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Innehåll
Den här skriften består av två delar. I den första delen introduceras 
biokol som produkt för jordförbättring och kolinlagring genom 
pyrolys av organiska restprodukter. Introduktionen omfattar biokolets 
historia, pyrolysprocess och kvalitet. I introduktionen redogörs också 
för biokolets potential i jord när den blandas med torv och ingår i 
substrat för gröna tak och gröna väggar. I den andra delen av skriften 
sammanfattas olika försök med biokol, utförda mellan 2017-2020. 
Sammanfattningarna består av en introduktion, metod, resultat, 
eventuella slutsatser och en diskussion om utveckling med framtida 
försök och/eller tillämpning. 

Skriften är framtagen av Scandinavian Green Roof Institute med stöd av 
Region Skåne och Sveriges Innovationsmyndighet VINNOVA. 
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Vad är biokol?
En förkolnad biomassa som är stabil genom att den inte 
reagerar kemiskt med sin omgivning.

En produkt med porös struktur som håller 
näringsämnen, fukt och gynnar mikroorganismer.

Klassas av FN som en kolsänka eftersom det kol som 
biokolet består av inte återgår till atmosfären på hundra 
till tusentals år.

Kan produceras av olika organiska restprodukter i en 
pyrolysprocess där det organiska materialet exponeras 
för en hög temperatur utan närvaro av syre. 

Text och foto: Jonatan Malmberg, Jacqueline Hellmann och Love Bergquist.

Grafisk formgivning: Jaqueline Hellmann och Felix Hofwimmer



INLEDNING

Varför biokol på tak och 
fasader?

I dagens stadsutveckling finns krav på att bygga både tätt och grönt. 
Trots att det i en tät stadsbild finns mindre plats för traditionella grönytor 
ställs höga krav på vilka ekosystemtjänster som stadens grönska ska 
leverera. Rekreation, klimatanpassning och dagvattenhantering är bara 
några av dem. För att kravet på ekosystemtjänster ska kunna uppnås 
i den täta staden är gröna klimatskal nödvändiga. Gröna klimatskal är 
vegetationssystem på tak och fasader samt på annan infrastruktur, såsom 
nedsänkta garage, trafiktunnlar, med mera. 
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Vegetation på byggnader får i regel tuffare förutsättningar 
jämfört med deras naturliga ståndortsplatser. Faktorer som 
har negativ inverkan är bland annat den brutna kontakten 
med grundvattnet och att tak och fasader oftast är mer 
torkutsatta miljöer som en följd av en ökad vind- och 
solexponering.

Parallellt med de gröna och täta kraven finns ett skriande 
behov av att ställa om till ett klimatsmart samhälle, med 
cirkulära flöden och ett minskat uttag av naturresurser. 
Det rimmar illa om de gröna klimatskalen, som är 
tänkta att ge oss en rad miljönyttor, inte bidrar till denna 
samhällsutveckling. 

Att ställa krav på det gröna klimatskalets kvalitet, både vad 
gäller deras kapacitet att klara de tuffa förutsättningarna i 
staden och att minska miljö- och klimatbelastningen är därför 
av största vikt. En produkt med stor potential att bidra till 
båda dessa kvalitetskriterier är biokol. 

Biokol och koldioxid
Fotosyntetiserande växter omvandlar atmosfäriskt koldioxid till 
kolhydrater vilka binds in i växtens biomassa. När växtmaterial senare 
bränns eller förmultnar, återgår kolatomerna till atmosfären som främst 
koldioxid eller metan. En stor del av växters upptag av koldioxid utgör 
därför inte en långsiktig klimatnytta, när det kommer till att minska halten 
av växthusgaser i atmosfären. Att använda växtmaterial och organiska 
restprodukter för produktion av biokol skapar möjligheter för att binda in 
den kol som växterna har ackumulerat i en stabil produkt vars varaktighet 
uppgår till potentiellt tusentals år. Därmed skapas en mer långsiktig och 
tillförlitlig kolsänka.
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Enligt den Europeiska miljöbyrån EAA 
drabbas 43 000 av hjärtsjukdom och 
10 000 av för tidig död på grund av för 
höga bullernivåer i Europa 
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Biokolets historia
Den svarta jorden
Vid 1800-talets andra hälft hade kolonisatörer börjat odla sockerrör och tobak 
i Amazonas. Från lokala jordbrukare hade de fått kännedom om en svart jord 
som möjliggjorde högavkastande jordbruk mitt i Amazonas beskogade lågland. 
I vanlig regnskogsjord sker nedbrytningen av organiskt material och urlakningen 
av näringsämnen snabbt och därmed är jorden olämplig för odling. Men den 
svarta jorden, som på sina ställen var två meter djup och täckte områden om 
tusentals kvadratkilometer, var bördig och besatt annorlunda markegenskaper. 
På 1870-talet kom nordamerikanska och brittiska geologer med de första 
publicerade texterna om den svarta jorden och sedan dess har flera generationer 
av forskare fascinerats av dess möjliga ursprung och uppkomst. En bidragande 
orsak till intresset för den svarta jorden var de lämningar från boplatser, verktyg, 
keramik och andra fynd från sydamerikanska indiansamhällen som ofta fanns i 
dess anslutning. Datering av kolet visade att det bestått i marken så länge som 
sedan 400-talet f.Kr.  

Moderna markstudier
Inom de stora områden som de svarta jordarna återfanns varierade de geologiska 
samt topografiska förhållandena. Jordarna kunde också bestå av rester från 
lerkärl, ben, skal och exkrementer från djur och människor. Denna variation 
bidrog till att det tog lång tid innan forskare kunde förklara vad det var som hade 
störst betydelse för den svarta jordens positiva markegenskaper. I moderna 
markstudier från 80- och 90-talet förklarades dess bördighet med högt innehåll av 
organiskt kol och stora andel tillgängliga näringsämnen. I jämförelse med vanlig 
regnskogsjord var kolinnehållet i den svarta jorden upp till åtta gånger högre 
och det fanns upp till 1000 gånger mer växttillgängligt fosfor. Andra faktorer 
som kartlades var förekomsten av nyttiga mikroorganismer och jordarnas 
strukturella stabilitet. Processer som nedbrytning, näringscykler och urlakning 
gick långsammare i den svarta jorden jämfört med den omkringliggande mindre 
fertila regskogsjorden. 

Vid slutet av 1900-talet var de flesta forskare eniga om att den svarta jorden 
uppstått som en följd av mänsklig aktivitet och inte från naturliga processer. Den 
faktor som slutligen kopplades till jordarnas positiva markegenskaper var den 
utbredda och relativt rikliga förekomsten av porösa och stabila kolföreningar från 
förkolnad biomassa - det som vi idag kallar för biokol.  

Till vänster syns en regnskogsjord (oxisol); till höger en biokolberikad, bördig svart 
jord. Foto: Bruno Glaser.

Terra preta nova
Biokolet i den svarta jorden bildades då sydamerikanska indiansamhällen 
frilade regnskogsmark för odling. De använde en metod som kan jämföras med 
svedjebruk. Vid svedjebruk bränns ett område med skog ned varpå askan från 
den brända biomassan används i jordförbättringssyfte för sädesodling eller bete. 
De sydamerikanska indianerna använde en annorlunda metod som innebar en 
mer lågintensiv, kontrollerad förkolning snarare än förbränning. Det gjorde att en 
stor del av kolet i biomassan inte avgick i form av koldioxid utan istället blev kvar 
som biokol. 

Den holländska forskaren och markvetaren Wim Sombroek myntade i början av 
2000-talet uttrycket Terra preta nova (den “nya svarta jorden”) vilket kom att bli 
ett populärt begrepp för nya, miljömässigt hållbara modeller för modernt jordbruk 
och växtproduktion med biokol. Sedan dess har mycket hänt och potentialen hos 
dagens biokol, framställt i relativt högteknologiska pyrolysanläggningar, spänner 
över många olika tillämpningsområden – bland annat tack vare biokolets mycket 
stabila karaktär. Beroende på kvalitet beräknas biokol ha en halveringstid på 
hundra till tusentals år. Biokol är därmed en kolsänka i ett klimatperspektiv och 
klassades 2018 som en Negative Emission Technology av IPCC. 



Inom spannet 500 - 1000 grader i pyrolysen finns det skillnader på vilka egenskaper 
biokolet får. Högre temperatur genererar en mindre mängd biokol, men ett biokol 
som innehåller mer kol per gram och stabilare kolföreningar. Högre temperatur ger 
ökad porositet med större andel meso- och mikroporer och ökad specifik yta, men 
det skiljer sig åt mellan olika urpsrungsmaterial. Biokol innehåller ofta höga halter 
av basiska joner och därmed högt pH-värde. De basiska jonerna försvinner vid py-
rolys över 1000°C, men vid biokolsproduktion omvandlas de istället till aska som 
lägger sig i lager runt biokolspartiklarna. Hur mycket aska som bildas (och därmed 
hur högt pH-värdet blir) beror på ursprungsmaterialets struktur och pyolystempera-
tur. Generellt bildas mer aska vid högre temperatur men mindre aska när biokolet 
produceras av svårnedbrytbart trämaterial. 

Modern produktion 
av biokol
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Det här är pyrolys
Själva ordet pyrolys används för två olika saker: 1) den process där 
biokol framställs genom att organiskt material hettas upp till mellan 
500 och 1000°C utan närvaro av syre, och 2) den kemiska reaktion 
som sker när organiska molekyler som cellulosa och lignin utsätts för 
värme (reaktionen börjar redan vid ca 250°C) och bryts ned till mindre 
molekyler och bildar gaser, tjära och en fast kolrik återstod; biokol. Hur 
mycket som bildas av varje produkt samt vilka egenskaper som bio-
kolet får bestäms i första hand av temperatur och uppehållstid. Även 
det organiska materialets torrhetsgrad och kemiska sammansättning 
har betydelse.  Efter pyrolysprocessen finns så gott som all fosfor 
som fanns i ursprungsmaterialet kvar i biokolet. Även många andra 
näringsämnen finns kvar, dock generellt låga halter av kväve.

Skillnad på biokol och biokol 
beroende på temperatur

Rätt biokol på rätt plats
Även om pyrolystekniken i grunden är enkel fordras adekva-
ta pyrolysanläggningar för att producera biokol med säker-
ställd kvalitet med avseende på fosforinnehåll, närings- och 
vattenhållande kapacitet samt förekomst av tungmetaller och 
PAH:er. Även grillkol används eller säljs ibland som biokol. 
Men grillkol framställs vid lägre temperaturer och det finns 
därför risk att det innehåller högre halter av tjära och därmed 
även PAH:er och dioxiner. Att tillsätta grillkol i odlingsbäddar 
kan medföra risker om inte exakt innehåll kan redovisas av 
grillkolsleverantörerna. 

Biokol framställs genom en process där organiskt material exponeras för 
en hög temperatur i en syrefri miljö. Denna process kallas pyrolys och 
med moderna pyrolysanläggningar framställs biokol av olika organiska 
restprodukter från jordbruk, skogsbruk park- och trädgårdsavfall. Det 
pågår en utveckling mot nyttjande av fler restprodukter till biokolsproduk-
tion. Avlopsslam, rötrester från biogasproduktion, samt alger och tång är 
exempel där pyrolys och biokol kan bidra till en hållbar hantering, recirku-
lering av näringsämnen och uppgradering av biomassan till en värdefull 
produkt. 

Temperatur och 
renhetsgrad
I tjära förekommer ofta Polycykliska Aromatiska Kolväten (PAH), 
en typ av organiska föreningar som är cancerogena. PAH:er bil-
das vid ofullständig förbränning, det vill säga när kol upphet-
tas utan tillräcklig tillgång till syre såsom vid pyrolys. Vid låga 
pyrolystemperaturer finns risk att en liten tjärfraktion blir kvar i 
biokolet. Vid högre pyrolystemperaturer avgår dock i princip all 
tjära i gasform, och därmed även eventuella PAH:er. Förutom 
temperaturen har även uppehållstiden betydelse. Ju längre up-
pehållstid, desto mindre risk för att PAH:er finns kvar i biokolet. 
Förekomsten av PAH:er och dioxiner är högre vid snabb pyrolys 
(några sekunder) än vid långsam pyrolys (>15 min) och under 
500°C jämfört med högre temperaturer mellan 500 - 1000°C.
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Biokol i jord
Biokolets porösa struktur och ytarea ger en mycket god förmåga att binda 
näringsämnen och vatten. Dess sprickor och håligheter bildar mycket goda 
livsmiljöer för mikroorganismer. Förutom positiva effekter i form av till 
exempel mykorrhizabildning kan stimulansen av mikrobiella populationer 
riskera leda till konkurrens mellan växter och mikrober, framförallt om det 
kväve som finns i jorden. 
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Vatten- och näringshållande förmåga i olika jordar 
Inom växtodling används begreppet katjonbyteskapacitet 
(CEC) för ett materials förmåga att tillgängliggöra viktiga 
näringsämnen till växtrötterna i jorden genom utbyte och 
kvarhållande av joner. Leror och jordar med hög mullhalt är 
exempel på odlingsjordar med hög CEC och nyttjas därför 
inom olika typer av odling. Sandjordar med sina grova 
mineralpartiklar och låga mullhalt innehar dåliga egenskaper 
för att hålla kvar både näring och vatten. Därför gäller 
generellt att biokol har större potential att göra nytta i sandiga 
jordar (och andra grova material), med sina vattenhållande 
porer och näringsadsorberande ytor.

Biokolets porfördelning 
Fördelningen av olika typer av porer hos biokol är vad som 
bestämmer dess förmåga att hålla vatten och luft. Gasutbyte 
och vattentillgänglighet är viktigt i odlingsjordar och balansen

mellan dessa egenskaper försämras ifall jorden, likt leror, 
blir för vattenhållande och kompakt eller, likt sandjordar, 
blir för luftig och dränerande. Porer beter sig på olika 
sätt, vissa håller vatten och andra bidrar med fickor 
för luft, och de räknas oftast som utrymmen inom och 
mellan partiklar. Då många biokol har en god fördelning 
av partikelfraktioner och inneboende mikroskopiska 
strukturer av olika storlekar så kan tillfört biokol ofta ge 
en ökning av den vattenhållande förmågan hos jordar 
med för hög dränering och samtidigt bibehålla ett bra 
gasutbyte utan kompakterande effekt på jorden. 

I Hammenhög i Skåne har Skånefrö uppfört en, 
med globala mått mätt, stor pyrolysanläggning 

för att omvandla frörens och liknande 
restprodukter till biokol, som sedan ska 

återföras till jordbruksmark, urban vegetation 
och fotbollsplaner. Av överskottsenergin 

produceras fjärrvärme.



Biokol i grön(svarta)
klimatskal
Biokolets vattenhållande förmåga kan vara till nytta i gröna tak och 
gröna väggar. Ett begränsat substratdjup och/eller substratmängd är 
vanligt på grund av lastbegränsningar, vilket leder till att de redan vind- 
och solexponerade ytorna, utan kontakt med grundvatten, blir än mer 
torkutsatta.
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Jordar med hög ler- och mullhalt håller mycket vatten, men 
blir för täta i de tunna växtbäddar som används till gröna 
tak (mindre än 500 mm), med syrebrist för växternas rötter 
som följd. Därför används ofta porösa substrat, som olika 
vulkaniska material, eller tegelkross, som släpper in luft 
samtidigt som de har interna porer som kan hålla vatten. 
Biokolets porösa struktur ger liknande kvaliteter.

Näringsavrinning från gröna tak är i vissa fall ett problem 
då vattnet går direkt ner i stuprör till ledningsnät och 
näringsämnen belastar dagvattenrecipienter. Biokolets 
näringshållande förmåga kan leda till att näringsavrinningen 
minskar. Biokolets stabilitet är ytterligare en fördel i gröna 
klimatskal. Biokol kan kompensera för, och i vissa fall helt 
ersätta mull. Men i motsats till mull bryts biokol inte ned med 
tiden. Biokol har därmed en potential att bidra till mer hållbara 
och förutsägbara system. 

Biokol och torv

Kompletterande egenskaper 
Flera studier har fokuserat på de synergistiska effekter som uppstår när 
biokol blandas med torv. En effekt är att de kan neutralisera varandras 
höga respektive låga pH-värde. Biokol innehåller ofta höga halter av 
basiska joner, till exempel kalcium. Biokol har därför en kalkningseffekt 
när det tillsätts till torv och kan helt eller delvis ersätta annan kalkning av 
torven inför odling. 

Ökad motståndskraft 
Biokolets pH-höjande effekt ger inte bara positiva resultat vid odling i torv 
och sura marker utan har också visat sig ha viss påverkan när det kommer 
till att motverka sjukdomar hos plantor och öka deras förmåga att ta upp 
näring på alternativa sätt. Studier har visat att ett höjt pH-värde i vissa typer 
av marker kan hämma förekomsten av marklevande patogener (det vill 
säga bakterier och svampar som angriper och skadar växtrötter). Samma 
effekt har visat sig kunna bidra till att stimulera upptaget av kväve från 
atmosfären för växter som har förmågan att fixera kväve själva.

Inom växthusodling har försök genomförts med biokol som 
komplement till andra substrat i krukodling. Försöken har utförts i syfte 
att effektivisera vatten- och näringsupptaget hos plantor, men också 
för att minska behovet av torv, vars utvinning genererar en ökad mängd 
växthusgaser i atmosfären när torven senare förmultnar eller förbränns. 



FÖRSÖK

2017-2020
På följande uppslag beskrivs försök med biokol i olika 
system för gröna klimatskal. Försöken har utförts mellan 
åren 2017 - 2020. Engagerade organisationer har varit 
SGRI, Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Klinta 
Trädgård, MKB Fastighet AB, White arkitekter, Terrigio, 
Bara Mineraler och Cellglas Sweden AB.
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Introduktion 
På Augustenborgs Botaniska Takträdgård i Malmö utfördes olika försök 
2017/2018/2019 där plocksallat odlades i pallkragar uppe på taken. De 
blandningar som undersöktes bestod av torv respektive torv blandat med olika 
andel biokol. 

Metod 
Torven som användes var ej näringsberikad och okalkad med pH-värde på runt 
4,5. Biokolet som användes laddades först med organiska gödselmedel (kogödsel 
eller flytande organiskt växtnäring vilka båda fungerade som näringssubstrat). I 
respektive försök ingick fyra upprepningar per behandling. Alla behandlingar lades 
i växtbäddsdjup om 100 mm och vattnades lika mycket.  

Resultat 
I kontrollen med enbart torv växte sallaten inte alls. När torven blandades med 25% 
respektive 33% näringsladdad biokol så erhölls goda resultat med snabbväxande, 
stora plantor. Biokolet hjälpte till att höja torvens pH-värde och plantorna fick den 
näring de behövde för att växa sig stora. Vid försök med 50% torv och 50% biokol 
var åter tillväxten så gott som utebliven. 

Framtida tillämpningar 
Andra studier för uppdrivning av plantor i växthus har också goda resultat vad 
gäller kombination av biokol och torv. Tillämpningen kan vara intressant för de 
plantskolor och yrkesodlare som odlar i torv och är intresserade av att få en 
tillverkning med lägre klimatpåverkan.
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Odlingsjordar
med biokol och torv

FÖRSÖK 2017-2020

75% TORV
25% BIOKOL

100% TORV

Försöken utfördes med stöd av Region Skåne och VINNOVA
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Biokol i lättviktssubstrat
för ängsvegetation på tak (retrofit med biokol)

Introduktion 
2018/2019 genomfördes ett försök på Augustenborgs Botaniska Takträdgård med 
syftet att skapa mycket lättviktiga substrat av porösa och återvunna material, för 
att möjliggöra ängsvegetation på tak med begränsad bärighet. Befintliga tak utan 
vegetation har ofta en begränsad bärighet och mycket lätta substrat är därför en 
förutsättning för att möjliggöra retrofit (nyttjande av gamla tak). 

Metod 
I försöket användes krossat cellglas (fraktion 8-11), biokol (pH 8,5), grönkompost 
och tegelmjöl. Sju olika blandningar testades. Som kontroll användes ett pimp-
stensbaserat substrat för gröna tak (från Bara Mineraler). Blandningarna lades ut i 
1 m2 rutor med 100 mm substratdjup, med tre upprepningar per blandning. Samtli-
ga ytor såddes med torrängsfrön. Groningen och vegetationsutvecklingen följdes 
genom fotografering av ytorna.  

Resultat 
Analysen av vegetativ täckningsgrad samt antal blommor 2018 och 2019 visade på 
god utveckling i två av blandningarna i jämförelse med kontrollen. Kontrollens pim-
stensbaserade substrat vägde ca 95 kg/m2 vattenmättat vid 100 mm substratdjup. 
Vikten på den mest framgångsrika blandningen med cellglas, biokol, grönkompost 
och tegelmjöl var 75 kg/m2 vattenmättat vid 100 mm subsratdjup.

Framtida försök och tillämpningar
Försöket indikerar att cellglas (i den fraktion användes i försöket) kan ha potential 
som bulkmaterial i växtbäddar där vikten är en begränsande faktor. Fler försök be-
hövs för att kunna avgöra biokol-cellglas-jordens funktion och kvalitet på lång sikt.

10% Tegelmjöl

20% Grönkompost

20% Biokol

50% Cellglas
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Följande var den bästa 
blandningen från försöket:

Läs mer om försöken här 

Försöken utfördes med stöd av Region Skåne och VINNOVA

FÖRSÖK 2017-2020

https://greenroof.se/wp-content/uploads/sallatsodling.pdf
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Inroduktion 
2019 genomfördes ett försök på Augustenborgs Botaniska Takträdgår med syftet 
att skapa mycket lättviktiga oldingssubstrat med låg användning av torv för odling 
på tak och bjälklag. Målet var att med hållbara och lätta material möjliggöra odling 
på tak med begränsad lastkapacitet.

Metod och material
Krossat cellglas (fraktion 8-11) blandades i fem lådor, med en gradient i fem steg 
med biokol (med pH 8,5) och torv (pH 4,5). Cellglaset utgjorde ett lätt bulkmaterial 
om 50% i varje gradientlåda. Torven var ej näringsberikad eller kalkad och biokolet 
näringsberikades med flytande organisk gödning. I gradienten var innehållet av bio-
kol 10, 15, 20, 25 respektive 30 %. Som kontroll odlades sallad i konventionell tor-
vjord från detaljhandeln (kalkad och näringsberikad) med fyra upprepningar (fyra 
lådor). En referens anlades också med enbart biokol och torv (50/50%).

Resultat
I blandningarna med cellglas-biokol-torv var tillväxten relativt god när biokolet 
ingick om 15-20 %, men kvävebrist misstänktes. När biokol ingick om 10% var 
tillväxten lika god som i den konventionella torvjorden. Groningen i cellglas-bio-
kol-torv-blandningarna var bättre än torvjorden. I blandningen med biokol och torv 
50/50% var både groning och tillväxt mycket låg.  

Slutsats och diskussion
Försöket visar att cellglas med biokol är möjligt substitut för minskad torvanvänd-
ning och att erhålla en lätt takjord. Andelen torv kunde minska med 60%. Att enbart 
ersätta torv med biokol (50/50%) gick inte, sannolikt för biokolets höga pH. Eventu-
ellt kan en kvävegiva efter groning göra att blandningar med 15-20% biokol också 
får lika god tillväxt som den konventionell torvjord.  

Biokol i lättviktssubstrat 
för retrofit-odling på tak
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Bildtext: Illustrationen visar den blandning med cellglas-biokol-torv som 
fungerade bäst jämte kontrollen med torvjord från detaljhandeln.

10% Biokol 50% Cellglas 40% Torv

Produktion av biomassa sett till torrvikt
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Följande var den bästa blandningen från försöket:
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Figur: visar torrvikt i gram för behandling 1 - 8 samt kontroll K1-K4 i försöket

https://greenroof.se/wp-content/uploads/sallatsodling.pdf
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Biokol i extremt lätta stenparti- 
planteringar på tak

Introduktion 
På Augustenborgs Botaniska Takträdgård genomfördes 2019-2020 en 
pilotanläggning för extremt lätta stenpartiplanteringar på tak, på initiativ av Peter 
Korn och Klinta Trädgård i samarbete med Scandinavian Green Roof Institute och 
Cellglas Sweden AB.

Metod 
Planteringarna är uppbyggda som en stenpartiträdgård men där stenarna är utbytta 
till kapade cellglasskivor (som normalt används till isolering), ställda på högkant. 
Mellan varje skiva monterades 200 mm djup och 30 mm bred växtbädd. Substratet 
som användes var 80 % krossad pimpsten, 10 % biokol från park- och trädgårdsav-
fall och 10 % sand utan lerfraktion. I de fåror med substrat som skapades planterade 
Peter Korn sitt eget växtmaterial, bestående av i huvudsak olika exoter, varav flera 
växer med djupa rotsystem med potential att nyttja den smala men relativt djupa 
växtbädden. 

Utveckling av vegetationen  
Odlingen tog sig fint under 2019 trots att den inte bevattnades under sommaren. 
Det var även efter en vecka utan regn avsevärt fuktigt i botten på fårorna, längst ner 
mellan cellglasskivorna. Den totala lasten beräknas till under 100 kg per m2 vilket är 
extremt lätt för planteringar som möjliggör 300 mm djupt rotutrymme och en så 
frodigt blommande vegetation. 

Försöket utfördes med stöd av Region Skåne och kan besökas på takträdgården, se 
www.greenroof.se.

För mer information om lösningen ta kontakt med Klinta Trädgård, www.klintatrad-
gard.se eller www.cellglas.com 
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I samband med anläggning våren 2019.

Planteringen sommaren 2019.

Försöket utfördes i samarbete mellan Klinta Trädgård, SGRI och 
Cellglas Sweden AB med stöd av Region Skåne och VINNOVA

FÖRSÖK 2017-2020



Introduktion
På Augustenborgs Botaniska Takträdgård i genomfördes ett försök mellan 2017-
2019 med biokol som näringshållande resurs vid gödsling av gamla sedumtak. 
Målet var att möjliggöra gödsling med organisk gödning på sedumtak. 

Metod
Tillförsel av näringsladdat biokol jämfördes med konventionell mineralbaserad 
gödning samt obehandlade takytor som kontroll. Biokolet laddades med flytande 
biogödsel. Det konventionella gödningsmedlet var Multicote. Två doser med 
biokol testades: Biokol 1 med 674 g biokol/m² (6 g N/m²) och Biokol 2 med 1348 
g biokol/m² (12 g N/m²). Multicote lades ut enligt beprövad dosering för sedum (6 
g N/m²). Varje behandling hade tre upprepningar, på ytor om 4 m² per upprepning. 
Vegetationens utveckling och näringsläckage följdes 2017–2019.

Resultat
Sommaren 2017 hade Biokol 2 och de konventionellt gödslade ytorna dragit ifrån 
kontroll och Biokol 1 i vegetationsutveckling. Sommaren 2018 var mycket torr och 
samtliga ytor var lika torkstressade. 2019 var den vegetativa återhämtningsgraden 
jämn mellan kontroll, Biokol 1 och Biokol 2, men sämre för Multicote. Biokol 2 
och Multicote låg avsevärt högre sett till den generativa tillväxten vilket mättes i 
mängden blomning juni 2019. Avrinningsproverna kunde enbart visa på skillnad i 
Kaliumavrinning, som var något högre för Biokol 1 2017.

Slutsats
Försökets visar att biokol har en potential som näringshållande resurs för hållbar 
gödsling av sedumtak genom att möjliggöra gödsling med organiska näringskällor 
från restprodukter. Fler försök behövs för att undersöka biokolets effekt på 
mikroliv och växternas vattentillgång. Därtill för att utreda om det utlagda biokolet 
möjliggör löpande tillförsel av organisk gödning (utan tillförsel av mer biokol).

Biokol på gamla sedumtak 
för hållbar gödsling
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Försöken utfördes i samarbete mellan SGRI, MKB Fastighet AB 
och SLU med stöd av Region Skåne och VINNOVA

Läs mer om försöken här 
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Försök med 12 stycken takytor om 4m² per yta.

https://greenroof.se/wp-content/uploads/sedumtak.pdf


Introduktion
White arkitekter har i samarbete med SGRI, SLU, Terrigio och Parkering Malmö 
utvecklat ett system för vertikal grönska med klätterväxtlådor på fasad. Syftet var 
att ta fram ett system som är lätt att drifta, bevattnas med regnvatten och med 
höga estetiska värden. 

Metod och material
Lådsystemet byggs med lådor om ca 500 mm djup och 500 mm bredd. Takvatten 
leds från låda till låda med rör som förflyttar vattnet genom växtbädden och 
samtidigt förser den med fukt i en jämn fördelning. Vid behov, som vid kraftigt 
regn, finns kapacitet att leda mycket vatten genom systemet på kort tid utan att 
växtbädden tar skada. Klätterväxter kombineras med perenna örter och gräs 
för att få mer blomning och ett mer tilltalande utseende. Växtbädden utgörs av 
lättviktssubstrat från Bara Mineraler med 10% tillsatt biokol.

Installation och resultat 
Försöket installerades hösten 2019 vid Augustenborgs Botaniska Takträdgård. De 
första resultaten kommer att finnas tillgängliga vid slutet av 2020. Avsikten är att 
mäta vilken vattenåtgång som systemet fordrar och att jämföra två olika lösningar 
för spridning av vatten i växtbädden.

Biokol i klätterväxtlådor 
för grönskande fasader
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Försköket utfördes i samarbete mellan White arkitekter, SGRI 
och Terrigio med stöd av Region Skåne och VINNOVA

FÖRSÖK 2017-2020
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