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P ROJ EK T B ES K R I V N I N G

Miljöförvaltningen i Malmö driver projektet BiodiverCity 
tillsammans med ett antal aktörer och med stöd av Vinnova. 
Målet är förbättrade produkter, tjänster eller processer för att öka 
den biologiska mångfalden i staden. 
Adapt-A-Grid är resultatet av arbete inom delprojektet 
Tredimensionell grönska.

F I N A N S I ER I N G

Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, www.vinnova.se 
ARQ, forskningsstiftelse startad av White, www.arqforsk.se 
WRL, White Research Lab, Whites satsning på praktiknära 
kunskapsutveckling, www.white.se

TA K TER R AS S ER

På takterrasser är det svårt att etablera stora växtvolymer. Tyng-
den från stora buskar och träd är ett problem. Det är också svårt 
att få plats med den jordvolym som krävs för att träd ska kunna 
växa sig stora. Kraftigt uppbyggda takbjälklag riskerar också att 
byggnadshöjden överstiger detaljplanens begränsningar.

H Å R DG JO R DA Y TO R OC H LED N I N G A R U N D ER M A R K

Längs många stadsgator ligger ledningar under mark. Då blir stora 
rotsystem ett problem. 
I allmänhet är marken i staden hårdgjord. Detta ger svåra förutsätt-
nignar för träd, vars rötter kräver tillflöde av vatten och näring samt 
gasutbyte med luften.

N YA STA DS D EL A R

Det tar i allmänhet många år för växtlighet av större art att växa till 
sig, och nya områden kan därför få ett kalt och ogästvänligt utse-
ende under lång tid.

B EF R I A B L A D EN

Om växterna inte behöver bära sig själva så kan de växa fortare 
och kräver mindre rötter, eftersom de inte ska utveckla och 
upprätthålla stam och grenar. 
 Alltså klätterväxer!

L ÄT T,  S N A B B , STO R , STA R K , S JÄ LV BÄ R A N D E

Konstruktionen består av tunna band av metall, trä eller plast. Den 
unika mjukvaran kontrollerar bandens längder och alla knutpunkter. 
Produktionen är datorstyrd och generell medan varje exemplar kan 
vara unikt utan extra kostnad. 
Bandens tvådimensionella nätverk omvandlas till ett lätt och 
självbärande tredimensionellt fackverk.

T I L LFÄ L L I G A LO K A LER

En allt vanligare syn är baracklokaler för verksamheter som 
förskolor och skolor. Ett, av många, problem med dessa är den 
jämförelsevis korta tid de står kvar. Tidsbegränsade bygglov 
beviljas för högst 15 år, och på den tiden är det svårt att driva 
upp stora träd. Viljan att satsa på omfattande grönska är liten om 
verksamheten ska flyttas inom kort.

F R I  F R Å N FASA D ER

För önskad flexibilitet vill man inte vara hänvisad till fasader som 
bärande struktur. Många fastighetsägare är också oroliga för vad 
klätterväxter kan göra med fasaderna. 
Alltså en fristående självbärande struktur.

TO RG OC H I N N ERG Å R DA R M ED G A R AG E U N D ER

I många offentliga och halvprivata urbana miljöer anlägger man 
underjordiska parkeringsgarage. Det gör det svårt att etablera 
stora växtvolymer. Tyngden från stora buskar och träd är ett 
problem. Det är också svårt att få plats med den jordvolym som 
krävs för att träd ska kunna växa sig stora.

I N D I V I D U EL L M AS S P RO D U K T I O N

En struktur som ska kunna placeras ut i många olika miljöer kan 
inte finnas i endast ett utförande. Växter av samma art är lika i sin 
uppbyggnad och ändå är inte två exemplar identiska varken i stor-
lek eller geometri. Adapt-A-Grid gör det möjligt att designa varje 
exemplar individuellt och det finns inget ekonomiskt krav att stan-
dardisera varken form eller storlek. Detta medför stor flexibilitet 
och möjlighet till platsanpassning.

RUMMET: 
KAN MAN ETABLERA STORA VOLYMER 
TREDIMENSIONELL  GRÖNSKA I MILJÖER DÄR TRÄD OCH 
STORA BUSKAR NORMALT INTE ÄR MÖJLIGA? 

TIDEN: 
ÄR DET MÖJLIGT ATT SKYNDA PÅ TILLVÄXTEN?

OM VÄXTLIGHETEN SLIPPER BÄRA SIG SJÄLV BEHÖVER 
DEN AVSEVÄRT MINDRE ROTSYSTEM I FÖRHÅLLANDE 
TILL SIN BLADMASSA. 

ADAP T-A- GRID ÄR VACKR A OCH SPÄNNANDE 
BÄR ANDE STRUK TURER FÖR KL ÄT TERVÄ X TER .

STOR FRIHET I FORM OCH STORLEK FÖR VARIATION OCH 
PLATSANPASSNING.

EN PARAMETRISK MJUKVARA GÖR DET MÖJLIGT ATT 
ENKELT FORMGE VARJE EXEMPLAR INDIVIDUELLT.

 DATORSTYRD TILLVERKNINGSPROCESS GÖR ATT VARJE 
EXEMPLAR KAN VARA UNIKT UTAN EXTRA KOSTNAD.

SCREEN TO MACHINE ;  DIREK T FR ÅN DIGITAL 
3D - MODELL TILL DATORST YRD PRODUK TION .

MYCKE T ARBE TE ÅTERSTÅR : 
MATERIALUT VECKLING .
PRODUK TIONSVALIDERING .
HÅLLFASTHE TSBER ÄKNING AR . 
FULLSK ALEPROTOT YPER . 
NY FINANSIERING OCH PARTNERS . 
MARKNADSBEDÖMNING .

M EDV ER K A N D E

Ola Dellson, White Malmö, arkitekt, ansvarig 
Frans Magnusson, White Göteborg, arkitekt, Dsearch 
Caroline Lindgård, White Malmö, arkitekt, processledare 
Stefan Banér och Henric Augustsson, ingenjörer, Semcon Göteborg, referens 
Oliver Schmidt, Materialbiblioteket Stockholm, referens

- KONSTFULLA STRUKTURER FÖR TREDIMENSIONELL GRÖNSKA I STADEN -

BJÄLKL AG ÖVER GAR AGE

LITE JORD

LITE T TR ÄD
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Projektfakta 
Projektet BiodiverCity har pågått mellan augusti 2012 och september 2014. Arbetet har skett i en bred 
konstellation med representanter från kommun, region, universitet, forskningsinstitut, bostads- och 
fastighetsbolag, konsulter, tillverkare och entreprenörer.  

Målet med BiodiverCity har varit att utveckla produkter, tjänster och processer som främjar och ökar 
stadens biologiska mångfald inom sex olika fokusområden; urbana biotoper, träd i gator, gröna 
fasader och väggar, gröna tak, mobila växtsystem och tredimensionell grönska. Inom varje delområde 
finns en blandning av aktörer från de olika företagen och organisationerna för att skapa en så bra 
plattform som möjligt för innovation. Visionen är en grönare, mer attraktiv och hälsosam stad. 

Arbetskoncept. 
Det huvudsakliga arbetet har bedrivits inom de olika fokusområderna som kallats Work Packages, 
WP. I varje WP finns flera case på det gemensamma temat. Ett WP består av caseägarna som leder 
respektive case samt experter från olika områden. WP grupperna har setts ungefär var annan månad 
för att tillsammans diskutera aktuella frågor i de olika casen. Däremellan har arbetet med respektive 
case skett var för sig.  
Jenny N. Stålhamre har varit med i WP Mobila växtsystem och hjälpt till speciellt i caset Bäckens 
förskola som Malmö stad hållit i. Ola Dellson har deltagit i arbetet i WP Tredimensionell grönska och 
varit extra engagerad i caset Adapt-A-Grid (tidigare Konstgjorda träd). 

Work Package Case caseägare 
Urbana biotoper Urbana biotoper på 

kontorshuset Klipporna 
Skanska 

Kreativa lösningar för 
dagvattenhantering 

Hauschild-Siegel 

Bäckens förskola förses med 
urbana biotoper 

Malmö stad-
Serviceförvaltningen 

Miniskog i Varvsparken Malmö Stad- Gatukontoret 
Kvarteret Koggen förses med 
urban skogsbiotop 

MKB 

Tredimensionell grönska Innovation för tredimensionella 
växtsystem 

MKB 

Adapt-A-Grid White 
Nyskapande koncept för 
tredimensionell grönska 

Malmö stad -Gatukontoret 

Träd i gator Ny metod för träd i gata Malmö stad -Gatukontoret 
Gröna fasader och väggar Grön vägg i Masthusen Diligentia AB 

Gröna väggar och balkonger på 
Kosterbåten 

Fastighets AB Briggen 
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Vajersystem med klängväxter i 
Västra hamnen 

Hauschild-Siegel 

Ätbar växtvägg i Seved Odlingsnätverket Seved och 
Odla i stan 

Väggmonterade gröna system i 
Varvsstaden 

Peab och SLU Alnarp 

Gröna tak Gröna tak på Klippern ByggVesta 
Serviceförvaltningen testar 
innovation 

Malmö stad- 
Serviceförvaltningen 

Ny typ av takgrönska Gröna tak institutet 
Gröna vyer i Masthusen Diligentia AB 
Grönt tak på kvarteret Koggen MKB 
Gröna tak på kontorshusen 
Klipporna 

Skanska 

Mobila växtsystem Bäckens förskola Malmö stad- 
Serviceförvaltningen Koncept för leasingträdgård 

Mobil plantskola 
Mosskassetter 
Mobila växtsystem bidrar till 
dagvattenhantering 

Hauschild-Siegel 

Medverkande i WP mobila växtsystem: 
Malmö stad Miljöförvaltingen (Åsa Abrahamsson WP ledare), Malmö stad Serviceförvaltningen 
(Petra N. Bengtsson, Peter Silverberg, Hanna Andersson, Viktoria Olsson) Hauschild-Siegel (Cord 
Siegel, Martin Svensson) Watereco (Curt Hallberg) Odla i stan (Linnea Wettermark), SLU Alnarp 
(Tobias Emilsson), White (Jenny Nordius Stålhamre). 

Medverkande i WP tredimensionell grönska: 
Malmö stad Miljöförvaltingen (Åsa Abrahamsson WP ledare), White (Ola Dellson), ) Hauschild-
Siegel (Cord Siegel), Watereco (Curt Hallberg), SLU Alnarp (Tim Delshammar),  Sydväst arkitektur 
och landskap (Per Andersson), MKB (Maria Nilsson), Malmö Gatukontor (Ewa Sundström). 

Utöver arbetet med casen har White varit med i den styrande arbetsgruppen, eller Centralgruppen som 
den kallats. Centralgruppen har fungerat som ett stöd till projektledaren. Gruppen har träffats cirka en 
gång i månaden för att följa upp arbetet i de olika WP på en övergripande nivå och för att planera 
fortsatt arbete. Man har också arbetat med planering för dokumentation och spridning av resultatet 
från projektet.  

Stormöten då alla inblandade i hela projektet har bjudits in har hållits fyra gånger per år. Där har olika 
case presenterats, man har utvärderat utfört arbete och diskuterat fortsättningen.  
Tre kunskapsseminarier har hållits på begäran av deltagare på stormöten.  

• Olika aspekter av växtval och substrat.
• Olika aspekter av dagvatten.
• Skötselaspekter.

Seminariet om skötselaspekter skapade mycket frågor kring skötselplaner och flera önskemål fanns 
om att ta fram ett underlag för att skapa skötselplaner för biodiversa vegetationsytor. För att möta det 
behovet bildades en skötselgrupp för framtagandet av en mall. Skötselgruppen har bestått av Johan 
Slagstedt på Markkompaniet, Mårten Hammer på SLU, Tobias Emilsson på SLU och Jenny Nordius 
Stålhamre på White. 
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Genomförande 
Tidplan 

2012 2013 2014 
Övergripande för hela projektet 
Målbild Koncept/Idé Projekteringshandling Visualisering Utförande/Byggande Drift Utvärdering/Återkoppling 
Information och spridning av resultat kontinuerligt men kulmen maj-sep 2014 
Mobila växtsystem – Bäckens förskola i Tygelsjö 
                      Koncept Idéutveckling Skisser Utförande/Byggande 
Tredimensionell grönska – anpassningsbar konstruktion för klättrande växter 
                     Koncept Idéutveckling Workshop och vidare utveckling Presentation/modeller 

 

Aktiviteter  

Följande aktiviteter har genomförts: 
 Framtagande av: målbild för hela projektet 
      koncept/idé i olika Case 
 Visualisering  
 Utförande/byggande 
 Information/spridning  
 

Arbete under 2012 

Under 2012 har alla aktörer tillsammans arbetat med att definiera en målbild och olika fokusområden. 
Sedan formades intressegrupper kring fokusområdena.  I de olika grupperna har flera Case 
identifierats och koncept tagits fram för dessa. White ingår i två av fokusområdena; mobila 
växtsystem och tredimensionell grönska samt sitter med i den styrande arbetsgruppen. 

Arbete under 2013 

Under 2013 har arbetet fortsatt med att utveckla de olika idéerna i casen till genomförbara projekt. 
 
Jenny har deltagit på WP mobila växtsystems möten och hjälp till lite extra i Caset Bäckens förskola. 
Bäckens förskola är en mycket väderutsatt förskolegård där man behöver sol och vidskydd samt där 
personalen vill utveckla sin naturpedagogik med hjälp av ett antal nya biotoper.  Här har Jenny varit 
med vid utformning av planteringslådor och klätterstöd samt arbetat med placering av dessa på 
gården.  
 
I WP 3D-grönska har Ola varit ansvarig för caset Adapt-A-Grid (tidigare Konstgjorda träd). 
Förutsättningen har varit att skapa en konstruktion som fortsätter konceptutveckling till skalmodell 
och presentation. Avsikten har inte varit att en fullskalig prototyp ska uppföras inom detta projekt, 
men ansökan skall göras till fas 3 för att uppföra en fullskalig konstruktion. Den ursprungliga 
placeringen är inte längre aktuell och caset behöver en ny byggherre för att uppföra en fullskalig 
prototyp. 
 
Jenny har deltagit på Centralgruppens möten samt arbetat med att sammanställa kartor över projektets 
alla case. Kartorna ska användas till informationsmaterialet om projektet. 
 
I skötselgruppen har Jenny under 2013 lett arbetet med framtagandet av en projektövergripande mall 
för upprättande av skötselplan. Mallen har under arbetet provats av några case och är nu färdig att 
användas av flera case.  
 

Arbete under 2014 

I WP Mobilaväxtsystem pågår arbetet med att bygga och plantera de olika biotoperna, fjärilsäng och 
strandäng.  
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I WP Tredimensionell grönska har Ola fortsätt arbetet tillsammans med Frans Magnusson och 
Dsearch för att hitta parametriska modeller som kan vara användbara för utformning av strukturerna. 
Olika geometrier har testats i digital miljö och som 3D-printade modeller. En modell i skala 1:10 har 
tillverkats med realistiska material och metoder. 
 
Centralgruppens arbete handlar nu mest om dokumentation och spridning av resultaten från projektet. 
Det kommer att ske i ett slutseminarium med både föreläsningar och studiebesök. Materialet kommer 
även presenteras under egen rubrik på Malmö stads hemsida. 
 
Skötselgruppens återstående arbete har varit att komplettera mallen med fler skötselprodukter. Det är 
bara tre case som hunnit så långt som till skötselplanen under projekttiden. Dessa har fungerat som 
underlag vid arbetet med mallen.  
 
Presentationer av genomförda case har skett efter varje cases förutsättningar. 
Mobila växtsystem, Bäckens förskola presenterades av caseägaren på seminariet samt föresvisas på 
plats under visningen av casen. Jenny har i ett separat uppdrag, arbeta fram ett informationsmaterial 
om förskolegårdens nya biotoper riktat till pedagogerna på förskolan.  
För tredimensionell grönska, Adapt-A-Grid, har presentation skett genom förevisning på 
slutkonferensen samt utställning av poster och modeller. 
 

Resultat 
Vårt arbete i de olika WP och i Centralgruppen har gett oss kontakter bland kommunens olika 
avdelningar, potentiella kunder och leverantörer samt med andra konsulter. 

Skötselmall 

Efter seminariet om skötsel blev det tydligt att det fanns ett behov av hjälp då det gäller skötsel av de 
biodiversa vegetationsytorna. De efterliknar i många fall naturliga växtsamhällen för att attrahera 
insekter och djur samt ersätta och komplettera befintlig natur. Det gäller att ”styra” vegetationen åt ett 
tänkt håll – att hjälpa naturen att själv göra jobbet. Det handlar hela tiden om utveckling, 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.  
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. 
Därför har en mall för upprättande av skötselplan för biodiversaytor upprättats. Den finns att ladda 
hem på Biodiver Citys hemsida under Malmö stad eller från Whites interna nätverk på KUB:s sida för 
landskap.  
På sidan 3 i mallen 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 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, allt från biotoper till 
enskilda träd och boplatser för bin, 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.  
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Förhoppningen är att när fler har använt mallen kan den kompletteras med fler skötselprodukter så att 
framtida användare får ännu fler exempel att plocka av. 
  

Adapt-A-Grid 

Adapt-A-Grid är en innovativ konstruktion för att tillåta stora bladvolymer i urbana lägen där det av 
olika anledningar inte fungerar med stora träd.  
Eftersom klätterväxter inte måste bära sig själva så blir rotsystemet för en given bladvolym mycket 
mindre än för träd och växttiden förkortas radikalt eftersom stam och grova grenar inte behöver 
bildas. Därmed kan stora bladvolymer etableras på terrassbjälklag över garage och på takvåningar 
samt i gatumiljö där det finns ledningar i mark samt där kraven på hårdgjorda ytor inte medger stora 
rotsystem. Den snabba etableringshastigheten gör också Adapt-A-Grid till en bra tillgång vid 
nybyggnation och tillfälliga byggnader. Här tänker man särskilt på barack-anläggningar på 
tidsbegränsat bygglov för förskolor, skolor och äldreboenden. 
Grundtanken är att göra det möjligt att fritt placera ut klätterväxter i stora volymer. 
Lösningen består av ett koncept som använder digitala verktyg för design och produktion. Genom det 
parametriska datorprogrammet Grasshopper är det möjligt att formge strukturer i vilken form eller 
storlek som helst, och eftersom designen blir digitalt definierad är det också möjligt att tillverka dessa 
olika strukturer utan att det blir dyrare än att tillverka dem exakt likadana. Konstruktionen består av 
tunna band av trä, metall eller konstmaterial. Bandens tvådimensionella nätverk omvandlas till ett lätt 
och självbärande tredimensionellt fackverk. Konstruktionsmetoden är lämpad för enkel 
maskintillverkning och snabbt montage på plats av okvalificerad arbetskraft. Det finns alltså gott 
hopp om att det kan bli billigt, enkelt och vackert.  
Projektet finns som koncept och i modeller upp till skala 1:10. Nästa steg blir att åstadkomma en 
fullskaleprototyp. Troligen finns det möjlighet att utveckla detta till en produkt som kan saluföras. 
 

 Spridning 
Övergripande BiodiverCity 

Projektet har presenterats för allmänheten på en konferens 3 och 4 september. Projektet har en 
hemsida under Malmö stad där Projektet presenteras och där varje case beskrivs med en rapport som 
går att ladda ner. Här finns även en broschyr som kortfattat beskriver alla casen att ladda ner.  
 
Hemsidan 
http://malmo.se/Bo-bygga--miljo/Miljoarbetet-i-Malmo-stad/Hallbar-
stadsutveckling/BiodiverCity.html 
 
Konferens Program 
3 september, Föreläsningar 
Konferensens första dag inleds på eftermiddagen den tredje september med spännande föreläsningar 
och duktiga talare på High Court i Malmö.12.30 - 13. 00 Registrering13.00 - 16.00  
 
•Kerstin Åkerwall, miljödirektör, Malmö stad, inleder och får sällskap av Lari Pitkä-Kangas, 
kommunalråd i Malmö med ansvar för Konsument, stadsekologi och utveckling. 
•Annika Kruuse, ekolog och projektledare för BiodiverCity som kommer att berätta mer om 
projektets resultat.     
•Dusty Gedge, en av världens främsta experter på gröna tak som delar med sig av sin kunskap om 
gröna tak och dess kopplingar till biologisk mångfald och dagvattenhantering.    •Vera Enzi, 
världsledande forskare inom gröna fasader berättar om olika systemlösningar och deras drift.     
•Christina Wikberger, projektledare för c/o City från miljöförvaltningen i Stockholm pratar om hur 
man planerar för urbana ekosystemtjänster.  
•Mats O Nilsson, MKB, berättar om gröna lösningar ur ett fastighetsperspektiv. 
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4 september, Heldagsrundtur till case i Malmö  
 
Konferensens andra dag bjuder på en heldagsrundtur till de case som byggts i Malmö inom 
BiodiverCity. Vi visar gröna tak, gröna fasader, urbana biotoper och mobila växtsystem på, vid och i 
bostadshus, kontorshus, parker och förskolor. Rundturerna visar upp exempel från alla Biodiver Citys 
insatsområden, men med olika fokus. 
 
•Rundtur 1: Bostads- och kontorshus 
•Rundtur 2: Offentliga byggnader och parker 
 
Internt 
Hela projektet har presenterats för Whites Malmökontor vid det stående presentation tillfället 
”fredagsbulle”.  
 

Adapt-A-Grid 

Externt 
Adapt-A-Grid presenterades på slutseminariet. Dels i projektledarens, Annika Kruuse, anförande och 
dels som plansch och modell i skala 1:10 i utställningsområdet. 
Under utvecklingsskedet har projektet presenterats och avrapporterats i BiodiverCity-arbetsgruppen 
för 3D-grönska. En workshop hölls i oktober 2013 med extern kompetens från teknikkonsultföretaget 
Semcon i Göteborg och från Materialbiblioteket i Stockholm. 
Kontakt finns med Whites kommunikationschef Matti Kataja angående att göra en 
kommunikationsplan för projektet och presentera det och dess vidare utveckling under kanske ett års 
tid. Detta kräver dock nya resurser för projektets utveckling. 
 
Internt 
Kunskapsbygget: Projektet presenteras på KUBs sida för Landskap, samt på Dsearch sida. 
Presentation på Malmökontoret: Adapt-A-Grid har presenterats på tre ”fredagsbullar” under 
uppdragets gång.  
Dsearch nyhetsbrev, Dsearch Quaterly: Eftersom anslag kommit från WRL kommer det även att 
presenteras där. 
 

Skötselbeskrivnings mall för biodiversa ytor 

Externt 
På slutseminariet berättade projektledaren om arbetet med mallen och att den finns att ladda ner på 
hemsidan. Alla partners i projektet har genom de olika mötesformerna informerats om mallen. Tre av 
projektets case har använt mallen för sina skötselbeskrivningar.  
 
Internt 
Kunskapsbygget: Mallen finns att hämta på KUBs sida för Landskap på Whitenet.  
Presentation på Malmökontoret: Under presentationen om Biodiver City på Malmökontoret 
presenterades arbetet med mallen och att den finns att ladda ner på hemsidan eller på Whitenet. 

Bemanning  
Nina Lindegaard har utfört arbetet fram t.o.m. mars 2013 men slutade sedan på White. Jenny Nordius 
Stålhamre tog över Ninas roll i centralgruppen samt i WP mobila växtsystem. Hon leder även arbetet i 
skötselgruppen. Ola Dellson ingår i WP tredimensionell grönska. Jenny och Ola samordnar 
slutrapporten till ARQ. 
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Ekonomi  
Samfinansiering 

År ARQ Vinnova totalt 
2012 50 50 100 
2013 100 100 200 
2014 50 50 100 
 200 200 400 

 
Samfinansiering för hela Vinnovaprojektet se Bilaga 1 till uppstartsrapporten, Beslutsmeddelande. 
För projektet Adapt-A-Grid inom Workpackage Tredimensionell grönska har även resurser tillskjutits 
från WRL (120 arbetstimmar + kostnader för modeller) och Dsearch (50 arbetstimmar). 
 

Bilagor 
Presentations broschyr BiodiverCity, övergripande (BiodiverCity_brochyr.pdf) 
Mall för upprättande av skötselplan för biodiversa vegetationsytor. (SkötselplanMALL.docx) 
Adapt-A-Grid slutpresentation. (Adapt-A-Grid 140903_A1-print.pdf) 
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