which has a project 

manager and several consultants.

4. building & 
installation 

general advice
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4.1 occupational Health and safety

As for all construction work, the construction (and maintenance) of green roofs, walls and facades is subject to the Victorian 
3GGYTEXMSREP�,IEPXL�ERH�7EJIX]�%GX������ This Act governs all Victorian OH&S laws and codes of practice and sets out the key principles, 
duties and rights in relation to OH&S. The hierarchy of regulation in Victoria is shown in the diagram below.

*MKYVI�����3GGYTEXMSREP�,IEPXL�ERH�7EJIX]�PIKMWPEXMZI�JVEQI[SVO�MR�:MGXSVME

:MGXSVMER�3GGYTEXMSREP�,IEPXL�ERH�7EJIX]�%GX�����

Occupational Health and Safety Regulations 2007

Compliance Codes Worksafe Victoria Positions OHS Compliance Framework WorkSafe Victoria Policies

Guidance materials available from WorkSafe Victoria inform 
duty holders on how to comply with Victorian OH&S legislation. 
Consultants can also provide advice on ensuring OH&S 
requirements are met.

Note that National Workplace Health and Safety codes and 
guidance materials have no legal status in Victoria.

,MKL�VMWO�GSRWXVYGXMSR�[SVO

Some construction projects involve high-risk construction work 
and additional regulations govern management and procedures in 
such cases. High-risk construction work is of particular relevance 
to the design, construction and installation of green roofs, walls 
and facades as it is likely to involve work:
�� where there is a risk of a person falling more than two metres
�� on or near electrical installations or services, for example, the 

possibility of drilling into a wall containing live electrical wiring 
�� at a workplace where there is any movement of powered 

mobile plant, for example, working in an area of a 
construction site with moving skid steer loaders, telehandlers, 
backhoes, mobile cranes or trucks

Materials handling and storage

As on any building site, the materials used to construct a green 
roof, wall or facade should be delivered in a timely way to 
meet construction schedules. Consideration must be given to 
where materials will be unloaded and stored and how they will 

be moved to and from site. Secure storage and safe handling 
of materials on-site may be needed. For safety reasons, a roof 
must not be used for materials storage when a green roof is 
being constructed, as it is a building site and must be managed 
for weight, access, security of materials and safe movement of 
personnel. 

;SVOMRK�EX�LIMKLXW�

The design and installation of all green roofs – and many green 
walls and facades – involves work at heights. The associated risks 
and responsibilities must be managed through a combination 
of training and safety features on the site including the use of 
barricades, railings, or other fall arrest systems, such as ropes and 
harnesses.

Consult the WorkSafe Victoria Compliance Code ‘Preventing Falls 
MR�+IRIVEP�'SRWXVYGXMSR �́[MXL�VIKEVH�XS�WTIGM½G�3,
7�MWWYIW�
associated with working at heights and management solutions. 
Wherever possible, the risks and hazards of working at heights 
should be removed or reduced and the design team must 
consider these as part of project planning.

7EJIX]�MR�(IWMKR�PIKMWPEXMSR

A Safety in Design risk assessment or workshop should be 
undertaken with the design and construction team/s to identify 
risks and determine the actions necessary to remove or reduce 
the likelihood of occurrence and severity of these risks.
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4.2 insurance and system warranties

4.3 Project completion

The scale, complexity and overall cost of a green roof, wall or 
facade will determine whether insurance and warranties are 
relevant. Almost all professionally-installed projects will include 
them; smaller, DIY projects may not.

9RXMP�XLI�PSGEP�MRHYWXV]�MW�JYVXLIV�HIZIPSTIH��MX�QE]�FI�FIRI½GMEP�
to consider insurance companies with a global reach that 
gives them relevant understanding and experience. Commercial 
MRWYVIV�*1�+PSFEP�TVSZMHIW�YWIJYP�WTIGM½GEXMSRW�JSV�KVIIR�VSSJ�
design, installation and maintenance that can be used as a risk 
management tool during design and planning.

The warranty for a green roof, wall or facade will be straightforward 
if an established installation company, or a contractor licensed by that  
company, installs a proprietary system. Under these circumstances, 
the parent company should provide a warranty against failure of 
any or all of the components. Custom-built green roofs, walls or 
facades, with mix-and-match components, or multiple providers, 
may not be as straightforward to warrant or insure.

;EXIVTVSS½RK�MW�QSVI�PMOIP]�XS�FI�[EVVERXIH�WITEVEXIP]�MJ�MX�MW�
installed by a third party. However, the company supplying and/
SV�MRWXEPPMRK�XLI�[EXIVTVSS½RK�QE]�RSX�XEOI�VIWTSRWMFMPMX]�JSV�
FVIEGLIW�SJ�XLI�QIQFVERI�XLEX�SGGYV�EJXIV�MX�MW�GIVXM½IH�EW�
watertight, if they have no ongoing involvement with the project. 
Ensure there is clarity around the warranty conditions. 

The client usually has the option to negotiate a defects liability 
period with the contractor. The contractor will be responsible for 
repair of defects that appear within an agreed period of time after 
project completion and may have responsibility for defective work 
beyond the product warranty period. Warranties may be waived if 
a DIY approach is undertaken with the product. 

Contractors and sub-contractors must provide necessary 
GIVXM½GEXMSRW�EX�XLI�GSQTPIXMSR�SJ�XLIMV�[SVO��%X�LERHSZIV��XLI�
project manager will provide documentation of all necessary 
MRWTIGXMSRW�ERH�VIPIZERX�GIVXM½GEXMSRW�XS�XLI�FYMPHMRK�S[RIV���
These should include:
�� [EVVERX]�SR�[EXIVTVSS½RK�
�� drawing showing ‘as built’ planting (the actual planting may 

have varied from the design drawings)
�� GIVXM½GEXI�SJ�GSQTPIXMSR�JVSQ�E�VIKMWXIVIH�FYMPHMRK�MRWTIGXSV
�� GIVXM½GEXI�SJ�IPIGXVMGEP�WEJIX]�JVSQ�E�PMGIRWIH�IPIGXVMGMER� 

(if relevant)
�� GIVXM½GEXI�SJ�SGGYTERG]��MJ�VIPIZERX�JVSQ�E�FYMPHMRK�

inspector/local council – this will relate mainly to safety and 
access requirements, including step heights and access points

Operational manuals must be handed over to the owners and/
or contractors who will be engaged in operation or maintenance 
of the site. This must include the setting of an agreed time for any 
initial or ongoing training in the operation of systems installed on 
the site. Provision of funds for such training should be included as 
a contingency item in the budget during the design phase.

Maintenance or operational manuals may include:
�� a planting maintenance plan
�� an irrigation operations manual
�� schedules for cyclical maintenance

Maintenance is discussed in more detail in Chapter 8.  
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+VIIR�VSSJ�EX�XLI�1YWIYQ�SJ�3PH�ERH�2I[�%VX��,SFEVX��-QEKI��4EH�'VIEXMSRW

Once the planning and design stages of a green roof are complete, well-planned 
GSRWXVYGXMSR�GER�HIPMZIV�XLI�TVSNIGX�SFNIGXMZIW��8LMW�GLETXIV�TVSZMHIW�WTIGM½G�

information about how to construct a green roof.

5. building & 
installation 

green roofs
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Green roofs are built up as a series of layers, with each performing 
E�WTIGM½G�JYRGXMSR��8LI�QSWX�X]TMGEP�FYMPH�YT�MW�WLS[R�FIPS[�ERH�
includes:
�� the roof structure (roof deck)
�� [EXIVTVSS½RK�PE]IV
�� protection layers (including the option of a protection mat 

and/or root barrier layer)
�� drainage layer
�� ½PXIV�WLIIX
�� growing substrate
�� vegetation

The role of each of these components is outlined in the 
following pages. This chapter also covers other elements that 
may be incorporated into a green roof system, or are relevant to 
construction of a green roof, such as:
�� leak detection systems 
�� thermal insulation
�� irrigation
�� greening in windy environments or on a pitched roof
�� hard landscaping elements

Specialists in green roof design and installation can provide 
advice on the most suitable system and the most appropriate 
construction approach.

constructing green roofs

Growing Substrate

Vegetation Layer

Filter Sheet

Drainage Layer

Protection Mat

Root Barrier

;EXIVTVSS½RK

Roof Deck

*MKYVI�����0E]IVW�SJ�KVIIR

%�KVIIR�VSSJ�GSRXEMRW�TPERXW�XLEX�EVI�KVS[R�MR�E�PE]IV�SJ�WYFWXVEXI�ZEV]MRK�MR�HITXL�JVSQ�E�JI[�GIRXMQIXVIW�XS�[IPP�SZIV�E�QIXVI��8LI�KVS[MRK�
WYFWXVEXI�MW�YWYEPP]�GSQTSWIH�SJ�E�LMKL�TVSTSVXMSR�SJ�QMRIVEP�TEVXMGPIW�[MXL�E�PSRK�PMJIWTER��[MXL�E�WQEPP�TVSTSVXMSR�SJ�SVKERMG�QEXXIV��%�½PXIV�WLIIX�
VIXEMRW�XLI�WYFWXVEXI�ERH�TVIZIRXW�[EWLSYX�MRXS�XLI�YRHIVP]MRK�HVEMREKI�PE]IV��%�TVSXIGXMSR�QEX�ERH�E�VSSX�FEVVMIV�QE]�FI�MRWXEPPIH�XS�TVIZIRX�
HEQEKI�XS�XLI�YRHIVP]MRK�[EXIVTVSS½RK�QIQFVERI�XLEX�GSZIVW�XLI�VSSJ�HIGO�
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5.1 roof deck 

Green roofs can be installed on roofs made of concrete, timber, 
sheet metal (usually clip-lock, or corrugated galvanised steel) and 
E�VERKI�SJ�SXLIV�QEXIVMEPW��,S[IZIV��MX�QE]�FI�HMJ½GYPX�XS�SFXEMR�
insurance for green roofs installed on roof decks made from 
materials other than structural concrete or metal. Green roofs 
are most commonly installed on concrete roof decks because of 
structural integrity, ease of design, durability and amenity when 
complete. See Chapter 5.12 Slopes and wind protection for 
WTIGM½G�GSRWMHIVEXMSRW�VIPEXMRK�XS�TMXGLIH�VSSJW�

Greening a tiled roof requires special treatment. A green roof 
cannot be installed directly on a tiled roof. If the building has 
adequate load capacity, or if structural reinforcement and a support 
system can be incorporated into the design, a green roof may be 
constructed as a self-contained waterproof module that sits above 

the existing roof. Drainage from the green roof must connect 
directly into the lower level roof drainage system. It may be more 
economical to replace the roof to make it suitable for a green roof.

The components installed on the roof deck will be either loose-
laid over the roof surface or installed as modules that connect 
together to form a continuous effect. Individual containers that  
are separately placed on a roof deck are considered a roof garden  
VEXLIV�XLER�E�KVIIR�VSSJ��ERH�FIGEYWI�XLI]�HS�RSX�GSZIV�E�WMKRM½GERX�
TVSTSVXMSR�SJ�XLI�VSSJ�XLI]�HS�RSX�TVSZMHI�QSWX�SJ�XLI�FIRI½XW�
associated with green roofs.

It may be necessary to remove or relocate existing infrastructure 
on roof decks, or the green roof can be built around the equipment.

6SSJ�HIGOW�GER�FI�¾EX�SV�TMXGLIH��ERH�XLI]�EVI�GSQQSRP]�QEHI�SJ�QIXEP�SV�GSRGVIXI



building & installation - green roofs69 roofs

5.2 waterproofing

A watertight roof is critical to successful green roof construction. 
While some roofs are intrinsically waterproof when built, most 
will require some form of treatment to prevent water entry into 
XLI�FYMPHMRK��;EXIVTVSS½RK�XVIEXQIRX�QYWX�TVSZMHI�E�WXVSRK�FYX�
¾I\MFPI�PE]IV�XLEX�EPPS[W�I\TERWMSR�YRHIV�TL]WMGEP�SV�XLIVQEP�
movements of the building structure, without compromising 
watertightness. Vegetation generally should not be installed over 
areas such as expansion joints, where regular inspection of the 
[EXIVTVSS½RK�[MPP�FI�RIGIWWEV]�

%HZMGI�WLSYPH�FI�WSYKLX�JVSQ�E�WTIGMEPMWX�[EXIVTVSS½RK�
QERYJEGXYVIV�XS�½RH�XLI�QSWX�WYMXEFPI�X]TI�SJ�[EXIVTVSS½RK�
treatment for the roof structure and the proposed green roof 
HIWMKR��8LI�QERYJEGXYVMRK�ERH�MRWXEPPEXMSR�SJ�[EXIVTVSS½RK�
membranes should comply with Australian Standards (see 
Chapter 6.2 for more information).

-R�%YWXVEPME��[EXIVTVSS½RK�MW�PMOIP]�XS�FI�MRWXEPPIH�F]�E�XLMVH�TEVX]�
[EXIVTVSS½RK�GSRXVEGXSV��8LI�MRZSPZIQIRX�SJ�ER�MRHITIRHIRX�
contractor means that a clear agreement between all parties 
QYWX�FI�IWXEFPMWLIH�JSV�VIWTSRWMFMPMX]�SJ�XLI�[EXIVTVSS½RK�
QIQFVERI�SRGI�MX�LEW�FIIR�MRWXEPPIH�ERH�GIVXM½IH�EW�[EXIVXMKLX��
An independent leak detection specialist should test the 
[EXIVTVSS½RK�EJXIV�MXW�MRWXEPPEXMSR��ERH�EKEMR�EJXIV�XLI�KVIIR�VSSJ�
build-up is installed, prior to handover (see also Chapter 4.3).

The following tables contrast the two major types of 
[EXIVTVSS½RK�¯�PMUYMH�ETTPMIH�XVIEXQIRXW�ERH�TVIJSVQIH�WLIIXW��
�� Liquid applied treatments can be composed of bitumen 

IQYPWMSRW��QSHM½IH�FMXYQIR��TSP]QIV�GIQIRX�W]WXIQW��
TSP]YVIXLERI��TSP]YVIXLERI�QSHM½IH�EGV]PMG��EGV]PMG�SV�X[S�
part polyurethane hybrid elastomers that require mixing 
prior to application. 

�� Preformed sheets are asphalt-based or comprised of 
thermosetting polymers or thermoplastic polymers.

4VIJSVQIH�[EXIVTVSS½RK�QE]�WYMX�KVIIR�VSSJW�[MXL�KIRXPI�WPSTIW�
ERH�PEVKI�YRMRXIVVYTXIH�EVIEW��%�KVIIR�VSSJ�[MXL�QER]�½\MRKW�
onto the roof deck or penetrations, such as for lighting, power or 
ZIRXMPEXMSR��QE]�FI�QSVI�WYMXIH�XS�PMUYMH�ETTPMIH�[EXIVTVSS½RK�
that is sprayed on or rolled on to form a cohesive single layer.

;EXIVTVSS½RK�QIQFVERIW�QYWX�FI�TVSXIGXIH�JVSQ�TL]WMGEP�
and chemical damage. This includes cuts and tears, the action of 
invasive roots and rhizomes, and exposure to the elements. All 
membranes will become brittle over time, and this is accelerated 
by exposure to cold, heat and UV rays from sunlight. A green 
VSSJ�[MPP�WLMIPH�XLI�QIQFVERI�JVSQ�HEQEKI�ERH�GER�WMKRM½GERXP]�
lengthen its life. Some preformed membranes have a surface 
coating that provides additional protection. 

)RWYVI�XLEX�XLI�[EXIVTVSS½RK�QEXIVMEP�MW�GIVXM½IH�VSSX�VIWMWXERX��
suitable for the substrate, and installed by experienced, trained and 
GIVXM½IH�TVSJIWWMSREPW�

6SSX�VIWMWXERGI�QE]�FI�FYMPX�MRXS�[EXIVTVSS½RK�QIQFVERIW�
either by the addition of root-inhibiting chemical treatments, 
or because the composition of the membrane provides an 
MQTIRIXVEFPI�FEVVMIV�XS�VSSX�KVS[XL��6SSX�VIWMWXERX�[EXIVTVSS½RK�
MW�UYMGOIV�XS�MRWXEPP�XLER�WITEVEXI�[EXIVTVSS½RK�ERH�VSSX�FEVVMIV�
layers, but can be more costly. Examples include certain types of 
ethylene propylene diene monomer thermosetting, thermoplastic 
4:'�ERH�XLIVQSTPEWXMG�TSP]SPI½R�QIQFVERIW��LS[IZIV��XLI�VSSX�
VIWMWXERGI�SJ�E�TVSHYGX�QYWX�FI�GSR½VQIH�[MXL�XLI�QERYJEGXYVIV��
[MXL�GIVXM½GEXMSR�TVSZMHIH�
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4VIJSVQIH�[EXIVTVSS½RK�WLIIXW

Membrane 
composition

Application 
methods Advantages Disadvantages

Asphalt-based

Loose-laid

Fully bonded 
“torch-down”

Partly bonded

�� Loose-laid membranes quick to install 
compared to bonded.

�� Fully bonded more resistant to wind 
uplift than partly bonded.

�� Fully bonded recommended by some 
green roof installers and lower risk of 
uplift makes insurance easier to obtain

�� Easier to locate leaks with precision 
with fully bonded membranes.

�� More resistant to wind uplift than 
loose-laid.

�� Loose-laid not recommended if high 
risk of wind uplift 

�� Soft structure means membranes 
EVI�YWYEPP]�RSX�XVEJ½GEFPI��9:�
resistant or root-resistant.

�� Prone to failure and root 
penetration along seams due to 
softness of composition

�� Installation requires a high degree of 
skill to ensure high quality detailing 
of seams and around upstands1.

�� Become brittle over time through 
exposure to sunlight, heat and cold.

Thermo-plastic Fully bonded

�� UV stable and weatherproof
�� Seams can be welded with heat or 

solvent3; or heat only4 
�� Bonding of membrane to the roof with 

heat, solvent, water-based  adhesive, or 
tape reduces risk of wind uplift 

�� PVC membranes are breathable, and 
well suited for bonding to the roof 
deck with glue or tape adhesives

�� 4:'��XLIVQSTPEWXMG�TSP]SPI½R��IXL]PIRI�
vinyl acetate and ethylene butyl acrylate 
QIQFVERIW�EVI�PMOIP]�XS�FI�GPEWWM½IH�
as root resistant: check manufacturer’s 
WTIGM½GEXMSRW

�� Mechanical fastening to the roof deck 
may be suitable for some applications

�� With classes of membrane other 
than PVC, condensation of moisture 
may soften glue or adhesive tapes 
used to attach membrane to the 
roof deck, increasing risk of wind 
uplift

Thermo-setting Fully bonded

�� Ethylene propylene diene monomer 
(EPDM) and Butanoyl® membranes 
EVI�PMOIP]�XS�FI�GPEWWM½IH�EW�VSSX�
resistant: check manufacturer’s 
WTIGM½GEXMSRW

�� UV stable and weatherproof: long lifespan
�� Bonding with glue or adhesive tape 

reduces risk of wind uplift

�� Condensation of moisture may 
soften glue or adhesive tapes used to 
FSRH�[EXIVTVSS½RK�XS�XLI�VSSJ�HIGO�

�� Carbon content of EPDM/Butynol® 
membranes makes them intrinsically 
electrically conductive and therefore 
unsuitable for electronic leak 
detection

8EFPI�����'SQQSR�[EXIVTVSS½RK�XVIEXQIRXW

1 9TWXERHW�EVI�WXVYGXYVEP�TIRIXVEXMSRW�JVSQ�XLI�VSSJ�WYGL�EW�ZIRX�TMTIW�XLEX�[MPP�RIIH�XS�LEZI�XLI�[EXIVTVSS½RK�PE]IV�FVSYKLX�YT��³HVIWWIH�YT´�EVSYRH�
them to terminate above the level of the substrate.  
2 2SXI�XLEX�XLI�[EXIVTVSS½RK�GSRWYPXERX�QYWX�GIVXMJ]�XLEX�XLI�VSSJ�MW�½X�XS�VIGIMZI�XLI�QIQFVERI�TVMSV�XS�MRWXEPPEXMSR�
3 8LIVQSTPEWXMG�TSP]QIVW�GSQTSWIH�SJ�GLPSVMREXIH�TSP]IXL]PIRI��TSP]ZMR]P�GLPSVMHI��4:'��XLIVQSTPEWXMG�TSP]SPI½R��IXL]PIRI�ZMR]P�EGIXEXI�ERH�IXL]PIRI�
butyl acrylate. 
4 Thermoplastic polymers composed of ketone ethylene ester.

0MUYMH�ETTPMIH�[EXIVTVSS½RK�XVIEXQIRXW

Suitability Advantages Disadvantages

Complex designs with 
many upstands1, corners 
or curves

Roofs where access  
for sheet installation  
MW�HMJ½GYPX

�� Seamless
�� 3JXIR�XVEJ½GEFPI
�� Flexible and capable of elongation
�� Easy to apply
�� Tolerant of some degree of surface 

imperfection
�� Easily repaired by re-application over 

breaches
�� Bonded to the roof

�� Pin-holes may develop on poorly prepared 
roof surfaces2

�� Solvent-based treatments become brittle 
over time and with exposure to sunlight and 
high temperatures

�� Root resistance
�� Not easy to ensure uniformity of thickness 
�� Not recommended for use in permanently 

wet conditions, as  
they absorb moisture and soften over time
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Root barrier

Root barriers are often used in green roofs to provide some 
TVSXIGXMSR�XS�XLI�[EXIVTVSS½RK�JVSQ�MRZEWMZI�WXSPSRW��VLM^SQIW�
and from woody roots from trees and shrubs. The most common 
root barriers used are thin polyethylene sheets, laid over the 
[EXIVTVSS½RK�QIQFVERI��8LIWI�QE]�RSX�FI�VIUYMVIH�MJ�XLI�
[EXIVTVSSJ�QIQFVERI�MW�GIVXM½IH�EW�VSSX�VIWMWXERX��8LMGOIV��
welded root barriers will be needed for green roofs involving 
trees, bamboo or other vigorous, spreading grasses.

It is important to check the compatibility of the product with 
bitumen and polystyrene, especially where there is direct contact 
[MXL�E�FMXYQIR�FEWIH�[EXIVTVSS½RK�SV�TSP]WX]VIRI�MRWYPEXMSR��8LI�
root barrier must also be resistant to the humic acids produced 
when plants decompose.

Separation sheets are sometimes installed between the 
[EXIVTVSS½RK�ERH�VSSX�FEVVMIV�XS�TVSZMHI�EHHMXMSREP�TVSXIGXMSR�
and separate materials that are not compatible. These are typically 
,(4)�WLIIXW�PEMH�HMVIGXP]�SR�XLI�[EXIVTVSS½RK��

Protection mat

Protection mats or boards are used to protect the waterproof 
membrane from damage following installation. The most common 
materials used are water-permeable, hard wearing and dense 
W]RXLIXMG�½FVIW��TSP]IWXIV�ERH�TSP]TVST]PIRI�

4VSXIGXMSR�QEXXMRK�MW�MRWXEPPIH�HMVIGXP]�SR�XLI�[EXIVTVSS½RK�PE]IV�
(for root-resistant membranes) or atop the installed root barrier 
PE]IV��TVSZMHMRK�JYVXLIV��YRGIVXM½IH�TVSXIGXMSR�EKEMRWX�VSSX�
penetration and doubling as a separation sheet. The protection 
matting may provide some noise-absorbing capability. It can add 
to water retention on the roof, although the amount varies (from 
3 l/m2 to 12 l/ m2) and is only really useful on slopes below 15 
HIKVIIW��%�VERKI�SJ�HMJJIVIRX�TVSHYGXW�EVI�EZEMPEFPI��VI¾IGXMRK�
the required functions, and apart from the material itself vary 
EGGSVHMRK�XS�XLMGORIWW����QQ�XS����QQ��½FVI�HIRWMX]�ERH�QEWW�
(320 g/m2 to 1500 g/m2). 

Protection mat sheeting should be installed with overlaps of 100 
mm and some products have rubber backing that requires gluing 
MR�WMXY��8LI�TVSHYGX�WLSYPH�I\XIRH�����QQ�EFSZI�XLI�½RMWLIH�
surface of all upstands (such as vent pipes, chimneys and other 
roof penetrations) to ensure complete roof protection. 

5.3 Protection layers

4PERX�VSSXW�GER�FI�ZIV]�HIWXVYGXMZI��EW�WLS[R�F]�XLMW�MQEKI�SJ�XVII�VSSXW�
GEYWMRK�WIZIVI�GVEGOW�MR�FMXYQIR�TEZMRK��%�VSSX�FEVVMIV�SR�E�KVIIR�VSSJ�
GER�TVSXIGX�XLI�YRHIVP]MRK�PE]IVW

%�TVSXIGXMSR�QEX�MW�PEMH�XS�TVSXIGX�XLI�[EXIVTVSS½RK�PE]IV�SR�E�KVIIR�VSSJ
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Good drainage is critical for green roofs and ensures that large 
amounts of water are not retained on the roof, compromising 
both the structural integrity of the building and plant health 
through waterlogging and oxygen-depleted substrates. Sub-surface 
VYR�SJJ�QYWX�HVEMR�IJ½GMIRXP]�JVSQ�XLI�WYFWXVEXI��MRXS�XLI�HVEMREKI�
layer, off the roof surface, and into drains to the stormwater or 
rainwater collection. The growing substrate must be kept separate 
JVSQ�XLI�HVEMREKI�PE]IV�[MXL�E�½PXIV�WLIIX�

Older green roofs often used a permeable layer of rock aggregate 
(such as scoria or gravel) for drainage. The clay and silt content 
of materials used in a rock aggregate drainage layer should be 
õ10 per cent by mass. The rock aggregate should also have a 
suitable pH and be low in soluble salts to ensure plant growth is 
not adversely affected. This form of drainage is heavy and does 
not allow for air pruning of roots, which is now achieved with 
plastic drainage cells. However, in some situations, rock aggregate 
HVEMREKI�HSIW�E�FIXXIV�NSF�GSRXVSPPMRK�TIEO�¾S[�

On modern, lightweight, green roofs, plastic drainage sheets 
or boards are the preferred drainage materials. Plastic drainage 
layers may be rigid, open mesh structures that allow unrestricted 
drainage of water, or they may have a cup-style, ‘egg carton’ design 
XLEX�IREFPIW�[EXIV�XS�FI�WXSVIH�EX�XLI�FEWI�SJ�XLI�TVS½PI��WII�
image below). The advantage of the latter is that water can be 
stored and used later by the plant. The volume of water that can 
be stored varies with each product and the size and packing 
density of the cells.

Drainage is installed as a continuous layer over the entire surface 
of the green roof.  Cup-style drainage sheets should be overlapped 
to eliminate the possibility of gaps being created between sheets.  
Other plastic drainage types should have adjacent sheets butted 
XSKIXLIV���:IV]�VMKMH�HVEMREKI�PE]IVW�WLSYPH�FI�MRWXEPPIH�MR�XVEJ½GEFPI�
areas of the green roof to avoid compression of the layer.

%�PE]IV�SJ�½PXIV�WLIIX�[MPP�TVIZIRX�WYFWXVEXI�HVSTTMRK�MRXS�XLI�HVEMREKI�
PE]IV��)RSYKL�½PXIV�WLIIX�MW�WIX�HS[R�SZIV�XLI�VSSJ�WS�XLEX�EX�XLI�
vertical edges of the planting beds the sheet will be the same height 
as the substrate

%R�IKKGYT�WLETIH�HVEMREKI�PE]IV�VIXEMRW�WSQI�[EXIV��-QEKI��/,(�
Landscaping Engineering Solutions

%�½PXIV�WLIIX�EGXW�XS�VIXEMR�XLI�KVS[MRK�WYFWXVEXI��F]�TVIZIRXMRK�
wash-through of the substrate particles into the underlying layers, 
and to prevent clogging of holes in the drainage layer. Filter fabric 
is sometimes referred to as geotextile fabric. 

'SRWMHIVEXMSRW�MR�XLI�WIPIGXMSR�ERH�YWI�SJ�½PXIV�WLIIXW�MRGPYHI�
�� XLI�I\TIGXIH�¾S[�VEXI�SJ�[EXIV�EW�MX�HVEMRW�XLVSYKL� 

the system 
�� substrate type – if components of the substrate have sharp 

IHKIW��XLI�½PXIV�WLIIX�WLSYPH�FI�WXVSRK
�� ZIKIXEXMSR�X]TI�¯�XLI�½PXIV�WLIIX�QYWX�EPPS[�TIRIXVEXMSR�SJ�

roots, and certain roots will be more or less aggressive (for 
example, herbs versus trees roots)

8LI�½PXIV�WLIIX�GER�FI�IMXLIV�E�[SZIR�SV�RSR�[SZIR�QEXIVMEP�� 
A non-woven material is preferable as it is more resistant to root 
penetration and can sometimes be used as a root barrier system. 
8LI�½PXIV�WLIIX�MW�RSX�[IEXLIVTVSSJ�ERH�WLSYPH�RSX�FI�I\TSWIH�
to sunlight for any length of time, and it should therefore be laid 
immediately prior to the installation of growing substrate. At 
FSYRHEVMIW�SV�IHKIW�SJ�TPERXMRK�FIHW��XLI�½PXIV�WLIIX�WLSYPH�FI�
installed with upturns to at least the same height as the top of the 
growing substrate (see image below).

5.4 drainage layer 5.5 filter sheet
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The growing substrate supplies water and nutrients to plant roots, 
ensures gas exchange at the roots and provides anchorage to 
support plants. 

Growing substrates for green roofs are typically composed of 
a mix of inorganic (mineral) and organic components. They can 
include scoria, ash, pumice, sand, coir, pine bark, porous, chemically 
inert foams and even recycled materials such as crushed bricks, 
and roof tiles. Organic matter is usually kept to a low proportion 
(typically 20 per cent or less) because it has a relatively short 
lifespan, degrading and slumping over time, and may become 
[EXIV�VITIPPIRX�ERH�HMJ½GYPX�XS�VI�[IX�MJ�MX�HVMIW�SYX��8LI�TL]WMGEP�
and chemical properties of the substrate mix, together with 
MXW�HITXL�ERH�XSXEP�ZSPYQI��MR¾YIRGIW�[LEX�ZIKIXEXMSR�GER�FI�
supported on the green roof. 

A substrate should:
�� have a known saturated weight loading, that forms part of 

the structural load capacity of the roof; this is referred to as 
the saturated bulk density

�� drain freely, to reduce waterlogging and prevent inundation 
during heavy rain, but also retain adequate water to sustain 
plant growth outside of heavy rain events

�� be stable over time, usually achieved by using a high 
proportion of mineral components and a lower proportion 
of organic components. 

Soil is generally not used on green roofs, as its properties will 
be less well known compared to an engineered substrate, and 
therefore its longevity and suitability is harder to judge. Also, 
WMPX�TEVXMGPIW�JVSQ�WSMP�GER�GPSK�½PXIV�WLIIXW�ERH�GEYWI�HVEMREKI�
problems.

Installers of green roof systems will be able to arrange the supply 
of a suitable substrate mix. Appendix A provides more information 
on substrate characteristics.

Transport and installation of growing substrates requires 
consideration in the pre-construction planning process. Most can 
be installed by either lifting bulker bags by crane or ‘blowing’ from 
a truck-mounted hopper, although each project will have its own 
WTIGM½G�GSRWMHIVEXMSRW��7II�XLI�7YFWXVEXI�-RWXEPPEXMSR�FS\�JSPPS[MRK�
for more on installation.

A range of mineral and sheet mulches can be used successfully 
on green roofs but need to be considered carefully. Organic 
QYPGLIW��TEVXMGYPEVP]�½RI�QEXIVMEPW��EVI�KIRIVEPP]�YRWYMXEFPI�JSV�YWI�
on green roofs as they can be easily blown off the roof, degrade 
VETMHP]��FPSGO�HVEMRW��SV�GVIEXI�E�½VI�VMWO�MR�LSX�HV]�GSRHMXMSRW��
The saturated bulk density of any proposed mulch layer must 
be included in the weight loading calculations for the green roof 
build-up. 

5.6 growing substrate

8LI�9RMZIVWMX]�SJ�1IPFSYVRI´W�&YVRPI]�GEQTYW�LEW�E�HIQSRWXVEXMSR�KVIIR�VSSJ�[MXL�JSYV�HMWXMRGX�KVS[MRK�WYFWXVEXIW��8LIWI�EVI�FEWIH�SR�VIG]GPIH�
GVYWLIH�VSSJ�XMPI��FSXXSQ�EWL�JVSQ�GSEP�½VIH�TS[IV�WXEXMSRW�MR�27;��WGSVME�UYEVVMIH�PSGEPP]�XS�XLI�[IWX�SJ�1IPFSYVRI��ERH�ER�EWL�FEWIH�QM\�[MXL�E�
LMKL�TVSTSVXMSR�SJ�GSQTSWXIH�TMRI�FEVO��7YFWXVEXIW�LEZI�FIIR�MRWXEPPIH�EX�HMJJIVIRX�HITXLW�XS�GSQTEVI�XLI�IJJIGXW�SR�TPERX�KVS[XL
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&YPOIV�FEKW�SJ�WYFWXVEXI�QSZIH�EVSYRH�XLI�WMXI��EX�KVSYRH�PIZIP���
TVMSV�XS�FIMRK�PMJXIH�F]�GVERI�EX�XLI�HIQSRWXVEXMSR�VSSJ�EX�8LI�
9RMZIVWMX]�SJ�1IPFSYVRI´W�&YVRPI]�GEQTYW

7YFWXVEXI�[EW�FPS[R�SRXS�XLI�KVIIR�VSSJ��MR�XLI�'MX]�SJ�
1SREWL��+PIR�;EZIVPI]��-QEKI�.YRKPIJ]

Substrate installation
On large green roof projects, growing substrates can 
be installed by crane or by ‘blower’. Substrate may be 
delivered in multiple bulker bags, typically of one cubic 
metre capacity, although a larger crane lifting bags of 
greater volume may be possible if site access permits. Care 
must be exercised in point loading of substrate on to the 
roof and movement across the roof (see Chapter 4.1). 

‘Blowing’ a substrate involves the use of a compressor 
pump and hose to blow the substrate up to the roof. 
Sometimes substrates that are ‘blown’ onto a roof 
[MPP�LEZI�EPXIVIH�TVSTIVXMIW��HYI�XS�½RIV�TEVXMGPIW�
aggregating during the process) and may need re-mixing 
on the roof to ensure success.

Growing substrate should be delivered before the day 
it is to be installed and stored as closely as possible 
to the crane, with clear access for the forklift or other 
machinery that will transport it to the crane lifting point. 
Growing substrates should be installed with minimal 
LERHPMRK�ERH�FI�³QSMWX �́XS�VIHYGI�XLI�VIPIEWI�SJ�½RI�
particles into the air. Appropriate personal protective 
IUYMTQIRX�WLSYPH�FI�[SVR��KPSZIW��HYWX�½PXIV�QEWOW��
safety glasses and hardhat.

A range of planting stock can be used for green roofs, 
including seed, cuttings, seedlings, tubestock and larger 
containerised plants. See Chapter 3 for information on 
species selection.

Planting is best completed in autumn and winter to assist 
plant establishment before summer. Irrigation should be 
provided while the plants establish. Depending on the 
time of year and rainfall, establishment irrigation could be 
required for up to six months.

It is helpful to acquire container-grown nursery plants that 
have been grown in the substrate they are to be planted 
into; otherwise, reduce the amount of potting mix held 
around the roots when transplanting into the green roof.

Controlled release fertiliser (CRF) can be added to 
the growing substrate or applied after planting is 
completed (top dressing). Careful consideration of rates 
and application methods is needed to ensure proper 
distribution and to limit any rapid discharge of nutrients 
(more information on plant nutrition is provided in 
Chapter 8).

Trees planted on green roofs will require a deep substrate 
as well as anchorage to prevent wind-throw. Various 
anchorage systems are available as illustrated in Figure 19. 
Tree bracings must be checked regularly to ensure they 
EVI�JYRGXMSRMRK�EW�WTIGM½IH��ERH�RSX�GEYWMRK�HEQEKI�XS�
the tree. Trees will require construction of a tree ‘pit’ in the 
substrate to house the tree roots: this needs to be deep 
and wide enough for lateral root growth to ensure tree 
stability. Consult an arborist for specialist advice.

Contract grown plants

Plants can be sourced from retail nurseries or grown 
at home for small projects. Generally, plants for larger 
projects will be grown to a contract with a wholesale 
nursery. Contract growing lead times may range from 
several months to more than a year, depending on 
the type of vegetation that is required. The growing 
contract will specify a date for completion and delivery 
of plants. It should outline the terms and conditions of a 
further holding period, for instance, if the planting date is 
postponed because of delays in construction. Ensure plants 
purchased are weed and pest free – look for nurseries 
with good hygiene. If in doubt, remove the top centimetre 
of growing medium to reduce the weed seed bank.

5.7 vegetation
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Figure 19. Tree anchoring systems

Anchor straps and 
³HIEH�QER´�W]WXIQ

Plate anchorage 
system

Root ball anchorage  
to kerbing surround

In some cases, a green roof may include thermal insulation, 
typically a layer of extruded polystyrene. While this can 
be positioned below the roof deck, installation above the 
[EXIVTVSS½RK��ORS[R�EW�ER�MRZIVXIH�KVIIR�VSSJ�MW�TVIJIVVIH��
as it further protects the membrane from condensation and 
physical damage. Advice should be sought from a building 

energy consultant to establish the value of additional insulation, 
considering the insulating properties of the green roof assembly, 
substrate and vegetation. Research has been conducted into green 
roof insulation values in Adelaide and can be found at the &YMPHMRK
-RRSZEXMSR�*YRH website of the South Australian Government. 

5.8 thermal insulation

http://www.sa.gov.au/subject/Water,+energy+and+environment/Climate+change/Tackling+climate+change/What+organisations,+business+and+industry+can+do/Building+Innovation+Fund
http://www.sa.gov.au/subject/Water,+energy+and+environment/Climate+change/Tackling+climate+change/What+organisations,+business+and+industry+can+do/Building+Innovation+Fund
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5.9 leak detection

0IEO�HIXIGXMSR�MW�GEVVMIH�SYX�[LIR�XLI�[EXIVTVSS½RK�MRWXEPPEXMSR�MW�GSQTPIXI��8LIVI�EVI�XLVII�QIXLSHW�X]TMGEPP]�YWIH�JSV�XIWXMRK�XLI�
IJJIGXMZIRIWW�SJ�XLI�[EXIVTVSS½RK�PE]IV�SR�KVIIR�VSSJW�

It is advisable to perform an additional leak test prior to 
MRWXEPPEXMSR�SJ�XLI�KVS[MRK�WYFWXVEXI�MJ�WMKRM½GERX�XMQI�LEW�
IPETWIH�WMRGI�XLI�[EXIVTVSS½RK�[EW�GSQTPIXIH��SV�MJ�XLIVI�
LEW�FIIR�GSRWXVYGXMSR�EGXMZMX]�SV�SXLIV�XVEJ½G�SR�XLI�VSSJ��
The repair of leaks presents a greater challenge once the 
growing substrate and vegetation are installed. However, 
EFVM® leak detection should be performed at this time 
(project completion). It may also be carried out prior to  
the expiration of membrane warranties.  

)PIGXVMGEP�½IPH�ZIGXSV�
QETTMRK��)*:1�

Flood testing

Destructive testing

Is suitable for electrically conductive and electrically grounded roof decks such 
as steel and reinforced concrete roofs. EFVM® can be used on wooden roofs or 
precast concrete slab roofs if a conductive layer of metal foil or mesh is applied 
XS�XLI�VSSJ�HIGO�FIJSVI�XLI�[EXIVTVSS½RK�PE]IV�MW�MRWXEPPIH��8LI�HIGMWMSR�XS�YWI�
EFVM® must therefore be made at the design stage.

-W�WYMXEFPI�SRP]�JSV�¾EX�VSSJW�[MXL�WPSTIW�SJ�YT�XS���TIV�GIRX��*PSSH�XIWXMRK�
MRZSPZIW�XIQTSVEVMP]�FPSGOMRK�XLI�VSSJ�HVEMRW�ERH�¾SSHMRK�XLI�VSSJ�QIQFVERI�
with a known depth of water for a set period of time. The weight loading of the 
roof must be checked against the weight of water that will sit on the roof during 
the test. This ensures that the structural integrity of the building  
is not compromised.

-W�YWIH�JSV�TVIJSVQIH�[EXIVTVSS½RK�QIQFVERIW��8LI�QIQFVERI�MW�TIVJSVEXIH�
at the lowest parts of the roof deck to check for the presence of any water 
FIRIEXL�XLI�QIQFVERI��8LI�TIRIXVEXMSRW�QEHI�XLVSYKL�XLI�[EXIVTVSS½RK�QYWX�
then be repaired to restore the membrane’s integrity. Destructive testing may 
be the only method that can be used on older existing green roofs. For new 
projects, EFVM® should be considered during design, as it is simpler, safer and 
RSR�HIWXVYGXMZI�SJ�XLI�[EXIVTVSS½RK�W]WXIQ�

)PIGXVMGEP�½IPH�ZIGXSV�QETTMRK��%R�IPIGXVMG�½IPH�MW�GVIEXIH�F]�
ETTP]MRK�[EXIV�SR�XLI�WYVJEGI�SJ�XLI�QIQFVERI�ERH�YWMRK�
XLI�[EXIV�EW�E�GSRHYGXMZI�QIHMYQ��8LI�)*:1��IUYMTQIRX�
delivers a low voltage pulsating electrical charge between the 
RSR�GSRHYGXMZI�[EXIVTVSS½RK�QIQFVERI�ERH�XLI�GSRHYGXMZI�
WXVYGXYVEP�HIGO��7SYVGI��-RXIVREXMSREP�0IEO�(IXIGXMSR�%YWXVEPME
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An irrigation system is highly advisable on green roofs: to extend 
plant species selection options, to improve plant growth rates and 
increase long-term vegetation success – thereby ensuring aesthetic 
and environmental (such as building cooling, stormwater reduction) 
outcomes can be achieved. Planning for irrigation on a green roof 
should consider the site layout and conditions (access, exposure), 
type of plants, climate and water supply issues (pressure, quality, 
etc.). Substrate properties and depth are also important as they  
MR¾YIRGI�[EXIV�MR½PXVEXMSR��LSPHMRK�GETEGMX]�ERH�HVEMREKI��-R�QSWX� 
GEWIW��MVVMKEXMSR�HIWMKR�[MPP�FI�LIEZMP]�MR¾YIRGIH�F]�XLI�REXYVI�SJ� 
the water supply resource (for example, harvested vs. potable water) 
and a water budget should be used to guide not just irrigation but 
also plant selection (see Chapter 3). In larger green roof projects, 
irrigation is best undertaken by a specialist consultant to guide 
system design, component selection, installation and maintenance. 
Table 11 provides an outline of different options for irrigation of 
green roofs. 

Automatic systems

If an automatic irrigation system is to be installed on a green roof, 
consider a system that incorporates a rain sensor that shuts off 
the system in the event of rainfall above a certain threshold. This 
removes the risk that the roof loading may be compromised if the 
irrigation system is running during a heavy downpour. Even automatic 
systems require regular physical checks and operation tests. 

Low irrigation 

It is important to understand that, while some succulent species 
can survive on rainfall alone, plants that experience moisture stress 
will decline over time. This leads to a loss of vigour, leaf shedding, 
canopy reductions and ultimately plant death. Plant failure means 
more water run-off from the roof, less transpirational cooling 
and more opportunities for weed invasion. As such, irrigation is 
advisable. However, if designing for very low water use, select plant 
species that are better able to tolerate the extreme moisture 

stress on a green roof during a typical summer. Selection tools 
XS�KYMHI�XLI�MHIRXM½GEXMSR�SJ�PS[�[EXIV�YWI�TPERX�WTIGMIW�GER�FI�
found at the 7QEVX�+EVHIR�;EXIVMRK website. Another option is to 
provide supplementary irrigation on a contingent basis during the 
hotter periods of the year. 

Depending on the level of attention that can be provided, inclusion 
of indicator species with moderate requirements for water may be 
helpful to show when supplementary irrigation is necessary. This 
avoids compromising the performance of all the plants.

-VVMKEXMSR�JVIUYIRG]

During the establishment phase after planting, irrigation may be 
frequent, for example, two to three times per week. For food 
crops, irrigation will also be necessary during high activity phases 
SJ�XLI�KVS[XL�G]GPI��WYGL�EW�[LIR�XLI�TPERX�QSZIW�MRXS�¾S[IVMRK�
and fruit set. The frequency of irrigation should be matched to the 
drainage and water-holding capacity of the mix: frequent irrigation 
of a very free-draining substrate is likely to waste water.

The irrigation delivery method will partly determine the timing 
of irrigation. Watering in high daytime temperatures will transfer 
more heat into the building, as water heats up as it passes through 
the hot growing substrate and transfers some of this heat into the 
building when it drains onto the roof surface. For surface and sub-
surface irrigation, there is little to no wetting of the foliage, which 
lowers the risk of fungal disease. If spray irrigation is used, it should 
be applied very early in the morning to enable foliage to dry off 
throughout the day and thus reduce the likelihood of disease.

Moisture sensors

Be aware that moisture sensors used to estimate moisture 
content in standard landscaping soils do not provide reliable 
information about the moisture content of free-draining, porous 
growing substrates used on green roofs. 

5.10 irrigation

%R�MVVMKEXMSR�W]WXIQ�MW�PEMH�EX�XLI�:MGXSVMER�(IWEPMREXMSR�4VSNIGX� 
KVIIR�VSSJ��;SRXLEKKM��-QEKI���%74)'8�7XYHMSW

http://www.savewater.com.au/how-to-save-water/in-the-garden/plant-library
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Delivery method Advantages Disadvantages

Microspray Low cost, visible, easy to install, reliable 
Uneven distribution (plant interception), high 
water loss (wind, evaporation), foliage wetting 
(increased disease potential)

Surface drippers/
perforated pipes Low cost, visible, even delivery of water Moderate water loss

Sub-surface drippers/
perforated pipes

0S[�GSWX��QSHIVEXI�IJ½GMIRG]��[EXIV�HIPMZIV]�XS�
root zone)

2SR�ZMWMFPI��HMJ½GYPX�JSV�QEMRXIRERGI��LMKLIV�
potential for damage  by people digging

Sub-surface capillary ,MKL�IJ½GMIRG]
,MKL�GSWX��QEMRXIRERGI�ERH�VITEMV�MW�HMJ½GYPX�
because not visible, ‘capillary rise’ of substrate 
needed or water will not reach plants

Wicking associated with 
irrigation in drainage layer ,MKL�IJ½GMIRG]��IEWI�SJ�MRWXEPPEXMSR

Linked to proprietary systems, ‘capillary rise’ of 
substrate needed, this may be unsuitable for plant 
establishment if the water is applied too deep for 
the plant roots to reach

Hose
Good for domestic application for easily accessed 
areas, not so good for other areas. Allows 
monitoring to occur at the same time

Cost (requires someone to be present on site), 
PS[�[EXIV�IJ½GMIRG]��JSPMEKI�[IXXMRK��YRIZIR�
distribution 

8EFPI�����-VVMKEXMSR�QIXLSHW�JSV�KVIIR�VSSJW

)ZIR�SR�¾EX�VSSJW��[MRH�YTPMJX�QE]�TVIWIRX�WIVMSYW�GLEPPIRKIW�JSV�
retention of substrate and plants. Wind damage can be dangerous 
to people and property and costly to repair. Retention systems may 
be required to ensure that materials cannot be blown off the roof.

Wind uplift pressure is lowest on the centre of the roof and highest 
at the edges, around the perimeter and at corners. The higher the 
building, the greater is the risk. On pitched roofs, the roof peak is 
also subject to uplift. Minimising untethered components greatly 
reduces the risk of damage to the green roof by uplift.  

;LIVI�TSWWMFPI��[EXIVTVSS½RK�WLSYPH�FI�JYPP]�EHLIVIH�XS�XLI�
VSSJ��SV�QIGLERMGEPP]�½\IH���*SV�[EXIVTVSS½RK�PE]IVW�XLEX�EVI�
not bonded to the roof, the green roof assembly must provide 
adequate ballast to prevent uplift. Edge treatments are the most 
critical: the un-vegetated zone around the perimeter of a green 
roof (see Chapter 5.13) may require heavy concrete paving slabs 

rather than loose gravel ballast. The materials used must conform 
XS�XLI�HIWMKR�[MRH�PSEH�GEPGYPEXIH�JSV�XLI�WTIGM½G�KVIIR�VSSJ�
location.  

On some green roofs, perimeter balustrades or parapet walls will 
TVSZMHI�WSQI�TVSXIGXMSR�EKEMRWX�[MRH�¾S[��3XLIV�XVIEXQIRXW��
such as jute erosion control netting (see Chapter 5.12) or coated 
wire retaining systems, may be useful.

Plant selection may also be used to mitigate the impact of winds. If 
the tolerance of different species to wind exposure is understood, 
plantings can be planned so that the lowest-growing, most robust 
species are planted in the most exposed areas. Taller, less wind 
tolerant species are installed behind them. The resulting gentle 
KVEHEXMSR�SJ�ZIKIXEXMSR�LIMKLXW�MRXIVVYTXW��ERH�WPS[W��[MRH�¾S[�
over the planting.  

5.11 wind considerations

4IVJSVEXIH�WGVIIRW�VIHYGI�[MRH�¾S[W�SR�8LI�9RMZIVWMX]�SJ�1IPFSYVRI´W�
HIQSRWXVEXMSR�KVIIR�VSSJ�EX�&YVRPI]�GEQTYW

*]XSKVIIR�HIWMKR�YWIW�[MRH�XSPIVERX�WTIGMIW�XS�WLMIPH�SXLIVW�SR�XLI�
KVIIR�[EPP�EX�XLI�8VMTX]GL�%TEVXQIRXW��7SYXLFERO
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Landscapes on pitched roofs are subject to wind forces and gravity 
affecting the stability and retention of the growing substrate and 
plants. In many cases slippage can lead to poor plant performance 
and ultimately green roof failure. For roof pitches of up to 15 
degrees, no additional protection is needed, unless there are 
WXVSRK�[MRH�MWWYIW�SR�XLI�WMXI��;EXIVTVSS½RK�QYWX�FI�VSSX�
resistant, and covered with a protection mat. A drainage layer 
is not always required as the roof can drain effectively through 
gravity. The stability of steeply pitched green roofs is increased by 
maintaining vegetation cover: provision of irrigation is essential.

For green roofs constructed on pitches greater than 15 degrees, 
basic protection can be provided through anti-erosion jute 
netting installed just below the substrate surface to provide some 
anchorage to plants (see image). This netting breaks down over 
time, and is used simply to help keep the substrate in place whilst 
the plants establish. 

Greater protection can be provided on steeper sites by using a 
HVEMREKI�PE]IV�[MXL�PEVKI�GIPPW��SV�GYTW��8LI�KVS[MRK�WYFWXVEXI�½PPW�
the cells of the drainage layer, reducing slippage and providing 
spaces for plant roots to grow, ensuring further stabilisation (see 
*MKYVI�����%�½PXIV�WLIIX�QYWX�FI�TPEGIH�FIRIEXL�XLI�HVEMREKI�
PE]IV�XS�VIHYGI�[EWL�XLVSYKL�SJ�½RI�TEVXMGPIW�JVSQ�XLI�WYFWXVEXI��

For green roofs with slopes between 20 degrees and 45 degrees, 
‘honeycomb’ webbing, comprising multiple, enlarged drainage 
GIPPW��GER�FI�MRWXEPPIH�EFSZI�XLI�HVEMREKI�ERH�½PXIV�WLIIX�PE]IVW�
(see image). This holds the substrate in place, increases stability 
and reduces slippage. Other specialised structural elements can 
be incorporated to transfer shear forces into stable, reinforced 
abutments that form part of the roof structure, or wind barriers 
can be installed.

5.12 slopes and wind protection

*MKYVI�����0E]IVW�SJ�E�WPSTIH�VSSJ

Roof deck

;EXIVTVSS½RK
Membrane

Erosion
Control
Netting

Growing
Substrate

Protection
Layer

Anti-shear 
drainage layer

Water-retention 
matting 

A green roof on a slope can include a 
HVEMREKI�PE]IV�[MXL�PEVKI�GIPPW�XS�VIXEMR�
WYFWXVEXI�EW�[IPP�EW�E�PE]IV�SJ�IVSWMSR�
control netting laid close to the top of the 
substrate to help retain substrate and 
plants during the establishment period

%RXM�IVSWMSR�NYXI�RIXXMRK�MRWXEPPIH�SR�E�WPSTIH�KVIIR�VSSJ���-HIEPP]�E�
PE]IV�SJ�WYFWXVEXI�WLSYPH�FI�GSZIVMRK�XLI�RIXXMRK��[LMGL�[MPP�HIKVEHI�
SZIV�XMQI��-QEKI��4%(�'VIEXMSRW

�,SRI]GSQF�[IFFMRK�YWIH�XS�WXEFMPMWI�WYFWXVEXI�SR�E�TMXGLIH�KVIIR�
VSSJ��-QEKI��/,(�0ERHWGETI�)RKMRIIVMRK�7SPYXMSRW



building & installation - green roofs80 roofs

5.13 Hard landscape elements

Some of the functional elements that are used in green  
roofs include: 
�� non-vegetated zones
�� retaining edges
�� topographical construction
�� planting containers 
�� drains and gutters
�� ¾EWLMRKW�
�� a range of other elements, not discussed in detail here, such 

as: harness attachment points; controller boxes/solenoid 
boxes (to house irrigation components); decorative and 
functional landscape elements such as decking, paving, seating, 
shade protection, ponds and lighting 

The colour of materials should be considered as this will affect 
their heat gain. Consider location of shade structures as additional 
elements. 

2SR�ZIKIXEXIH�^SRIW�
Non-vegetated zones are used to group roof penetrations, vent 
pipes and other upstands and assist in lateral drainage. They are 
generally constructed with large diameter aggregate rock or ballast 
(16-32 mm size), rather than the growing substrate, and provide 
additional lateral drainage into the roof drains. They are usually 
between 300-500 mm wide and are separated from the roof 
perimeter ballast by metal edging installed around the planting 
area. Similar vegetation-free zones may be created through use of 
paving slabs or ballast to provide access pathways across the green 
VSSJ��SV�EW�½VIFVIEOW�SR�ZIV]�PEVKI�VSSJW���

Retaining edges

)HKMRK�GER�FI�YWIH�XS�HI½RI�ERH�VIXEMR�TPERXIH�ERH�RSR�
vegetated zones across a green roof. It can include concrete, 
stainless steel, recycled plastic or aluminium products; L-shaped 
IHKIW�EVI�MRWXEPPIH�EFSZI�XLI�½PXIV�WLIIX�ERH�SJXIR�LEZI�
TIVJSVEXMSRW�XS�EPPS[�HVEMREKI�XLVSYKL�XLI�TVS½PI�

Topographical construction

Blocks of polystyrene foam can be used to build up areas to create 
mounds or hills without the additional weight of the substrate. 
Topographical variations on a green roof create different growing 
conditions and microclimates to increase habitat opportunities for 
FIRI½GMEP�MRWIGXW��EW�[IPP�EW�ZMWYEP��EIWXLIXMG�MRXIVIWX�

2SR�ZIKIXEXIH�^SRI�EVSYRH�LEVH�MRJVEWXVYGXYVI�SR�E�VSSJ

Edging can be used to separate different substrates on the roof

8LI�FYMPH�YT�SJ�XLMW�KVIIR�VSSJ�³LMPP´�MR�5YIIR�7XVIIX��1IPFSYVRI��MW�
GVIEXIH�JVSQ�VIG]GPIH�I\TERHIH�TSP]WX]VIRI�FPSGOW��SZIVPEMH�[MXL�E�
HIIT�HVEMREKI�PE]IV�XS�GSRXEMR�XLI�KVS[MRK�WYFWXVEXI
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Planting containers

Planters must be made from weather resistant materials, and the 
components must be physically and chemically compatible with 
each other. Common examples of materials used to build planting  
containers are powder-coated metal, galvanised steel, ceramic, timber,  
UV stable plastic and glad reinforced concrete (lightweight concrete).

Drains and gutters

All drains must be accessible for maintenance, protected from 
blockage by leaf litter and substrate wash, and housed with 
MRWTIGXMSR�GLEQFIVW��HVEMR�GSZIVW��½PXIVW�SV�WXVEMRIVW��-RWTIGXMSRW�
after construction, following storms and every three months are 
recommended. 

Selection of drainage hardware depends on the required function 
and appearance; examples are provided in the section on drainage 
in Chapter 2��*SV�HVEMRW�PSGEXIH�¾YWL�[MXL�XLI�VSSJ�WYVJEGI��E�KVMPPI�
should be installed to prevent drain clogging.  

Flashings

Roofs with a parapet that extends above the roof deck require 
MRWXEPPEXMSR�SJ�E�GSZIV��¾EWLMRK�XS�TVSXIGX�XLI�FYMPHMRK�JEFVMG��
8LMW�WLSYPH�FI�MRGPYHIH�MR�XLI�[EXIVTVSS½RK�MRWXEPPEXMSR�XS�
ensure that membrane terminations, and any areas of membrane 
extending over the vertical and horizontal surfaces of the parapet, 
are not exposed. 

*MKYVI�����*YRGXMSREP�IPIQIRXW�SR�E�KVIIR�VSSJ�GER�MRGPYHI�¾EWLMRK��GETTMRK�ERH�RSR�ZIKIXEXIH�^SRIW

Flashing

Roof deck

;EXIVTVSS½RK
Membrane

Growing 
Substrate

Non-vegetated
Zone

Protection 
Layer

Drainage Layer

9:�WXEFPI�TPEWXMG�GSRXEMRIVW�EVI�YWIH�XS�EHH�KVIIRIV]�XS�XLMW�VSSJXST�
garden in Little Collins Street, Melbourne



building & installation - green roofs82 roofs

7XEKIW�SJ�GSRWXVYGXMSR�� 
&YMPHMRK�XLI�'MX]�SJ�1SREWL�KVIIR�VSSJ

Substrate was blown onto the green roof  in the City of 
1SREWL��+PIR�;EZIVPI]��-QEKI�.YRKPIJ]�

-QEKIW�GSYVXIW]�SJ�4%(�'VIEXMSRW�ERH�.YRKPIJ]

1 8LI�VSSJ�HIGO�MW�VIEH]�JSV�MRWXEPPEXMSR�SJ�XLI�KVIIR�VSSJ��[EXIVTVSS½RK�XVIEXQIRX�[EW�RSX�VIUYMVIH�SR�XLMW�GPMT�PSGO�WXIIP�VSSJ��
2 %�TVSXIGXMSR�PE]IV�MW�YWIH�XS�GSZIV�XLI�VSSJ�HIGO� 3 (VEMREKI�WLIIXW�EVI�MRWXEPPIH�SZIV�XLI�TVSXIGXMSR�PE]IV����Abutting drainage 
sheets provide full coverage of the area to be planted  ��Substrate is pumped up to the roof from ground level and installed via a 
FPS[�LSWI�� 6 )HKMRK�WXVMTW�EVI�YWIH�XS�WITEVEXI�TPERXMRK�EVIEW�JVSQ�RSR�ZIKIXEXIH�[EPO[E]W� ��4PERXMRK�JSPPS[W�E�WTIGM½IH�HIWMKR  
��8LI�½REP�TVSHYGX
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External green walls, Illura Apartments, Roden Street, West Melbourne

Green wall systems vary greatly in their design and construction from DIY 
projects to modular green wall systems available to buy ‘off the shelf ’, through 
XS�TVSTVMIXEV]�W]WXIQW�XLEX�EVI�GYWXSQ�½XXIH�XS�E�[EPP��7TIGMEPMWXW�MR�KVIIR�

wall design and installation can provide advice on the most suitable system and 
the best construction approach. Green walls can deliver more than aesthetic 
FIRI½XW��ERH�XLMW�VIUYMVIW�GSRWMHIVEXMSR�MR�XLI�HIWMKR�WXEKI��8LMW�GLETXIV�

provides advice on the structures and components required for green wall 
W]WXIQW��[EXIVTVSS½RK��MVVMKEXMSR�ERH�RYXVMXMSR��ZIKIXEXMSR�ERH�PMKLXMRK��8LMW�
information should be read prior to starting a green wall-building project.

6. building & 
installation 

green walls
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*MKYVI�����8]TIW�SJ�KVIIR�[EPP�GSR½KYVEXMSRW

+VIIR�[EPP�W]WXIQW�ZEV]�
IRSVQSYWP]��XLIWI�EVI�X[S�
KIRIVEP�X]TIW����QSHYPEV��
[LMGL�GER�FI�L]HVSTSRMG�
or substrate based, and 
JIPX�GSZIVIH�L]HVSTSRMG�
TERIPW��2SXI�XLEX�XLI�
support structure  and 
[EXIVTVSS½RK�EVI�STXMSREP�
and depend on the site

6.1 structures and components for 
green wall systems 

Hydroponic green wall systems can be either modular containers 
or large panels. The systems are installed via brackets that sit out 
from the load-bearing wall (or a stand-alone structure) to create 
an air gap between the wall (or other structure) and the backing 
sheet of the green wall system. In a hydroponic system, an inert 
growing medium is provided to which the plants physically anchor, 
WYGL�EW�E�LSVXMGYPXYVEP�JSEQ��E�QMRIVEP�½FVI�SV�E�JIPX�QEX���8LIWI�
materials can act as a water retentive sponge, although the more 
they soak up the heavier the system becomes. The advantage of 
the hydroponic system is that there is no structural decay of the 
growing medium, no salt build up from fertilisers and nutrients 
are supplied in a precise and controlled manner. Over time, plant 
roots grow and ramify through the entire system to create a very 
robust network.

Substrate-based systems use substrate-holding containers made of 
plastic or metal. The substrate is packed directly into the empty 
GSRXEMRIV�SV�TPEGIH�MR�E�[EXIV�TIVQIEFPI��W]RXLIXMG�½FVI�FEK�� 

The containers are connected together and anchored to the wall 
or to an independent, structurally secure metal rack or framework. 
Alternatively, plastic or metal growing containers can be hung 
SR�E�QIXEP�KVMH�½\IH�XS�XLI�[EPP��-RHMZMHYEP�KVS[MRK�GSRXEMRIVW�
can be removed for maintenance or replanting. Most substrate-
based systems are designed for automatic irrigation, just like the 
hydroponic green wall systems.

The growing medium in these systems provides a structure to 
support the plant and facilitates water, air and nutrient access, 
decreasing the need for constant management associated with 
hydroponic systems. However, over time the reserve of nutrients 
will be exhausted and there can be a build up of salts in the 
growing medium. Traditional potting mix is not a suitable substrate 
for green walls. A specialist green wall provider will advise on 
the most appropriate growing medium for a particular green 
wall design. See also Appendix A for information about substrate 
characteristics.

Hydroponic systemModular system

Wall

Support 
structure

Support 
structureDrip tray Drip tray

;EXIV�TVSS½RK;EXIV�TVSS½RK

Irrigation

Irrigation
Modular panel
(hydroponic)

Modular panel
(substrate)

Felt Covered 
Panel (with 
irrigation 

concealed)

Wall
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%R�MQTVSTIVP]�WIEPIH�NSMR�GVIEXIH�E�PIEO�FILMRH�
this green wall

;EXIVTVSS½RK�MW�TVSNIGX�HITIRHIRX��MR�WSQI�GEWIW�XLIVI�[MPP�FI�
E�WYJ½GMIRX�EMV�KET�FIX[IIR�XLI�FEGO�SJ�XLI�TPERXMRK�W]WXIQ�ERH�
XLI�[EPP��QEOMRK�[EXIVTVSS½RK�XVIEXQIRX�YRRIGIWWEV]��8LI�EMV�KET�
prevents movement of water between the wall and the planting 
system, and air-prunes plant roots to reduce the risk that they 
will directly contact the wall and provide a path for movement 
of moisture. Provision for an air gap between the planting system 
and the building wall will also prevent growth of mould. Where 
[EXIVTVSS½RK�MW�RIGIWWEV]��MX�[MPP�TVIZIRX�HEQEKI�XS�XLI�[EPP�
from moisture and dissolved salts from fertilisers. In some cases 
the supporting wall might be considered waterproof as is; for 
example, a preformed concrete wall may be thick enough to be 
rated as fully waterproof, or a wall constructed from marine-
KVEHI�TP][SSH�[MPP�LEZI�WSQI�HIKVII�SJ�[EXIVTVSS½RK�JVSQ�
the glues used within the ply.  Consideration must be given 
XS�[EXIVTVSS½RK�TIRIXVEXMSRW�XS�XLI�[EPP�EW�[IPP�EW�NYRGXMSRW�
between surrounding fascia (if used) and junctions between wall 
[EXIVTVSS½RK�ERH�HVMT�XVE]W��WII�FS\��6SPPIV�ETTPMIH�PMUYMH�
[EXIVTVSS½RK�XVIEXQIRXW�GER�FI�YWIH�SR�MRXIVREP�ERH�I\XIVREP�
KVIIR�[EPPW��;LIR�GSRWMHIVMRK�[EXIVTVSS½RK�JSV�ER]�KVIIR�[EPP��
WIIO�EHZMGI�JVSQ�E�[EXIVTVSS½RK�GSRWYPXERX�XS�IRWYVI�XLI�QSWX�
suitable treatment is chosen.

8LI�QERYJEGXYVMRK�ERH�MRWXEPPEXMSR�SJ�[EXIVTVSS½RK�QIQFVERIW�
should comply with the Australian Standard for membranes 
used to waterproof exterior areas of buildings (AS 4654.2-2012 
;EXIVTVSS½RK�QIQFVERIW�JSV�I\XIVREP�EFSZI�KVSYRH�YWI�¯�
(IWMKR�ERH�MRWXEPPEXMSR��;EXIVTVSS½RK�QIQFVERIW�YWIH�JSV�
internal walls should be manufactured and tested to AS/NZS 
����������;IX�EVIE�QIQFVERIW��;EXIVTVSS½RK�XVIEXQIRX�WLSYPH�
follow the procedures used in other internal areas of residential 
buildings, such as bathrooms, kitchens and laundries. These are 
WTIGM½IH�MR�%7�����������;EXIVTVSS½RK�SJ�HSQIWXMG�[IX�EVIEW�

Drip trays are used to capture excess irrigation water from the 
growing medium as well as water droplets that drip off foliage. The 
WM^I�SJ�XLI�HVMT�XVE]�WLSYPH�FI�WYJ½GMIRX�XS�LSPH�ER�IRXMVI�MVVMKEXMSR�
cycle’s water volume (before draining away prior to subsequent 
cycles starting). Drip trays may not be necessary if the run-off is 
intended to irrigate vegetation below the green wall. If drip trays 
are not used, ensure run-off does not create slip hazards, damage 
the building fabric or provide excess moisture or nutrients to 
ground-based plantings below.

Water captured in the drip tray or reservoir at the base of the 
planting system can be pumped back to the top of the wall for 
re-use rather than being wasted, provided that it is treated to 
prevent build-up of nutrients. Drip trays should have a drainage 
TMTI�SJ�WYJ½GMIRX�HMEQIXIV�XS�IQTX]�XLI�HVMT�XVE]�SV�QEREKI�
[EXIV�GETXYVI�WYJ½GMIRXP]�XS�QMXMKEXI�SZIV¾S[�SJ�XLI�XVE]��*EWGME�
treatments may be added to conceal the edges and functional 
elements of the green wall system, such as the irrigation system 
and drip tray.

6.2 waterproofing 

;EXIVTVSS½RK�[EPPW�
��PIWWSRW�PIEVRIH
8LMW�MRHSSV�KVIIR�[EPP�MW�PSGEXIH�[MXLMR�ER�SJ½GI�
conference room in Melbourne. Within a week 
SJ�MRWXEPPMRK�XLI�[EXIVTVSS½RK�ERH�HVMT�XVE]�
treatments, water leakage was observed. The area 
connecting the waterproofed wall to the drip 
tray had not been completely sealed and allowed 
water to collect and drain between the two. 

The modular nature of the green wall assembly 
enabled this fault to be easily repaired the area  
was sealed, and this mitigated any further 
damage.

This example reinforces the importance of 
testing and checking the work undertaken and 
completed by every contractor against project 
WTIGM½GEXMSRW�



building & installation - green walls86 walls

Green walls cannot be sustained without irrigation. Interruptions 
to the water supply are a common cause of plant failure on green 
walls. Systems designed with inbuilt irrigation should mitigate plant 
losses due to inconsistent moisture management, although errors 
can still occur.

Automated, remotely controllable irrigation systems are used 
JSV�[EPPW�MR�LMKL�TVS½PI�PSGEXMSRW��SV�MR�WMXYEXMSRW�[LIVI�EGGIWW�
is challenging. Note that the quality, design and costs will vary 
between different systems. The most sophisticated systems enable 
the maintenance supervisor to keep track of the automated 
performance of the system, including the volume of irrigation 
delivered, its frequency, substrate moisture content, as well as 
pH and nutrient levels in the water supply. The settings can be 
overridden if needed; for instance, the frequency or duration of 
irrigation cycles may be increased on hot days.

In hydroponic systems, plant nutrition is delivered by a fertiliser 
injection system that releases controlled doses of fertiliser into 
the irrigation system (fertigation). Management of fertigation 
systems and rates of delivery requires specialist knowledge, as it is 
more complex than fertilising soil or growing media. Hydroponic 
systems require continual monitoring of pH, water hardness and 
total dissolved solids (TDS), and adjustment of these parameters 
where necessary.

For hydroponic green wall systems, the fertigation system may 
apply 0.5-20 litres of irrigation solution per square metre per 
day. Internal green wall requirements are at the lower end of this 
range, and external green walls at the higher end. Irrigation cycles 
typically last a few minutes and will be required several times a 
day. Keeping irrigation volumes low minimises waste and reduces 
run-off. Irrigation run-off may be captured in a tank at the base of 
the wall and recycled back through the green wall system. 

Green walls that use a high quality, water-retentive growing medium, 
and are not in an exposed or particularly hot location, may thrive 
on a weekly watering regime. In most simple, soil-based systems, 
including DIY systems, controlled release fertiliser is mixed in with 
the growing medium, rather than using a fertigation system.

Irrigation must be available as soon as the plants are installed in 
the wall system. The irrigation system requires a water meter to 
monitor irrigation volume, and a pressure gauge to monitor the 
even application of water. The need for ongoing regular irrigation 
and the expectation that water will be used sustainably means that 
stored (harvested or recycled) water should be used whenever 
possible, so a pump is necessary. 

6.3 irrigation and 
plant nutrition

This green wall on the roof of a health care centre in Marion, 
7SYXL�%YWXVEPME��MRGSVTSVEXIW�ER�MRFYMPX�[EXIV�XERO�XS�TVSZMHI�
[EXIV�WYTTP]�ERH�WXVYGXYVEP�MRXIKVMX]�JSV�HSYFPI�WMHIH�QSHYPEV�
[EPP�W]WXIQW��[MXL�TPERXMRKW�MRGPYHMRK�WXVE[FIVVMIW�ERH�LIVFW��
-QEKI��*MJXL�'VIIO�7XYHMS
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6.4 vegetation

The size of plant materials used in green walls will depend on the 
VIUYMVIH�PSSO�ERH�½RMWL�SJ�XLI�[EPP�EX�TVSNIGX�GSQTPIXMSR��4PERXMRK�
densities can be as high as 25 to 30 plants per square metre. 
Decorative patterns can be designed by repeat planting across 
ER�EVIE��LS[IZIV��XLIWI�TEXXIVRW�GER�FI�HMJ½GYPX�XS�MQTPIQIRX�
if shadows and light across the different parts of the wall have 
not been considered. Systems incorporating smaller plants at the 

SYXWIX�[MPP�XEOI�PSRKIV�XS�½PP�SYX�XLER�XLSWI�YWMRK�[IPP�IWXEFPMWLIH�
container plants. The dimensions of the planting module will 
determine the size of the planting stock. Different green wall 
systems will be better for different types of plant growth habits, 
from those that grow upright to those with a clumping growth 
habit, scrambling, cascading or creeping. See Chapter 3 for 
information on plant selection.

6.5 special considerations for walls

Lighting is often required for green walls positioned in low light 
exposure areas. Many green walls are installed within non-lit areas. 
Lighting green walls is highly specialised, requiring the services 
SJ�E�PMKLXMRK�HIWMKRIV�SV�IRKMRIIV��4PERXW�VIUYMVI�ZIV]�WTIGM½G�
PMKLXMRK�UYERXMXMIW�ERH�UYEPMXMIW�XS�TLSXSW]RXLIWMWI��KVS[��¾S[IV�
and develop appropriately. Tropical and subtropical green wall 
installations can generally survive in lower light conditions than 
Mediterranean, temperate plantings. Extensive knowledge of 
horticulture and design of green wall systems is needed to  
choose the right species for the light levels available on-site.

Another consideration for green wall installations is air movement 
around the foliage. This is important to help prevent fungal growth, 
ERH�EHHMXMSREP�ZIRXMPEXMSR�QE]�FI�RIIHIH�XS�IRWYVI�WYJ½GMIRX�EMV�
movement for indoor walls. Outdoor walls usually create their 
own microclimate that creates enough air movement, but in very 
sheltered positions attention should be given to this issue.

-RXIVREP�KVIIR�[EPP��-QEKI��/,(�0ERHWGETI�)RKMRIIVMRK



*EGEHI�KVIIRMRK�SR�XLI�'SYRGMP�,SYWI���VSSJXST��0MXXPI�'SPPMRW�7XVIIX��1IPFSYVRI��-QEKI��6SRWXER�8IRWMPI�%VGLMXIGXYVI

Green facades can range from complex systems for multi-storey buildings, with 
plants growing in containers at different heights, to simpler systems where the 
plants grow from the ground, allowing inexpensive installation of greenery on 
low-rise buildings. This chapter provides information about building and install-

ing green facades. The information should be considered prior to starting a 
building project.

7. building & 
installation 

green facades
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7.1 wall protection and different  
facade treatments 

;EXIVTVSS½RK�XVIEXQIRX�SJ�XLI�[EPP�MW�RSX�VIUYMVIH�JSV�KVIIR�
facades. It is important to select plant species with a growth habit 
that will not damage the fabric of the wall. Some species with 
adventitious roots or scrambling stems can damage the building 
fabric over time, such as Common Ivy �,IHIVE�LIPM\. However, 
self-clinging climbers are exceptionally well suited to many vertical 
building surfaces, particularly old stone structures or those with 
minimal exposed mortar, and have lasted a long time without 
negative impacts on the building fabric. 

Plants can damage buildings by physical and chemical means, over 
XMQIWGEPIW�SJ�GIRXYVMIW��(EQEKI�GER�FI�WYTIV½GMEP��GEYWMRK�SRP]�
aesthetic changes to the facade, or more structural damage may 
result, usually over much longer time periods. If in doubt, choose 
a green facade where the plants are grown on a support system 
that is installed separately from the building. 

Support systems for facades involving plants that have tendrils 
or twining stems (see Chapter 3) may be made of plastic, timber, 
metal, or stainless steel cables or cable mesh.  Design of the 
support system must consider the intended lifespan of the facade, 
the growth habit of the plant species, and how spacing and offset 
from the wall can help to provide the desired end result. Possible 
designs are shown in Figure 23. 

For containerised systems, plant species choice and the spacing 
and volume of containers are critical for establishing effective 
facade coverage. Specialists in green facade design and installation 
can provide advice on the most suitable system and the best 
construction approach.

Wooden trellises are prone to damage by weather and plant 
growth and many plastics become brittle over time with ongoing 
exposure to UV light, heat and cold.

Metal systems have the longest lifespan and require less 
maintenance. Stainless steel cables and trellis are low maintenance 
ERH�LEZI�E�PSRK�PMJIWTER�ERH�TVSFEFP]�SJJIV�XLI�KVIEXIWX�¾I\MFMPMX]�
to suit a variety of plant species and wind loads. Steel nets 
and mesh provide additional options, with closer ‘weaves’ than 
horizontal and vertical cabling.

Support systems are suitable for very structured arrangements 
where greening has to be maintained away from windows or 
because of the other building constraints, such as the geometry 
of the building facade. A facade support may provide aesthetic 
appeal when the plants have not yet grown to full size and in 
winter where deciduous climbing species are used. Support 
systems can be separate from a building and used to create a 
green facade for privacy or shade.

*MKYVI�����7YTTSVX�WXVYGXYVIW�JSV�KVIIR�JEGEHIW�KVS[R�[MXL�X[MRMRK�GPMQFIVW

Single cables provide subtle 
screening and prevent people 
climbing

7XERH�EPSRI�XVIPPMW�W]WXIQW�
provide intrinsic visual interest  

'SRXEMRIVMWIH�QIWL�W]WXIQ� 
for multilevel structures

;EPP�QSYRXIH�GEFPI�KVMHW�GER�
GSZIV�TPEMR�YRWMKLXP]�[EPPW�
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7.2 soils and 
growing substrates 

Plants used for facade greening may be grown in soil in the 
KVSYRH��SV�MR�GSRXEMRIVW�½PPIH�[MXL�E�[IPP�HIWMKRIH�KVS[MRK�
medium. The principles outlined in growing substrates for green 
roofs, outlined in Chapter 5 and Appendix A are also relevant to 
green facades.

The use of planter boxes, mounted at varying heights above the 
ground, can allow greater coverage of the facade, where the 
building is so tall that ground level plants will not reach the top. 
The advantage of in-ground planting, where soil is of a reasonable 
quality, is that the plants will have more access to water (the soil 
will not dry out as quickly as in a container) and will have more 
space for their root systems to grow. 

Container growing media must be designed to support ongoing 
growth of plant shoots from a limited, contained root volume, and 
EX�IPIZEXMSR��%PXLSYKL�QER]�GPMQFMRK�TPERX�WTIGMIW�LEZI�WYTIV½GMEP�
root systems and may thrive in a small volume of substrate, there 
is a notable link between root volume and sustainable foliage 
volumes. Climbers required to cover greater areas will require 
greater substrate volumes. However, weight loading restrictions 
may limit the depth that can be supported for container systems 
at elevation.

In-ground plantings will generally outperform container plantings 
in the long term. Ensure the planting bed soil or growing media 
has a suitable balance of porosity and water-holding capacity, 
and an adequate supply of nutrients to ensure optimal growing 
conditions. In a garden setting with good quality soil and adequate 
irrigation, there should be little to impede strong plant growth. 
In city landscapes, with large areas of impervious paved surfaces 
and soils that may be highly compacted, soil structure may be 
poor. In such cases, consider installing a ‘structural soil’ that can 
be compacted to enable footpaths or other hard surfaces to be 
installed, while still providing adequate porosity to support root 
growth. In some buildings the foundations sit out from the wall, 
underneath the ground – these footings should be set deep if a 
garden bed is planned adjacent to the wall.

Seek the advice of a horticultural consultant to ensure the volume 
of soil or growing medium will support the desired height and 
spread for the green facade.

For rapid coverage of a green facade, plant specimens should be 
healthy and vigorous, with numerous basal shoots. They should be 
of the largest possible size to suit the installation. 

To support the vegetation at installation, the growing substrate 
used to support container-grown facade plantings should 
incorporate controlled-release fertiliser at planting (see more 
information about plant nutrition in Chapter 8). New plantings 
should receive irrigation to promote their strong establishment, 
which depends on season planted and plant size. Establishment 
is when new roots have grown and the plant is acclimatised and 
actively growing.

Pruning and training of new plants is essential to promote the 
development of an effective facade. Plants may need to be 
trained to the facade support, or temporarily attached to the 
wall after planting, to encourage upward growth. Once the plant 
is established, the main runners should be trimmed to encourage 
lateral shoots that will create a more radial growth pattern. If this 
is not done, the climbers will typically branch out only once they 
LEZI�VIEGLIH�E�WMKRM½GERX�LIMKLX��ERH�MX�QE]�XEOI�]IEVW�JSV�XLI�
lower portions of the facade to receive any coverage. The use of 
diagonally oriented cables on facade systems facilitates horizontal, 
as well as vertical, growth of the plant (preferred over the plant 
shooting straight up) and thereby increases the density of foliage 
cover. For long-term installations, pruning to rejuvenate might be 
required. As climbers age their growth can decrease and cutting 
back to hard wood can revitalise a plant and allow for longer 
PMJIWTERW��8LMW�QIERW�XLEX�EJXIV�½ZI�XS�WIZIR�]IEVW��IWTIGMEPP]�
with woody climbers, it may be necessary to prune back a large 
portion of foliage.

7.3 vegetation 

Close-up view of adherent discs that enable species such as 
4EVXLIRSGMWWYW�XVMGYWTMHEXE��&SWXSR�-Z]�XS�WIPJ�EXXEGL�XS�XLMW�FYMPHMRK�
JEGEHI�EX�61-8�9RMZIVWMX]��1IPFSYVRI
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7.4 drainage and 
irrigation

Garden beds, or at-ground planter boxes used for climbing 
plants for facade greening, should have drainage appropriate 
for the plant species selected for use. Container systems 
placed at elevation on the face of a building should have 
a free-draining growing substrate to avoid potential 
waterlogging in the event of prolonged periods of wet 
weather. The potential for ponding of water above the top 
of the growing substrate should be minimised by providing 
SZIV¾S[�HVEMREKI�LSPIW�MR�XLI�WMHIW�SJ�XLI�GSRXEMRIV��NYWX�
LMKLIV�XLER�XLI�PIZIP�XS�[LMGL�XLI�GSRXEMRIV�MW�½PPIH��-R�QSWX�
cases, run-off through the base of the growing containers 
will simply run down onto the ground beneath, but drip 
trays can be installed to collect water. 

The vigour of many climbing plant species means that 
irrigation will be required to maintain high-density foliage 
cover and long-term performance of the green facade. In-
ground plantings in domestic settings will need irrigation 
at least during the hotter months, if not year-round. 
Harvested, recycled water should be used for irrigation 
wherever possible. Irrigation frequency will depend on the 
plant species selected, the type of growing medium used, 
and how exposed the facade is to sun and drying winds.

At-ground plantings can be irrigated by automatic systems 
or manually with a hose. Surface or sub-surface dripper 
systems are suitable automatic systems. Irrigation supplied 
to elevated planters requires appropriate water supply 
pressure from tank, recycled and mains water supplies. See 
Chapter 5.10 for information about irrigation systems and 
methods of delivery and Chapter 3 for more information 
on drainage and irrigation in general.

4PERXIV�FS\IW�SR�XLI�'MX]�SJ�1IPFSYVRI´W�'SYRGMP�,SYWI�
2 roof garden, Little Collins Street, Melbourne, have not 
TIVJSVQIH�EW�[IPP�EW�I\TIGXIH

Facades in containers — 
lessons learned 
A roof garden incorporating green facades was built 
at Council House 2, central Melbourne, in 2006. Its 
design included the incorporation of 950 mm deep 
plastic planters, connected to a cable and stainless steel 
trellis (X-TEND®) mesh for growth of the facade. The 
intention was to increase greenery across the building 
through use of the roof and facades. 

Unfortunately, the facade plantings have not grown well 
due to multiple problems with the planters, growing 
substrate and irrigation. The black colour of the planters 
leads to considerable heat gain in the root zone over 
WYQQIV��GEYWMRK�HMJ½GYPXMIW�JSV�TPERX�KVS[XL��8LI�
planters also tend to split, the side wall plastic seemingly 
unable to tolerate the high bulk density of the growing 
substrate. Additional metal frames were used to support 
the replacement containers. The substrate itself has also 
had issues, with plants failing or growing poorly and a 
considerable drop in the total volume since installation. 
A further complication has been the irrigation system. 
Each planter is irrigated via combination of a valve, water 
reservoir and foam ‘wicking’, all enclosed in the base 
of the container. The valves function at a much lower 
pressure than the mains supply, meaning most failed 
[LIR�XLI]�[IVI�½VWX�STIVEXIH��8LMW�MR�XYVR�EJJIGXIH�
any possible ‘capillary irrigation’ upwards to the root 
zone in each container, leading to extensive plant death 
shortly after installation. Replanting has occurred but 
all containers now need to be hand-watered. The City 
of Melbourne is currently investigating cost effective 
options for resolving these problems.

The City of Melbourne recommends thorough research 
or peer review to assist and support decision-making 
around the design and use of new technologies. 



;IIHMRK�XLI�ZIKIXEFPI�FIH�SR�XLI�(IQSRWXVEXMSR�+VIIR�6SSJ�EX�8LI�9RMZIVWMX]�SJ�1IPFSYVRI´W�&YVRPI]�GEQTYW

This chapter provides information to help with the development of
maintenance plans. A detailed maintenance plan will outline performance
standards, tasks to be undertaken and the resources required to achieve

them. Once created, maintenance plans should be reviewed at least
annually to ensure all maintenance needs are being met.

8. maintenance
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8.1 maintenance planning

A maintenance plan should include a clear description of:
�� maintenance objectives – created based on the design intent, 

or the landscaping or environmental objectives that were the 
basis for the roof, wall or facade development

�� performance targets, such as the time frame for complete 
coverage of an area by plants and foliage

�� responsibilities of various personnel involved in operating 
the building, outlining the type, scope, duration of task and 
occurrence 

�� training requirements (such as Working at Heights 
GIVXM½GEXMSR�ERH�WEJIX]�IUYMTQIRX

�� resources available

Maintenance planning should also incorporate risk management, 
with the aim of reducing or eliminating the likelihood of failure 
that could result in property damage or personal injury. 

For large projects, maintenance planning is often based on 
‘asset management planning’ where the whole life of the asset is 
considered, including design, construction, establishment, operation, 
maintenance, renewal and demolition/replacement.

For some green roofs, walls or facades, particularly those located 
on commercial premises, maintenance will be undertaken 
by someone other than the building owner. A maintenance 
agreement with the installation company or with a recommended 
third party may be the most economical way to ensure the 
best long-term performance of a green roof, wall or facade. If a 
maintenance contract is used, it is important to be clear about the 
duration of the maintenance agreement, the scope of maintenance 
responsibility, and the need for handover at changeover to either 
new contractors or back to the building owner.

A supervisor may be designated to oversee the overall and 
ongoing management of maintenance activities, and can provide 
direction to maintenance staff and assess that work has been 
carried out satisfactorily. The supervisor’s role will involve:
�� WGLIHYPMRK�SJ�QEMRXIRERGI��¾I\MFMPMX]�QE]�FI�RIIHIH��EW��JSV�

instance, additional visits may be necessary to repair damage 
following extreme weather events

�� signing maintenance contractors in and out at the start and 
end of a visit, offering a toolbox talk at the commencement 
of a visit, and providing keys and providing any specialist 
equipment that is required

�� occupational health and safety: ensuring contractors have 
ETTVSTVMEXI�GIVXM½GEXMSR��WGLIHYPMRK�QERHEXSV]�ERRYEP�GLIGOW� 
(and repair or replacement if necessary of safety anchor points); 
ensuring conditions are safe for maintenance staff to perform 
their work; providing safety signage or other barriers to restrict 
access during maintenance; and ensuring that staff understand 
the process for reporting actual or potential hazards

�� informing other contractors who work on the building about 
the roof, wall or facade, so that they do not inadvertently 
damage the asset (for example, water service contractors 
turning off water for a prolonged period)

6IEGXMZI�QEMRXIRERGI�[EW�RIIHIH�EJXIV�E�WIZIVI�LEMP�WXSVQ�WLVIHHIH�WYGGYPIRX�ZIKIXEXMSR�EX�8LI�:IRR]��/IRWMRKXSR��MR�1EVGL������� 
-QEKI��4%(�'VIEXMSRW
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8.2 maintenance tasks

Maintenance falls into a number of categories:  

1. Establishment maintenance�SGGYVW�HYVMRK�XLI�½VWX�
one to two years after installation and is undertaken 
to fully realise the design intent and outcomes. For 
vegetation, this includes tasks such as pruning, weed 
control, and irrigation to ensure healthy and vigorous 
plant growth.

2. Routine or recurrent maintenance includes regular 
works that are undertaken to ensure the roof, wall or 
facade is maintained to a minimum or required standard 
of appearance, functionality and safety. For vegetation, this 
can include tasks such as weeding, pruning, removal of 
leaf litter and, in some cases, mowing. 

3. Cyclic maintenance is scheduled interventions at 
less frequent intervals that maintain infrastructure. 
It includes maintenance of the underlying building 
WXVYGXYVI�ERH�SJ�WTIGM½G�GSQTSRIRXW�SJ�XLI�
green roof, wall or facade system. This may include 
infrequent pruning or other formative management 
of woody vegetation, such as coppicing, or annual 
treatment of decking or other hard landscape 
elements to maintain their safety and functionality.

4. Reactive and preventative maintenance is 
undertaken when some component of the system 
fails suddenly, or shows signs of imminent failure. 
Failure may be due to a long-term problem that has 
gone undetected (such as blocked drains by tree 
roots), or sudden damage resulting from an extreme 
weather event (such as stormwater incursion).  

5. Renovation maintenance includes works that change 
the design intent. This may arise after a change of 
ownership of a building which instigates a desire for 
change, through to remediation of a design failure 
(see The Venny case study).

Some typical maintenance activities for green roofs, walls 
and facades are outlined in the table below. These are 
intended as a general guide only: each site will have its 
S[R�WTIGM½G�VIUYMVIQIRXW�ERH�WSQI�PMWXIH�[MPP�FI�QSVI�
VIPIZERX�ERH�SV�WTIGM½G�XS�E�[EPP��VSSJ�SV�E�JEGEHI��

%X�8LI�9RMZIVWMX]�SJ�1IPFSYVRI´W�&YVRPI]�'EQTYW��ZMKSVSYW�
HIGMHYSYW�GPMQFIVW�WYGL�EW�&SWXSR�-Z]��4EVXLIRSGMWWYW�
XVMGYWTMHEXE�EVI�TVYRIH�X[MGI�E�]IEV�XS�GSRXVSP�WM^I�ERH�XS�
OIIT�WXIQW�E[E]�JVSQ�[MRHS[W��¾EWLMRKW��HVEMRW�ERH�SXLIV�
FYMPHMRK�½\XYVIW

%GGIWW�JSV�QEMRXIRERGI
Roofs that are not generally accessible to the building 
owner or tenants may need to be accessed by ladder, 
using ropes and harnesses or other ‘fall arrest’ systems to 
work safely. For small wall and facade installations, within 
a few metres of the ground, a mobile work platform at 
KVSYRH�PIZIP�MW�TVSFEFP]�XLI�QSWX�IJ½GMIRX�WSPYXMSR�JSV�
access. However, ropes and roof-mounted attachments 
may be required for larger areas or higher buildings. 
Green walls and facades extending more than 10 metres 
above ground level will usually be maintained from a 
roof-mounted work platform. A hybrid living wall system 
developed in Adelaide addressed maintenance access 
[MXL�ER�MRFYMPX�TPEXJSVQ�EX�IEGL�¾SSV�PIZIP�XLEX�EPPS[IH�
safe access for maintenance of the vegetation and for 
other services such as window cleaning.
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Maintenance Objective Task

Maintain planting design 4PERX�VITPEGIQIRX��MR½PP�TPERXMRKW

Maintain plant growth

Remove waste plant material (leaf litter, prunings, weeds), inspect for signs of pests 
or disease and treat as needed, make seasonal adjustments to irrigation volume and 
frequency as needed, ensure adequate nutrition levels for plants; inspect after severe 
weather events (e.g. wind or heat) to look for signs of stress

Minimise weeds Mulching, weed control 

Manage lawns Regular mowing, annual renovation 

Maintain trees Regular pruning, annual tree inspection, brace and support as needed

Maintain climbing plants Annual or biannual pruning to maintain density and cover and to remove growth from 
½\XYVIW��[MRHS[W��HVEMRW��6INYZIREXI�XS�VIRSZEXI�LEFMX�ERH�KVS[XL

Rejuvenate climbing plants Vigorous pruning to renew stems and encourage new basal growth (every 5-7 years)

1SRMXSV�TPERX�TIVJSVQERGI Maintain records of plant health, vigour and coverage, pest and disease impact

Maintain substrate
Top-up of growing substrate may be required due to wind, rain or animal activity (check 
the depth of the growing substrate before any additions are made to ensure weight 
loadings are not exceeded)

1EMRXEMR�MVVMKEXMSR��ERH�
JIVXMKEXMSR�W]WXIQW

Manually test and inspect the irrigation system regularly and monitor any automated 
systems (check volume of irrigation delivered, its frequency, substrate moisture content, 
and, for hydroponic green walls, nutrient levels in the water supply)

Monitor plant nutrition Maintain a log of fertiliser additions and records of pH and electrical conductivity values 
before and after addition of fertiliser

Maintain drainage
Ensure roof drains are clear and functioning, remove dirt, litter and other deposits from 
HVEMR�MRWTIGXMSR�GLEQFIVW��GLIGO�TPYQFMRK�LEVH[EVI��GLIGO�GSRHMXMSR�SJ�½PXIV�WLIIX�ERH�
deeper layers if necessary

1EMRXEMR�RSR�ZIKIXEXIH�^SRIW 6IQSZI�ZIKIXEXMSR�JVSQ�TIVMQIXIV�^SRIW�ERH�EVSYRH�SXLIV�IUYMTQIRX�ERH�½\XYVIW

Maintain wind protection 
JIEXYVIW 'LIGO�XLI�GSRHMXMSR�ERH�½X�SJ�TVSXIGXMSR�W]WXIQW

1EMRXEMR�WEJIX]�W]WXIQW Check safety anchor points for fall arrest systems, check access points, e.g. ladders and 
stairways, check electrical safety of power points, lighting and irrigation control system

1EMRXEMR�[EXIVTVSS½RK
-RWTIGX�¾EWLMRKW�SZIV�[EXIVTVSS½RK�QIQFVERI�XIVQMREXMSRW��MRWTIGX�[EPP�JEFVMG�JSV�ER]�
HEQEKI�JVSQ�[EXIV��JIVXMPMWIV�SV�TPERXW��GSRHYGX�PIEO�HIXIGXMSR�SJ�[EXIVTVSS½RK�SR�E�
green roof – if possible

Maintain other hardscapes Clean or oil decking or furniture, inspect green wall or facade support systems for any 
PSSWI�EXXEGLQIRXW�SV�½XXMRKW

Table 12. Common maintenance tasks
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Fire
1EMRXIRERGI�TPERW�QYWX�IRWYVI�XLEX�XLI�ZIKIXEXMSR�TVIWIRX�SR�E�KVIIR�VSSJ��[EPP�SV�JEGEHI�HSIW�RSX�GVIEXI�½VI�LE^EVHW��(IEH�
or dry vegetation must be removed as part of regular maintenance. Fire resistance can be increased by installing breaks in the 
vegetation or using plants with low biomass (such as native grass tussocks with a low amount of leaf matter). Green facades with 
HIGMHYSYW�SV�IZIVKVIIR�GPMQFIVW�EVI�YRPMOIP]�XS�GVIEXI�E�½VI�VMWO�EW�PSRK�EW�HV]�PIEJ�PMXXIV�JEPPW�E[E]�GPIERP]�ERH�MW�VIQSZIH�HYVMRK�
VSYXMRI�QEMRXIRERGI��:IKIXEXMSR�SR�KVIIR�[EPPW�XLEX�VIGIMZIW�VIKYPEV�MVVMKEXMSR�ERH�QEMRXIRERGI�HSIW�RSX�TSWI�E�½VI�LE^EVH�

8.3 Plant nutrition

An important element of maintenance is ensuring that plants 
receive adequate nutrition. This section provides information on 
nutrition for roofs and facades. Walls are not addressed here 
FIGEYWI�KVIIR�[EPP�MRWXEPPIVW�[MPP�TVSZMHI�WTIGM½G�MRWXVYGXMSRW�JSV�
meeting the nutrition requirements of the particular plants in the 
particular wall. Fertilisers for green walls are delivered in liquid 
form, via the irrigation system (see Chapter 6.3).

In consultation with the designer and client, establish the lowest 
appropriate application rate for controlled release fertilisers 
�'6*��8LI�EMQ�MW�XS�TVSZMHI�WYJ½GMIRX�RYXVMXMSR�JSV�WXVSRK�TPERX�
performance while minimising nutrient loss into irrigation/
WXSVQ[EXIV�VYR�SJJ��%W�WYGL��JIVXMPMWIV�VEXIW�EVI�YWYEPP]�WMKRM½GERXP]�
lower than those recommended for garden or container plants. 
Where the plantings are limited to succulents there may not be 
any ongoing addition of fertiliser.

CRF is the most suitable choice for plant nutrition in green roof 
settings or green facades in containers. The fertiliser comes in 
the form of water permeable resin granules or beads and is 
applied on the substrate surface but should be raked or mixed 
through, ensuring an even distribution. Each rain or irrigation event 
dissolves a small amount of the inorganic nutrients stored in the 
bead. If the roof or container is being irrigated from below (a sub-
irrigation system) then it is important to mix the fertiliser well into 
the substrate.

The elevated temperatures on a roof or facade can lead to 
excessive fertiliser loss and damage plant growth. For Australian 
natives on green roofs, low phosphorus CRF can be used at half to 
quarter of the rate recommended for garden or container plants.

Liquid fertilisers are not suitable for routine use on green roofs, 
as nutrients are more likely to leach out of the mix and leave via 
stormwater run-off.

Facade greening planted in the ground in a good quality, sandy 
loam topsoil should not require additional fertiliser. The addition 
of composted organic matter once or twice a year to garden 
beds where facade greening is planted will supply nutrients and 
improve water retention. CRF suitable for the species planted may 
be incorporated into the garden beds, if desired, according to the 
rates recommended by the manufacturer.

Visual inspection plays an important part in determining whether 
TPERXW�EVI�I\TIVMIRGMRK�RYXVMIRX�HI½GMIRGMIW��WII�Growing Media 
JSV�3VREQIRXEP�4PERXW�ERH�8YVJ�for further information).

1SRMXSVMRK�SJ�JIVXMPMWIV�PIZIPW

It is useful to undertake soil testing of pH and electrical 
conductivity to establish the conditions under which plants were 
started. Ongoing, strong plant growth and coverage is the best 
sign that growing conditions are suitable.  As long as there are no 
problems with the performance of the plants, the manufacturer’s 
recommendations for rate and frequency of fertiliser application 
may be followed.  If plants do not perform well, or there are any  
WMKRW�SJ�RYXVMIRX�HI½GMIRG]��E�WEQTPI�SJ�KVS[MRK�WYFWXVEXI�WLSYPH�
be collected for testing of pH and electrical conductivity (EC) or 
total dissolved solids (TDS), following the same test procedure 
as was used at planting. Additional fertiliser should be added 
if EC or TDS results suggest nutrient levels are simply running 
low.  If possible this should be incorporated through the growing 
substrate to ensure its even distribution, though this may be 
HMJ½GYPX�XS�EGLMIZI�JSV�KVIIR�JEGEHI�GSRXEMRIVW�MRWXEPPIH�EX�IPIZEXMSR�



this guide has been developed 
in collaboration with government, 
industry and universities. it provides 
advice specific to conditions in 
victoria, australia. it is hoped that 
this guide will help to increase 
the number of high quality, 
multifunctional green roofs, walls 
and facades to make our cities 
more liveable and sustainable.



w

Internal green wall at Mider Investments, South Melbourne, Image: Fytogreen
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the venny green roof

Location

..�,SPPERH�4EVO����/IRWMRKXSR�
6SEH��/IRWMRKXSR��:MGXSVME

Completion Date 

7ITXIQFIV������ 
�VIQIHMEXMSR�[SVOW�.YP]������

Cost 

��������

Area 

���Q2�PS[IV�VSSJ������Q2 upper 
roof on a new building

Description 

The Venny green roof comprises a lower 
¾EX�VSSJ��[MXL�TPERXMRK�HIWMKRIH�EVSYRH�
three sections – A, B, and C (Figure 1) 
– and an upper, sloping green (roof D), 
a later addition to the original brief. The 
green roof can be viewed from the ground, 
access is only available for maintenance. 
The upper roof contains an array of 
photovoltaic cells (44m2), two solar hot 
water panels and a roof ventilator, leaving 
approximately 46m2 for planting. 

Introduction 

The Venny is a community facility for  
children from the Melbourne suburb of 
Kensington and surrounding neighbourhoods. 
Design of  The Venny was commissioned 
by the City of Melbourne, incorporating 
the use of recycled shipping containers. 
As protection was needed to insulate 
the spaces below the metal containers, 
a green roof was suggested as the most 
appropriate solution. It was also anticipated 
that the roof would expand the local 
knowledge of green roof design, installation 
and maintenance at a residential scale. 

The project was a joint venture between 
the City of Melbourne, The University 
of Melbourne and Melbourne Water. The 
roof has also been a research site for The 
University of Melbourne, with funding 
provided through the Australian Research 
Council. 

Detailed design of the lower areas was  
undertaken by The University of Melbourne 
and the upper green roof was designed by 
Junglefy Pty Ltd. 

*MKYVI����7GLIQEXMG�TPER�ZMI[�SJ�XLI�:IRR]�VSSJ
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Design and components 

A ZinCo system was used for the 
[EXIVTVSS½RK�ERH�HVEMREKI�GSQTSRIRXW��
A low cost membrane material, Volclay 
Swelltite®, was used. The lower green 
roof comprises a ZinCo system, including 
a 25 mm drainage cell, and two different 
mineral-based substrates developed by The 
University of Melbourne. The upper roof 
used an alternative system incorporating 
a basal protection layer with irrigation 
(capillary irrigation matting) and, originally, a 
100 per cent coir media at 100 mm depth. 
Galaku erosion control netting was used to 
hold the plants in place on the upper roof.

Plants for the green roofs were researched 
and selected by The University of 
Melbourne, based around aesthetic 
properties, drought tolerance and low 
resource inputs (water, fertiliser and 
maintenance). Most were succulents, 
particularly sedums, aloes and related 
species. They were planted at high densities 
to provide rapid cover and discourage 
weed infestation. 

The upper roof has been designed to 
hold a green roof with a saturated load 
of 160kg/m2 (including all plants, substrate, 
MVVMKEXMSR�W]WXIQ�ERH�[EXIVTVSS½RK��-R�
addition to the 160kg/m2 there has been an 
additional live load allowance of 40kg/m2. 

Maintenance 

Management and maintenance was 
considered in the initial design, and a safe 
maintenance access point was important. 
A lockable alcove was designed with 
a purpose-built ladder and signage to 
comply with occupational health and safety 
standards. Paths of chipped recycled brick 
were incorporated into the initial design 
of the lower roof to minimise the impact 
of maintenance and research activities on 
plants and green roof infrastructure. These 
JEGXSVW��GSQFMRIH�[MXL�XLI�WTIGM½G�WTIGMIW�
selection of drought tolerant plants and a 
close planting design, were considered to 
culminate in a green roof that could be 
safely managed, with low impact, and low 
maintenance requirements. 

8LI�½VWX�X[S�]IEVW�SJ�QEMRXIRERGI�ERH�
management was undertaken by The 
University of Melbourne, as part of its 
research studies, and Junglefy Pty Ltd. A 
comprehensive management plan was 
devised by The University of Melbourne 
and handed over to the City of Melbourne. 
8LMW�[EW�XLI�½VWX�KVIIR�VSSJ�XLEX�XLI�'MX]�
of Melbourne’s landscape maintenance 
team had experienced and some problems 
did occur when the irrigation system failed  
over summer. The maintenance visits also 
became infrequent which meant that 
the health of some of the species was 
compromised. After approximately six 
months’ maintenance by the City of 
Melbourne the roof was evaluated and 
it was determined that while the lower 
green roof was satisfactory, the upper roof 

had not performed well. The coir growing 
media failed to support plants adequately – 
the only surviving species had drifted to the 
base of the roof slope. While disappointing, 
the substrate was used as a trial and the 
substrate and plant replacement was not 
an unexpected expense for the project.

Remediation of the upper green roof 
took place in July 2013. The University of 
Melbourne was contracted to develop a 
lightweight, mineral substrate and complete 
a planting design. Junglefy were re-engaged 
to take the lead in the remediation works 
– including the removal and replacement 
of the growing medium and the installation 
of new plants.

2I[�>MR'S�TVSHYGXW��WTIGM½GEPP]�HIWMKRIH�
for sloped roofs, were used, a ‘back to base’ 
alarm system for monitoring irrigation 
was installed, and Junglefy has continued 
ongoing maintenance of this space. 

Plant species used on the 
YTTIV�VSSJ�����

Lampranthus deltoides

7IHYQ�\VYFVSXMRGXYQ

7IHYQ�QI\MGERYQ

7IHYQ�TEGL]TL]PPYQ

7IHYQ�VI¾I\YQ

6SSJ�%�[EW�TPERXIH�[MXL�E�QM\�SJ�%YWXVEPMER�ERH�I\SXMG�LIVFEGISYW�ERH�WYGGYPIRX�TPERX�WTIGMIW
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'SWXW���PS[IV�KVIIR�VSSJ�

The lower green roof cost $69,070. 
7TIGM½G�GSWXW�SJ�TVSNIGX�GSQTSRIRXW�EVI�
shown in the table.

'SWXW���YTTIV�KVIIR�VSSJ�

The upper green roof cost $11,000, 
MRGPYHMRK�XLI�[EXIVTVSS½RK�PE]IV��KVS[MRK�
substrate, irrigation, plants and planting, 
labour and materials.

Note: it would be unrealistic to expect 
to replicate such a build for the same 
price today. Junglefy’s involvement in 
construction was undertaken at cost due 
to its interest in developing this industry. 

Remediation works in 2013 cost 
approximately $43,000.  

6IWYPXW�ERH�VI¾IGXMSRW

According to The Venny manager, the 
roof adds environmental, educational and 
IGSRSQMG�FIRI½XW�XS�XLI�FYMPHMRK���%W�E�
small-scale building the design could be 
applied in a residential context. 

Lessons learned included that:
�� the bentonite liner and concrete screed  

on the lower roof,   expensive items 
which did not live up to expectation, 
would be avoided in future

�� the use of 100 per cent coir as a 
substrate on the upper roof would 
be avoided (this was addressed in the 
remediation)

�� the slope called for a water retention 
layer (this was added in the 
remediation in 2013).

The Venny has proven to be a pioneering 
project that has provided a valuable 
learning experience for the emerging 
green roof industry. Those involved in 
similar projects should invest in good 
QEXIVMEPW�JSV�[EXIVTVSS½RK�ERH�HVEMREKI��
as well as consulting those with expertise 
in design and application to ensure plants 
are appropriate for the type of roof. 

%�GSRWMWXIRX�QIWWEKI�MR�XLI�VI¾IGXMSRW�SJ�
The Venny green roof partners was that  
patience is required when undertaking 
something that is untested: it is a collaborative 
learning process through all stages from 
design through to management.

1M\IH�TPERXMRKW�ERH�RSR�ZIKIXEXIH�^SRIW�SR�8LI�:IRR]�VSSJ Sedum�\rubrotinctum�WYVVSYRHIH�F]�XLI�PEVKIV��WTVIEHMRK�
Carpobrotus modestus

Component Cost

Shipping container  
steel frame Recycled

Drain pipe system $5,000

Bentonite Liner $16,000

Concrete Screen $18,000

Zinco System 
(Supply) $7,150

Zinco System (Install) $1,360

KISSS “Below Flow 
Flat” irrigation and 
associated controls

$6,330

Substrate growing 
median & crushed 
brick paths

$5,900

Coir Mulch Matting $1,270

Plants (Supply) $4,520

Plants (Install) $3,540
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the triptych green wall

Location

�����/EZEREKL�7XVIIX� 
7SYXLFERO��:MGXSVME

Completion Date 

����

Cost 

��������

Area 

���Q2 on a new building

Description 

Triptych Apartments include a large 
hydroponic green wall on the building’s 
exterior south-east facade, extending up 
from the second level, above the footpath. 
It is visible to all vehicular and pedestrian 
passers-by, and is viewed by neighbouring 
SJ½GI�ERH�ETEVXQIRX�FYMPHMRKW�

Introduction 

 Visible from the street, the green wall 
feature was considered by the developer to 
provide a ‘wow-factor’, setting the building 
apart from other inner-city residences and 
blending in with the leafy streetscape. 

The purpose of the green wall was to:
�� obscure the view of the exterior of 

the multi-level parking area
�� use foliage to soften the built 

environment 
�� provide habitat and increase diversity 

through the use of native and exotic 
plant species

�� utilise collected rainwater 

The property was owned by the Stable 
Group, and the project was completed by 
Nettletontribe architects and green wall 
specialists, Fytogreen.

Design and components

The wall includes 362 planting panels 
measuring 100 cm x 500 cm x 15 cm 
along with 44 planting panels measuring  
75 cm x 50 cm x 15 cm. It is designed for 
a weight loading of 80kg/m2 dead load.

%�WTVE]�SR�[EXIVTVSS½RK�QEXIVMEP�[EW�
used. A root barrier layer was not required 
because the air barrier between the wall 
and the modular system allows for air 
pruning. (Roots become exposed to the 
air, which dehydrates them and stops 
them growing further.) Polyurethane foam, 
a Fytogreen patented product, with felt 
wrapping was used as the growing medium. 
The foam modules are held in a steel cage, 
mounted on a wall using steel brackets. 

*]XSKVIIR´W�GSRGITX�HVE[MRK�WLS[W�XLI�EVVERKIQIRX�SJ�WTIGMIW�MR�
W[EXLIW�EGVSWW�XLI�8VMTX]GL�KVIIR�[EPP

This view of the established green wall shows how the concept was 
translated into a lush, vegetated space
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Plants are irrigated using a controlled 
release dripper system that runs to each 
separate module, using collected rainwater 
supplemented with mains water as 
required. Fertiliser is also delivered via the 
irrigation drip system. The stainless steel 
facia surrounding each panel guides any 
excess moisture to a steel drip tray at the 
base of the vertical garden. 

Irrigation equipment includes a controller 
for timed irrigation cycles; a fertigation 
system for controlled fertiliser dosing 
through the irrigation system; water meter; 
pressure gauge; controlled volume drip 
irrigation line; and water storage tanks, 
½PXIVW�ERH�TYQTW�

Native and exotic plant species, chosen for 
aesthetic appeal, durability and biodiversity, 
are featured. The planting plan considered 
the differing levels of sun and shade across 
the wall surface, and the impact of plants 
shading one another as they grew. At 15 
plants per panel, a total of 5,958 plants was 
required. For the planting stock, 140 mm 
container specimens were grown in an 
offsite greenhouse for eight to 12 weeks 
FIJSVI�MRWXEPPEXMSR��8LI�FIRI½X�SJ�YWMRK�
fully-grown plants is the immediate visual 
impact when installed.

The swathes (planted sections of different 
WTIGMIW�[IVI�WTIGM½GEPP]�HIWMKRIH�XS�
control lateral wind movement over the 
host wall surface, either mitigating wind 
damage or creating niches for species in 
the leeward sides. 

In addition to aesthetic appeal, plant 
species were chosen to be hardy, low 
maintenance and shade tolerant. Many 

of the species feature coloured foliage or 
¾S[IVW�XLVSYKLSYX�XLI�]IEV��GSRXVMFYXMRK�
to the beauty of the design. 

Careful consideration was given to the 
combination of species used, and their 
placement in relation to each other. All 
species were selected to offer cumulative 
control of pests and disease spread, 
wind, light and moisture, and to manage 
competition between species. The long-
term growth patterns and likely reaction 
to the environment were also considered. 
High foliage coverage was sought for visual 
appeal and also to out-compete weeds.  

Maintenance

By choosing species that respond well to 
each other, the green wall requires less 
maintenance than a more rigid design. The 
owners favoured this approach because 
it offered a long-term, adaptable and 
sustainable solution. 

Fytogreen is contracted to undertake the 
maintenance. Maintenance is moderately 
¾YMH��TIRHMRK�WIEWSREP�GLERKIW�ERH�XLI�
client’s aesthetic expectations. The Triptych 
owners embraced natural aesthetic forms 
and ongoing species self-adjusting, leading 
to a less restrictive maintenance process. 
Knuckle Boom lift access, requiring a 
small team of horticulturists, is generally 
conducted every three months.

Monthly checks, conducted by one person, 
assess water supply, quality and general 
garden condition. 

Plant species used

Dianella ‘Little Jess’

Dianella ‘Emerald Arch’

Dianella ‘Breeze’

Lomandra ‘Tanika’

Lomandra ‘Wingarra’

Viola hederacea Native Violet

Rumohra adiantiformis Leatherleaf Fern

Nephrolepis obliterata Sword Fern    

Asplenium bulbiferum   
Mother Spleenwort    

Correa ‘Dusky Bells’

Ficinia nodosa Knobby Club Rush    

3VXLVSWERXLYW�QYPXM¾SVYW�Morning Iris     

Campanula poscharskyana Serbian 
&IPP¾S[IV

Liriope muscari  ‘Evergreen Giant’ 

Plectranthus ciliatus  7TYV¾S[IV����

Aristea ecklonii Blue Star   

Pachysandra terminalis Green Carpet 

Sarcococca confusa Sweet Box

Liriope spicata Lilyturf

Arthropodium ‘Parnell’

Arthropodium ‘Te Puna’

Davalia tyermanii Bear’s Paw Fern

7GLIJ¾IVE�EFSVMGSPE� 
Dwarf Umbrella Tree   

Strobilanthes anisophyllus Goldfussia     

Erigeron karvinskianus Seaside Daisy     

Acorus gramineus Green Acorus     

6SWQEVMRYW�SJ½GMREPMW�LSVM^SRXEPMW�
Prostrate Rosemary

Chlorophytum variegatum Spider Plant  

Cerastium tomentosum  
Snow-in-summer  

Escallonia ’Newport Dwarf ’

Euphorbia ‘Chameleon’

Euphorbia ‘Blackbird’

Viola odorata Sweet Violet  8LI�MRMXMEP�TPERRMRK�WOIXGL�F]�*]XSKVIIR
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Cost

The green wall project cost $350,000. 
This budget included a 12-month contract 
with Fytogreen covering maintenance of 
the green wall and defects liability. After 
this time, the maintenance contracts were 
negotiated between the parties and open 
for tender.  

6IWYPXW�ERH�VI¾IGXMSRW

Fytogreen reports that this is a statement 
green wall that has proven to be functional 
in terms of water usage, visual impact and 
has assisted with the selling of apartments. 
Using harvested rainwater from the 
building the plants are thriving and habitat 
is being created. Fytogreen notes the 
visual amenity provided to all surrounding 
parties, including passers-by. 

In retrospect Fytogreen states it would 
have changed only one thing, and that 
was to have set up the wall to also be a 
research space for vertical garden species.

Fytogreen concludes that this is a large-
scale green wall that puts Melbourne on 
the map. As it is free to view to all passers-
by it provides inspiration to all to question 
technology, property value and the impacts 
of vegetation on built surfaces.

-QEKIW�GSYVXIW]�SJ�*]XKVIIR

8LI�KVIIR�[EPP�EX�8VMTX]GL�EHHW�ERSXLIV�IPIQIRX�XS�XLI�WXVIIX�PIZIP�ZIKIXEXMSR
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Location

RMIT University city campus 
����0E�8VSFI�7XVIIX��1IPFSYVRI��
:MGXSVME

Completion Date 

����

Cost 

��������

Area 

���Q2 on existing building

Description 

The green facade was constructed on the 
north and west-facing external walls of 
Building 21, a 60-year-old brick building. 
Planter boxes at the base of the facade 
support plants that climb up a trellis 
stretching the height of the wall. The wall 
can be viewed by the general public and is 
mostly seen by RMIT students and staff.

Introduction 

The RMIT University city campus in 
Melbourne is a publicly accessible space 
made up of historical and modern 
buildings, interspersed with functional open 
areas. With the completion of University 
Lawn Precinct and the refurbishment of all 
of the surrounding buildings, Building 21 
needed a facelift as the last piece in the 
precinct. A green facade was constructed 
on the rear of the building. 

The Building 21 green facade was a joint 
project between RMIT University, Peter 
Elliot Architecture and Urban Design, 
engineers BHS Consultants, landscape 
architects Rush Wright Associates and TJS 
7IVZMGIW��8LI�WTIGM½G�JEGEHI�WXVYGXYVI�[EW�
provided by Ronstan Tensile Architecture.

Design and components 

The facade includes the following elements:
�� a Ronstan X-TEND mesh trellis 

system in a diamond-shaped pattern. 
The trellis system is secured in place 
by steel framing at the top, bottom 
and sides of the wall. There is a 40 cm 
gap between the trellis system and 
the brick facade of the building so no 
VSSX�FEVVMIV�SV�[EXIVTVSS½RK�PE]IVW�
were needed 

�� planter boxes, which are mounted 
to the existing brick facade using a 
galvanised steel frame which encases 
the entire planter box. Zinc sheet 
vertical cladding covers the front of 
the boxes and extends down to hide 
the drainage system below

The sides and base of each planter box 
are lined with Atlantis® 30 mm Flo-Cell™ 
drainage cell and slotted Agridrain Pipe, 
and then covered with 2 mm geotextile 
Bidim® A14G membrane. The bases are 
lined with a 40 mm sheet of Hyrdocell 
hydro foam. 

A drip irrigation system is used, with a slotted 
drainage pipe running along inside the base 
of the planter boxes to provide drainage. 

Hydrocell 40 extensive media, a lightweight 
soil mix, was chosen to reduce stress on the 
existing brick wall. The substrate was topped 
with a 45 mm thick stone mulch layer to 
provide protection from the elements.

1 Pre-construction
2���QSRXLW�TSWX�GSRWXVYGXMSR
3 26 months post-construction

1

2

3

Images courtesy Ronstan 
Tensile Architecture

rmit university  
building 21 green facade
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Forty-nine individual 140 mm plants, 
Kennedia rubicunda (Dusky Coral Pea), 
were installed in the planter boxes. 
Temporary bamboo supports were used 
to help the plants grow up and onto the 
trellis. Plastic clips were used at intervals of 
40 cm to secure the climber to the trellis. 
Provided by Ronstan, the clips are designed 
to allow for the plants’ growth. 

Maintenance

The design of the green facade included 
maintenance requirements. The site can be 
accessed with an elevated work platform. 
The planter boxes are raised above 
pedestrian level, but are low enough to be 
accessed using a ladder. 

The green facade requires a moderate 
level of maintenance, contracted to the 
university’s general landscaping contractor. 
Regular maintenance tasks include:
�� monthly inspection of irrigation 

system function  
�� twice yearly (spring and autumn) 

pruning and retraining climbers 
around windows 

�� twice yearly (spring and autumn) 
fertilisation, plus additional if required

�� monthly comprehensive visual 
inspection 

�� weekly general inspections (including 
removal of rubbish)

Cost

The project cost $230,000, excluding 
SRKSMRK�QEMRXIRERGI��7TIGM½G�GSWXW� 
of project components are detailed in  
the table.

6IWYPXW�ERH�VI¾IGXMSRW

The architect believes that the building 
now sits comfortably as a backdrop to 
the University Lawn Precinct, with the 
creeper-covered walls meshing into the 
urban landscape. He notes the appearance 
of the building has been successfully 
transformed through the softening effect 
of the creeper-covered wall. Initial plant 
growth has exceeded expectations but will 
need to be monitored to be maintained 
into the future.

The ongoing level of required maintenance 
can be carried out as part of general RMIT 
landscaping. RMIT reports that no plants 
have been removed or replaced to date, 
due to adequate facade coverage. 

Item Cost

Planter boxes $80,000

Plants and substrate $25,000

Plumbing and 
irrigation $25,000

Trellis system $90,000

Access  
equipment hire $10,000

8LI�KVIIR�JEGEHI�MW�RS[�E�OI]�IPIQIRX�SJ�XLI�ZMI[�JVSQ�XLI�9RMZIVWMX]�0E[R�4VIGMRGX
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freshwater Place green roof

Location

*VIWL[EXIV�4PEGI�%TEVXQIRXW���
Queensbridge Square, Southbank, 
:MGXSVME

Completion Date 

����

Cost 

Undisclosed

Area 

����Q2 on a new building

Description 

The green roof is an elevated landscape 
located on top of the nine-storey car park. 
It is made up of a series of garden mounds, 
a grass lawn, storage sheds and planter 
boxes for growing vegetables. A windbreak 
wall was added to protect the site from 
the strong southerly wind. 

Introduction 

Freshwater Place is a residential complex 
containing 534 apartments, located on the 
Southbank side of Melbourne’s Yarra River. 
The aim of the project was to provide 
residents with a functional outdoor space 
that would enhance their inner-city lifestyle 
and add value to the property. The green 
roof is part of the communal facilities, 
which include barbeque areas, pool, gym 
and function spaces. Residents and their 

guests have full access to the level 10 
roof and it can be seen from most of the 
ETEVXQIRXW�EW�XLI]�I\XIRH�QER]�¾SSVW�
higher than the car park. Maintaining the 
green roof ’s aesthetic appeal is the priority 
for all maintenance activities.  

The green roof was a collaborative 
project between Bates Smart Architects, 
Australand and Laurence Blyton Landscape 
Architects. The green roof components 
were installed by Fytogreen and are 
maintained by Facility Management Victoria. 

Design and components 

The roof was installed using the following 
layers:  
�� [EXIVTVSS½RK�WTVE]�SR�PE]IV��MRWXEPPIH�

by JA Dodds
�� [EXIVTVSS½RK�TVSXIGXMSR�PE]IV��PS[�

density polyethylene (LDPE) foam

�� Flo-Cell™ drainage layer
�� Bidim® geotextile layer
�� Fytogreen Hydrofoam hard foam 

RG30
�� growing substrate

Vegetable planter boxes, provided by the 
Little Veggie Patch Co, are made from 
recycled apple crates. Measuring 1.2 m 
along each side, and about 80 cm tall, the 
boxes are anticipated to last more than 10 
years. The vegetable crates are located on 
the west side of the site and receive less 
sunlight than the other sections of the roof. 

There are 30 established trees growing in 
the green roof garden beds, surrounded by 
a range of shorter shrubs. The substrate in 
these beds is 70 cm deep to accommodate 
the trees’ root systems. Comparatively, the 
substrate under the large lawn area is only 35 
cm deep. The substrate mix used throughout 
the site was prescribed by Fytogreen, and 



case studyvictorian case studies109

is made up of sand, organic material and 
[EXIV�VIXIRXMSR�¾EOIW��%�VMZIV�WXSRI�QYPGL�
layer sits on top of the substrate to reduce 
evaporation, reduce weed growth and 
stabilise the soil in the wind. 

There is a mix of permanent green 
elements, seasonal interest from foliage 
ERH�GSPSYVJYP�¾S[IVW��8LIVI�MW�EPWS�SRI�
lemon tree on the roof, after a request 
by a resident that it be planted. It is yet to 
fruit, but is growing well.

Replacement species have been selected 
from existing plants that have grown well. 

8LI�WTIGM½G�TPERX�WTIGMIW�YWIH�SR�XLI�
Freshwater Place green roof are listed 
in the table to the side. All species are 
low maintenance, can be grown in most 
climates and soils, are tolerant of drought 
and wind, and prefer to be grown in full sun 
to part shade. They can be grown in urban 
areas where pollution levels may be high. 

The green roof drains into a 160,000-litre 
storage tank that sits beneath the paved 
area. Rainwater is also collected into this 
tank from other building surfaces. The 
collected water is used for irrigating the 
garden and can sustain the plants for up to 
three weeks in the height of summer, and 
as a result, potable water is rarely used. 

A drip irrigation system was installed 
beneath the substrate in the garden beds 
as part of the initial construction, but this 
system is no longer used. Although it was 
functioning correctly, the system did not 
allow for the different water requirements 
of trees and other plants. In 2010, the 
maintenance team installed separate drip 
irrigation systems for the trees and shrubs, 
which run along the surface of the soil. 
The grass lawn is watered using automated 
sprinklers.

The plants are monitored daily to ensure 
XLEX�XLI�MVVMKEXMSR�MW�WYJ½GMIRX�ERH�XS�
identify problems before the plants 
showed signs of distress. 

-R�XLI�MRMXMEP�HIWMKR��½ZI�VSYRH�TPERX�VSSQW�
on the roof were topped with vegetation 
to provide residents in the apartments 
above with a consistent green outlook 
onto the green roof. Sloped at a slight 
angle to allow for drainage, these roofs 
were planted with succulents in a shallow 
WYFWXVEXI�QEHI�SJ�½RI�WXSRI�EKKVIKEXI��
Parts of these roofs became waterlogged 
and caused some plants to fail, resulting in 
patchy green coverage when viewed from 
above (see image). Although the drainage 
could have been repaired and the roofs 
replanted, maintenance staff chose to not 
replace the plants, leaving the area with 
just the stones. This decision was made to 
ensure that the residents had a pleasing 
outlook onto the roof at all times.  

Plant species used

Pyrus ussuriensis
Manchurian Pear cultivar

Dianella  ‘Little Jess’

Juniperus sabina Savin Juniper

Liriope cultivars Lily Turf

Viola hederacea Native Violet

Viola labradorica Labrador Violet

Ixia cultivars Corn Lily

Escallonia cultivars

-TLIMSR�YRM¾SVYQ�Spring Star

Freesia cultivars

Iris cultivars

Rahiolepis umbellata Yeddo Hawthorn

Pennisetum clandestinum Kikuyu

Trachelospermum jasminoides 
Star Jasmine

%IVMEP�ZMI[�SJ�XLI�*VIWL[EXIV�4PEGI�KVIIR�VSSJ�
after construction
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Maintenance

Although the green roof at Freshwater 
Place has been designed to minimise 
maintenance, there are ongoing challenges. 
A different level of maintenance is required 
for the intensive garden beds and the 
extensive lawn area. For an annual fee of 
$25,000, the maintenance is carried out 
under contract and includes replacement 
of plants. Maintenance activities include:

 

A key challenge for maintaining the 
green roof has been ensuring that plants 
get enough water to maintain optimum 
growth and to look healthy and visually 
appealing. This requires regular monitoring, 
so it is important that the maintenance 
contractor understands the environment 
and how it can change very quickly.

Originally, Tall Fescue grass was used as 
lawn cover, but the maintenance team 
JSYRH�MX�HMJ½GYPX�XS�OIIT�MX�PSSOMRK�KSSH�
through water restrictions and the hot 
summer months. At times security staff 
hand-watered in summer to keep the 
grass green. Following a review of plant 
maintenance in 2007, the tall fescue was 
replaced with Kikuyu grass, a species with 
lower water requirements, and it has been 
very successful. 

Exposure to the elements has also been a 
challenge, particularly for the maintenance 
of the large Manchurian Pear trees. The 
strong wind has caused them to grow 
at an angle, particularly in the older tree 
stock, due in part to the use of fully-grown 
trees at installation, As a consequence, 
the root systems did not establish in the 
soil as well as they could had younger 
plants been used. Their lack of stability 
in the wind required the use of support 
cables. Recently, some of these trees were 
replaced with younger plants and these 
have quickly grown to be equal in size to 
the existing trees, and are far more stable. 

Maintenance processes are regularly 
reviewed to ensure they are consistent 
with the desired outcomes.

6IWYPXW�ERH�VI¾IGXMSRW

Overall, the Freshwater Place management 
team is extremely happy with the aesthetic 
ERH�WSGMEP�FIRI½XW�SJ�XLI�KVIIR�VSSJ��8LI�
useability of the space gives the building a 
unique edge and adds value to the property. 

The green roof is a well used space, 
particularly in the warmer months of the 
year. The barbeques are in constant use 
throughout the summer and the lawn is 
a popular place for picnics. The vegetable 
gardens are maintained by residents, who 
enjoy the social aspect of growing produce 
together. 

6I¾IGXMRK�SR�XLI�PIWWSRW�PIEVRIH�SZIV�XLI�PEWX�
nine years, the management team has advice 
for anyone considering a green roof project:
1. Green roofs have their own 

challenges due to the unusual nature 
of the site, so it is best to keep the 
design simple. 

2. Green roofs are not ‘set and forget’. 
It takes some time to get the plants, 
irrigation and maintenance right, so 
be prepared to make adjustments as 
you go along. 

3. Monitoring the green roof 
components and plants is essential for 
establishing a successful green roof. 
The monitoring should be regular and 
not reactive. 

Irrigation

Three times per 
week in summer; 
varies for the 
shrubs and trees.

Pruning
Annually for trees; 
shrubs as required

Plant 
evaluation

Weekly

Lawn 
mowing

Weekly in spring; 
fortnightly at other 
times

7GEVMJ]MRK�
the grass

Every three years

Fertilising

Monthly for turf; 
plants every six 
months; annually  
for trees

Plant 
renewal

As required  
in winter

Cleaning & 
monitoring 
SJ�LEVH�
landscape 
elements: 

 Weekly

Inspection 
SJ�MVVMKEXMSR�
system 
JYRGXMSR���

Daily in summer, 
monthly at other 
times

1ERGLYVMER�4IEV�XVIIW�EVI�E�JIEXYVI�SR�XLI�*VIWL[EXIV�4PEGI�KVIIR�VSSJ
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minifie Park green roof

Location

����&IPQSVI�6SEH��&EP[]R��:MGXSVME

Completion Date 

(IGIQFIV�����

Cost 

��������

Area 

���Q2 on a new building

Description 

The roof is on a one-storey building in a 
park. There is no public access but the roof 
slope of 2 to 3 degrees means it can be 
viewed from ground level. The green roof 
includes a range of indigenous plant species 
XS�TVSQSXI�XLI�YWI�SJ�PSGEP�¾SVE�ERH�
provide habitat opportunities for fauna.

Introduction 

1MRM½I�4EVO�)EVP]�0IEVRMRK�'IRXVI�MW�E�
council-owned, community-operated 
childcare centre located in North Balwyn, 
an eastern suburb of Melbourne. It was 
built to replace an older building.

Council decided to include a green roof 
as an integral part of the new facility. The 
purpose of the green roof was to provide 
thermal insulation and help the building 
blend in to the surrounding parkland. 

The project received funding from 
Melbourne Water and the Victorian 
Adaptation and Sustainability Partnership to 
support the incorporation of water sensitive 
urban design features into the building.

The building was designed by the 
EVGLMXIGXYVEP�½VQ�*17%�ERH�FYMPX�F]�
Behmer and Wright. The green roof was 
designed and constructed by Junglefy.  

Design and components 

The roof has a weight loading of 170 kg/m2. 
A gutter guard has been installed in the box 
drains, and leaf traps in downpipes to prevent 
them from blockage by pine needles from 
an overhanging tree. There is 400 mm wide 
unplanted perimeter zone to keep the areas 
around drains clear of vegetation.

Kalzip® aluminium standing seam roof 
sheeting was used for the roof deck. It 

was installed over a steel-framed portal 
structure – a building frame with pitched 
rafters. The standing seam system was a 
key element in Junglefy’s tender for the 
work, because its successful use on green 
roofs is well documented, and Kalzip was 
prepared to provide a 10-year warranty 
SR�XLI�[EXIVTVSS½RK���8LMW�MW�XLI�½VWX�
Australian green roof installed over this 
X]TI�SJ�PMKLX[IMKLX�VSS½RK�W]WXIQ�XS�
Junglefy’s knowledge. The Kalzip® roof 
system is intrinsically watertight so a 
[EXIVTVSS½RK�PE]IV�SV�TVSXIGXMSR�PE]IVW�
were not installed.  

The drainage layer was ZinCo FD40, with 
water-retention capacity. A ZinCo Filter 
Sheet SF was also installed.

The growing substrate was Junglefy’s 
proprietary Victorian mineral mix. It was 
delivered in 5,000 kg capacity bags, lifted 
by crane and installed through a hose 

8LI�FYMPHMRK�WMXW�PS[�MR�E�TEVO��QIERMRK�XLI�VSSJ�GER�FI�IEWMP]�ZMI[IH�JVSQ�WXVIIX�PIZIP
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attachment, and applied 100 mm deep. 
The large single substrate bag could 
be moved around the roof and greatly 
reduced the installation time compared to 
using multiple smaller bags. The substrate 
was covered with a layer of jute netting 
to provide weed control and protection 
from slipping due to gravity and wind 
forces. Plants were installed through cuts 
made in the netting. A layer of substrate 
was installed over the top to reduce the 
potential for wind uplift.

The Early Learning Centre has an additional 
bare roof area of approximately 300 m2. 
The green roof is irrigated with water 
collected over all roofs. Captured water 
is stored in an interconnected network of 
six tanks, with a total capacity of 24,000 
litres, in the ground level plant room at the 
lowest point of the building. The modular 
tank system offers adaptability for current 
and future use: one or more tanks can be 
removed for repair or replacement without 
any need to interfere with the building 
structure and surrounds.

The irrigation system has ‘back to base’ 
control with sensor-driven monitoring 
from an inbuilt weather station enabling 
irrigation cycles to be missed during rain 
IZIRXW�I\GIIHMRK�E�WTIGM½IH�XLVIWLSPH��
The system used is standard for parks and 
gardens irrigation throughout Boroondara. 
Water is pumped up to the roof from 
ground level and delivered to the plants 
through a KISSS Below Flow Flat capillary 
system. Initially, irrigation delivery was 
patchy across the roof causing uneven 
plant performance and the loss of a small 
number of plants, but adjustments to the 
system have resolved this issue. 

The plant palette was a mix of low-
growing Victorian perennial grass and herb 
species typically found in grassy/creek-line 
woodland (the likely original vegetation on 
XLMW�WMXI��8LI�LIVFW�¾S[IV�MR�WTVMRK�ERH�
autumn, providing colour interest through 
E�WMKRM½GERX�TEVX�SJ�XLI�]IEV��4VSTSWIH�
additions include the planting of taller 
grasses to conceal the ventilation shafts.

Junglefy’s custom-designed aluminium edge 
restraints separated vegetated and non-
vegetated areas of the roof.

Planting stock was contract-grown by 
Australian Ecosystems, provided as 
tubestock, and inspected at the nursery 
prior to delivery. Planting took place in 
November, after a delay. As a result, hand-
watering was necessary over summer, to 
ensure the plants were well established. 

Maintenance 

Junglefy has maintained the roof since 
planting. The intention had been that 
roof management would move to the 
City of Boroondara. However, due to 
Junglefy’s experienced management and 
competency to work at heights, they 
have been sub-contracted by the City’s 
Parks and Gardens team, and continue 
to maintain the green roof on a monthly 
FEWMW��8LMW�EVVERKIQIRX�LEW�WMQTPM½IH�
management for the City of Boroondara.

8LI�TSXIRXMEP�JSV�EGMHM½GEXMSR�SJ�XLI�KVS[MRK�
medium from the needles shed by a nearby  
overhanging pine tree is a source for concern.

Performance evaluation of the green roof 
plantings is being undertaken by the City 
of Boroondara.

Plant nutrition is provided as eight to  
nine-month low phosphorus controlled-
release fertiliser applied at half the 
recommended rate.

Costs 

Total cost was $306,000. This included:
�� design and preliminaries  

$180,000
�� green roof installation and plants 

$126,000

The total building cost was $3.5M.

6IWYPXW�ERH�VI¾IGXMSR�

Insulation properties were a major driver 
for the inclusion of a green roof in the 
building design. An anecdotal story from 
builder Behmer and Wright’s site manager 
suggests that the green roof contributes to 
thermal comfort for users: after the green 
roof substrate was installed in winter, the 
builders elected to spend their lunchtimes 
in the facility as they found it was warmer 
XLER�XLI�WMXI�SJ½GI��

Monitoring of energy consumption for 
heating and cooling will reveal whether 
usage is lower than would be predicted for 
a building of this type without a green roof.  

The City of Boroondara and the users 
SJ�XLI�1MRM½I�4EVO�)EVP]�0IEVRMRK�'IRXVI�
feel very proud of the redevelopment and 
its green roof. The positive experience at 
1MRM½I�4EVO�LEW�QEHI�'SYRGMP�IRXLYWMEWXMG�
to pursue future green roof projects. 
Council says that the local  community has 
responded well to the green roof, seeing 
the views of vegetation as far superior to 
a bare metal roof. The design objective 
to create a connected visual experience 
between the building and the park has 
been met. The green roof demonstrates 
that a modern building development can 
be sympathetic to its surroundings.

Plant species used

Austrodanthonia racemosa 
Slender Wallaby Grass

Austrodanthonia setacea 
Bristly Wallaby Grass

Poa morrisii Velvet Tussock Grass

Poa morrisii Velvet Tussock Grass

&YPFMRI�FYPFSWE Bulbine Lily

'LV]WSGITLEPYQ�ETMGYPEXYQ 
Common Everlasting

'LV]WSGITLEPYQ�WIQMTETTSWYQ�
Clustered Everlasting

(MERIPPE�VIZSPYXE Black-anther Flax Lily

Einadia nutans Nodding Saltbush

Linum marginale Native Flax
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1 7LIIXW�SJ�HVEMREKI�GIPPW�[IVI�GYX�XS�½X�XLI�[MHXL�SJ�XLI�VSSJ�TVS½PI��-QEKI��.YRKPIJ]�
2 8LI�YRTPERXIH�TIVMQIXIV�^SRI�TVIZIRXW�TPERX�VSSXW�JVSQ�KVS[MRK�MRXS�XLI�HVEMREKI�TMTIW
3 2EXMZI�KVEWWIW�SR�XLI�KVIIR�VSSJ�FPIRH�MRXS�XLI�WYVVSYRHMRK�TEVOPERHW�ERH�TVSZMHI�LEFMXEX

2

3

1
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Location

Lower Powlett Road, Wonthaggi, 
:MGXSVME

Completion Date 

����

Cost 

����������

Area 

������Q2 on a new building

Description 

The Victorian Desalination Project 
green roof is the largest in the southern 
hemisphere. It covers a number of 
buildings of the process plant, ranging 
in pitch from 3.5 to 20 degrees. The 
undulating slopes of the roof are designed 
to limit visibility of the industrial buildings 
from the surrounding public areas and link 
to the nearby coastal landscape. 

Introduction 

The Victorian Desalination Plant provides 
for desalinated water to be delivered 
from the private sector to the State 
Government owned water authorities. 
The plant is capable of supplying up to 150 
billion litres of water a year to Melbourne, 
Geelong and via other connections to 
South Gippsland towns.

 The aesthetic focus of the project was 
to soften the visual impact of the process 
plant buildings. Several other objectives 
were also considered in design of the 
green roof, including, ecological restoration 
of the area, thermal performance of the 
building, minimising the noise impacts 
from the desalination process plant and 
protection of the roof from the harmful 
effects of solar radiation. 

The Victorian Government’s private 
sector partner, AquaSure, consists 
of Suez Environnement, Degremont, 
Thiess and Macquare Capital Group. 
The Theiss Degremont Joint Venture 
was the design and construct contractor 
for AquaSure. The green roof design 
delivery was provided by ASPECT Studios, 
with technical design, installation and 
maintenance by Fytogreen. 

Design and components 

With a saturated dead load of 143kg/
m2 plus live load, the roof is designed for 
maintenance access only. 

The building is a steel frame structure with 
E�XMQFIV�TP]�VSSJ�HIGO��;EXIVTVSS½RK�PE]IV�
MW�7MOE�7EVRE½P��%�JSEQ�VIWMR�HIZIPSTIH�
by Fytogreen was used as an underlay, 
trapping water and nutrients and helping 
the plants to grow. The drainage layer is a 
20 mm Atlantis® Flo-Cell™ with a Bidim® 
%���KISJEFVMG�XS�½PXIV�WIHMQIRX�VYR�SJJ��

The extensive green roof substrate mix 
was provided by Fytogreen and installed 
to a depth of 80 mm. The majority of the 
roof was constructed on a slope of less 
than 15 degrees and did not require any 
sheer protection. However, about 650 m2 
of the roof was installed on slopes greater 
than 15 degrees and Geoweb® Cellular 
'SR½RIQIRX�7]WXIQ�[EW�YWIH�XS�WXEFMPMWI�

victorian desalination 
Project green roof

Graphic depiction of the design shows how the green roof blends into the surrounding environment
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the substrate and vegetation. The 150 mm 
deep Geoweb® cells were installed over 
four days, with anchoring tendons running 
through every second row of cells to 
secure the system in place. 

Due to the strong winds to which the 
green roof is exposed, a system of stainless 
steel hold-down netting was required in 
the areas subjected to the highest wind 
speeds. These winds create a twin vortex 
effect where the combined lateral forces 
and vertical uplift would risk dislodging the 
substrate ballast layer. The primary function 
of the mesh was to mitigate the insurance 
risk during establishment when the mulch 
layer was exposed. As time goes on it is 
expected that the plants will ameliorate 
wind uplift.

A sub-soil irrigation system was designed 
JSV�XLI�KVIIR�VSSJ�F]�2IXE½Q��ERH�
installed by Fytogreen. The automatic drip 
system includes a weather monitoring 
station to ensure irrigation frequency and 
volume is appropriate. Data is collected 
on the amount of rainfall and the level of 
evaporation. Water for irrigation is captured 
from a 3.7 ha collection area and stored 
in a 0.5 megalitre pond. In addition to the 
captured storm water, 600 litres of process 
sampling water per hour is available from 
the desalination process plant. 

The Fytogreen design for the green 
roof was carefully considered to ensure 
consistency with the coastal character, and 
to meet the ecological objectives of the 
project. Species selection focused on plants 
that are locally indigenous to the area using 
seed that was collected within 40 km of 
the site. 

Given the site’s exposure to the elements 
in a windy and temperate coastal 
environment, testing was undertaken prior 
to construction to ensure that the species 
chosen would thrive in the conditions. 
Fytogreen established a test roof on a 
nearby site in 2009 to determine which 
species would respond well to the wind 
and variable temperatures, and to test 
planting patterns that would enhance the 
health of the plants.

Plants are fertilised using Osmocote® low 
phosphorus 12 to 14-month controlled 
release fertiliser. Application rates are 
adjusted as deemed necessary. 

Maintenance 

*]XSKVIIR�LEW�E�½ZI�]IEV�GSRXVEGX�XS�GEVV]�
out any maintenance required for the 
KVIIR�VSSJ��+MZIR�XLI�LMKL�TVS½PI�SJ�XLI�
project and the community expectations 
EVSYRH�EIWXLIXMGW��XLI�GSRXVEGX�WTIGM½IW�
standards for maintenance. This includes a 
requirement that vegetation cover must be 
EX�PIEWX����TIV�GIRX��[MXL�RS�QSVI�XLER�½ZI�
per cent weeds. Fytogreen visits the site 
as required, to ensure these maintenance 
obligations are met. Visual inspections 
of plant health are important to ensure 
irrigation and nutrient levels are adequate. 

Plant species used

Acaena novae-zelandiae Bidgee-widgee

Actites megalocarpa Dune Thistle

Apium prostrata Sea Celery

Ficinia nodosa Knobby Club-rush

Carpobrotus rossii Pigface

Correa alba White Correa

'SVVIE�VI¾I\E�Native Fucshia

Dianella admixta Spreading Flax-lily

Dianella brevicaulis Coast Flax-lily

Dichondra repens Kidney Weed

Disphyma crassifolium ssp. clavellatum 
6SYRHIH�2SSR�¾S[IV

Gonocarpus tetragynus
Common Raspwort

Goodenia ovata Hop Goodenia

Lomandra longifolia Basket Grass

Olearia axillaris Coastal Daisybush

Rhagodia candolleana ssp. candolleana
Seaberry Saltbush

Senecio spathulatus Dune Groundsel

Stylidium graminifolium
Grass Triggerplant

Tetragonia implexicoma Bower Spinach

Threlkeldia diffusa Coastal Bonefruit

Ozothamnus turbinatus 
Coast Everlasting

Chrysocephallum apiculatum
Common Everlasting



case studyvictorian case studies116

1 -VVMKEXMSR�TMTIW�EVI�IQFIHHIH�MR�XLI�YTTIV�PIZIP�SJ�XLI�KVS[MRK�QIHME��EFSZI�½PXIV�WLIIX�ERH�HVEMREKI�PE]IVW
2 Plants were propagated offsite and delivered to the green roof for installation
3 4PERXW�[IVI�[IPP�IWXEFPMWLIH�F]�(IGIQFIV�����
��2SR�ZIKIXEXIH�^SRI�EVSYRH�XLI�IHKI�SJ�XLI�VSSJ

21

�3

%PP�MQEKIW�MR�XLMW�GEWI�WXYH]�EVI�GSYVXIW]�SJ�%74)'8�7XYHMSW�ERH�*]XSKVIIR

6IWYPXW�ERH�VI¾IGXMSR

The opportunity to develop an indigenous 
plant palette for such a large scale green 
roof has demonstrated the way the natural 
ecology evolves and responds to the 
site conditions and the development of 
microclimates as the vegetation matures.

Some of the initial planting stock struggled 
to survive the windy conditions on-site. 
However, Fytogreen anticipates that the 
existing vegetation will provide protection 
for new plants that grow from self-sown 
seed, allowing them to establish more 
strongly on the roof. 

Fytogreen points out that the  
requirement for irrigation water should 
not be underestimated, and it is important 
to be mindful of the client’s expectations 
in terms of the roof ’s appearance. The 
aesthetic value may become a higher 
priority than designing for minimum 
water use. Recovery of irrigation run-off 
enables 80 per cent of the water to be 
re-used and ensures that water sensitive 
design principles are maintained without 
compromising plant performance and 
appearance.

The vast size of the green roof planted 
with Australian natives leaves a positive 
impression with all visitors to the site.

The inclusion of the green roof on the 
Victorian Desalination Project was 
an inspired gesture that added to the 
acceptance of the project by the local 
community and the wider public. 

%74)'8�7XYHMSW�VI¾IGXW�XLEX�FIGEYWI�
this roof was constructed in the absence 
of a formed Australian green roof design 
standard it is a testament to the innovation 
and skill of the design and construction 
team. Initially viewed as a risk, the green 
roof has proven to be one of the most 
successful elements of this challenging 
project and represents the growth of the 
green roof industry in Victoria.
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Location

&YVRPI]�'EQTYW��8LI�9RMZIVWMX]�SJ�
1IPFSYVRI�������=EVVE�&SYPIZEVH��
6MGLQSRH��:MGXSVME

Completion Date 

*IFVYEV]�����

Cost 

��������

Area 

��Q2 on an existing building with 
heritage considerations

Description 

The green roof is located above ground 
¾SSV�SJ½GIW�SR�E�GSRGVIXI�VSSJ�HIGO�[MXL�
a 1 degree slope. The roof is accessible 
only to authorised staff or students with 
;SVOMRK�EX�,IMKLXW�GIVXM½GEXMSR��LS[IZIV��
MX�GER�FI�ZMI[IH�JVSQ�XLI�½VWX�¾SSV�
hallway window.  

The Biodiversity Green Roof features:
�� Victorian grassland plant species 

in a shallow scoria-based growing 
substrate

�� a range of landscaping materials 
(sand, gravel, ash, rubble) and features 
(logs, rocks, hollow twigs, roof tiles, 
terracotta pots) to create habitat 
opportunities for birds, lizards, insects 
and other invertebrates 

�� a small ephemeral pond and shallow 
creek bed, that are supplied by rainfall 
run-off from the roof above

Introduction 

The University of Melbourne has a campus 
in Richmond, near the Yarra River, focusing 
on horticultural research and education. 
The main building was constructed 
between 1946 and 1949 and is protected 
by a Heritage Overlay, and the entire site is 
listed on the Victorian Heritage Register. 

The northern end of the roof of the 
main building has been developed into 
a Biodiversity Green Roof as part of the 

larger scale Green Roofs Project, which 
also includes a Demonstration Roof and 
a Research Roof on the same building. A 
design team from HASSELL worked with 
the University to provide design solutions 
to assemble the roofs. Junglefy constructed 
the roofs. A planning consultant was hired 
to navigate through the planning process 
and clarify which permits were required.

The Biodiversity Green Roof was 
developed as a part of the larger Burnley 
Green Roofs Project to encompass 
demonstration, education, extension and 
research. The Biodiversity Green Roof 
provides students and visitors to the 
University with an example of the design 
and features of a non-irrigated, shallow 
depth green roof designed for habitat. 

Design and components 

The roof has a weight loading of 150 kg/m2.  

6ITPEGIQIRX�SJ�[EXIVTVSS½RK�[EW�
avoided by patch repair of existing 
[EXIVTVSS½RK��XLI�IWXMQEXIH�GSWX�WEZMRK�
was $2,000. Components include ZinCo 
SSM45 protection mat and high-density 
polyethylene (HDPE) root barrier, a ZinCo 
FD40 drainage layer and ZinCo Filter 
Sheet SF. A scoria-based growing substrate 
was delivered by crane in 1 m3 bulker bags, 
and installed to a depth of 100 mm.

A 400 mm wide unplanted perimeter 
zone keeps the area around the edge of 
the roof clear. Aluminium edge restraints 

separate vegetated and non-vegetated 
areas of the roof.  Scoria aggregate was 
installed in the non-vegetated areas of the 
green roof.

The Biodiversity Roof receives run-off 
from two downpipes that drain the roof 
area above it. One is directed into the 
pond and ephemeral stream, the other 
enters a buried drain pipe that travels 
along the long axis of the roof. This allows 
lateral seepage of water into the substrate, 
and supports plant species with higher 
water needs, such as Kangaroo Grass 
(Themeda triandra). Drainage off the roof 
is achieved through two drains on the 
northern perimeter of the building.

There is no irrigation system on the 
Biodiversity Roof. It is watered infrequently 
by hand-held hose during hot weather or 
prolonged periods without rain. 

The plant palette consists of Victorian 
perennial grasses, herbs, and one species 
each of an orchid and a fern. These 
species are typically found in grassland 
and woodland, and some are known 
sources of food and nectar for insects. 
Plants provide colour and interest through 
E�WMKRM½GERX�TEVX�SJ�XLI�]IEV��8YFIWXSGO�
(grown in the Burnley campus nursery, 
with a small number of plants purchased 
from Victorian indigenous nurseries) was 
planted in February 2013. The roof was 
hand-watered through autumn to promote 
establishment. 

burnley biodiversity 
green roof
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Plant species used

Herbaceous perennial herbs Grasses and  
KVEWW�PMOI�JSVQW

Orchid 
species Fern species

%VXLVSTSHMYQ�QMPPI¾SVYQ
Pale Vanilla Lily

Linum marginale 
Native Flax

Austrodanthonia carphoides
Short Wallaby-grass

Microtis unifolia
Common 
Onion-Orchid

Cheilanthes 
austrotenuifolia
Green Rock Fern

Asperula conferta
Common Woodruff

Lobelia pratioides
Poison Lobelia

Austrostipa scabra
Velvet Tussock Grass

&VEGL]WGSQI�FEWEPXMGE�
Swamp Daisy

Marsilea drummondii
Common Nardoo

Chloris truncata
Windmill Grass

&VYRSRME�EYWXVEPMW
Blue Pincushion

Microseris lanceolata
Yam Daisy

(MGLIPEGLRI�GVMRMXE
Longhair Plumegrass

&YPFMRI�FYPFSWE
Bulbine Lily

4IPEVKSRMYQ�VSHRI]ERYQ
Magenta Storksbill

Lepidosperma concavum
Sword-sedge

Calocephalus citreus
Lemon Beauty-heads

4SHSPITMW�NEGISMHIW
Showy Podolepis

0SQERHVE�½PMJSVQMW
Wattle Mat-rush

Calotis anthemoides
Cut-leaf Burr-daisy

Ptilotus macrocephalus
Green Pussytails

Themeda triandra
Kangaroo Grass

'LV]WSGITLEPYQ�ETMGYPEXYQ
Common Everlasting

Ptilotus macrocephalus
Green Pussytails

'YPPIR�XIRE\
Emu Foot

6YQI\�HYQSWYW
Wiry Dock

(MERIPPE�VIZSPYXE�
Black-anther Flax Lily

6YXMHSWMW�PITXSVV]RGLSMHIW�
Button Wrinklewort

)V]RKMYQ�SZMRYQ
Blue Devil

Selliera radicans
Shiny Swamp-mat

)V]RKMYQ�ZIWMGYPSWYQ
Prickfoot

7IRIGMS�UYEHVMHIRXEXYW
Cotton Fireweed

,IPMGLV]WYQ�VYXMHSPITMW
Pale Everlasting

7X]PMHMYQ�KVEQMRMJSPMYQ
Grass Trigger-plant

,]TIVMGYQ�KVEQMRIYQ
Small St. John’s Wort

Veronica gracilis
Slender Speedwell

0ITXSV]RGLSW�WUYEQEXYW
Scaly Buttons

Vittadinia cuneata
Woolly Vittadinia

0IYGSGLV]WYQ�EPFMGERW�ZEV��
tricolor Hoary Sunray

;ELPIRFIVKME�GSQQYRMW
Tufted Bluebell

7GEP]�&YXXSRW� 
(Leptorhynchos squamatus)

�,SEV]�7YRVE]��Leucochrysum albicans�ZEV��XVMGSPSV &PYI�4MRGYWLMSR�(Brunonia australis) with 
ZMWMXMRK�,SZIV¾]
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Maintenance 

Staff maintain the Biodiversity Green Roof: 
this takes about one hour per month. A 
photographic record of weed species is 
maintained to monitor those that germinate 
on the roof. Timely removal of these plants 
before they set seed prevents them from 
becoming more widespread.  Plant nutrition 
is provided as eight to nine-month low 
phosphorus controlled-release fertiliser, 
applied at half the recommended rate.

Costs

The following table details outline the 
indicative cost of the Biodiversity Green 
Roof. As it was installed as part of the 
larger Burnley Green Roofs Project, with 
works carried out simultaneously (for 
example, substrates for all green roofs 
were lifted by crane on the same day), 
there were economies of scale for design 
and installation. However, for this case 
study, costs are provided, in the table, for a 
stand-alone ‘design and build’, as the scale 
of this roof was small and simple in relation 
to the overall Burnley project. 

6IWYPXW�ERH�VI¾IGXMSR

Nine months after planting the vegetation 
is still quite sparse, although this is likely 
XS�½PP�MR��TEVXMGYPEVP]�EW�XLI�KVEWWIW�WIPJ�
sow over time. Plants were grazed by 
possums living in a pair of Italian Cypress 
trees (Cupressus sempervirens ‘Swane’s 
Gold’) that were growing adjacent to the 
building. The trees were removed during 
2013 because possum nesting and grazing 
caused irreparable damage to the trees’ 
canopies. The rooftop plants recovered 
well over spring. 

Australian ravens and magpies visit the 
roof to bathe in the pond, and also bring 
food to consume on the roof. Spiders have 
colonised the tree debris, and an ant colony 
has moved into the rocky substrate near the 
end of the stream. Burnley staff members 
have commented on their enjoyment of the 
colourful grassland species planted outside 
XLI�½VWX�¾SSV�[MRHS[�

Component Cost

Preliminary costs: 
design, project 
management, etc.

  $3,000 

Repairs to existing 
[EXIVTVSS½RK  $1,500 

Protection Mat  
SSM 45 $250 

Root barrier  $100 

Aluminium retaining 
edge (33 linear m)  $3,580

FD40 drainage $1,100

Filter Sheet SF $120

Scoria-based growing 
substrate 
(10 cm depth)

$680

Scoria aggregate 
installed on non-
vegetated perimeter

$350

Labour cost of 
installation including 
crane fees

$1,020

Labour cost of 
installation including 
crane fees

 $630

Plant production/
purchase costs $600

Materials collection 
and planting $1,000

/ERKEVSS�+VEWW�IWXEFPMWLIH�WXVSRKP]�
SR�XLI�&MSHMZIVWMX]�+VIIR�6SSJ���7SYVGI��
Leanne Hanrahan

&YRHPIW�SJ�WXMGOW�EVI�MRWXEPPIH�EQSRKWX�
the vegetation to provide homes for 
REXMZI�[MPHPMJI��7SYVGI��0IERRI�,ERVELER�
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Location

Docklands Campus, Kangan 
Institute, Harbour Esplanade, 
(SGOPERHW��:MGXSVME

Completion Date 

2SZIQFIV�����

Cost 

�������

Area 

���Q2 on a new building

Description 

8LMW�[EXIV�IJ½GMIRX�KVIIR�VSSJ�MW�HIWMKRIH�
as a space to provide amenity for staff. 
The area is not open to the general public. 
Decking and seating is provided. The roof 
is built on a concrete roof deck with 1.5 
degree slope, it is above the third storey.   

Introduction 

The Kangan Institute Automotive Centre 
of Excellence (ACE) is located in the 
Batman Hill Precinct of Melbourne’s 
Docklands. The building holds a 5 Star 
Green Star rating. The building houses a 
2,000 m² area of automotive workshops, 
and 1,200 m² of specialised training and 
SJ½GI�EVIEW��

The green roof is located adjacent to the 
EHQMRMWXVEXMZI�SJ½GIW��ERH�SZIV�XLI�PIEVRMRK�
WYMXIW��[LMGL�[MPP�FIRI½X�JVSQ�VIHYGIH�
heat loads. 

The green roof was designed by ASPECT 
Studios, in collaboration with Gray Puksand 
Architects. Robert Bird Group provided 
structural and civil engineering services. 

The green roof was installed on the 
concrete roof deck of the new concrete-
framed building.

Design and components 

The roof weight loading is 200 kg/m2. Roof 
drainage is achieved through a series of in-
¾SSV�WYQTW��[MXL�SZIV¾S[�VMWIVW�MRWXEPPIH�
along the bottom of the roof slope.

The drainage layer is Atlantis® 20 
QQ�*PS�'IPP��HVEMREKI�GIPP��[MXL�¾S[�
across the roof to perimeter drain. The 
½PXIV�WLIIX�MW�&MHMQ��KISXI\XMPI��+VEHI�
%����*SV�[EXIVTVSS½RK��;EXIVTVSS½RK�
Technologies’ Enviro HP1200 was used. 
This is a two-component, spray-applied, 
¾I\MFPI�TSP]YVIXLERI�QIQFVERI��%�PIEO�
detection system was not installed. 

%W�,4�����[EXIVTVSS½RK�XVIEXQIRX�
is rated as root-resistant (through a 
XIWXMRK�TVSGIHYVI�WTIGM½IH�ERH�EWWIWWIH�
by CSIRO), a root barrier was not 
required. Separation sheets of low-density 
polyethylene (LDPE) were installed to 
protect the waterproof membrane during 
construction.

Stormwater run-off was captured to 
irrigate the green roof, as well as toilet 
¾YWLMRK��SRI�TSMRX�[EW�E[EVHIH�YRHIV�
Green Star’s WAT-3 criterion for the 
required measurable reduction (by 90 
per cent) in potable water consumption 
on the site from these initiatives. 
Fytogreen Australia designed and 

installed the irrigation system. Irrigation is 
HIPMZIVIH�XLVSYKL�E�2IXE½Q�WYF�WYVJEGI�
HVMTTIV�W]WXIQ��8LMW�MW�[EXIV�IJ½GMIRX��
programmable and automatic enabling the 
duration and frequency of irrigation cycles 
to be adjusted. 

ASPECT Studios developed the planting 
design, which consists of low water use 
herbaceous and succulent perennials: all 
have performed strongly. 

Kangan institute green roof

Plant species used

Anigozanthus ‘Ruby Velvet’ 

Carpobrotus edulis

Crassula capitella ³'EQT½VI´

(MERIPPE�GEIVYPIE�‘Cassa Blue’ 

(MERIPPE�GEIVYPIE�‘Little Jess’ 

Lomandra longifolia ‘Tanika’ 

Poa poiformis ‘Courtney’

Sedum palmeri
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Maintenance 

Establishment maintenance was provided 
for eight weeks after planting. The green 
roof was then managed by the Kangan 
Institute maintenance team. Plant nutrition 
is provided as 12 to 14-month low 
phosphorus controlled-release fertiliser 
applied at half the recommended rate.

6IWYPXW�ERH�VI¾IGXMSR

The garden has suffered somewhat from a 
lack of maintenance. A maintenance strategy 
is now being developed. Bird control has 
been needed as seagulls have been nesting 
in the garden after being disrupted from 
nesting elsewhere on the building.

1 6SSJ�HIGO�[MXL�[EXIVTVSSJ�QIQFVERI�TVMSV�XS�¾SSH�XIWXMRK��8LI�VEMWIH�WXVMT�MW�E�QENSV�WXVYGXYVEP�QSZIQIRX�NSMRX�[LMGL�VIUYMVIH�WTIGM½G�EXXIRXMSR�
XS�QEMRXEMR�[EXIVTVSS½RK  2 Views of the green roof at planting  3 :MI[W�SJ�XLI�KVIIR�VSSJ����QSRXLW�PEXIV  � %RMKS^ERXLSW�³6YF]�:IPZIX´�
GSRXVMFYXIW�E�WXVMOMRK�IPIQIRX�XS�XLI�KVIIR�VSSJ�TPERXMRK�WGLIQI�EX�/ERKER�-RWXMXYXI

3

�

2

1

%PP�MQEKIW�MR�XLMW�GEWI�WXYH]�EVI�GSYVXIW]�SJ�%74)'8�7XYHMSW�ERH�*]XSKVIIR
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Location

����5YIIR�7X�1IPFSYVRI��:MGXSVME

Completion Date 

.YP]�����

Cost 

��������

Area 

���Q2 on an existing building

Description 

The roof space is surrounded by a 1.2 m 
LMKL�FEPYWXVEHI�EFSZI�XLI��XL�¾SSV�SJ�XLI�
building. The rooftop garden total area is 
200 m2, with planter boxes occupying 48 
m2, and a central ‘hill’ area of 43.5 m2. 

%�XVEJ½GEFPI�^SRI�I\TERHW�ERH�GSRXVEGXW�
around a central landscaped hill to create 
a number of gathering spaces of various 
scales and orientations. Bound by edges 
of seating and planting, inhabitants are 
surrounded by greenery. 

About half of the 131 Queen Street roof 
area is occupied by plant and machinery: this 
is screened and separated from the accessible 
roof garden area by a picket fence.

An additional 38 m2 green roof space 
(not publicly accessible) was installed 
above the lift motor room. This is part 
of an Australian Research Council 
Linkage Project Grant carried out by 

The University of Melbourne’s Green 
Infrastructure Research Group, to 
investigate the performance of plants 
on green roofs in a variety of growing 
substrates.

Introduction 

131 Queen Street is managed by Quayle’s 
Owners Corporation Managers. The 
building was constructed in 1896 and the 
tenants include a range of private and 
public organisations. It was intended that 
the rooftop garden be used by building 
tenants for lunch and recreational breaks, 
meetings, workshops and classes, as well as 
special events.

The Growing Up roof was built after 
the Committee for Melbourne ran a 
design competition for a green roof. The 
'SQQMXXII�MHIRXM½IH�XLVII�TSXIRXMEP�
CBD rooftops and ran the competition 
to demonstrate how a “vibrant, innovative 

and contemporary urban green space” 
could be created on a rooftop. Safety, 
maintainability, and durability were key 
considerations for assessment of entries in 
the design competition.

Bent Architecture won the design 
competition with its “Head for the Hill” 
submission, based on the roof at 131 
Queen Street. 

The builder was Better Projects Australia 
and engineers were Clive Steele Partners. 
The University of Melbourne provided 
guidance on substrate and planting design.

The project budget was $200,000, with 
additional in-kind support provided by 
sponsors; for instance, VicUrban (the State 
Government’s former development agency, 
now Places Victoria) provided a project 
manager to oversee construction and 
ensure that partners’ objectives for the 
project were met.

growing up rooftop garden

8MQFIV�HIGOMRK��QSWEMG�WIEXMRK�ERH�TIVQIEFPI�TEZMRK�XVIEXQIRXW�EVI�WSQI�SJ�XLI�JYRGXMSREP�ERH�HIGSVEXMZI�JIEXYVIW�YWIH

http://www.melbourne.org.au/
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Design and components 

The roof ’s weight loading is for a dead 
load of 300 kg/m2 and a live load 150 kg/
m2. Total carrying capacity is 100 people. 
The weight loading precluded the original 
design from being realised, which was 
a hill with a large volume of soil and 
a mature tree growing on it. Instead a 
sculpture tree was constructed, centred 
over a column, and covered with wisteria 
to provide shade in summer and allow 
sun penetration onto the roof in winter. 
A hill was made from recycled, expanded 
polystyrene covered with a small volume 
of substrate and succulents.

Drainage outlets along perimeter walls 
lead to concealed downpipes. The roof 
deck is steel framed with precast concrete 
roof slabs and sand cement screed over to 
create fall from the roof to drainage outlets.

A new Polyseal Enviro 800 Pur Top-coat 
TSP]YVIXLERI�[EXIVTVSS½RK�QIQFVERI�
was installed over the existing membrane. 
This carries a seven-year warranty. 
Elmich VersiCell® structural (weight-

bearing) drainage modules were installed 
underneath pervious paving material. The 
STIR�HVEMREKI�PE]IV�EPPS[W�JVII�¾S[�SJ�
water through to the waterproofed roof 
deck. No changes were made to the pre-
existing drainage points. ZinCo Filter Sheet 
SF was used over the drainage modules.

The growing medium (saturated bulk 
density 750 kg/m3) was mixed by Debco 
XS�E�VIGMTI�WTIGM½IH�F]�8LI�9RMZIVWMX]�SJ�
Melbourne’s Green Infrastructure Research 
Group. Growing medium is used at depths 
of 200 mm in shallow planter boxes, and 
400 mm in deep planter boxes. The same 
growing medium is used on the ‘hill’ at a 
depth of 200 mm over most of its face, 
although the depth increases to 400 mm 
depth at the top and on the western face 
of the hill, to allow for the expanding root 
system of the Chinese Wisteria. The build 
up of the hill is created from recycled 
expanded polystyrene blocks, overlaid 
with an Elmich VersiWeb® 200 mm deep 
GIPPYPEV�GSR½RIQIRX�W]WXIQ�XS�GSRXEMR�XLI�
growing substrate. The hill is covered with 
geotextile, and plant root masses were 
installed into slits cut into the fabric.

The substrate and plant selection was 
made with consideration of the Growing 
Up team’s desire to install a sustainable 
green roof that did not require irrigation. 
However, after project handover, the 
building owners installed a drip irrigation 
system for use particularly during harsh 
summer weather conditions. Captured 
rainwater is supplied to the productive 
garden and perimeter planters, but the hill 
^SRI�MW�¾SYVMWLMRK�[MXLSYX�MVVMKEXMSR�

Plants were supplied in a range of sizes, 
from tubestock, and 14 cm through to 
30 cm containers from members of the 
Nursery and Garden Industry Victoria. 
The University of Melbourne’s Green 
Infrastructure Research Group grew most 
of the succulent plant species that were 
installed as tubestock. A total of 1,664 
plants were installed. 

1 The Growing Up roof garden at completion
2 8[S�]IEVW�PEXIV
3 8LVII�]IEVW�PEXIV

321

-QEKIW�MR�XLMW�GEWI�WXYH]�GSYVXIW]�(MERE�7RETI�4LSXSKVETL]��JSV�&IRX�%VGLMXIGXYVI�
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Plant species used

+VEWW�PMOI Culinary herbs Climbers Succulents Trees Shrubs

Lomandra 
confertifolia  
‘Little Pal’

3VMKERYQ�ZYPKEVI 
Oregano

4EWWM¾SVE�IHYPMW�
Passionfruit

Sedum 
TEGL]TL]PPYQ

Citrus limon 
‘Meyer’ Meyer 
Lemon

&EROWME�
spinulosa 
‘Birthday 
Candles’

%RMKS^ERXLSW�
¾EZMHYW 
Kangaroo Paw

6SWQEVMRYW�SJ½GMREPMW
6��SJ½GMREPMW�TVSWXVEXYW
Rosemary (upright and 
prostrate forms)

;MWXIVME�WMRIRWMW�Chinese 
Wisteria

Sedum 
\VYFVSXMRGXYQ

3PIE�
europaea  
European 
Olive

Hairpin 
Banksia 
cultivar

(MERIPPE�XEWQERMGE 
Tasmanian Flax-lily

8L]QYW�ZYPKEVMW 
Common Thyme

Aphanopetalum resinosum 
Gum Vine

7IHYQ�QI\MGERYQ 
Mexican 
Stonecrop

Themeda australis 
Kangaroo Grass

7EPZME�SJ½GMREPMW 
Culinary Sage 4ERHSVIE�NEWQMRSMHIW ‘Alba’ Aloe ‘Always Red’ 

Aloe ‘Gemini’

4��NEWQMRSMHIW�‘Lady Di’
Bower Vine cultivars

/PIMRME�VITIRW 
Chalk Sticks

'PIQEXMW�KP]GMRSMHIW Forest 
Clematis

Lampranthus 
deltoides

Maintenance 

The garden is maintained once a  
month by a horticulturalist, and the 
building management team carries out 
some maintenance in between these 
scheduled visits.  

Plant nutrition is provided as eight to nine-
month low phosphorus controlled-release 
fertiliser, applied at half the recommended 
rate, as required.

6IWYPXW�ERH�VI¾IGXMSRW�

The rooftop has been popular and is used 
throughout the year as a social space by 
the building occupants. The rooftop can be 
booked for functions and is open annually 
to the public as part of The Committee for 
Melbourne’s ‘Melbourne Open House’.

Costs

† Further structural rod & cable systems for green walls and landscaping and cable systems for 
balustrades and railings were provided at cost price by Ronstan Tensile Architecture, a sponsor of 
Growing Up
*The green roof system and labour for installation was provided as in-kind support by sponsor 
Green Roof Technologies, this had an estimated value of $60,000
‡ Provided as in-kind support by sponsor WeBlow
n4VSZMHIH�F]�WTSRWSVW�4VSXIE¾SVE��%PSI�%PSI�,SVXMGYPXYVI��1IVV][SSH�4PERXW�ERH�1ENIWXMG�4PERXW��
this had an estimated value of $8,500

Component Cost

Timber and metal work (including planter boxes, seats, 
pergola, roof lift, access ladder,  fencing and sculpture) $135,850

Building preparation works (including scaffold, handrail, crane) $14,500

General construction items (including roof access anchors, 
signage, light, power and plumbing and upgrades for Building 
Code of Australia compliance)

$35,608

Permeable paving $23,220

Ronstan cables $2,000†

Plants $5,000

Rainwater tank & pump $2,500

Elmich green roof system in-kind*

Growing media in-kind‡

Plants in-kindn

Substrate installation
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The design of a green roof growing substrate must include 
WTIGM½GEXMSR�SJ�XLI�JSPPS[MRK�TL]WMGEP�TVSTIVXMIW��SYXPMRIH�MR�8EFPI�
13. Many of these measures are used in the development of 
growing media for containers and landscaping soils, making this 
information relevant to development and testing of growing media 

for use with some green wall and facade systems. Referenced 
standards used to develop this table are AS 3743 2003, Appendix 
B, and the Singapore Centre for Urban Greenery and Ecology 
Standards: these are listed in the References section. It is valuable 
XS�SFXEMR�MRHITIRHIRX�XIWXMRK�ERH�ZIVM½GEXMSR�SJ�XLI�TVSTIVXMIW�SJ�
substrate mixes on large scale commercial green roof projects.

green roof growing substrates

8EFPI�����4VSTIVXMIW�XLEX�WLSYPH�FI�WTIGM½IH�MR�KVS[MRK�WYFWXVEXIW

Property (I½RMXMSR ;LEX�MX�QIERW�MR�VIPEXMSR�XS�KVIIR�
VSSJ�WYFWXVEXIW

9RMX�SJ�
measurement

Saturated 
bulk density

The mass of a known volume of 
a material under fully saturated 
conditions

The maximum possible weight of the growing 
substrate (assuming no ponding water sitting 
above the top of the substrate) as it includes 
the weight of the material and of water that 
drained freely from it under test conditions.  This 
parameter is set by the roof weight loading.

g/cm3 or kg/m3

%MV�½PPIH�
porosity 
�%*4

The percentage of air held by a 
known volume of fully saturated 
growing substrate, just after it has 
stopped draining. AFP is measured 
by watering and draining a known 
volume of substrate under a set of 
standard conditions described in 
AS 3743 2003, Appendix B.

AFP provides an indication of the likely aeration 
SJ�XLI�KVS[MRK�WYFWXVEXI�ERH�¾EKW�ER]�TSXIRXMEP�
for waterlogging, in conjunction with water 
holding capacity (below)

AFP should be 10 - 20%

% (of known 
substrate volume)

;EXIV�
holding 
capacity 
�;,'

The total amount of water 
a known volume of growing 
substrate can hold after it has 
been watered and drained under 
standard conditions described in 
AS 3743 2003, Appendix B.

WHC indicates how well the growing substrate 
retains water.

WHC should be >35% or greater for an 
extensive green roof, and 45% for an intensive 
green roof (up to a maximum of 65%); WHC 
will vary inversely with AFP (above) and an 
acceptable balance of the two must be achieved

% (of known 
substrate volume)

pH

The measure of the acidity or 
basicity (alkalinity) of a solution, 
expressed as the negative log 
concentration of free hydrogen ion 
(H+) it contains.

Determination of pH of an aqueous extract of a 
growing substrate indicates whether any nutrient 
HI½GMIRGMIW�EVI�PMOIP]��EW�T,�EJJIGXW�XLI�EZEMPEFMPMX]�
of the nutrient supply to plants. Most plants show 
optimal growth in growing media with pH of 6 
to 7.

Optimum pH range may vary with substrate 
composition pH 6 to 7.5 for mineral mixes; pH 
5.5 – 6.5 for organic mixes; pH 5.5 – 8.0 should 
provide acceptable growth for most species.

No unit; range 
from 1 (acid) to 14 
(alkaline, or basic)

Solutions with 
pH below 4 are 
extremely acid, 
and solutions with 
pH above 10 are 
extremely alkaline

Electrical 
conductivity 
�)'

Determination of the ability of salts 
dissolved in solution to conduct 
electricity

An indication of the degree of salinity of a 
growing substrate: high salt content can impair 
plant growth.

Growing substrates should have EC of less than 
2 dS/m

deciSiemens per 
metre (dS/m) or 
measure total 
dissolved salts in 
ppm
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*MKYVI�����%�GSQTEVMWSR�SJ�KVS[MRK�WYFWXVEXIW

Property (I½RMXMSR ;LEX�MX�QIERW�MR�VIPEXMSR�XS�KVIIR�
VSSJ�WYFWXVEXIW

9RMX�SJ�
measurement

Cation 
exchange 
capacity 
�')'

The ability of growing media to 
attract and hold positively charged 
ions (cations) thus making them 
available for plants to take up

Cations such as calcium, magnesium, potassium 
and ammonium (a source of nitrogen) are 
crucial for healthy plant growth.  Decomposition 
of organic materials such as pine bark and coir 
increase the cation exchange capacity of growing 
substrates.  Colloidal materials such as clay also 
provide CEC but these are usually present in very 
low proportions in green roof growing mixes.

Analytical laboratories determine CEC, by 
measuring the amounts of different exchangeable 
cations in growing media.  

Growing substrates should have CEC of 50 – 100 
mEq/l

milliequivalents or 
ppm

-R½PXVEXMSR�
rate 

A measure of how rapidly water 
soaks into a growing substrate, 
growing medium or soil

For an extensive green roof growing substrate 
XLI�MR½PXVEXMSR�VEXI�WLSYPH�FI�����QQ�QMR�SV����
l/m2/h 

*SV�ER�MRXIRWMZI�KVIIR�VSSJ��MR½PXVEXMSR�VEXI�W�
should be 0.6 mm/min or 36 l/m2/h

mm/min or l/m2/h 

8EFPI�����4VSTIVXMIW�XLEX�WLSYPH�FI�WTIGM½IH�MR�KVS[MRK�WYFWXVEXIW��GSRXMRYIH

Australian Standards also specify testing requirements for growing 
substrates and media to ensure they are not toxic to plant growth.

Green roof growing substrates are designed to have a mix of large 
and medium-sized particles to create an open, porous structure 
MRWMHI�[LMGL�WQEPPIV�TEVXMGPIW�GER�½X���8LI�WM^IW�ERH�TVSTSVXMSRW�
of small particles and their packing inside the large pores make a 
major contribution to the amount of water the mix can retain.  

Water is held by capillarity between small, tightly packed particles 
in the growing substrate, and it is this water that is available to 
TPERXW���%�QM\�[MXL�E�LMKL�TVSTSVXMSR�SJ�½RI�TEVXMGPIW�[MPP�VIXEMR�
QSVI�[EXIV�XLER�E�QM\�GSQTSWIH�SJ�JI[�½RI�TEVXMGPIW��*MKYVI����
compares the general characteristics of growing substrates used 
on deeper and shallower green roofs. 

Particle 
size

Water-holding 
capacity

%MV�½PPIH� 
porosity

Nutrient  
reserves

coarse ½RI

highlow

high low

highlow

A growing substrate designed for a shallow green roof  (left hand side) 
will be more open and free draining than a substrate designed for a 
HIITIV�KVIIR�VSSJ��VMKLX�LERH�WMHI��&IGEYWI�SJ�XLI�WLEPPS[�HITXL�SJ�
WSQI�VSSJW��XLI�VMWO�SJ�[EXIVPSKKMRK�MW�KVIEX���;EXIVPSKKMRK�HIGVIEWIW�
S\]KIR�MR�XLI�VSSX�^SRI��ERH�PMQMXW�TPERX�KVS[XL��(MEKVEQ�EHETXIH�
JVSQ�>MRGS�

The report 8LI�1EXXIV�SJ�0ERHWGETI��7YWXEMREFPI�(IWMKR�7XVEXIKMIW�
JSV�61-8�'MX]�'EQTYW provides further information on different 
elements growing mediums and their properties.

8LIVI�EVI�RS�%YWXVEPMER�WTIGM½GEXMSRW�JSV�XLI�GSQTSWMXMSR�ERH�TL]WMGEP�
properties of green roof growing substrate, and often international 
WTIGM½GEXMSRW�EVI�YWIH�SV�EHETXIH��8EFPI����SYXPMRIW�XLI�TVSTIVXMIW�
SJ�KVIIR�VSSJ�KVS[MRK�WYFWXVEXIW�EW�WTIGM½IH�F]�+IVQER]´W�*00�ERH�
Singapore’s Centre for Urban Greenery and Ecology.

http://sustainability.edu.au/material/teaching-materials/matter-landscape-sustainable-design-strategies-rmit-city-campus/
http://sustainability.edu.au/material/teaching-materials/matter-landscape-sustainable-design-strategies-rmit-city-campus/
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Table 15 shows a range of components commonly used in green 
roof growing substrates and reasons for using them, along with 
indications of their saturated and dry weights.  This represents a 
very small number of components that could be used in growing 

mixes.  Comparative values for topsoil and sand are also provided 
for reference, but their high bulk density often limits or precludes 
their use.

8EFPI�����4VSTIVXMIW�SJ�KVIIR�VSSJ�KVS[MRK�WYFWXVEXIW

8EFPI�����'SQTEVMWSR�SJ�QEXIVMEPW�YWIH�MR�KVIIR�VSSJ�KVS[MRK�WYFWXVEXIW�ERH�XLIMV�WEXYVEXIH�FYPO�HIRWMX]

Extensive Intensive

Clay and silt content <15% by mass <20% by mass

4VSTSVXMSR�SJ�TEVXMGPIW� 
"��QQ�MR�HMEQIXIV < 50% by mass < 40% by mass

Organic matter < 65 g/l  (FLL)
10-25% (CUGE)

< 90 g/l (FLL)
5–10% (CUGE)

Settling No more than 10% of nominal depth Average of < 5 cm for substrates at least 
50 cm deep

;EXIV�TIVQIEFMPMX] 0.6 - 70 mm/min 0.3 - 30 mm/min

;EXIV�WXSVEKI�GETEGMX] > 35% by volume > 45% by volume
(maximum of 65%)

%MV�½PPIH�TSVSWMX] > 10% > 10%

pH 6.0 – 8.5 6.0 – 8.5

Total soluble salts 1.5 - 3.5 g/l 1.5 - 2.5 g/l

Material Component Reason used Saturated bulk 
HIRWMX]��OK�Qó

Dry bulk density 
�OK�Qó

Recycled waste 
products

Ash Waste product 1160 – 1310 640 – 900

Organic materials (coir, 
pine bark, compost)

Waste product, water 
retention, CEC 930 – 1100 50 – 360

Crushed ceramics 
(brick, roof tile) Longevity, recycled 1090 – 1300 1640 – 1720

5YEVVMIH�TVSHYGXW

Scoria aggregate rock Longevity 1290 – 1560 670 – 1000

Scoria non-descript 
crushed rock (NDCR) Longevity 1530 – 1730 1030 – 1270

Inert volcanic 
products

Perlite Light weight 500 – 800 40

Pumice 
(Hekla, Iceland)

Longevity; porous and 
light weight 540 –753 260 – 490

Synthetic 
additives Hydrocell Inert, water-retention 660 27

Loamy topsoil 1700 – 2400 1000 – 1900

Sand 1800 – 2200 1440 –1650

;EXIV 1000

&YVRPI]�I\XIRWMZI�KVIIR�VSSJ�QIHMYQ 1370 850

Values compiled from Handreck and Black, University of Melbourne Green Roof Infrastructure Group research data, Weiler and Scholz Barth, Dunnett 
(Small Green Roofs) and JEI International.
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glossary
Basal shoots  Shoots arising from buds at the stem bases or 
roots of a plant.  Continued production of basal shoots through 
rejuvenation pruning is important to promote coverage of the 
lower areas of a green facade, as some climbing plant species 
open up at the base over time.

'SRXVSPPIH�VIPIEWI�JIVXMPMWIV  Fertiliser composed of 
inorganic cations and anions held within resin beads or prills.  
Nutrients are released over time as water solubilises the ions.  
Controlled release fertiliser, abbreviated CRF, is also known as 
slow release fertiliser.

'VST�JEGXSV  A measure of water use by plants, taking into 
account their leaf area.  The crop factor increases as plants 
increase in size and require more water to support their growth, 
and also varies with the season.  Water use by leafy plants is higher 
when temperatures are warm and solar radiation is high.

Cultivar  Cultivated variety of a plant that has been selected for 
some special attribute.  Cultivated varieties are indicated with a 
name included inside a pair of apostrophes e.g. Achillea ‘Walther 
Funcke’.

Dead load  Permanent weight load imposed on a structure 
F]�XLI�GSQFMREXMSR�SJ�½\IH�IPIQIRXW�ERH�F]�XLI�[IMKLX�SJ�XLI�
structure itself. Measured in kilograms per square metre.

EC  Electrical conductivity, a measure of the ability of salts 
dissolved in solution to conduct electricity.  High salt content in 
the growing medium can impair plant growth.

Evapotranspiration  The combined loss of water from 
transpiration by plants and evaporation of water from the growing 
substrate and plant surface.

Fertigation  Delivery of water for irrigation containing 
dissolved low level fertiliser, used in hydroponic growing systems. 

+VS[MRK�QIHMYQ�WYFWXVEXI  Materials that act as a soil 
substitute, providing physical support to the root system of a plant, 
and delivering water, oxygen and nutrients needed for growth.  
Growing media includes potting mixes used for containers, 
through to specially designed growing substrates composed of 
largely inorganic materials designed for use on green roofs.  

0ERHWGETI�GSIJ½GMIRX  A factor that is used to calculate 
the rate of water loss by evapotranspiration, based on the crop 
factor, the density of planting, and microclimatic factors that affect 
water loss from the plants and growing medium (e.g. the degree 
of shade on a site).

Live load   Temporary weight load imposed on a structure by 
the addition of people and moveable items. 

Personal protective equipment  Safety clothing, helmets, 
gloves, dust masks or independently ventilated masks, goggles and 
safety glasses; abbreviated as PPE. 

Petiole The stalk of a leaf.

pH  The measure of acidity or alkalinity of a solution,  pH ranges 
from 1 (acid) to 14 (alkaline).  Optimal growth of most plant 
species is obtained with growing media that have pH values of 6 
to 7.

Porosity   The ratio of the volume of void spaces in a substrate 
(or soil) to the total volume. Porous substrates allow water and air 
to move through.

Potable water  Water that is safe for humans to drink

Rhizome  An underground stem, arising from the root mass 
of a plant, that gives rise to roots and shoots at nodes, and the 
production of genetically identical plants.

Saturated bulk density  The mass of a known volume of a 
material under fully saturated conditions, expressed in g/cm3 or 
kg/m3.

Stolons  Stems arising from buds the base of a plant, that grow 
horizontally at or just below the soil surface.  Roots and shoots 
(leaves) will develop at nodes on a stolon, to produce a series of 
interconnected, genetically identical plants e.g. runners produced 
by strawberry plants.

Total dissolved solids  A measure of all inorganic and 
organic substances contained in a solution, measured in parts per 
million 

Transpiration  Water movement through a plant, from its 
uptake by the roots through water conducting tissues, to its exit 
through openings in leaves and stems.

;EXIV�LSPHMRK�GETEGMX]  The total amount of water a 
known volume of growing substrate can hold after it has been 
watered and drained under standard conditions described in 
Australian Standard 3743 2003, Appendix B.  Water-holding 
capacity is expressed as a percentage (of substrate volume), 
abbreviated as WHC.

;79(  Water Sensitive Urban Design is the planning of water 
use on a site to build landscapes that work with the natural water 
cycle. It includes treatments that are designed to avoid, or at least 
minimise, the environmental impacts of urbanisation, such as rain 
KEVHIRW�SV�FMS½PXVEXMSR�TSRHW�XLEX�EVI�MQTSVXERX�MR�GPIERMRK�YVFER�
run-off.  
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references and source material 

This section provides a list of the books,  Australian and 
international standards, and websites and companies that were 
used or provided as resources in writing 7IGXMSR����8IGLRMGEP�+YMHI�
of Growing Green Guide: A guide to green roofs, walls and facades 
MR�1IPFSYVRI�ERH�:MGXSVME��%YWXVEPME� It is not an exhaustive list of 
resources relating to green roofs, walls and facades, and readers 
are encouraged to explore other sources of information.

The Green Roofs Australasia and Landscaping Victoria websites 
contain industry directories that list providers of green roofs, 
walls and facades, product suppliers and designers.

Text sources

Blanc P, The Vertical Garden: From Nature to the City, WW 
Norton & Co, 2011

Cantor SL, Green Roofs in Sustainable Landscape Design, WW 
Norton & Co, 2008

Carpenter, S, Green roofs and vertical gardens, International 
Specialised Skills Institute, 2008

'SRRIPPER��+��;EXIV�9WI�)J½GMIRG]�JSV�-VVMKEXIH�8YVJ�ERH�
Landscape, CSIRO Publishing, Collingwood, Victoria, 2013.

Dunnett N, Kingsbury N, Planting Green Roofs and Living Walls, 
Timber Press 2004 

Fassman-Beck EA, Simcock R, Living Roof Review and Design 
Recommendations for Stormwater Management,  Auckland 
Council Technical Report 2013/045, 2013

Handreck KD, Black ND, Growing Media for Ornamental Plants 
and Turf, University of New South Wales Press, 4th edition, 2010 

Hitchmough JD, Urban Landscape Management, Inkata Press, 1994 

Hopkins G, Goodwin C, Living Architecture, CSIRO Publishing, 
2011

Hopkins G, Goodwin C, Milutinovic M, Andrew M, Feasibility 
study: living wall systems for multi-storey buildings in the Adelaide 
climate, Report for the Government of South Australia, 2010.

Hui S, Guidelines for the design and application of green roof 
systems, The Chartered Institution of Building Services Engineers 
Hong Kong, November 2013

Luckett K, Green Roof Construction and Maintenance, McGraw 
Hill, 2009

Norton BA, Coutts AM, Livesley SJ, Williams NSG, Decision 
principles for the selection and placement of green infrastructure, 
Victorian Centre for Climate Change Adaptation Research, 2013.

Perkins, M, Joyce, D, Living Wall and Green Roof Plants for 
Australia, RIRDC Publication No. 11/175, Rural Industries Research 
and Development Corporation, 2012

RMIT,  The Matter of Landscape: Sustainable Design Strategies 
for RMIT City Campus, 2013 http://sustainability.edu.au/material/
teaching-materials/matter-landscape-sustainable-design-strategies-
rmit-city-campus/

Snodgrass EC & Snodgrass LL, Green Roof Plants, Timber Press, 
2006 

Snodgrass E, McIntyre L, The Green Roof Manual: A Professional 
Guide to Design, Installation and Maintenance, Timber Press 2010

Snodgrass EC, Dunnett N, Gedge G & Little J, Small Green Roofs: 
Low-tech Options for Greener Living, Timber Press, 2011

Tan A, Chiang K, Vertical Greenery for the Tropics, CUGE 
Singapore, 2011 reprint.

Weiler SK, Scholz-Barth K, Green Roof Systems, John Wiley & 
Sons, 2011

Standards

Australian Standards

National Construction Code

AS 1141.0 Methods for sampling and testing aggregates

AS 1170.1 Dead and live load combinations

AS1170.2 Wind loads

AS3743 Potting Mixes 

%7������;EXIVTVSS½RK�SJ�HSQIWXMG�[IX�EVIEW�

AS4419 Soils for landscaping and garden use 

AS/NZS 4858:2004 Wet area membranes 

%7������������;EXIVTVSS½RK�QIQFVERIW�JSV�I\XIVREP�EFSZI�
ground use - Design and installation

International Standards

Australia does not yet have its own standards for design, 
construction and maintenance. The Australian green roofs industry 
often bases decisions on international standards and literature, 
WSQI�SJ�[LMGL�EVI�MHIRXM½IH�FIPS[�

FLL Guideline

8LI�½VWX�KYMHIPMRI�JSV�XLI�GSRWXVYGXMSR�SJ�KVIIR�VSSJW�ETTIEVIH�MR�
+IVQER]�MR�������YRHIV�XLI�XMXPI�SJ�±4VMRGMTPIW�SJ�+VIIR�6SS½RK²���
Since 1992 it has been known as “Guidelines for the Planning, 
'SRWXVYGXMSR�ERH�1EMRXIRERGI�SJ�+VIIR�6SS½RK�¯�+VIIR�
6SS½RK�+YMHIPMRI²���-X�MW�TVSHYGIH�F]�XLI�*SVWGLYRKWKIWIPPWGLEJX�
Landschaftsentwicklung Landschauftsbau e.V. (abbreviated to 
FLL), or, in English, the Landscape Development and Landscaping 
Research Society e.V.  The regulatory commission on Green 
6SS½RK�SZIVWIIW�VIZMWMSRW�SJ�XLI�*00�+YMHIPMRI��MR�GSRWYPXEXMSR�
with a large working group.   The Guideline has been revised 
ERH�YTHEXIH�WIZIR�XMQIW�ERH�TVSZMHIW�XLI�EGGVYIH�FIRI½XW�SJ�
three decades of extensive research and development. The FLL 
Guideline is available for purchase from the FLL website��[[[�¾P�
de).  The most recent revision in English was published in 2008. 

http://www.fll.de/shop/home?___store=english&___from_store=german
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Centre for Urban Greenery and Ecology

In 2010, Singapore’s Centre for Urban Greenery and Ecology 
(CUGE) began to produce its own locally relevant set of 
standards.  CS E: Skyrise Greenery is a set of 9 guidelines covering 
all aspects of green roof design and construction. 

CS E01:2010 Guidelines on design loads for rooftop greenery

CS E02:2010 Guidelines on design for safety for rooftop greenery

CS E03:2010 Guidelines on substrate layer for rooftop greenery

'7�)��������+YMHIPMRIW�SR�½PXIV��HVEMREKI�ERH�VSSX�TIRIXVEXMSR�
barrier layers for rooftop greenery

'7�)��������+YMHIPMRIW�SR�[EXIVTVSS½RK�JSV�VSSJXST�KVIIRIV]

CS E06:2012 Guidelines on irrigation for rooftop greenery

CS E07:2012 Guidelines on general maintenance for rooftop 
greenery

CS E08:2012 Guidelines on design and construction of pitched 
green roof 

CS E09:2012 Guidelines for planting of trees, palms and tall shrubs 
on rooftop

ASTM International

ASTM International (formerly the American Society for Testing 
ASTM International (formerly the American Society for Testing 
and Materials) oversees the development of standards used in 
many parts of the world, though predominantly in the USA and 
Canada.  Several standards are available that relate to materials 
selection and testing of materials for green roofs, including 
ASTM E2400-06 Standard Guide for Selection, Installation, and 
Maintenance of Plants for Green Roof Systems.  Other guides 
currently in development by ASTM International include a 
WIPIGXMSR�KYMHI�JSV�[EXIVTVSS½RK�QIQFVERIW�JSV�KVIIR�VSSJW��
and a new guide for vegetative (green) roof systems.  As with the 
German guidelines, these tie in closely with building regulations.

%781�'�������7XERHEVH�XIWX�QIXLSH�JSV�WMIZI�EREP]WMW�SJ�½RI�
and coarse aggregates

ASTM E2396-11 Standard test method for saturated water 
permeability of granular drainage media [falling head method] for 
vegetative (green) roof systems

ASTM E2397-11 Standard practice for determination of dead 
loads and live loads associated with vegetative (green) roof 
systems

ASTM E2398-11 Standard test method for water capture and 
media retention of geocomposite drain layers for vegetative 
(green) roof systems

ASTM E2399-11 Standard test method for maximum media 
density for dead load analysis of vegetative (green) roof systems

ASTM E2400-06 Standard guide for selection, installation and 
maintenance of plants for green roof systems

%781�)��������7XERHEVH�WTIGM½GEXMSR�JSV�YWI�SJ�I\TERHIH�WLEPI��
clay and slate (ESCS) as a mineral component in the growing 
media and the drainage layer for vegetative (green) roof systems

Web-based and company sources

Alumasc  www.alumasc.co.uk
Ardex  www.ardexaustralia.com
ASPECT Studios  www.aspect.net.au
Atlantis  www.atlantiscorp.com.au
&VMXMWL�'SYRGMP�JSV�3J½GIW��www.greenroofs.com/pdfs/sg-green_
VSSJWCEHZMGICRSXICGSVTS¾SRHSR�THJ
Carl Stahl GmBH  www.carlstahl.com/divisions.html
City of Chicago  www.cityofchicago.org/city/en/progs/env.html
City of London  [[[�GMX]S¾SRHSR�KSZ�YO�WIVZMGIW�IRZMVSRQIRX�
and-planning/planning/design/sustainable-design/Pages/green-roofs.
aspx
City of Sydney  www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/sustainability/
sustainable-city-living/greening-the-city/green-roofs-and-walls
City of Toronto  www.toronto.ca/greenroofs
(I�&SIV�;EXIVTVSS½RK�7SPYXMSRW��www.deboer.be/EXEN/site/
index.aspx
Elmich  www.elmich.com.au/home.php
Environment Design Guide  www.environmentdesignguide.com.au
FM Global Data Sheets  www.fmglobal.com/fmglobalregistration
Fytogreen  www.fytogreen.com.au/
Green Building Council of Australia  www.gbca.org.au/green-star/
Green Roofs Australasia  https://greenroofsaustralasia.com.au
Green Roofs for Healthy Cities  www.greenroofs.org
Green Roof Guide (UK)  www.greenroofguide.co.uk
Greenscreen  www.greenscreen.com
International Leak Detection  www.leak-detection.com
International Green Roofs Association  www.igra-world.com
Jakob Rope Systems  www.jakob.ch/display/JAK/Produkte
Junglefy  www.junglefy.com.au
KISSS America  www.kisssusa.com
Landscaping Victoria  www.liav.com.au
LEED  www.usgbc.org/leed
Living Architecture Monitor  www.livingarchitecturemonitor.com
Living Building Challenge  http://living-future.org/lbc
Melbourne Water  www.melbournewater.com.au
National Australian Built Environment Rating Scheme   
www.nabers.gov.au
Nationwide House Energy Rating Scheme  www.nathers.gov.au
RCI, Incorporated  www.rci-online.org
Ronstan Tensile Architecture  www.ronstantensilearch.com
7MOE�7EVRE½P��http://aus.sika.com/en/solutions_
products/02/02a011/02a011sa10.html
Smart Gardening  www.savewater.com.au/how-to-save-water/in-
the-garden/plant-library
Soprema Group  www.soprema.com
Sustainable Steps  www.sustainablesteps.com.au
Tensile Design and Construct  www.tensile.com.au
Victorian State Government Planning Schemes Online   
http://planningschemes.dpcd.vic.gov.au/
;EXIV�9WI�'PEWWM½GEXMSR�SJ�0ERHWGETI�7TIGMIW�� 
[[[�YGERV�SVK�WMXIW�3'�½PIW��������THJ
Your Home Technical Manual  www.yourhome.gov.au

www.cityoflondon.gov.uk/services/environment-and-planning/planning/design/sustainable-design/Pages/green-roofs.aspx
www.greenroofs.com/pdfs/sg-green_roofs_advice_note_corpoflondon.pdf
www.deboer.be/EXEN/site/index.aspx
www.cityofsydney.nsw.gov.au/vision/sustainability/sustainable-city-living/greening-the-city/green-roofs-and-walls
http://aus.sika.com/en/solutions_products/02/02a011/02a011sa10.html
www.savewater.com.au/how-to-save-water/in-the-garden/plant-library
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Denna mall har utvecklats inom projektet BiodiverCity av Johan Slagstedt på Markkompaniet, Mårten 

Hammer på SLU, Tobias Emilsson på SLU och Jenny Nordius Stålhamre på White. 

 Varför en skötselbeskrivningsmall och hur är det tänkt att mallen ska 

användas? 
 

Målet med BiodiverCity är att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar 

stadens biologiska mångfald. Inom projektet skapas ett antal test beds i fullskala. Många av dessa 

innehåller biodiversa planteringar som behöver skötas lite annorlunda än traditionella utemiljöer. 

Risken vid skötseln av dessa ytor är att de sköts slentrianmässigt liksom de flesta vanliga 

vegetationsytorna. Det innebär troligtvis att önskade arter kan ses som ogräs och buskar riskerar att 

stympas av alltför hård och felaktig beskärning.  

De biodiversa vegetationsytorna efterliknar i många fall naturliga växtsamhällen för att attrahera 

insekter och djur samt ersätta och komplettera befintlig natur. Det innebär att vegetationsytorna 

inte är lika skötselintensiva som i en traditionell rabatt. Vissa arter tillåts ta mer plats och vissa tillåts 

att försvinna. Det kräver dock betydligt mer kunskap hos utföraren.  

Noggrannheten i skötseln behöver inledningsvis och eventuellt vid vissa tillfällen i den fortsatta 

utvecklingen ligga på perennrabattnivå. Däremellan handlar det mer om att ”styra” vegetationen åt 

ett tänkt håll – att hjälpa naturen att själv göra jobbet. Det handlar alltså hela tiden om utveckling. 

Det är viktigt att inte se vegetationen som något statiskt som bara ska förvaltas, utan att det är något 

levande som i stort och smått förändras över tid och mot ett mål. Anläggningarna kommer så länge 

de existerar att vara föränderliga och dess mål kan ändras över tid. 

I dessa biodiversa ytor kan det bli problem med de traditionella skötselplanerna som ofta beskriver 

skötselåtgärderna med en tidsintervall utan att beskriva utvecklingsmålen. Eftersom det är svårt att 

förutse hur en mer friväxande yta utvecklas över tiden behövs istället en målbaserad skötselplan som 

beskriver utvecklingen av vegetationen samt hur man tror sig komma dit. Genom regelbundna syner 

av kunnig personal kan onödiga och felaktiga skötselinsatser undvikas och pengarna läggs istället där 

de gör mest nytta. 

För att uppnå ett bra resultat är det viktigt att få med sig alla som har hand om skötseln så att de 

förstår hur det är tänkt att vegetationsytorna ska se ut och varför. Då har de möjlighet att känna ett 

engagemang för platsen och sina arbetsuppgifter samt vara stolta över resultatet. 

Det är även viktigt att brukarna förstår hur det är tänkt att vegetationsytorna ska se ut och utvecklas 

och varför. Mer naturlika vegetationsytor kan periodvis upplevas som skräpiga och om 

brukarna/stadens invånare inte tycker om sin närmiljö är det svårt att motivera dess existens.   

I denna skötselplansmall har det därför lagts stor vikt vid olika beskrivningar av området. Dessa 

beskrivningar kan med fördel lyftas ur skötselplanen och användas som information till brukarna.  

På sidan 3 finns en figur som beskriver mallens uppbyggnad. De första två rubrikerna Projektet och 

Delområden är tänkta för beskrivningar av projektets olika delar. De blir olika utförliga beroende på 
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vad som finns på platsen från början, hur stort och detaljerat området är samt vilken typ av miljö det 

handlar om. Under rubriken Skötselprodukter beskrivs hur skötseln ska utföras för olika typer av 

vegetationselement. Här finns ett antal exempel på skötselprodukter vilka kan användas och 

anpassas efter projekten. Under Delområden hänvisas till dessa skötselprodukter.  

Mallen är tänkt för både stora och små projekt och kan användas så som passar projektet bäst. Vid 

mindre projekt kanske skötselprodukterna bakas in i delområdestexten eller beskrivs direkt under 

projektetrubriken utan delområden. I större projekt kan det finnas en poäng i att dela upp 

delområden och skötselprodukter för att undvika allt för många upprepningar.  

Objekt med komplexa vegetationsytor och hög naturprägel kommer antagligen ha fokus på 

målbeskrivningen medan mer konventionella miljöer förmodligen kommer styras mer med 

metodbeskrivningarna.  

Lycka till! 
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Bilden beskriver dokumentets upplägg. ( Vid upprättande av en skötselplan anpassas bilden till 

projektet eller tas bort.) 

URSPRUNGSBESKRIVNING : Vid behov beskrivs Historia, Geologi, 

Ursprungsflora, Användning. Hänvisa till en plan vid behov. 

 

 

NULÄGESBESKRIVNING: Vad finns på platsen idag? Hänvisa till en 

plan vid behov. 

 

 

MÅLBESKRIVNING: Karaktärer, Grova drag, Funktion, Syfte. 

Hänvisa till en plan vid behov. Hänvisa till skötselprodukter. 

 

 
DELOMRÅDEN t.ex. entréområdet, bakgården, taket, lunden, våtmarken. Hänvisa gärna till en plan 

 

 

A Entréområdet 

 

 

PROJEKTET 

 

B Bakgården 

 

 

URSPRUNGSBESKRIVNING: Vid behov. 

Specifik för delområdet 

 

 

NULÄGESBESKRIVNING: Vid behov. 

Specifik för delområdet 

 

 

 

MÅLBESKRIVNING: Specifik för 

delområdet 
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PROJEKTET 

URSPRUNGSBESKRIVNING 

Exempelvis: Historia, Geologi, Ursprungsflora, Användning.  

Hänvisa till plan vid behov.  

NULÄGESBESKRIVNING 

Vad finns på platsen idag? 

Hänvisa till plan vid behov.  

MÅLBESKRIVNING 

Grova drag, Karaktärer, Funktion, Syfte.  

Hänvisa till plan vid behov. Visa gärna bilder som illustrerar målbilden. 
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DELOMRÅDEN 

A. Entréområde 

URSPRUNGSBESKRIVNING 

Specifik för delområdet. 

Hänvisa till plan vid behov.  

NULÄGESBESKRIVNING 

Vad finns på platsen idag? Mer detaljerat. Specifikt för delområdet. 

Hänvisa till plan vid behov.  

MÅLBESKRIVNING 

Specifik för delområdet. 

Hänvisa till plan vid behov. Visa gärna bilder som illustrerar målbilden.  

Ingående skötselprodukter:  (Hänvisa till skötselprodukt nummer aktuella för delområdet.) 

1. Fågelskogen 

4. Strandängen 

7. Buskar- marktäckare 

14. Klätterväxter - slingrande 

22. Regelbunden städning 

23. Bevattning 

 

 

B. Bakgården 

URSPRUNGSBESKRIVNING 

xxxxxxxx 

NULÄGESBESKRIVNING 

xxxxxxxxxxxxx 

MÅLBESKRIVNING 

xxxxxxxxxxxx 
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SKÖTSELPRODUKTER 

1. Fågelskogen 

MÅLBESKRIVNING 

Målet är ett fler skiktat vedartat bestånd med träd, ej uppstammade buskar och klätterväxter där 

fåglar kan hitta föda och skydd. Slutmål är ett antal större träd, minst ett/planteringsyta, omgärdade 

av buskar och buskträd, minst 3 arter/ planteringsyta. I och mellan buskarna skapas små rumsligheter 

för barnen att vistas i. Träden tillåts bli klättringsbara.  

Under etableringstiden, uppskattningsvis ca 5år, skyddas vegetationen av obarkade störar 

monterade som ett högt staket. Störarna är obarkade för att bidra till den biologiska mångfalden 

genom en livsmiljö för barklevande insekter. Klätterväxter leds upp dels i staketet och dels i 

växtligheten i övrigt och bidrar även de till vind och väderskydd. 

 

Referensbild från Nydalaskolan innan där Barn i Stan tillsammans med elever rensade och röjde 

gångar och gläntor i skogsdungen på skolgården. Foto: Gröna skolgårdar, 2010.  

Träd nyplanterade i fågelskogen: 

Carpinus betulus – Avenbok, Quercus robur – Ek, Prunus avium – Fågelbär, Sorbus aucuparia – Rönn 
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Buskar nyplanterade i fågelskogen: 

Amelanchier spicata – Häggmispel, Cornus mas – Körsbärskornell, Crataegus grayana – Hagtorn, 

Mahonia aquifolium – Mahonia, Viburnum farreri – Kejsarolvon 

Klätterväxter nyplanterade i fågelskogen: 

 Hedera helix – Murgröna, Humulus lupulus – Humle,  

METOD 

Träd ska uppbyggnadsbeskäras vid behov så att trädet blir tåligt t.ex. så att små grenvinklar som 

riskerar fläkskador undviks eller så att grenar inte nöter på varandra. Flerstammiga buskar ska inte 

beskäras annat än att döda och brutna grenar ska avlägsnas.  

Klätterväxter binds upp mot störarna alternativt leds upp i näraliggande buskar eller träd. 

Vid syn ska kontrolleras om något träd kan utgöra en skaderisk. Åtgärder som eventuellt behöver 

vidtas ska rapporteras till ansvarig.   

2.Strandskogen 

MÅLBESKRIVNING 

Målet är att växterna på platsen bildar en lek skog som är både tålig och tillåtande att vara i för 

barnen på förskolan. Det betyder att gångar och gläntor kommer att bildas där grenar och löv 

används som lekmaterial. Under höst-vinter-vår är det ganska blött i planteringen och 

förhoppningsvis skall det torka upp efter hand som växterna etableras.  

Perennerna i ön och i kanten skall gynnas och målet är att de skall bidra till att skugga ut ogräs samt 

gärna får sprida sig in i planteringen. Dock kan ett hårt lektryck på sikt göra att perennerna inte 

utvecklas och det är okej. 

Träd nyplanterade i fågelskogen:  

Alnus glutinosa – Klibbal 

Buskar nyplanterade i fågelskogen: 

Salix alba – Vitpil, Salix caprea – Sälg, Salix fragilis ’Bullata’, Salix pentandra – Jolster, Salix purpurea 

’Nana’ 

Perenner nyplanterade i fågelskogen: 

Eupatorium cannabium – Hampflockel, Lythrum salicarie – Fackelblomster, Phalaris arundinacea – 

Rörflen. 
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Referensbildbfrån Dammfriskolans kulle som anlades av Malmö Naturskola 2004 och planterades 

med Salix något år senare, foto: Karin Bengtsson, 2012. 

METOD 
Träd ska beskäras vid behov så att trädet blir tåligt t.ex. så att små grenvinklar som riskerar 

fläkskador undviks eller så att grenar inte nöter på varandra. Flerstammiga buskar ska inte beskäras 

annat än att döda och brutna grenar ska avlägsnas.  

Ange beskrivning av utseende då åtgärd ska utföras istället för tidsintervall. 

Ogräs avlägsnas mekaniskt inklusive rötter. Marktäckning ska återställas efter ogräsrensning.  

Vid syn ska kontrolleras om något träd kan utgöra en skaderisk. Åtgärder som eventuellt behöver 

vidtas ska rapporteras till ansvarig.   

 

3.Fjärilsängen- nektarväxter 

MÅLBESKRIVNING 

Sluten plantering i odlingskärl med buskar, klätterväxter och perenner som är nektarväxter för 

fullvuxna fjärilar. Ytterligare syften med planteringskärlen och dess vegetation är att vara vind- och 

solskydd för lekande barn samt pedagogisk odling. Målet är att årligen få en ”frodig blommande 

rabatt” som attraherar fjärilar. Arterna kommer att konkurrera om utrymmet och målet är att 

bibehålla så många arter som möjligt som ger en spridning i blomningstid. Om nödvändigt kan byte 

av art ske. Fjärilsängen ska minst innehålla två arter av buskar, tre sommarblommande arter av 

perenner, tre höstblommande arter av perenner samt en lökväxt.  
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Arter i fjärilsängen: 

Salix fragilis  Knäckepil 

Salix caprea Sälg 

Buddleja  ’Black Night’ Syrenbuddleja 

Buddleja ’Pink Delight’  

  

Echinops ritro Bolltistel 

Achillea millefolium Rölleka 

Eupatorium 
cannabinum 

Hampflockel  

Eupatorium maculatum 
purpureum 

Rosenflockel 

Hesperis matronalis Trädgårdsnattviol 

Knautia arvensis Åkervädd 

Knautia pratensis Ängsvädd 

Lavandula angustifolia Lavendel 

Origanum vulgare Kungsmynta, 
indianmynta 

Sedum telephium 
’Matrona’ 

Kärleksört 

Thymus serpyllum 
’Splemdens’ 

Backtimjan  

Tussilago farfara Tussilago 

  

  

Crocus vernus Krokus 

Muscari botryoides Pärlhyacint 

Allium  
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Fjärilsrabatt i låda . Foto: Petra Bengtsson, 2011. 

METOD 

Buskar och klätterväxter beskärs fackmannamässigt korrekt och så att de ger lagom skugga i 

förhållande till övriga växter i planteringen samt sol- och vindskydd på vistelseytorna intill. 

På hösten när perennerna vissnat får vinterståndarna får stå kvar. De klipps ner på vårvintern när de 

nya gröna bladen börjar titta fram.  

Om någon art tar över på andras bekostnad rensas delar av den bort och hålles tillbaka, alternativt 

tas bort i sin helhet. 

Ogräs avlägsnas mekaniskt inklusive rötter. 

Vattning ska ske så att vegetationen utvecklas normalt. Under torrperioder ska vattning ske innan 

växterna visar tecken på uttorkning.  
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4.Strandängen 

MÅLBESKRIVNING 

Halvöppen plantering i odlingskärl med buskar, klätterväxter och perenner. Växtinnehållet utgörs av 

en biotop med strandängsväxter för sandiga torra lägen. Ytterligare syften med planteringskärlen och 

dess vegetation är att vara vind- och solskydd för lekande barn samt pedagogiskt rum. 

Strandängen kan över tid utvecklas till mer eller mindre artrik. Den ska minst innehålla en buskart, 

två arter av klätterväxter samt 10 arter av perennerna  från växtlistan nedan.  Minst tre stycken 

livskraftiga plantor av perennerna behövs för att det ska räknas som en art.  

(Arter beskrivs här eller i nulägesbeskrivning för delområdet.)Buske nyplanterad på 

strandängen: 

Hippophaë rhamnoides- Havtorn,  

Klätterväxter  nyplanterade på strandängen: 

Prakthäggmispel Amelanchier 'Ballerina' 
Körsbärskornell Cornus mas 
Humulus lupulus- Humle 
Parthenocissus quinquefolia- Vildvin  
Rosa baggeriana- Polstjärnan 
Rosa multiflora- Japansk klätterros. 

Perenner nyplanterade på strandängen: 

Asparagus officinalis- Sparris 
 Cacile maritima Scop- Marviol 
 Crambe maritima- Strandkål, Leynus arenarius- Strandråg 
Achillea millefolium- Rölleka 
Armeria maritima- Strandtrift 
Filipendula vulgaris- Brudbröd 
Galium verum- Gulmåra 
Hypericum maculatum- Fyrkantig johannesört 
Hypericum perforatum- Äkta johannesört 
Knautia macedonica- Grekvädd 
Knautia pratensis – Ängsvädd 
Lotus corniculatus – Käringtand 
Pilosella aurantiaca – Rödfibbl 
 Pilosella officinarum- Gråfibbla 
Primula veris- Gullviva 
Scabiosa columbaria- Fältvädd 
Scabiosa lucida- Glansvädd. 

METOD 

Buskar och klätterväxter beskärs vid behov, så att de inte skuggar ut övriga växter i planteringen men 

så att de ger maximalt med sol- och vindskydd på vistelseytorna intill. 

På hösten när perennerna vissnat får vinterståndarna får stå kvar. De klipps ner på vårvintern när de 

nya gröna bladen börjar titta fram.  
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Om någon art tar över på andras bekostnad rensas delar av den bort och hålls tillbaka, alternativt tas 

bort i sin helhet om övrig målbeskrivning kan uppfyllas. 

5. Träd – övre trädskikt 

MÅLBESKRIVNING 

Överståndarträden ska vara så sirliga som möjligt. Det är inte 

bladmassan som anger kvaliteten på vegetationen utan de smäckra 

stammarna och de mycket genomsiktliga kronorna som vajar högt 

över gården. Det ska vara ett tydligt avstånd mellan överståndarnas 

lägre nivå till det lägre trädskiktets övre nivå. 

Ett för tätt krontak ökar inte upplevelsen av grönskan. Tvärt om kan 

ett för tätt lövverk lätt göra gården mörk vilket gör den mindre 

trevlig att vistas på och uppleva inifrån såväl som bristen på solenergi 

avsevärt hämmar den underliggande vegetationens utveckling.  

Arter: 

Korstörne  Gleditsia triacanthos 'Skyline' 

 

Referensbild över sirliga träd i tät stadsmiljö från New York.  

METOD 
Träden ska kontinuerligt beskäras för att få höga och sirliga kronor. De ska stammas upp och 

flerstammighet och karaktär ska premieras. Små ingrepp i god tid gör att man hela tiden styr 

utvecklingen istället för att i efterhand korrigera ett felaktigt växtsätt med stora snittytor och 

förlorad tillväxt som följd. Beskärningen förs under juli-september, dels för att underlätta 

snittförslutningen, dels för att det är sommartid man bäst kan avgöra om krontaket är tillräckligt 

genomsläppligt. 

6. Träd – lägre trädskikt 

MÅLBESKRIVNING 

Det lägre trädskiktet ska ligga som ett innertak i 

vissa deltar av delområdet. Trädens, eller snarare 

buskträdens, växtsätt får gärna vara vasformigt (se 

bild). Stammarna ska vara putsade så att princip inga 

löv finns nedanför kronan. Det är stammarnas antal 

och uttryck som bidrar till en stor del av 

upplevelsen. Grönskans intensitet ska hållas på en 

sirlig nivå. Skuggan ner på marken få inte vara så 

djup att inte busk- och fältskikt kan utvecklas på ett 

bra sätt. 

 

Referensbild över upplevelsen av lägre trädskikt, på bilden hasselbestånd i gles ekskog. 
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Arter:  

Prakthäggmispel Amelanchier 'Ballerina' 
Körsbärskornell Cornus mas 

METOD 

Buskträden ska kontinuerligt beskäras för att få väldefinierade kronor som tydligt skiljer sig i 

grönstrukturen från de övre trädskiktet och det underliggande busk- och fältskitet. Beskärningen förs 

under juli-september, dels för att underlätta snittförslutningen, dels för att det är sommartid man 

bäst kan avgöra om krontaket är tillräckligt genomsläppligt kontra slutande. 

 

. 

Referensbild över det lägre trädskiktet läge gentemot de övriga skiktet i grönstrukturen. 

7. Buskar - marktäckande 

MÅLBESKRIVNING 

Låga buskar och krypande klätterväxter i större grupper som har ska bilda täta gröna volymer från 

marknivå upp till en dryg meter. Buskagen ska skapa lugn och tydlig struktur för att det i övrigt stora 

artantalet inte ska ge anläggningen ett alltför plottrigt intryck. Buskarna ska ses som bestånd och inte 

som enskilda individer. 

  

Referensbild av låg marktäckande buske, här en 

lagerhägg (Prunus laurocerasus 'Mt Vernon'). 

 

 

 

Arter: 

Murgröna  Hedera helix 'Hymn' E  

Klätterhortensia  Hydrandea petiolaris 

Brokbladigt getris Diervilla sesilifolia 'Cool Splash' 

Björkspirea  Spiraea betulifolia 'Tor' E 
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METOD 

Buskarna ska hållas i god vitalitet genom t.ex. genom kontinuerlig gödsling, mulchning och 

föryngringsbeskärning. Beskärning ska ske först då vitaliteten sjunker pga. av att buskarna är 

föråldrade. Det kan vara att buskarna har ett litet antal, mycket grova, grenar som gör dem glesa, att 

bladen blir mindre eller blomningen minskar. Beskärning av buskar görs på vårvintern. 

Klätterväxterna beskärs för att begränsa utbredningen så att de inte tar över ytor de inte är ämnade 

för t.ex. perennbestånd och gångytor, Denna beskärning görs lämpligen sommartid då man lätt ser 

bladmassans omfattning.  

8. Buskar - solitärer 

MÅLBESKRIVNING 

Solitärbuskarna är sådana som ska upplevas på individnivå 

och vars främsta funktion är att vara till prydnad . De är i de 

flesta fall mer storväxta än de marktäckande buskarna och 

lägre än buskträden i det lägre trädskiktet. Buskarna ska ha 

ett naturligt uttryck och ska endast i undantagsfall beskäras.  

Referensbild av japanskt gaffelolvon (Viburnum furcatum) 

 Arter: 

Hybridolvon  Viburnum x burkwoodii 

METOD 
Beskärning görs främst av skadade grenar eller grenar som växer ut i gångar och mot fasad samt av 

eventuella rotskott. Buskarna ska ha ett naturlig växtsätt.  Eventuell beskärning ska ske i juli-

september. 

9. Klätterväxter 

MÅLBESKRIVNING 

Klätterväxterna är på denna ytmässigt begränsade gård mycket viktiga element när det gäller att 

skapa grönska på gården och det är därför viktigt att det hålls vitala och frodiga.  

Arter: 

Murgröna  Hedera helix 'Hymn' E 

Klätterhortensia Hydrangea petiolaris 

Skogskaprifol  Lonicera periclymenum ' Serotina' 

Pipranka  Aristolochia macrophylla 

Klematis  Clematis 'Georg' E 

 

Referensbild av manchurisk pipranka (Aristolochia mandshurica) 
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METOD 

Beskärning görs där de riskerar att ta över för mycket eller där de på annat sätt riskerar utgöra 

olägenhet, t.ex. vid fönster, ventiler och hängrännor. Uppbindning görs så att klätterväxternas 

utbredning blir tilltalande och funktionell. Även långa nerhängande skott binds upp.  

10. Klippt häck 

MÅLBESKRIVNING 

Häckarna är mycket viktiga landskapselement och det är viktigt att 

det är täta, friska och välansade som kontrast till det övriga, mer 

vilda.  

Arter: 

Avenbok  Carpinus betulus 

 

METOD 

Klippning utförs två gånger på år (juni och sep). Häckarna ska vara 

bredare i basen än i toppen för att få maximal solinstrålning och 

därmed bättre skottbildning i häckens nedre delar som annars 

riskerar att bli gles men ”golvdrag” som följd. Sluthöjden sätts initialt 

till 1,0 m. 

Referensbild av klippt avenbokshäck (Carpinus betulus) 

 

11. Perenner – större solitärer 

MÅLBESKRIVNING 

Solitärperennerna är en stor bidragsgivare till intrycket av vegetationen och det är viktigt att de 

vårdas och utvecklas på ett bra sätt. Speciellt ormbunkarna är mycket viktiga. De står främst i mindre 

grupper, men kan om de trivs få utveckla större sjok. 
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Referensbild av träjon (Dryopteris filix-mas) 

Arter: 

Japanskt silvergräs  Miscanthus sinensis 'Gracillimus' 

Storrams   Polygonatum multiflorum 

Stor hassleklocka  Campanula latifolia var. macrantha 

Strutbräken   Matteucia struthiopteris 

Träjon   Dryopteris filix-mas 

Hjorttunga   Asplenium scolopendrium 

Hängstarr   Carex pendula 

 

METOD 

Dessa perenner ska främjas och andra konkurrerande perenner och buskar ska hållas undan. Då 

denna typ av växter är viktig för upplevelsen av platsen ska de främjas genom  erforderlig skötsel 

som vattning, gödsling, mulchning och delning. 

Det är viktigt att i den löpande skötseln notera i vilka lägen och situationer de trivs respektive inte 

trivs och hellre flytta växter och placera dem i lägen som är mer gynnade för dem än att låta dem 

tyna bort eller vara fula.  De mest karaktärsgivande och därmed viktigaste är Miscanthus, Matteucia 

och Dryopteris. Skulle inte dessa fungera måste åtgärder sättas in för att ersätta dem. Övriga arter är 

sådana som är av mindre enskild betydelse och om någon av de andra arterna kan ta dess plats må 

det vara hänt.  

 

12. Perenner - marktäckande  

MÅLBESKRIVNING 

De marktäckande perenner är oftast lägre och i sitt växtsätt 

tätare än de ovan beskrivna solitärperennerna. De har 

tillsammans med prydnad som största funktion att täcka 
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jorden och därmed förhindra ogräsuppslag. Många av dem sprider sig med tiden i sidled vilket ofta är 

en fördel då de på så sätt fyller igen luckor i planteringen. Marktäckarna ska växa i ensartade 

bestånd. 

Referensbild av flocknäva (Geranium macrorrhizum 'Spessart') 

Arter: 

Brunnäva  Geranium phaeum 

Vit brunnäva  Geranium phaeum 'Album' 

Biokovonäva  Geranium x canthabrigiense 'Biokovo' 

Hasselört  Asarum europaeum 

Jordviva  Primula vulgaris 

Rosenplister  Lamiastrum maculatum 'Silver Beacon' 

Höstfunkia  Hosta lancifolia 

Storfryle  Luzula sylvatica 'Tauernpass' 

Blåsippa  Hepatica nobilis 

 

METOD 

Då många av arterna sprider sig med underjordiska utlöpare får inte någon ogräsrensning ske med 

hjälp av skyffeljärn, motorhacka eller liknande utan genom att varje ogräs tas upp för sig med roten. 

För detta behöver man i princip sitta på knä med ogräsjärn och en handkratta eller motsvarande. Då 

välmående planteringar är synonymt med lågt skötselbehov ska optimal vitalitet eftersträvas. Detta 

genom erforderlig vattning, gödsling, mulchning och delning (se nedan). Det gör å andra sidan att 

man måste bevaka att inte de mer starkväxande arterna tar över för mycket på bekostnad av de med 

svagväxande.  

Vissa, främst Geranium, främjas av delning och omplantering med några års mellanrum, medan 

andra, som t.ex. Hosta, helst ska stå orörd. Delning av större ytor kräver dock en stor arbetsinsats 

och kan därför främst bli aktuellt om vitaliteten dalar i någon specifikt parti. Delning tas till när 

plantorna blir för glesa eller på annat sätt visar på dålig vitalitet. Vid delningen görs alltid även 

jordförbättring och omsorgsfull etableringsbevattning. 

Alla arter måste inte till varje pris finnas kvar övertid, Primula och Hepatica är inte oumbärliga, men 

är mycket trevliga om de fungerar. Skulle det visa sig svårt bör de bytas ut mot någon annan 

blommande marktäckare. 

 

13. Lökar och geofyter 

MÅLBESKRIVNING 

Lökarna är smycken som pryder gården i vår skrud innan perennerna 

riktigt har kommit igång och kan axla rollen. De ska stå i grupper 

uppdelade efter arterna  för största effekt. Vissa av dem vissnar ner efter 

blomning, vilket kan uppfattas som skräpigt, men som måste vara tillåtet. 

Andra geofyters blad försvinner mer obemärkt.  
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METOD 

Då blommorna vissnat helt och bladen har gulnat kan de vissna delarna tas bort. Det är viktigt att 

bevaka var de olika arterna trivs och inte trivs, och så nya frön eller sätta nya lökar på de ställen de är 

framgångsrika. Om det är mindre än 15 plantor per art i en grupp ska de kompletteras eller flyttas till 

mer gynnsamt läge och ersättas av annan art enligt listan som tros trivas bättre. Ramslöken kan bli 

invasiv och konkurera ut kringliggande arter och måste därmed hållas under uppsikt.  

Referensbild av snödroppar (Galanthus nivalis) 

Arter: 
Ramslök  Allium ursinum 
Knölsippa  Anemone apennina  
Balkansippa  Anemone blanda 
Vitsippa  Anemone nemorosa 
Hålnunneört  Corydalis cava 
Snödroppe  Galanthus nivalis 

14. Klätterväxter- slingrande 

MÅLBESKRIVNING 
Växterna ska klä in så stora delar av den östra väggen som möjligt med frodig grönska. Växter från 

takterrassen ska välla över murkanten ner på väggen och möta växterna från gatan på väggen.  

Pergolans tak ska täckas av grönska. Nättare klätterväxter klättrar på de grövre för att ta sig upp i 

pergolan.  

Arter: 
Aristolochia macrophylla - Pipranka 
Clematis alpina 'Plena' – Alpklematis vit 
Clematis vitalba  - Skogsklematis 
Lonicera henryi – Vintertry  
Lonicera periclymenum - Skogskaprifol  
Parthenocissus quinqefolia - Vildvin 

METOD 

Beskärning görs i så liten utsträckning som möjligt där klätterväxterna riskerar att ta över ej 

önskvärda ytor eller objekt. Döda grenar skärs bort.  

Uppbindning ska ske för att växterna ska nå upp och sitta kvar på pergolataket och på vajrar och så 

att de ej lägger sig i omkringliggande planteringsytor.  Uppbindning ska ske med nedbrytningsbart 

material och på ett sådant sätt att det inte skadar växten. 

15. Strandtak 

MÅLBESKRIVNING 

Målet med vegetationen är en blandad halv-öppen karaktär som för tankarna till en havsstrand eller 

strandäng. Arterna är blandade över hela ytan. Vegetationen kommer att sluta sig på de flesta ytorna 

men det kommer också finnas en del bara partier, kullar, stenröse och vedsamlingar blandat med 

vegetationen, vilket ger livsutrymme för fler olika organismer.  
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Det finns tre olika vegetationssammansättningar som planteras på olika tak. Det är det blå/lila taket 

det rosa taket och det vita taket. Respektive tak ska innehålla minst 2/3 av de arter som beskrivs i 

listorna nedan och det ska vara minst 10 stycken plantor per art. Ytornas karaktärsväxter, som är 

markerade med fet text i listorna, ska var bland dessa.  

Ytorna kommer fungera som en yta man tittar på. Man kan inte vistas på taket utom för underhåll av 

hus eller själva vegetationen.  

 

Strandtak med kullar, stenröse och vedsamlingar samt en stiliserad bäckfåra i grus. 

Arter på det blå/lila taket: 

 Antennaria dioica Kattfot 

Armeria maritima 'Arvi' Strandtrift 

Artemisia stelleriana 'Mori's Form' Sandmalört 

Campanula rotundifolia liten blåklocka 

Carex arenaria Sandstarr 

Cichorium intybus Cikoria 

Crambe maritima Strandkål 

Echium vulgare Blåeld 

Eryngium alpinum Martorn 

Festuca ovina Fårsvingel 

Galium verum Gulmåra 

Jasione montana Blåmunk 

Knautia arvensis Åkervädd 

Leymus arenarius Strandråg 

Potentilla anserina Gåsört 
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Pulsatilla vulgaris Backsippa 

Saxifraga granulata Mandelblomma 

Sedum album 'Coral carpet' vit fetknopp 

Silene uniflora Strandglim 

Thymus serpyllum Backtimjan 

Veronica spicata Axveronika 
 

Arter på det rosa taket: 

 Ammophila arenaria Sandrör 

Antennaria dioica Kattfot 

Armeria maritima Strandtrift 
Artemisia stelleriana 'Mori's 
Form' sandmalört 

Crambe maritima Strandkål 

Dianthus aremanrius sandnejlika 

Eryngium alpinum Martorn 

Festuca ovina fårsvingel 

Leymus arenarius Strandråg 

Malva moschata myskmalva 

Saxifraga granulata mandelblomma 

Sedum album 'Coral carpet' Vit fetknopp 

Silene uniflora strandglim 

Silene viscaria tjärblomster 

Thymus serpyllum backtimjan 
 

Arter på det vita taket: 

 Ammophila arenaria Sandrör 

Armeria maritima 'Arvi' strandtrift 
Artemisia stelleriana 'Mori's 
Form' sandmalört 

Carex arenaria Sandstarr 

Cichorium intybus Cikoria 

Crambe maritima Strandkål 

Dianthus aremanrius sandnejlika 

Eryngium alpinum Martorn 

Festuca ovina fårsvingel 

Leymus arenarius Strandråg 

Malva moschata myskmalva 

Saxifraga granulata mandelblomma 

Sedum album 'Coral carpet' Vit fetknopp 

Silene uniflora strandglim 

Thymus serpyllum backtimjan 
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METOD 

En första kontroll kan göras ett par månader efter etableringen för att se att fåglar inte har dragit upp 

en stor del av växtmaterialet och för att se om något utgånget behöver kompletteras.  

Lågväxande arter som inte återfinns bland de pluggplanterade arterna eller i fröblandningen, som 

t.ex. gråfibbla, rödfibbla eller kämpar, accepteras om dess karaktär stämmer överrens med övriga 

planteringen om de inte tar över på de andra arternas bekostnad eller om dess rotsystem inte 

riskerar att förstöra underliggande takkonstruktion. Man bör istället fokusera sin energi på att ta bort 

arter som kan bli besvärliga som t.ex. olika viden (Salix sp.), jordklöver eller kråkvicker. Alla träd- och 

buskplantor tas bort omedelbart.  

Vegetationen på kullarna, där jordvolymen är större, behöver ägnas mer uppmärksamhet vid 

besiktningar så att oönskade arter inte får fäste.  

Ogräsrensning under första växtsäsongen ska ske en gång i månaden under tillväxtperioden. Sedan 

bestäms skötselintensiteten beroende på vegetationens utveckling efter den regelbundna synen. 

Bevattning ska ske under etableringstiden samt vid extrema torrperioder. 

16. Stiliserad bäckfåra av grus 

MÅLBESKRIVNING 

Den stiliserade bäckfåran ska upplevas som en öppen grusrämsa mellan vegetationsytorna. Den är 

gjord av naturrunt tvättat stenmaterial. Materialet är tänkt att bryta av från den kringliggande 

vegetationen. Lågväxande arter och fetblad kan tillåtas invadera stenmaterialet över tid. 

METOD 
Skötsel av stenremsorna ska inriktas på etablerade vedartade växter och högväxande arter. Vedartat 

material måste tas bort om det är längre än 30 cm. Örtartade växter tas bort om de stör tanken med 

en öppen grusremsa. Ogräs avlägsnas mekaniskt inklusive rötter. 

17.Bamburör 

MÅLBESKRIVNING 

Detta element syftar till att skapa boplatser till vilda bin eftersom dessa organismer har det svårt 

både i urbana och mer rurala områden. Rörsamlingarna förlorar sin funktion när rören är helt 

nedbrutna.  

METOD 

Bamburörsamlingarna bör kontrolleras vartannat år att se att de inte har brutits ner eller på något 

försvunnit från taket. Helt kollapsade rör byts mot nya.  
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18. Störar för växtskydd och klätterstöd 

MÅLBESKRIVNING 

Under etableringstiden, uppskattningsvis ca 5år, skyddas vegetationen av obarkade störar 

monterade som ett högt staket. Störarna är obarkade för att bidra till den biologiska mångfalden 

genom en livsmiljö för barklevande insekter. Klätterväxter leds upp dels i staketet och dels i 

växtligheten i övrigt och bidrar även de till vind och väderskydd. 

METOD 

Störarna kring planteringsytorna tas bort då de fyllt sin funktion och växtligheten bedöms klara av 

lek, tidigast efter fem år (november 2018). Om störarna går sönder eller försvinner tidigare ska de 

repareras eller ersättas . De störar som klätterväxterna etableras på får fortsatt stå kvar eller ersättas 

efter fem år. 

19. Ogräsbekämpning 

MÅLBESKRIVNING 

Ogräs/ ej önskvärda växter ska avlägsnas innan de hotar att konkurera ut tänkta arter eller innan de 

förstör helhets utseendet av planteringen.  

METOD 

Ogräs avlägsnas mekaniskt inklusive rötter. Marktäckning ska återställas efter ogräsrensning.  

20.Vattning av planteringsyta 

MÅLBESKRIVNING 

Vattning ska ske så att vegetationen utvecklas normalt. Under torrperioder ska vattning ske innan 

växterna visar tecken på uttorkning. Vid avslutad vattning ska jorden vara fuktig i växtens rotzon. 

METOD 

Droppslangar i planteringsytorna.  

eller   

Med fin stråle som inte skadar vegetationen och med sådan mängd att jorden inte spolas bort.  

21.Bortforsling av dagvatten 

MÅLBESKRIVNING 

Brunnar, rännor ska fungera så att vatten inte blir stående.  

METOD 

Rensa och spola dagvattenbrunnar. Rensa hängrännor och stuprör från löv och annat skräp.  
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22. Regelbunden städning 

MÅLBESKRIVNING 

Området ska upplevas som skräpfritt. Papperskorgar ska inte vara överfulla. Viktigt att skräp som 

samlas i grönytor tas bort så att dessa inte uppfattas som skräpiga utan som naturlika.  

I lekmiljöer och miljöer tillgängliga för hundar är det av största vikt att skräp man kan skada sig på, så 

som glas och metall, avlägsnas så fort som möjligt. 

METOD 

Papperskorgar ska tömmas innan det blir fulla. Syn görs X gånger/vecka. Löst skräp plockas upp 

regelbundet.  

23. Bevattning 

MÅLBESKRIVNING 

Vattning ska ske så att vegetationen utvecklas normalt. Under torrperioder ska vattning ske innan 

växterna visar tecken på uttorkning. Vid avslutad vattning ska jorden vara fuktig i växtens rot zon. 

METOD 

Droppslangar i planteringsytorna.  

eller   

Med fin stråle som inte skadar vegetationen och med sådan mängd att jorden inte spolas bort.  

0. xxxxxxx 

MÅLBESKRIVNING 

Gärna bilder som illustrerar målbilden, likare, karaktärsväxter, ogräsnyckel. Lägg in exempel på dessa. 

METOD 

Ange beskrivning av utseende då åtgärd ska utföras istället för tidsintervall. 

0. Fjärilsängen - värdväxter för fjärilslarver 

 

0. Solitärträd 
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0. Planteringsyta Ruderatkaraktär 

0. Planteringsyta Kalkgyn0. Våtmark 

0.  Damm 

0. Genomsläpplig yta, grus, armerat gräs, armerat grus 

0. Snöröjning och halkbekämpning. 

0. Kontroll av avrinning från takrännor samt brunnar på tak och i mark. 
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UPPFÖLJNING OCH REVIDERING 

Uppföljning 

Regelbunden Syn  

Fyra gånger om året sker syn av utemiljön av en på området kunnig person för att ta ställning till hur 

skötseln den närmaste perioden ska bedrivas för att uppnå de ställda målen.  

Utförs av: På området kunnig person hos skötselentreprenören. 

Vinter (exempel Skåne, Februari): Finns träd som utgör skaderisk? Beskärningsbehov vår? Behöver 

stora vinterståndare klippas ner? 

Vår (exempel Skåne, Maj): Behov av ogräs bekämpning? Behövs uppbindning och stöd för 

klätterväxter? 

Sommar (exempel Skåne, Juli): Behov av ogräs bekämpning? Beskärningsbehov i JAS? Näringsbrist? 

Behövs uppbindning och stöd för klätterväxter? 

Höst: (exempel Skåne, Oktober):  Finns träd som utgör skaderisk?, Kontroll av rännor och 

dagvattensystem. 

Gemensam syn 

Gemensam syn ska ske vart x år för att se hur anläggningen utvecklas och ta ställning till vilka större 

åtgärder som behövs för att målbilden beskriven i denna skötselplan ska uppnås på så kort tid som 

möjligt, om anläggningen behöver kompletteras eller om skötselplanen ska revideras. 

Medverkande: tex beställare, entreprenör och eventuellt expert. 

Revidering 

Revidering av skötselplanen skall göras då förutsättningarna ändrats så att någon av 

målbeskrivningarna inte längre gäller.  
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BILAGOR  
(Exempel på bilagor som kan vara till hjälp för förståelse av projektet och uppskattning av 
arbetsinsatsen. ) 

Bilaga 1: Plan över läge för skötselprodukter. 

Bilaga 2: Plan över delområden. Vid behov. 

Bilaga 3: Planteringsplan och växtlista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  



Helsingborgs stad
helsingborg.se

Vertikal trädgård
Pumphuset på Sundstorget

Estetisk och biologisk mångfald

Vertikal trädgård på Pumphuset

För mer information om den vertikala trädgården: helsingborg.se/vertikaltradgard

Vertikal trädgård i genomskärning

betongvägg

luftspalt

Fuktspärr/
monteringsskiva

bevattningsslang

Kassett
med växtsubstrat

Perenner

 1 luzula sylvatica storfryle
  saxifraga x urbium Porslinsbräcka

 2 geranium macrorrhizum ’Bevan’s Variety’ Flocknäva
  Hosta fortunei ’Aureomarginata’ Funkia
  lamium maculatum ’Anne Greenaway’ rosenplister
 
 3 Carex morrowii ’Ice Dance’ Japansk starr

 4 Heuchera micrantha ’Palace Purple’ småblommig alunrot
  ajuga reptans ’Braunherz’ rödbladig revsuga
  Hemerocallis lilioasphodelus gul daglilja

 5 euonymus fortunei ’Emerald’n Gold’ Klätterbenved 

 6 Vinca minor Vintergröna
  Fragaria vesca smultron
 
 7 bergenia cordifolia ’Vinterglöd’ bergenia
  Polypodium vulgare stensöta

 8 Pachysandra terminalis skuggröna
  Helleborus foetidus grenig julros 

Växtlista

 9 asarum europaeum Hasselört
  dryopteris affinis ’Cristata’ raggträjon
  Fragaria vesca smultron 

 10 epimedium x perralchicum ’Frohnleiten’ taggig sockblomma
  omphalodes verna ormöga
  alchemilla mollis Jättedaggkåpa

Bevattningssystem
ett automatiserat bevattningssystem är placerat i pumphuset  
och är kopplat till en dricksvattenledning (A). en backventil 
samt en bryttank (B) förhindrar vatten att leta sig tillbaka till 
dricks vattennätet. Från bryttanken blandas sedan vattnet via 
en doserare (C) med en flytande näringslösning (D), en teknik 
kallad hydroponik, innan den pumpas vidare med cirka 4 bars 
tryck i bevattningsledningarnas tre separata slingor (S1/S2/S3) 
med individuellt styrda flödesventiler (V1/V2/V3) eftersom de 
övre delarna av väggens mineralulls moduler (E) behöver mer 
vatten än de lägre. näringslösningsdosering sker efter säsong.
  i väggen finns en termostat och fuktighetsindikator (F)  
som via en elektrisk styrenhet (G) avgör mängden vatten som 
pumpas ut i anläggningen. när temperaturen närmar sig 0°C 
blåser en luftkompressor (H) bort vattnet från bevattnings-
ledningarna. På så sätt undviks issprängning av slangar och 
kopplingar. Vattenåtgången över året kommer att studeras.
 anläggningen står via en 3g-sändare och internet ( I ) i för-
bindelse med operatör på drift-/kontrollcenter (J). om någon 
del av bevattningssystemet fallerar skickas en varningssignal 
ut och personal kan åtgärda problemet.

Bryttank Luftkompressor

Näringslösning

3G-sändare Driftsoperatör

Elektrisk 
styrenhet

Dricks-
vatten

B

G

J

D

H

S3

S2

S1

A

E

V1

V2

V3

I

C

F

del av väggen den 10 oktober 2013. Förenklad beskrivning av den vertikala trädgårdens bevattningssystem.

bevattningssystemet består av tre individuellt styrda bevattningsslingor, en för den övre delen av väggen och en slinga på vardera sida om dörren.
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stadsbyggnadsFörValtningen
Järnvägsgatan 22 · Postadress se-251 89  Helsingborg

telefon 042-10 50 00

helsingborg.se

Vertikal trädgård på Pumphuset

En unik trädgård
Helsingborgs stad har byggt en av sveriges första offentliga  
vertikala trädgårdar utomhus. Med sina 32 kadratmeter  
sveper den runt ett pumphus beläget på sundstorget och 
tangerar ett viktigt gångstråk mellan dunkers Kulturhus  
och gågatorna i centrum. 

i Helsingborg finns ambitioner och intresse av nya lösningar 
för att tackla klimatförändringen. det pågår ett kontinuerligt  
arbete med att hitta nya sätt att få in gröna inslag i takt med  
stadens urbanisering. den vertikala trädgården är ett estetiskt 
inslag som, till skillnad från gröna tak, syns tydligt i stads-
miljön. 

alltsedan de hängande trädgårdarna i babylon har idén om 
att klä väggar i gröna växter existerat och nu kan vi med hjälp 
av modern teknik också göra det i sverige. Väggen är upp-
byggd av moduler som monterats på reglar på den befintliga 
betongfasaden. Varje modul har en vattentät baksida som 
skyddar väggen. 

Precis som i många rabatter är väggen fylld av perenner,  
gräs och ormbunkar. genom en teknik som kallas hydro ponik 
– där växterna inte är planterade i jord utan i mineralull och  
får sin näring löst i vatten – kan man idag vända upp den  
horisontella rabatten och sätta den på en vertikal vägg.  
På så sätt ökar den visuella upplevelsen av växterna.  
grönskan blir mer påtaglig och lustfylld.

Ökar den biologiska mångfalden
drygt 20 arter finns i väggen varav huvuddelen är vintergröna. 
Här finns bland annat klätterbenved, bergenia och japanskt 
starr, men även svenska vilda arter som smultron och sten-
söta. de olika arterna lockar till sig både fåglar och insekter 
och bidrar till att utveckla den biologiska mångfalden i sunds-
torgets närområde.

Kunskap och förståelse 
den gröna väggen påverkar klimatet genom att ta upp värme 
på sommaren och återfukta luften. På så sätt kan den vara ett 
verktyg att balansera den allt tätare staden.

idag är kunskapen om vertikala trädgårdar i sverige låg.  
sveriges lantbruksuniversitet kommer därför samla in data 
från anläggningen och utveckla forskningen. 

Helsingborgs stad är nyfiken och vill gå i bräschen för ny  
grön teknik och samtidigt bidra med ett nationellt kunskaps-
lyft. den vertikala trädgården är förhoppningsvis ett startskott  
på en utveckling där fler aktörer vågar och kan bygga nya 
gröna väggar.

Drift
i driftavtalet ingår att besöka väggen en gång per vecka under 
växtsäsong. då ses växternas status över, rensas och putsas 
samt teknik, näringslösning och vattentillgång kontrolleras. 
Under vintermånaderna är besöksfrekvensen lägre och 
det tar nog några år att avgöra hur vinterklimatet påverkar 
växterna. till våren ansas och klipps väggen och får en större 
översyn för att se vad som behöver bytas och kompletteras.

Helsingborg är skapande, gemenskap, initiativ och engage mang. 

FAKtA Vertikal trädgård på Pumphuset
StorlEK bredd: 15 meter, höjd: 3 meter 
PlAntErAD ArEA cirka 32 kvadratmeter
AntAl ArtEr 21 stycken
AntAl PlAntor cirka 3 800 stycken
HuVuDEntrEPrEnÖr ambius ab
unDErlEVErAntÖr greenworks, sempergreen
ByGGår augusti 2013
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När vi förtätar staden är det viktigt att grönskan 
inte försvinner. Väggen är ett bra instrument 
på den vägen. / ole andersson, stadsträdgårdsmästare.” ”Det blir mer inbjudande  

och det livar upp  … 
/ Vanessa nordqvist, invånare.

Här finns möjligheter för dig som vill utveckla och utvecklas. Här växer både människor och företag. Helsingborg  –  staden för dig som vill något!

Varför är den här? Hur funkar 
den? Vad växer på den?  
Filmen om den vertikala 
trädgården vid sundstorget  
i Helsingborg ger dig svar på 
det och lite till. På knappt fyra 
minuter: helsingborg.se/ 
vertikaltradgard
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Vad är BiodiverCity?
I denna publikation har vi sammanställt beskrivningar och information om 
de case som tagits fram inom ramen för BiodiverCity. Vi hoppas inspirera 
till nya innovativa och gröna lösningar i stadsrummet.

Mer information och rapporter med utförligare beskrivningar av 
varje case hittar du på www.malmo.se/biodivercity

Grön innovation i det urbana rummet
Grönska utgör en viktig del av städers attraktivitet och därmed ekonomiska 
förutsättningar. Ekosystemtjänster som dagvattenhantering, klimatanpassning 
och förbättrad folkhälsa är viktiga komponenter i stadens långsiktiga hållbar-
het. BiodiverCity arbetar för att utforma och testa nya sätt att öka stadens 
biologiska mångfald, förbättra förutsättningarna för urbana ekosystemtjänster 
och utnyttja stadens grönska i ett aktivt hälsoarbete. Detta har skett genom 
nya och innovativa sätt att utforma grönska i sex olika produktgrupper:
•  Gröna tak
•  Gröna fasader och väggar
•  Mobila växtsystem
•  Urbana biotoper
•  Tredimensionell grönska
•  Träd i gator

Arbetet inom BiodiverCity sker i en bred konstellation med representanter 
från kommun, region, universitet, forskningsinstitut, bostads- och fastighets-
bolag, konsulter, tillverkare och entreprenörer. 
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GRÖNA TAK
1. Äng, Ystadvägen 56, Gröna tak-institutet.
2. Biodiversitetstak, Augustenborgstorget, Gröna 
tak-institutet.
3. Dagvatten, Klostergränd, Hauschild+Siegel.
4. Havsstrand, Fregattgatan, MKB.
5. Grönt tak, Bomgatan 11, Diligentia.
6. Kalkbiotop, Hyllie, Skanska.
7. Ruderattak, Klippergatan, ByggVesta.
8. Innovationsupphandling, Södervärnskolan, 
Malmö stad.

URBANA BIOTOPER
4. Skogsbiotop på bostadsgård, Fregattgatan, 
MKB.
6. Kalkbiotop på bostadsgård, Hyllie, Skanska.
9. Skogsbiotop, Västra kanten av Varvsparken, 
Malmö stad.
10. Biotoper på förskolegård, Tornkammaregatan 
2, Malmö stad.
11. Biotop på äldreboende, Amiralsgatan 82, 
Malmö stad.

GRÖNA FASADER
5. Grön fasad, Norr om ICA Maxi, Diligentia.
12 Ätbar växtvägg, Jespersgatan 2A, Odla i stan.
13. Grön vägg, Varvsstaden, Peab och SLU Alnarp.
14. Gröna balkonger, Lilla Varvsgatan, Briggen.

MOBILA VÄXTSYSTEM
3.Terrassträdgård, Klostergränd, Hauschil-
d+Siegel.
10. Kärl för odling och biotoper Tornkammarega-
tan 2, Malmö stad.
11. Mobilt växtsystem på äldreboende,  
Amiralsgatan 82, Malmö stad.
15. Trädkärl/plantskola på förskola, Hammars 
park, Malmö stad.

TRÄD I GATA
16. Olika trädslag och anläggningsmetoder, Norra 
Hamnen, Malmö stad.

TREDIMENSIONELL GRÖNSKA
3. Fasad, Klostergränd, Hauschild+Siegel.
4. Gröna cykelskjul, Fregattgatan, MKB.
17. Gatuplantering, Nordenskiöldsgatan framför 
kv Orkanen, Malmö stad.

Casekarta, Malmö stad, augusti 2014
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Gröna tak 

Grönt tak på Klippern

Fastighetsbolaget ByggVesta har anlagt ett grönt tak på sitt flerbostads-
hus Klippern i Västra hamnen. 

Hur kompenserar man ekologiskt för det lokala fotavtryck ett nytt hus utgör på 
en tomt i ett före detta hamnområde? Jo, genom att flytta upp de växter som ofta 
etablerar sig på övergivna tomter och längs väggrenar – på taket! På ByggVes-
tas biotoptak varvas klassikt sedumtak med ruderatväxter som blåeld, färgkulla 
och backtimjan, planterade och sådda på ängskullar. Kullarna är placerade så att 
byggnadskonstruktionen ska tåla den extra belastningen som den tjockare 
substratjorden utgör. 
 
Målet har varit att återskapa en biotop som kan antas ha funnits på platsen innan 
huset byggdes och samtidigt tillföra ett estetiskt värde. 

De gröna takens olika substrat och växter väljs för att gynna den biologiska mångfalden. Inga moss-sedumattor, men rika bioto-
per med plats för både växter och djur.

Foto: Lisa Berglind, Byggvesta, Klippern Västra Hamnen

Serviceförvaltningen testar innovation

Serviceförvaltningen i Malmö stad genomför en innovationsupphandling 
av ett grönt tak, som ska appliceras på Södervärnskolan. 

Idag används ofta sedummattor med ett begränsat antal arter på redan befintliga 
tak eftersom begräsningarna är stora, inte minst vad gäller hur stor extrabelast-
ning som taken klarar av. Syftet med innovationsupphandlingen är att få fram 
nya lösningar som både ska öka den biologiska mångfalden i urbana miljöer och 
samtidigt fungera på befintliga tak.

Foto: Lisa Berglind, Byggvesta. Klippern, Västra Hamnen
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Gröna tak 
Ny typ av takgrönska med Gröna Tak Institutet

Ängstak och biodiversitetstak med fungerande ekosystem hos Gröna 
Tak Institutet.

Gröna Tak Institutet har anlagt tre typer av gröna tak. Två av taken är anlagda 
på Augustenborgs botaniska takträdgård, varav det ena syftar till att skapa ett tak 
med torrängskaraktär, utan gräsdominans. Taket med torrängskaraktär är även 
väldigt lätt sett till vikt per kvadratmeter då råghalm har använts som fukthål-
lande lager. Det andra taket på takträdgården är anlagt med syfte att skapa en 
kalkrik miljö, likt den som återfinns vid Limhamns kalkbrott. Under hösten 2013 
samlades därför frön in från bland annat kalkbrottet för att sedan sås in på taket. 
De två gröna taken anlades 2012 respektive 2014.

Det tredje taket är ett biodiversitetstak som är anlagt i Ekostaden Augustenborg. 
Syftet var att skapa ett tak med ett fungerande ekosystem med mycket hög bio-
logisk mångfald. Dessutom var målet att öka möjligheten för sällsynta arter, både 
växter och djur, att få tillgång till en skyddad miljö på stadens tak. Som vatten-
hållande lager valdes hampa, som är mycket lätt och därtill ger ett vattenhållande 
lager med tillgängligt vatten för växterna. Taket har även försetts med bäck-
liknande fåror av natursten, små kullar samt sten, stockar och hela tegelstenar 
för att ytterligare öka antalet mikrohabitat med inspiration av biodiversitetstak i 
bland annat London. 

Foto: Jonathan Malmberg, Scandinavian Green Roof  Institute
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Gröna tak 

Gröna tak på kontorshusen Klipporna

Skanska planerar att anlägga tre gröna tak på sina kontorshus Klipporna i 
Hyllie.

Skanska planerar att anlägga sedumtak på projektets alla tre tak. För att ytterligare 
öka den biologiska mångfalden kommer sedumtaken att vara av olika tjocklekar, 
då en tjockare växtbädd kan bistå med flera växtarter. Tanken är även att placera 
bikupor uppe på taken. Det som gör projektet speciellt är också att taken kommer 
att vara formade som klippor, med branta lutningar och skarpa vinklar. Utmaning-
en blir att hitta sedumtak och planteringar som klarar av dessa förhållanden

Bild: Skanska, Klipporna, Hyllie

Gröna vyer i Masthusen

Fastighetsbolaget Diligentia AB kommer att uppföra ett äldreboende i 
området Masthusen i Västra hamnen. I samband med detta förses bygg-
naden med ett grönt tak. 

Området Masthusen certifierades under våren 2014 enligt det internationella 
certifieringssystemet för hållbara stadsdelar Breeam Communities. Bland annat 
ställer Breeam Communities krav på urban grönska och i täta miljöer utgör tak 
en lämplig yta för växtlighet. Tanken är även att skapa bon för vila och häck-
ning för fåglar och fladdermöss. Det kommer också finnas möjlighet för de 
äldre som bor i fastigheten att gå ut på takterassen och ta del av det som växer. 
Ett annat krav som Breeam Communities ställer rör dagvattenhantering. Ge-
nom att skapa ett grönt tak tas dagvattnet om hand och dessutom motverkas 
översvämningar i området.  

Grönt tak på kvarteret Koggen 

MKB planerar att anlägga gröna tak på kvarteret Koggen i Västra 
hamnen, Malmö.

Då byggnaderna befinner sig nära havet kommer strandsängsväxter i oli-
ka färger att planteras. Syftet är att utveckla fler alternativ till de allt vanli-
gare sedumtaken. Tanken är att utnyttja de platta otillgängliga taken till något 
som både gynnar Malmös biodiversitet samt tillför ett förhöjt estetiskt värde.

Foto: Diligentia AB, Masthusen
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Gröna tak
Gröna tak på förråd och bostadshus 

Hauschild+Siegel har skapat gröna tak i Västra hamnen.

Syftet är att skapa takbiotoper med så stor mångfald som förutsättningarna 
ger möjlighet till. Taket ska bidra till dagvattenhantering, biologisk mångfald, 
urbant mikroklimat, naturupplevelse i urban miljö. För att skapa den mångfald 
som önskas varieras växtbäddens tjocklek vilket ger en naturlig variation i bio-
topen och förutsättningar för en hög diversitet. Pluggplantor av örter planteras 
tillsammans med platssådda sedum¬sticklingar och ängsfröer. För att få ett rikt 
innehåll första växtsäsongen sås även blomsteråkerfrön in. Boplatser för bin 
och andra insekter skapas genom områden med bar sand och stockar placeras 
på taken.
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Gröna fasader och väggar

Augustenborgstorget får grön vägg

En grön vägg har satts upp vid Augustenborgs torg i Malmö av Bara 
Mineraler, MKB och SLU.

Väggen har byggts upp av containrar i lättmetall och består av vinklade plante-
ringslådor som sitter fästa på skenor. Fasaden skyddas av en fuktspärr. Väggen 
har satts upp för att smycka torgmiljön och för att testa en ny typ av konstruk-
tion i skandinaviskt klimat. Växterna studeras i en realistisk situation och där 
kommersiell skötsel används. Bevattningen studeras också och en metod för 
vinterbevattning testas. Substratet har tagit fram särskilt för gröna väggar och 
innehåller bland annat pimpsten och torv.

Grön vägg i Varvsstaden

SLU har tillsammans med Malmö högskola och Peab undersökt hur två 
olika typer av gröna väggar fungerar i skandinaviskt klimat.

Målet har varit att se om det är möjligt att ha vegetation på väggar utomhus i 
svenskt klimat. Man har även undersökt påverkan av en vegetation på fasaden, 
på dess fuktinnehåll och på energibalansen över väggen. För att verkligen testa 
gränserna för växterna och systemen valde man att sätta upp väggarna på en 
fasad mot söder, det väderstreck med störst variationer i det lokala klimatet.

Växterna är en blandning av vintergröna arter, blommande växter, gräs och 
halvgräs, ätliga växter och buskar. Väggarna har bestått av två olika substrat, 
ett vattenhållande substrat, och ett mer jordliknande substrat. Bevattningen 
har skett via droppbevattningsslangar från toppen av konstruktionerna och har 
skötts automatiskt och anpassats till säsongen. 

I BiodiverCity har vi testat nya metoder för att göra stadens fa-
sader grönare. Det kan vara nya stöd för klätterväxter, parklik-
nande balkonger eller gröna system som monteras upp på 
väggen.
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Vajersystem med klängväxter i Västra hamnen  

Hauschild+Siegel skapar en grön utomhusmiljö med hjälp av gröna fasa-
der präglade av mångfald.

Den gröna fasaden är placerad på ett bostadsprojekt i Västra hamnen och upp-
satt i riktning mot gatan. I anslutning till byggnadens fönster- och dörrkarmar 
har vajersystemet Gröna vajern satts upp av leverantören Vegtech. Vajersystemets 
nyskapande lösning gör det möjligt för klängväxter att etablera sig och växa längst 
med fasaden. Därmed bidrar systemet till att öka den biologiska mångfalden och 
skapar en grön utomhusmiljö. 

Grön vägg i Masthusen

Diligentia AB har uppfört en kommersiell byggnad, Masttorget 6, i om-
rådet Masthusen i Västra Hamnen. Fastigheten stod klar 2013 och har 
försetts med en grön vägg på sin södra fasad. 

Området Masthusen certifierades under våren 2014 enligt det internationella 
certifieringssystemet för hållbara stadsdelar Breeam Communities, vilket innebär 
att ett flertal olika krav måste uppfyllas, däribland krav på urban grönska.  Syftet 
med biotopen är dels ett förhöjt estetiskt värde samt att väggen kommer att ha 
en avkylande effekt. 

Gröna väggar och balkonger 
på Kosterbåten

Fastighets AB Briggen har tagit fram ett 
koncept för gröna fasader för sitt projekt 
”Kosterbåten”, en del av Malmö stads 
stadsbyggnadsprojekt inom Kappseglare-
nområdet i Västra hamnen. 

Kontorsbyggnaden kommer att täckas med 
fasadgrönska som ska växa på och mellan bal-
kongerna. Planen är även att träd ska planteras 
på balkongerna för att förstärka den frodiga 
grönskan. All växtlighet ska uteslutande be-
vattnas med regnvatten som samlas upp från 
taken och sedan leds ner till ett synligt dagvat-
tenmagasin som ska löpa utmed husets södra 
sida. Syftet med projektet är att öka den biolo-
giska mångfalden i urban miljö samt att skapa 
en attraktiv arbetsplats. 

Gröna fasader och väggar

Foto: Markus Blomqvist, Diligentia AB, Masthusen
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Den gröna och ätbara väggen
Ätbar växtvägg i Seved

Odlingsnätverket Seved och Odla i stan har på uppdrag av Serviceförvalt-
ningen upprättat en grön vägg full av ätbara växter. 

Den gröna växtväggen har tagits fram gemensamt med boende och blivit en 
gemenskapssymbol i området. Här kan man njuta av bland annat tomat, basi-
lika och smultron på sommaren, och olika sorters kål på vintern. Målet är att 
växtväggen ska vara ätbar året runt. Under november 2013 byttes ungefär en 
tredjedel av väggens 795 plantor ut till grönkål, som är både vintertålig och ät-
bar. Grundtanken med projektet var att utvidga begreppet community gardens 
till att även inkludera den här typen av vertikal gemensamhetsodling där boende 
i området gemensamt sköter om de lägsta kvadratmeterna av växtväggen. De 
övre delarna av väggen sköter förtaget Odla i stan om. Växtväggen i Seved är 
den första ätbara väggen i Sverige och skapades för att värna om både sociala 
och gröna värden.

Foto: Linnea Wettermark, Odlaistan/Odlingsnätverket Seved
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Mobila växtsystem

Mobila växtsystem skapar nya möjligheter för 
lärande och pedagogiska aktiviteter 

På förskolan Bäckens utomhusmiljö i Tygelsjö har Serviceförvaltningen 
arbetat med mobila växtsystem för att anlägga nyskapande miljöer av oli-
ka karaktär. 

Förskolan Bäcken i Tygelsjö har en stor gård som sträcker sig över cirka 6 000 
m². Tomten saknar större träd och är utsatt för mycket blåst och sol. Det över-
gripande syftet är att främja lärande och utomhuspedagogiska aktiviteter för 
barn genom att bygga biotoper för biodiversitet och skapa möjligheter till att 
utveckla lärmiljön efter behov. 

En av biotoperna som byggts gynnar fåglar, en annan fjärilar. Barnen har varit 
delaktiga i planteringen av växter och alla avdelningar har fått fjärilslarver som de 
fött upp och sedan släppt ut i fjärilsbiotopen. De mobila biotoperna förväntas 
ha en livslängd på fem år. Även lådor innehållande sol- och vindtåliga växter, en 
strandbiotop, har ställts ut i form av ett uteklassrum och för att förhöja strand-
känslan utgörs golvet av ett trädäck och sand.  

Fjärilsängen
Fjärilar behöver både värdväxter där de utvecklas från ägg till fjäril och nek-
targivande växter för föda. Värdväxter och nektargivande växter planterades i 
april-maj 2014 i kärl av dels träfibercement och dels av lärkträ. Träfibercementen 
kan målas av avdelningarna på förskolan, till exempel med griffelfärg eller annan 
färg. Lådornas höjd anpassas så att barnen skall kunna vara med i planterings- 
och skötselarbetet. I några av lådorna placeras små öppna vattenmagasin med 
tillgängligt vatten för insekter, fjärilar och växter.

BiodiverCity undersöker flyttbara enheter som gör användningen av grönska mer flexibel. Enheterna kan bland annat användas 
för att försköna ett område som väntar på att bli bebyggt, eller för att odla växter ovanpå en asfaltsyta.

Lådorna har växtstöd av böjt stålrör med mjukt nät emellan. Nätet är finmaskigt 
och fungerar både som solskydd för barnen och klätterstöd för växter.

Strandängen
Även strandängen utgörs av planteringar i lådor av samma utförande som i fjäril-
sängen, materialmässigt och med växtstöd för klätterväxter på några av lådorna. 
Växtvalet har gjorts med särskild tanke på soligt, blåsigt, torrt och utsatt läge. 
Lådorna ställs i formen av ett uteklassrum och golvet består av ett trädäck med 
en sandyta intill för att ge strandkänsla.  
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Mobil plantskola och flyttbar grönska
Serviceförvaltningen i Malmö stad möjliggör mobil grönska

Malmö stad har de senaste åren haft en kraftig befolkningsökning med brist på 
förskoleplatser som följd. Stadsfastigheter har därför både kompletterat befintli-
ga förskolor med paviljonger samt satt upp förskolepaviljonger på nya tomter. I 
flera fall har all utemiljö varit tillfällig. Detta har resulterat i tillfälliga växtlösning-
ar för att öka grönytan på tomten. När förskolan sedan avetablerats har man vid 
flera tillfällen fått kasta både kruka och växt. Tanken med en mobil plantering är 
att konstruera en kruka som både är flyttbar och som går att öppna enkelt. På så 
sätt kan man få ut växten på ett smidigt sätt utan att skada växten och dess rötter. 
Växten kan därmed flytta med till den permanenta förskolan och planteras i jord 
på en befintlig plats – något som även blir en fin läromöjlighet för eleverna.

Mobila växtsystem

Mobila växtsystem bidrar till dagvattenhantering
Genom att använda mobila växtsystem har Hauschild-Siegel lyckats för-
bättra omhändertagandet av dagvatten i Västra hamnen. 

Projektets fokus har varit att ta hand om den största delen av dagvattnet  på fastig-
hetens tomt genom bland annat ett mobilt växtsystem. Ett flertal kärl har därmed 
placerats ut på dels takterassen och på entrébalkongen. Alla växtkärl bevattnas med 
dagvatten och bidrar till att skapa mångfaldig och en grön miljö i bostadsområdet. 

Mobila växtsystem i form av mosskassetter 
Mossa på husfasad för att öka den biologiska mångfalden.
 
Kassetter i rostfri metall har fästs i stålkonstruktioner som monterats i husfasa-
den. I kassetterna finns olika varianter av fyllningar, på vilka varierande arter av 
mossa växer. Mellan stålkonstruktionerna finns stålvajrar där klätterväxter sling-
ar sig. För att ge mossan bäst förutsättningar kommer ett bevattningssystem att 
dras fram. Mossa har till syfte att öka den biologiska mångfalden och skapa en 
tilltalande grön miljö. Fasaden finns på norra sidan av Kirsebergs Ishall. 

Serviceförvaltningen utvecklar koncept för 
Leasingträdgård 
I syfte att underlätta skapandet av gröna boendemiljöer har Serviceförvalt-
ningen i Malmö har arbetat fram ett koncept för Leasingträdgård. 

Det framarbetade konceptet är ett mobilt växtsystem bestående av lådor, 
kärl och krukor som tillsammans skapar en grönare miljö. Syftet med pro-
jektet är att skapa möjligheter för Malmö stads boendemiljöer att helt, el-
ler delvis, kunna hyra in en trädgårdsmiljö till sin fastighet. Helt enkelt ett 
smidigt sätt att införa grönska i annars många gånger kala boendemiljöer. 

Foto: Peter Adamsson, Malmö stad
Foto: Eva Rosengren, Malmö stad
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Urbana biotoper

Kvarteret Koggen förses med urban skogsbiotop

MKB planerar att skapa en skogsbiotop på Kvarteret Koggens innergård 
i Västra Hamnen.  

Koggens innergård är trång och ligger nästan uteslutande i skugga. För att upp-
rätthålla en hög grönytefaktor samtidigt som kunderna skall få en innergård som 
de är stolta över, planerar MKB att skapa en skogbiotop där både vuxna och 
barn skall trivas året runt. Syftet är samtidigt att den skuggtåliga innergården 
skall skapa en långsiktigt hållbar biotop som gynnar den biologiska mångfalden.

Miniskog i varsparken 

Malmö stads Gatukontor har anlagt en urban biotop i Varvsparken i Väs-
tra hamnen.

Utmaningen består i att ta fram en skogslik biotop som ska ge en känsla av att 
ha vuxit fram under en längre tid. Tanken är att på naturens villkor med tiden 
skapa en miniskog med många olika arter som interagerar med varandra. Karak-
tären ska vara svensk natur med en twist, detta i form av stort artantal och viss 
”förstärkning” av utländska och mer hortikulturella växter. Den urbana bioto-
pen kommer att öka områdets biologiska mångfald, utgöra ett inre vilorum för 
besökare samt fungera som en grön och lummig lunga i Västra Hamnen.

Urbana biotoper innebär gröna ytor som bildar en lättskött och vacker enhet. Växterna har en långsiktigt hållbar relation med 
marken och många olika djur kan hitta föda och boplatser här.
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Kreativa lösningar för dagvattenhantering

Hauschild-Siegel har arbetat med att kombinera lokalt omhändertagan-
de av dagvatten med gröna ytor i Västra hamnen.  

Lösningen för dagvattenhantering utgörs av en fuktbiotop bestående av vat-
tenväxter som har placerats under galler. Biotopen är anlagd på en inner-
gård i Västra hamnen och bidrar till att dagvattnet fördröjs och kan tas om-
hand.  Dessutom, tack vare gallret, kan ytan fortfarande användas och i 
lösningen integreras även en cykelparkering. Då vattenväxterna också är syn-
liga utgör de dessutom ett estetiskt och pedagogiskt inslag i gårdsmiljön. 

Urbana biotoper

Urbana biotoper på kontorshusen Klipporna

Skanska håller i nuläget på att uppföra kontorshusen Klipporna i Hyllie, 
Malmö. Planen är att husen ska förses med urbana biotoper.

Tanken är att kalkrika urbana biotoper ska placeras på den mellanliggande går-
den. Biotoperna måste tåla viss torka då projektet ska LEED certifieras, vilket 
innebär att permanent bevattning inte tillåts. Kalkrika biotoper är ett naturligt 
val eftersom fastigheterna ligger nära kalkbrotten. Tanken är även att skapa så 
pass spännande biotoper att gården i framtiden ska fungera som en läroplats för 
skolelever.

Bild: Kontorshusen Klipporna, Skanska
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Bäckens förskola förses med urbana biotoper

Serviceförvaltningen arbetar med urbana biotoper för att främja lärande och 
utomhuspedagogik vid Bäckens förskola i Tygelsjö.

Förskolan Bäcken i Tygelsjö har en stor gård som sträcker sig över cirka 6 000 m². 
Tomten saknar större träd och är utsatt för mycket blåst och sol. Det övergripande 
syftet är att främja lärande och utomhuspedagogiska aktiviteter för barn genom att 
bygga biotoper för biodiversitet och skapa möjligheter till att utveckla lärmiljön 
efter behov. 

För att främja lärande och utomhuspedagogiska aktiviteter har Serviceförvaltningen 
byggt upp artrika urbana biotoper. Förskolan har fått fler odlingslådor för säsongs-
grönsaker och ett kompoststaket har uppförts. 

Fågelskogen
Fågelskogen består av träd och buskträd, huvudsakligen blommande och bärande 
samt något vintergrönt och en del klätterväxter som får slingra upp i växtskyddande 
slanor eller längs stammar. De skulpturala växtskydden består av obarkade gran-
slanor. 

Strandskogen
Buskplanteringen vid tomtgränsen i norr har problem med stående vatten tidvis. De 
låga buskarna ersätts med bland annat salix och al som suger vatten. Ett fältskikt 
av perenner planteras också in för att komplettera biotopen. Grönskan skall utgöra 
ett skydd längs tomtgränsen och den enda stocken kompletteras så att det blir en 
trevligare plats att samlas på för exempelvis sagostunder. 

Kompoststaketet
Staketet har både en pedagogisk funktion och fungerar som ett vindskydd.

Urbana biotoper
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Tredimensionell grönska 

Nyskapande koncept för tredimensionell grönska

Malmö stads Gatukontor arbetar med att ta fram ett koncept för tredi-
mensionell grönska.

Gatukontoret undersöker möjligheterna att framför Malmö Högskola placera 
en konstruktion för tredimensionell grönska. Gatans förutsättningar ger inte 
möjlighet till konventionell plantering vilket gör den lämplig att testa nya idéer 
på. Konstruktionen ska vara snygg i sig och ett vackert objekt även utan grönska 
och fylla ett estetiskt syfte i den i övrigt kala miljön. Konstruktionerna ska också 
fungera som mötesplatser och hängyta för studenterna samt som vindskydd.

Innovation för tredimensionella växtsystem 

MKB skapar koncept för tredimensionell grönska vid cykelplatser. 

Vid MKBs kvarter Koggen 1 i Västra Hamnen ska det enligt Malmö stads cy-
kelnorm finnas plats för 130 cykelplatser. MKB vill komplettera cykelnormen 
med smarta, trygga och snygga cykellösningar integrerat med tredimensionell 
grönska. Tanken är även att den prototyp som tagits fram skall kunna appliceras 
på MKBs övriga bostadsområden.

Den täta staden kan göras grönare om växtsystem byggs på höjden. Man kan också utnyttja växters skuggningseffekt bättre om 
man leder ut klätterväxter över vistelseytor.

Bild: Sydväst arkitektur och landskap
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Träd i gata 

Ny metod för träd i gata

Gatukontoret i Malmö stad har tagit fram ett försöksupplägg för plante-
ring av träd i gata. 

Försöket kommer att genomföras i Norra Hamnen där gatuträdsplanteringar 
ska anläggas med nya typer av lösningar, som fribärande betongelement och 
genomsläpplig asfalt. Träd är ovärderliga för den urbana grönskan och mycket 
betydelsefulla för bland annat biologisk mångfald och luftreningen, men utveck-
las sällan väl i gatumiljö. De nya metoderna är tänkta att ge både befintliga och 
nyplanterade träd bättre förutsättningar i staden.  

Bild: Bärande betongelement, Johan Slagsted, Markkompaniet Foto: Johan Slagsted, Markkompaniet
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