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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.
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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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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


