På egen hand i Västra Hamnen
– din självguide

Västra Hamnen är Malmös nya stadsdel – en alldeles speciell
del av staden fylld med gröna lösningar, konst och annorlunda
hustänkande. Med hjälp av den här guiden kan du få en liten
inblick i det arbete som har gjorts på området och upptäcka
mycket av det ”osynliga” i Västra Hamnen.
Avsnitten är korta, men innehållsrika och tänkta att vara till
nytta och nöje för skolbarn, pedagoger och andra.
Trevlig tur!
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Kockum Fritid

Solen värmer i Malmö. Här finns en av Sveriges största solfångaranläggningar,
med hela 1 055 kvadratmeter solfångare. Solfångarna fungerar inte bara som
en ren värmekälla utan också som isolering och yttervägg. Solfångarna är
dessutom, precis som i bostadsområdet i Västra Hamnen, en vacker del av
byggnaden. Solfångarna blev klara år 2002. Energin som produceras räcker
till för att värma upp 20–30 medelstora lägenheter året om. Solfångarna är
kopplade till Malmö stads fjärrvärmenät och bidrar till uppvärmningen av
bostäder i hela Malmö.

Solfångarna är riktade mot öster, söder och
väster och är placerade i olika vinklar. Vissa
sitter rakt på väggen och bildar en lodrät
vägg med solfångare, medan andra lutar 20
grader eller mer. Alla solfångare är isolerade
med mineralull på baksidan.
Solfångarna ger minst 180 MWh per
år. Varmvattnet som går vidare till
fjärrvärmecentraler värms ytterligare innan
det når hushållen.
Solfångarna hade kunnat ge dubbelt så
mycket energi om alla hade varit placerade
rakt mot söder och lutat 45 grader. Men
ibland får man sätta solfångarna där det
finns möjlighet att sätta dem, till exempel
mot öst och väst.

Miljöanpassade transporter

I Västra Hamnen är ambitionen att skapa ett så miljöanpassat transportsystem
som möjligt. Västra Hamnen ligger nära både staden och stranden och
bussförbindelserna är bra för att man helst ska välja att inte ta den egna
bilen. Det ska helt enkelt kännas naturligare att gå eller cykla när man ska
någonstans.

Gång- och cykelvägnätet i området är väl utbyggt. Det ska vara lätt att gå och cykla dit man
vill. Västra Hamnen ligger nära Centralstationen och där kan man ta sig vidare med buss eller
tåg. Bussarna från Västra Hamnen går till många viktiga knutpunkter i stan.
Väginformation används för att informera och styra trafiken i området. I korsningar ges
kollektivtrafik företräde. Busshållplatserna ska få realtidsinformation som visar bussarnas
ankomst. Via bredbandsnätet kan de boende få information om bussar och andra transporter.
Genom bredbandsnätet finns möjlighet till hemarbete samt e-handel, vilket minskar
transporterna ytterligare.
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Akviferen

Med hjälp av en värmepump tar man värme ur akviferen på området. Akviferen
är ett naturligt vattenmagasin i berggrunden. I akviferen kan man säsongslagra värme respektive kyla.
På vintern tas 15-gradigt vatten upp från den ena radens fem brunnar, kallad
den varma sidan. Vattnet används som värmekälla i en värmepump och pumpas tillbaka till de fem andra brunnarna som kallas den kalla sidan. Här ligger
temperaturen på cirka 5 grader.
På sommaren tar man sedan upp det kalla vattnet för att kyla bostäder och
kontor på området. Värmen som produceras i samband med detta pumpas
sedan ner i den varma sidan.
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Ankarparken

I Ankarparken finns olika sorters naturtyper som ängar, ett alkärr, en ekdunge,
en bokdunge och en talldunge. Dessa fungerar som en sorts utställning om
naturen och visar hur det kan se ut utanför staden. Alla parker behöver ju inte
se likadana ut och bara innehålla en sorts träd eller växter.
Titta också gärna på de olika grässorter som växer i parken, på den fina träbänken och på de slingrande stigarna.

Det finns en del död ved i biotoperna. Det ska vara så för att locka fram de djur som gärna
lever av och i död ved. Biotoperna är visserligen i minsta laget för att fungera som ett eget
ekosystem, men är ändå viktiga för att prova sig fram. Biotopanläggningar är ännu ganska
nya och oprövade i Sverige.

Det varma vattnet i akviferen
ökar till 67 grader med hjälp
av värmepumpen och förs
sedan ut i fjärrvärmesystemet.
Värmepumpen kommer att
producera 4 miljoner kWh per år,
vilket motsvarar 85 procent av
den värme som området behöver.
Om akvifervattnet inte räcker,
tas energi från havsvattnet i
Öresund.

Illustration Sydkraft

Dessa områden med olika naturtyper kallas biotoper. En biotop är alltså ett område som
har en speciell karaktär beroende på de växter och djur som hör hemma i området. I Västra
Hamnen har man anlagt dessa olika biotoper för att skapa den mångfald av växter och djur
man är intresserad av.

Tio brunnar på 90 meters djup
har borrats ner till akviferen.
Akviferen är ett naturligt
vattenmagasin i kalkstenens
sprickor. Ovanför finns ett tätt
kalkstensskikt och tätande
lermorän. De två raderna med
brunnar är borrade med 200
meters avstånd. I varje rad är
det 50 meter mellan brunnarna.
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Turning Torso

Som ett utropstecken i Västra Hamnen reser sig Turning
Torso, 190 meter högt. Huset är byggt i nio kuber med
fem våningsplan i varje kub. Tillsammans med mellanvåningarna är det totalt 54 våningar.
Arkitekten Santiago Calatrava är konstnär, skulptör
och ingenjör och verksam i många stora städer. Turning
Torso föreställer en människokropp i en vändande rörelse.
Calatrava inspireras av naturliga rörelser hos människor
och djur.
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© HSB Turning Torso - Samark Arkitektur AB

Brandsäkerheten är mycket hög. Hela Turning Torso är helsprinklat, det vill säga det finns
brandsprinklersystem i varje utrymme. Systemets vattenförsörjning är dessutom dubblerat
och har egen nödströmförsörjning. En av hissarna är specialbyggd för att användas både
av insatspersonal och för ev evakuering. Säkerhetsfrågorna har varit prioriterade redan från
början, och en grundlig riskanalys har gjorts. Turning Torso ska ha högsta säkerhetsnivå, så att
alla boende och besökare ska vara helt trygga.
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Dagvatten

Dagvatten är den del av regnvattnet som inte sipprar ner i marken eller
avdunstar direkt. Dagvattnet måste man alltså ta hand om på något sätt.
I Västra Hamnen tar man hand om dagvattnet lokalt, det vill säga på platsen
där det faller.
Mycket av regnet samlas på de gröna taken, där växterna suger upp vattnet.
Eller så rinner regnvattnet ner i de små minikanalerna som finns i alla gränder.
Vattnet rinner sen ut i antingen Öresund eller i kanalen på området.

I planeringen av Västra Hamnen ingick att man ville skapa ett system där vattnet inte rinner
direkt ner i marken, så som det gör i vanliga fall. Då finns det nämligen en risk – när det
regnar mycket – att ledningar och rör under markytan inte kan ta hand om allt vatten.
Olika växter kan också växa och trivas i de små bassängerna på området, växter som annars
inte finns mitt i en stad.
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Promenad och park

Daniaparken, tillsammans med
Sundspromenaden, är de områden
där man mest ”är”. De är fina promenadstråk i en fantastisk del av
Malmö. I parken kan man följa årstidsskiftningarna. Här finns plats för
konserter, lek och spel, solbad och
picknick. Daniaparken möter Sundspromenaden vid Scaniaplatsen,
vilken har blivit ett mycket populärt
badställe på somrarna.
Sundspromenaden är byggd i
träslaget azobé. Det kommer från
Kamerun och är ekologiskt odlat.
Man har sett till att det finns en
återväxt för de träd man hugger ner.
Azobén är ett tropiskt träslag som är
mycket tåligt och klarar regn, rusk
och vind. Från början var det brunrött men med tiden blir det grått
eftersom det är helt obehandlat.
Det håller i många år.

Hamnen, som angränsar till Sundspromenaden är en av Malmös nyaste
småbåtshamnar. Vattnet når långt in i
stadsmiljön och berikar dessutom området
med en gästhamns liv och rörelse.
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Konst

I området hittar ni fem offentliga konstverk. De fem konstnärernas verk
representerar tillsammans ett brett spektrum av uttryckssätt. Överraskande
och oanade rum är tillgängliga för boende och besökande.
De två kikarna, som finns på området, samspelar med varandra. Betraktaren
blir betraktad. I den ena kikaren kan man dessutom se omvärlden i olika
färger.
De härliga, blanka och vackra stenarna längs Sundspromenaden har förvandlats till unika ting. De är stenar som valts ut, slipats och blankpolerats
för att sedan läggas tillbaka på sin ursprungliga plats. Var och en ska bli som
en diamant!
Bredvid det stora vattenfallet finns en mängd kranar. Noga räknat 102
stycken! De ska associera till ett gigantiskt badrum men också föra tankarna
till de ändliga naturresurser som finns.
Varje huskropp har en helt egen identitet. Många entréer också. Genom en
serie ”bomärken” har husen blivit smyckade. Det ger stadsdelen ett platsspecifikt symbolspråk.

Vindkraftverk

Vindkraftverket är medelstort och effekten ligger på 2 MW. Det ligger i Norra
Hamnen för att inte störa bland annat de boende i Västra Hamnen. Vindkraftverket heter Boel* och producerar el till bostäderna, värmepumpen, fläktar och
övriga pumpar i Västra Hamnen. Vindkraftverket döptes den 16 mars 2001.
Boel behöver inte någon bemanning. Bladen är kopplade till en generator
som omvandlar rörelse till el. Ett vindkraftverk fungerar på samma sätt som
dynamon på en cykel.
* Bo från Bo01, el från elektricitet.

Boel räcker till 1 000 lägenheter
och hus. Ska man jämföra Boel
med Barsebäck behövs cirka 500
vindkraftverk som Boel för att kunna
producera lika mycket el. Det har
3 rotorblad som är 40 meter långa.
Tornets höjd upp till navet är 78 meter.
Hela tornet väger 230 ton.

Den årliga produktionen beräknas
uppgå till drygt 6 miljoner kWh, vilket
mycket väl klarar att försörja hela
stadsdelen med el. Boel driver också
värmepumpen som svarar för 85 procent
av värmeproduktionen på området.
Boel är kopplat till stadens elnät så
överskottselen utnyttjas i övriga Malmö.

9

10

100% lokal förnybar energi

Västra Hamnen visar att det är möjligt att försörja en hel stadsdel med 100 %
lokalt producerad förnybar energi. Människor bor klokt och kör, i framtiden,
fordon som drivs med el och gas, går eller åker kollektivt, samt hushållar med
befintliga resurser.
Västra Hamnen är ett viktigt exempel för framtiden och har fått mycket uppmärksamhet på många håll i världen. Ett exempel är att Västra Hamnen utsågs
till vinnare av Campaign for Take-Off Award år 2000, EU-kommissionens nyinrättade energipris, Renewable Energy for Europe.

I Västra Hamnen är målet en låg energiförbrukning, samtidigt som de boende i området har
höga krav på komfort. Man vill helt enkelt bo bra, även om man ska hushålla med energin.
Bättre ventilation och effektivare byggande har lett till att man har bostäder som drar hälften
så mycket energi i uppvärmning som en motsvarande ”normal” bostad gör. Dessutom kan
man kontrollera sitt inomhusklimat, individuellt, med hjälp av olika IT-lösningar i bostaden.
Målet för den genomsnittliga energianvändningen i fastigheterna är högst 105 kWh per
kvadratmeter och år. Hushållsbelysning och andra elinstallationer ska vara marknadens mest
energieffektiva.
Värmeisoleringen i byggnaderna är bättre och fönstren är energieffektiva treglasfönster.

Hus och kvarter

Det är viktigt med kontraster i Västra Hamnen. De
höga husen med ljusa fasader mot havet, bildar en
vindskyddande mur kring områdets småskaliga, gröna och
kulörta inre. Det ska vara kontraster. Även kvarteren ser
olika ut vart man än kommer. Variation skapar nyfikenhet
och man kan inte förutse vad som finns runt nästa hörn.
Det ska vara spännande att gå omkring i området.
Det finns inga raka vägar eller cykelstråk, kvarteren
liknar inte varandra på något sätt och gårdarna är helt
olika varandra. På gårdarna finns många typer av växter
och träd tillsammans med vatten i varierande former.

22 olika arkitektkontor har ritat husen. De har fått stor frihet att gestalta ”sitt” hus. Mångfald
präglar också planeringen för hela området och husen utmärks inte av någon speciell ekoarkitekturstil. Utsidan skvallrar sällan om vilken väg som valts när det gäller åtgärder för
ekologisk hållbarhet.
Många av husen är utrustade med avancerad teknik som minskar energibehovet. Andra
använder sig av enklare medel att uppnå samma mål. 19 byggherrar har arbetat med olika
hustyper, lägenhetsstorlekar och upplåtelseformer. Här finns både bostadsrätter, äganderätter
och hyresrätter representerade.
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Vakuumsolfångare

I Västra Hamnen finns två varianter
av solfångare – vakuumsolfångare
och plana solfångare.
Tillsammans
med
vakuumsolfångarna finns det cirka 1 400
kvadratmeter solfångare på hela
området. Det motsvarar lite mer än
två tennisplaner. Det går att få ut
mycket mer energi från vakuumsolfångarna, upp till dubbelt så mycket
om man jämför med de plana.
Vakuumsolfångarna behöver inte
placeras i vinkel på ett tak eller en
byggnad. Man vinklar det som finns
i glasrören istället.
En solfångare absorberar (drar till
sig) värmen från solen. I solfångaren
finns rör med vatten som då blir
varmt. Vattnet pumpas sedan runt i
olika system och kan värma vattnet
i elementen och kranvattnet.

15 procent av värmen och varmvattnet som
man använder i Västra Hamnen kommer
från solfångarna. Vakuumsolfångarna har
en yta på 1 200 kvadratmeter.
När solfångarna producerar mer energi
än vad som behövs på området används
energin i övriga Malmö eftersom
solfångarna är kopplade till stadens
fjärrvärmenät. Total produktion på alla
solfångare är 525 000 kWh värme.
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Kretslopp
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Solceller

MALT MATAVFALL

SJ Ö LU N D A R E N IN G SV E RK
AVLOPPSVATTEN
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Solcellerna, tillsammans med vindkraftverket, står för elproduktionen i Västra
Hamnen. Solcellerna sitter på ett av husen på en utstickande solskärm och
är 120 kvadratmeter stora tillsammans. Det motsvarar ungefär ett rum på 11
gånger 11 meter. I solcellen omvandlas solstrålarna direkt till elektrisk energi
och har inga rörliga delar. Energin som solcellerna producerar motsvarar en
procent av den elenergi som förbrukas inom området.
En solcell omvandlar ljus till elektrisk energi. 20 procent av det infallande
ljuset kan omvandlas till elektrisk energi.
Solcellerna kan producera 12 000 kWh el per år och det kan försörja fem lägenheter
med hushållsel. Solcellerna är halvledare och består av kisel som sedan är ingjutet i glas.
Glastaken har så kallade semitransparenta solceller eftersom ljus släpps in runt solcellerna.
I södra Sverige kan en solcell producerar max 150 kWh per kvadratmeter och år om den
har bästa möjliga placering. Den ska då riktas mot söder i en vinkel på cirka 35 grader i
förhållande till marken.
När solcellen blir belyst polariseras den så att sidorna blir negativt och positivt
laddade. Med metallkontakter (framsidans kontakt är gallerformad för att släppa in ljus i
cellmaterialet) samlar man upp laddningen som kan erhållas som ström i en yttre krets.

Kretsloppssystemet i Västra Hamnen har som mål att skapa så lite avfall
som möjligt samtidigt som så mycket som möjligt återvinns och återbrukas.
Dessutom vill man få ut energi av avfall och avlopp. Matavfall sorteras ut och
slängs genom avfallskvarnar eller i sopsugsystem.
Matavfallet från avfallskvarnarna i köken går till en tank under marken och
vidare till rötning. Vid rötning bildas biogas som kan användas till att producera
el och värme. Matavfallet från sopsugarna går till kompost och blir jord.
Att ha nära till källsortering är också viktigt. Alla boende har ett källsorteringsrum i sitt eget hus eller i grannhuset. Där kan de sortera glas, tidningar
och förpackningar.
Materialet i markbeläggningar och utemiljöer är valt med tanke på lång livslängd och framtida
återbruk. Återvunnet material är använt i underliggande lager.
Avloppssystemet är sammankopplat med Malmös redan existerande avloppssystem.
Restavfall och det matavfall som går till sopsugssystemet slängs i sopnedkast som finns
i hela området. Men sopnedkasten töms bara på två ställen. Soporna sugs nämligen till
två upphämtningsställen. Restavfallet går till förbränning och matavfallet till rötning eller
kompost.
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Plana solfångare
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Gröna tak

Tillsammans med vakuumsolfångarna är det cirka 1 400 kvadratmeter solfångare på hela området. Det motsvarar lite mer än två
tennisplaner. De plana solfångarna
fungerar bäst om de sitter mot
söder och lutar 35 grader mot
solen. Solfångarna sitter på tio
olika byggnader i Västra Hamnen.
Solfångarna producerar, på ett år,
så mycket energi att det motsvarar
uppvärmning av och varmvatten
till trettio bostäder.
En solfångare absorberar (drar
till sig) värmen från solen. I
solfångaren finns rör med vatten
som då blir varmt. Vattnet pumpas sedan runt i olika system och
kan värma vattnet i elementen och
kranvattnet.

Många av byggnaderna har gröna
tak. Det kan vara olika växter på
taken men många av dem är fetbladsväxter, sedum.
Det är inte bara snyggt med gröna
tak, det är praktiskt också. En stor
del av regnvattnet sugs upp av
taket och rinner därmed inte ner i
dagvattensystemen. Dessutom gör
de gröna taken inomhusklimatet
bättre. De kyler inomhus på sommaren och håller värme på vintern.
Samtidigt drar taken till sig olika
djur, såsom fjärilar, fåglar och
insekter. Taken har också olika
färger beroende på årstid, väder och
vind. Taken kan vara gröna, röda och
gula.

Det gröna taket skyddar underliggande takmaterial. Ett levande växtskikt på taken ersätter
den gröna mark som tagits i anspråk av byggnadskroppen, och bidrar därmed till att bevara
den biologiska mångfalden. Det gröna taket dämpar också buller.
Princip för anläggningen på taken.
15 procent av värmen och varmvattnet som man använder i Västra Hamnen kommer från
solfångarna. De plana solfångarna har en yta på 200 kvadratmeter.
När solfångarna producerar mer energi än vad som behövs på området används energin i
övriga Malmö eftersom solfångarna är kopplade till stadens fjärrvärmenät. Total produktion på
alla solfångare är 525 000 kWh värme.

- Vegetation
- Jordskikt
- Dränering
- Tätskikt
- Takets konstruktion

Vill du veta mer? Kontakta gärna Miljöförvaltningen i Malmö.
Telefon 040-34 10 00 eller e-post miljo@malmo.se
Guiden finns även att ladda ner på www.malmo.se/miljo

