Emporias
takpark
av Cecilia Holm

Den stora entrétrappan upp till takparken från Hotellgatan kläs i svart granit.
Till vänster syns snedbanehissen, som gör entrén tillgänglig för alla.

Louise Lundberg är projektledare för takparken.

– Parken är tänkt att vara scen för olika
evenemang framöver, säger Steen & Ströms
byggansvarige Erik Lidström. Här är också
förberett för spa och friskvårdsanläggning.

Arkitekt Gert Wingårdh har ritat Emporia.

Stefan Olsson på byggföretaget Advanzia är projektledare
med ansvar för stommen, tätt hus och marken.
– Vi provtrycker allt två gånger för att se om det läcker.
Sedan lägger vi på leca, fyller med vatten och provtrycker igen.

Havtornet ’Julia’ planteras symboliskt av
byggansvarige Erik Lidström till vänster,
takparkens gröna projektledare Louise
Lundberg och arkitekt Gert Wingårdh.

Bygget är i full gång. Till höger syns Blomstertorget och den växthusliknande kupol som är entrén till parken
inifrån köpcentret. Man anar de trianglar som bygger strukturen här uppe liksom inne i byggnaden.
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Emporias takpark
av Cecilia Holm
I Hyllie i södra Malmö växer just nu Skandinaviens största takpark
fram. En yta motsvarande fyra fotbollsplaner, 27 000 kvadratmeter, formas till
en park med vidunderlig utsikt över slätten och Öresund.

utsikt

En park med

E

mporia är ett stort köpcenter som byggs i Sten
& Ströms regi i den nya stadsdelen Hyllie i
södra Malmö. Arkitekten bakom byggnaden är
Gert Wingårdh. Från marknivå möts man av
den mäktiga Bärnstensentrén, en mjukt rundad bärnstensfärgad glasentré som leder blicken upp mot himlen.
– Jag blev arkitekt för att jag blev så imponerad av
byggnaden Pantheon i Rom, 2 000 år gammal med det
stora hålet där man kunde se himlen. Det var helt omedvetet
när vi ritade det här, men när man står i den här entrén,
så blir det väldigt fokus på himlen. Inte minst på kvällen
när det är lite mörkare. Och jag tycker att det är fantastiskt
att en så här modern byggnad kan sägas fånga det som var
essensen även för 2 000 år sedan.

Tillgängligt
Från Hotellgatan leder en stor trappa klädd i svart granit
upp till taket. Parallellt går en snedbanehiss som gör
entrén välkomnande och tillgänglig för alla. Där uppe, tre
våningar ovan mark, breder en hel park ut sig. Sinnliga växt
upplevelser på nära håll byts i vidsträckta vyer åt alla håll.
– Och till flygplanen och Kastrup och hela det här livet,
intensiteten som finns, säger Gert Wingårdh om det unika
läget.
Ovanför parken bildar himlen tak.

Grönt tak
Att taket till det stora köpcentret skulle vara grönt har varit
med från början. I bakgrunden ligger Malmö Stads satsning
på att bygga Hyllie som Öresundsregionens klimatsmartaste
stadsdel med ambitionen att vara en internationell förebild
för hållbar stadsutveckling.
– Hållbar stadsutveckling är något som jag verkligen
brinner för, och där ser jag en väldigt viktig uppgift för att
göra staden både tät och grön, säger Louise Lundberg som
är trädgårdsmästare, ekolog och projektledare för takparken.
Gröna tak är idag ett naturligt inslag i hållbart stads
byggande över hela världen. Klimatförändringarna är

 lobala, och här i Malmö bygger de för att parera häftiga
g
skyfall som belastar dagvattensystemen och värmeböljor
som idag skördar offer i städer söderöver.

Växter är lösningen
– Att jobba med vatten och temperatur är väldigt viktiga
saker. Det finns faktiskt bara ett enda vettigt sätt att göra
det i staden, och det är med hjälp av växter, säger Louise
Lundberg. Alla andra tekniska lösningar bidrar lika mycket
till problemen som till lösningen. Men växter gör inte det.
De bidrar till lösningen.
– Växter kan ju ta upp otroligt stora mängder vatten och
avdunsta det, så att vi inte får översvämningar. Och så att
vi inte belastar avloppsnäten med allt detta vatten. Vi kan
hantera skyfallen när vi har mycket växter i staden.
Genom att växterna avdunstar vatten sänker de
temperaturen under de varmaste månaderna och bidrar på
så sätt till en behagligare miljö.
– Och sedan är det ju den här mänskliga aspekten: att
människor inte mår bra av att vistas i betongmiljöer år ut
och år in. Vi vet, forskningen har bevisat det hur många
gånger som helst, att en människa som kan vistas i en grön
miljö är en friskare människa.

Dämpar och isolerar
Gröna tak har flera fördelar i att de dämpar buller och
växterna tar upp och binder föroreningar. Ett grönt tak
isolerar, vilket minskar energiåtgången i byggnaden för så
väl värme som kyla.
Men projektet stannar inte vid att vara ett grönt tak.
Köpcentrets tak utformas som en hel park, som är en del
av upplevelsen Emporia. Byggherren Steen & Ström står
helt bakom satsningen på takparken, som i första läget inte
är någon kommersiell yta. Den tekniska gestaltningen av
takparken ligger Landskapsgruppen bakom.
Parken kommer att vara fri och tillgänglig för alla att
besöka. Öppettiderna kommer att följa Emporias öppettider
av säkerhetsskäl.
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Emporias
takpark
av Cecilia Holm
Jag tror att det
kommer byggnader
som blir mer och mer
topografiska” Gert Wingårdh
Varierande jorddjup

Bärnstensentrén sedd uppifrån taket.

Kuperat

Block av
lättviktig
cellplast bygger
upp kullarna.
De skyler
fläktrummen
på taket och
skapar land
skapet som ger
olika klimat
betingelser.

Takparken är uppbyggd av sju kullar som skapar ett kuperat
landskap, samtidigt som kullarna funktionellt döljer de
potentiellt fula fläktrummen som ligger här. Fläktarna
behövs för att kyla anläggningen.
Perennplanteringar och gräsytor i triangelns form möter
generösa trägradänger i lärk. Här ska bjuda in till rastplatser
och utsiktsplatser.
På ritningen ser man tydligt mönstret av trianglar, en
form som återkommer inne i byggnaden. Gert Wingårdh
förklarar att man approximerat triangelns form:
– Och gör man det med tillräckligt många fraktaler så blir
det till sist naturtroget.

Bara Mineraler är marknadsledande i Europa inom förädling av platålera och pimpsten för inblandning i odlingssubstrat
för yrkesmässig odling och anläggning. Med lera som bas, producerar vi också växtvårdande produkter för hortikultur.

Växtbäddar för optimal växtkraft

Specialväxtbäddar med pimpsten ger dig rätt underlag och växtkraft för t ex
bjälklag, tak eller terrass. En kombination av optimala naturprodukter och kunskap.
Vi erbjuder båda.

www.baramineraler.se
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Till taket har använts bjälklagsjord från Byggros i Danmark.
Jorden är lagd olika tjockt i de olika p
 lanteringsfälten.
Till perennerna är jordlagret 25 cm tjockt och bevattnas.
Här växer tuvrören Calamagrostis x acutiflora ’Overdam’ och
’Karl Foerster’ tillsammans med Sesleria, orange röllika,
nattljus och kantnepeta. Nävan Geranium ’Rozanne’ gick
ut under vintern och kommer att ersättas av blodnäva,
Geranium sanguineum. Stenkyndeln gick samma öde till
mötes. Den kommer att ersättas av trift, Armeria maritima,
eller Pulsatilla.
Buskar som kommer att växa i takparken är havtorn, både
honklonen ’Julia’ och hanklonen ’Romeo’. Häggmispel är
också tänkt till platsen och någon liten Salix kommer nog
också in, säger Louise Lundberg.
Stora ytor täcks av sedummattor, med endast 8 cm jord
lager som inte bevattnas. Här växer, förutom Sedum, tork
tåliga växter som blåklocka, kattfot, silverarv och kryptimjan.
Om våren blommar krokus och vildtulpan.

Biologisk mångfald
Sinnenas trädgård är skapad med särskild omsorg för barnen
och för dem som upplever parken med andra sinnen än
synen. Här kan man känna på lammöronens mjuka blad,
smaka på smultronen och känna kryddörternas dofter.
Louise Lundberg ligger bakom designen av det ljust lila
området på ritningen: biodiversitetplanteringen, det vilda
hörnet som ger plats för biologisk mångfald. Lokala jordar
som är plockade från marker i närområdet kommer att
täcka ytan. De frön som kommer med jorden kompletteras
med frön från ängsfröproducenten Pratensis. Naturen
bjuds in att växa fritt. Tätskiktet är så starkt, att en och
annan björk ska kunna slå rot.
– Den kultur som är starkast kommer att överleva då,
säger Gert Wingårdh.

Emporias takpark
av Cecilia Holm
Parken är uppbyggd
av sju kullar och av
trianglar.

Framåtblickande
Gert Wingårdh tycker sig ana framtidens byggande i
Emporia:
– Lite grann tycker jag att det här är ett slags landskap
som pekar framåt. Jag tror att det kommer byggnader som
blir mer och mer topografiska. Även om det är byggda
strukturer under, så kommer vi att uppleva dem mera
som landskap än som byggnader. Så jag tror att på många
sätt är parken bland det mer radikala som finns i hela
projektet. •

TAKPARKEN EMPORIA
Byggherre: Steen & Ström
Arkitekt: Gert Wingårdh
Landskapsarkitekt: Landskapsgruppen
Projektledare takparken: Louise Lundberg

Logistikansvarig med växtintresse
Vi söker dig som är strukturerad,
målinriktad och intresserad av perenner. Du tycker om utmaningar,
är glad och serviceinriktad. Att du
är engagerad och söker nya erfarenheter värderar vi högt. Du måste
kunna arbeta både självständigt och
i team. Datavana är ett krav liksom
att du behärskar Excel. Vi ställer inga
formella krav, men ser gärna att du är
trädgårdsingenjör eller liknande.
Vi erbjuder en kontorstjänst med
en stor variation av arbetsuppgifter

över året. I vårt säljteam arbetar vi
tillsammans med att registrera order,
ge service till våra kunder och säkerställa snabba leveranser. Då det är
mycket information krävs gott minne
och sinne för både text och siffror.
Vi arbetar med den senaste datatekniken i ett skräddarsytt logistik-

program i Macmiljö. Du inventerar
med iPhone, uppdaterar vår webbutik och är med och skriver våra
nyhetsbrev. För rätt person finns det
stora möjligheter till utveckling.
Intresserad? Skriv några rader om dig
själv till magnus@wandels.se
Wändels är en av Sveriges största producenter
av perenner. Företaget ägs och drivs av Marie och
Magnus Wändel och finns beläget i närheten av
Lund i Skåne. Försäljning sker främst till garden
center och plantskolor i Sverige.
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