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Vikten och intresset av att inkludera grönytor i planeringsfasen i vår 
stadsbyggnation är större än någonsin såväl för att uppnå miljömålen 
som för att ekosystemtjänsterna är beroende av biologisk mångfald. 
Greenworks är dedikerade till att skapa en artrikedom och variation 
i växtligheten, vilket skapar mer livskraftiga grönytor och habitat för 
pollinerare och småfåglar.

Brist på sammanhängande grönytor är vanligt i urbana miljöer. Grönska 
på fasad är en bra lösning för att bygga gröna korridorer i stadsrum. 
Gröna tak och fasader erbjuder många ekonomiska, ekologiska och 
samhälleliga fördelar. Prunkande vertikala trädgårdar hjälper till att 
rena luften, reglera temperaturen, förbättra ljudmiljön, samt gynnar den 
biologiska mångfalden i staden. Vertikala trädgårdar bidrar samtidigt till 
att klimatsäkra staden och bidra till ett ökat välmående.

Vertikala trädgårdar på fasader



Malmö 2020 | Mobilia



Malmö 2020 | Mobilia



Malmö 2020 | Mobilia



Tidslinje: Maj 2020 - September 2021 Malmö 2020 | Mobilia
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Malmö 2021 | Eden Hyllie



Malmö 2021 | Eden Hyllie



Göteborg 2022 | Kaj 16Utredning och koncept för bevattningsanläggning, rördragning och växtlådor samt drift av anläggning.



Stockholm 2020 | Storgatan 1



Stockholm 2020 | Storgatan 1 innergård



Stockholm 2020 | Storgatan 1 innergård



Uppsala 2020 | JCDecaux toalett



Stockholm 2016 | Klara Zenit



Stockholm 2016 | Klara Zenit



September 2021

October 2016

Tidslinje: Juni 2016 - September 2021 Stockholm 2016 | Klara Zenit
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Helsingborg 2013 | Pumphuset
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Greenworks strävar efter att göra något mer än en grön vägg när vi 
projekterar och bygger vertikala trädgårdar. Genom att lägga tid på 
planering och design kan vi åstadkomma frodiga vertikala trädgårdar 
med stor variation i nyans, textur, djup och artrikedom samtidigt som vi 
kan möjliggöra ett lägre skötselbehov. 

Med hjälp av vår expertis utvecklas, förändras och skapar våra vertikala 
trädgårdar med tiden en egen biotop. Våra skräddarsydda system 
är luftrenande, syresättande, akustiskt dämpande, arkitektoniskt 
utmanande och bidrar sammantaget till en miljö som är bra för människans 
hälsa. Vi kan även erbjuda fritt växande frukter, bär och kryddväxter, om så 
önskas.

Variationsrika vertikala trädgårdar



Tack! 

Ring oss, mejla eller hälsa på i vårt showroom vid Östermalmstorg i 
Stockholm för inspiration och ett personligt möte.

Showroom och kontor
Storgatan 1, 114 44 Stockholm
08 22 99 33 
 info@greenworks.se
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