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ABSTRACT
This project is focusing on a future park that will surround Hyllie water 
tower in the outskirts of Malmö. The water tower will be located in the 
central part of the new building area Hyllievång. The park will function 
as a town park with a special focus on water. The water council of the 
municipality, Va-verket, has for the last 7 years built up and been in 
charge for a pedagogical programme in the water tower, were school-
children come to learn about the cycle of water and how we use water 
in our daily life. In the park they want to build a new part that gives 
experience of water, as a compliment to the information in the tower. 
What will that park look like, and what shall it be constructed of? 
How do you bring water to the surface in a park? How can landscape 
architecture work to enhance the presence of water and make people 
more interested in water issues? In may way to find the answers to all 
my questions I have meet with people, read books and visited differ-
ent places. What comes out is a combination of new experiences and 
knowledge about edutaintment and knowledge that I gained during 
my education. The proposal is acting as a base for the pedagogical 
programme and experimental researches, with different environments 
and biotopes. From the alder march to a dry steppe biotope. Waterfalls 
and fountains with interaction possibilities sets the focus on the joyful 
experience which creates interest and memories with water. With dif-
ferent materials and details that associate with water and water issues 
I want people to reflect on water issues and how important water is for 
all life on earth.

SAMMANFATTNING 
detta projekt fokuserar på en framtida park runt Hyllie vattentorn i 
utkanten av Malmö. Parken ska både fungera som en offentlig park i 
den nya stadsdelen, men också ingå i den pedagogiska verksamheten 
som Va-verket bedriver i vattentornet. En verksamhet som syftar till att 
öka kunskapen om vattnets kretslopp, Va-verkets funktion samt hur vi 
använder vattnet i vår vardag.
Hur skulle en sådan park kunna se ut och vad ska den innehålla? Hur 
lyfter man fram vattnet i vår närmiljö? Hur förmedlar man informa-
tion och kunskap i den fysiska miljön på ett lustfyllt och pedagogiskt 
sätt? Hur kan landskapsarkitektur bidra till ökad förståelse för vattnets 
kretslopp? Under vägen för att ta reda på svaren på mina frågor har 
jag träffat ett antal personer, läst böcker och tidskrifter samt besökt och 
studerat olika platser och miljöer. Resultatet är en kombination av ny 
kunskap bland annat inom det pedagogiska området och kunskap som 
jag erhållit genom min utbildning. Förslaget fungerar som en plattform 
för den pedagogiska verksamheten utomhus med olika miljöer och 
aktiviteter. Brusande vattenfall och fontäner med interaktionsmöjlighe-
ter sätter fokus på den lust uppfyllda upplevelsen som skapar intresse 
och minnen. Med olika material och detaljer som associerar till vatten 
och vattenfrågor vill jag väcka reflektioner och belysa hur viktigt vatten 
är för allt liv på jorden. 
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“in water lurks the mysteries of time. There is a kind of rivers of things, passing into being, and time is 
a violent torrent. For no sooner each seen, then it has been carried away, and another is being carried 
by, and that, too, will be carried away.” (Spellman 2003, s. 73.)

INLEdNING
Vid Hyllie vattentorn i utkanten av Malmö planeras en ny stadsdel, 
Hyllievång. Runt vattentornet finns det planer på att anlägga en 
liten stadsdelspark. VA-verket som driver vattentornet har länge haft 
planer på att utveckla sin pedagogiska verksamhet med en parkdel. 
Idag består den pedagogiska verksamheten i tornet av ljud och ljus-
showen ”Vattnets Hemlighet” samt faktafilmer och kunskapstester i 
datorer. Många skolklasser i Malmö och i grannkommunerna har be-
sökt tornet i utbildningssyfte. VA-verkets pedagogiska arbete för att 
öka insikten och kunskapen om vattnet i vår omgivning är en viktig 
aspekt att tänka på vid gestaltandet av den nya parken.
det är även viktigt att parken fungerar som en allmän och offentlig 
plats där alla som vistas i området; boende, anställda i intilliggande 
verksamheter samt turister, ska kunna träffas och finna rekreation 
och avkoppling.
I ” Planer och strategier för Hyllie 2005” utgiven av Malmö Stad har 
man tagit fram fyra ledord för utformningen av vattenparken; Vatten i 
staden, Vatten i naturen, Vatten är vackert och Vatten är kul. Genom 
att arbeta utefter dessa ledord är ambitionen att på ett pedagogiskt 
sätt visa på vattnets närvaro i vår omgivning.
Utvecklingen av vattenparken är en del i arbetet med den nya stads-
delen Hyllievång, vilket gör att platsen inom en snar framtid kommer 
att förändras radikalt. det framtida läget i den nya stadsdelen, med 
ny infrastruktur, bostäder och trafik finns idag inte i fysisk form. Pla-
nerna och visionerna för den nya stadsdelen sätter parken i ett nytt 
sammanhang, som ligger till grund för parkens utformning.
Viktiga frågor som jag arbetat utefter är hur jag som landskapsar-
kitekt agerar och påverkar upplevelsen i parken. Hur kan utemiljön 
väcka intresse, ge kunskap och skapa förståelse för vattnet i vår 
värld? Hur kan man arbeta med information och pedagogik i utemil-
jön? 

SYFTE oCH FRåGESTäLLNINGAR
Syftet med detta arbete är att arbeta fram ett gestaltningsunderlag 
för parken som kan ligga till grund för fortsatt projektering.
Hur kan man som landskapsarkitekt använda sig av upplevelse-
pedagogik för att öka medvetenhet och reflektion om vattnet i vår 
närmiljö och omvärld? Hur kan landskapsarkitektur bidra till ett mer 
hållbart samhälle, speciellt vad det gäller nyttjanden och kunskapen 
om vattnet och dess kretslopp? 
Projektets möjligheter gjorde mig nyfiken liksom ambitionerna att 
göra parken till något mer än en vanlig stadspark. Jag sporrades 
också av de sociala, ekologiska och designmässiga utmaningarna 
och möjligheterna där vattnet som element är i fokus.

METod
I arbetet med parken har jag gjort en grundläggande research där 
jag söker information om upplevelsebaserat lärande, vattenbiotoper, 
miljöetik/landskapsarkitektur samt om platsens förutsättningar och 
läge. Informationen samlas genom studiebesök, möten och 
litteraturstudier.
Brainstorming, idéskisser, fakta och analyser av platsen leder sedan 
till ett koncept och ett förslag på utformning för vattenparken.

PRodUKTEN
Arbetet är tänkt att fungera som inspiration för studerande, intres-
serade av landskapsarkitektur och allmänhet samt för tjänstemän på 
Malmö stad. Formatet och upplägget är därför i A3 format som är ett 
standard format inom branschen men med ett lite annorlunda upp-
lägg. För att visa på min process och för att ge de läsare som inte är 
insatta i projektets bakgrund lägger jag vikt på att sätta in platsen i 
ett sammanhang och att visa min process fram till förslaget.
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PLATSEN

VAR orienteringskarta med Hyllieområdet markerat 
med ljusblått. Vattentornet är markerat med en prick i områ-
dets mitt.

Cirkeln visar vattentornets placering i landskapet 2005 samt samma plats i 
historiska kartor från 1970 och 1815.

FÖRR Skånska rekognoseringskartan från 1815 
visar ett åkerlandskap med småbyar och gårdar. Höjder och 
sankmarker är tydligt markerade. Platsen där vattentornet 
står idag är en liten höjd i landskapet.

NU Flygfoto över området från 2005 visar hur stadens 
bebyggelse allt mer tar över åkerlandskapet. Hyllie by som 
förut låg ute i åkerlandskapet är nu hopväxt med stadsbe-
byggelsen.

då Ekonomiska kartan från 1970 visar åkerlandskapet 
som möter staden. Järnvägen går snett över bilden. Hyllie by 
ligger fortfarande ute i åkerlandskapet men stadsbebyggel-
sen närmar sig.

Tidiga bosättningar på bördig 
mark
Platsens läge på den bördiga skånska åkermarken gör att 
den har en lång historia med tidig bosättning och kultivering 
av marken ända från när människan först bebodde södra 
Sverige för 6000 år sedan1. Vid arbetet av Citytunneln har 
man kartlagt arkelogiska lämningar i området och funnit 
lämningar från i stort sett alla tidsåldrar. det största fyndet 
är en palissad med 200 stolp hål som upptäcktes strax 
nordost om vattentornet. den bördiga jorden gjorde bygden 
till en rik bygd med många stora gårdar och stora byar. 
Hyllie by hade på 1600-talet 30 gårdar vilket var större än 
en del dåtida svenska städer.

� Malmö Stad (2005) Planer och strategier för Hyllie, s. 17.
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En plats i förvandling
Idag karaktäriseras platsen av sin placering i gränslandskapet 
mellan stad och land där det öppna åkerlandskapet med mycket 
himmel och horisont breder ut sig.
Arbetet med citytunneln gör att platsen är i ständig förvandling 
med växande schaktmassor och bar jord. Vattentornet ramas in av 
läplanteringar och gräsytor. området ligger mellan Pildamsvägen 
och Annetorpsvägen, vilket gör platsen otillgänglig och isolerad. 
För att ta sig hit med cykel får man cykla genom en vägtrumma och 
uppför en brant grusbacke via en tillfällig cykel/gångväg. Platsen 
genomsyras av en känsla av tillfällighet och mellanrum, mellan 
det forna och det kommande. det enda som känns stadigt och 
permanent är vattentornet. Under själva hatten på vattentornet 
bildas ett speciellt rum. Ett scenrum! I solsken bildas ett varmt ljus 
från den vita putsen som gör att man badar i ljus.
Vattentornet ligger på en liten höjd i landskapet och från foten av 
tornet ser man in mot Kroksbäcksparkens kullar och ända bort till 
Turning torso i Västa Hamnen på andra sidan staden. Mot söder 
breder slättlandskapet ut sig med gårdar och kyrktorn.
Närheten till Öresundsbron och havet i väster anas men präglar 
inte platsen. det är långt till Hyllie Vattentorn idag.

Vattentornet
Hyllie vattentorn är Malmös nyaste och största vattentorn och 
rymmer 10 miljoner liter vatten eller 10 000 m2 vatten. Vattentornet 
är 62 meter högt och 52 meter brett i hatten, 14 m nere vid foten 
och varje ben är 4 m brett. Tornet byggdes 1973 och är ritat av 
Kjessler & Mannerstråle. Tornet har en stark identitet och karaktär 
som markerar Malmös södra infart och berikar stadens siluett. 
På kvällstid syns tornet på långt håll, eftersom det är upplyst med 
effektbelysning.

Hållbarhetshuset
Vid foten av tornet ligger Hållbarhetshuset, en liten utställningslokal 
med cafédel och utställningsrum. Idag visas en utställning om 
arbetet med den nya stadsdelen i Hyllie. Byggnaden uppfördes 
till Bo01 utställningen, men flyttades efter utställningens slut till 
vattentornet.

Växtlighet
Vegetationen i området utgörs förutom av en pilevallrest, av 20- 
åriga läplanteringar som domineras av:
 Grå al, Alnus incana
 Skogslind, Tilia cordata 
 Fågelbär, Prunus avium
 Bok, Fagus sylvatica
 Avenbok, Carpinus betulus
 Skogslönn, Acer platanoides
 Måbär, Ribes alpinum
 Häggmispel, Amelanchier spicata
 Hägg, Prunus padus
Fältskiktet i läplanteringarna är glest med ett fåtal skuggtåliga örter.
området närmast tornet utgörs av öppna gräsytor med inslag av 
mossa.

Topografi
Vattentornet ligger på en liten höjd, +21,4 meter över havet och 
sluttar mot norr och väster med en lågpunkt i norr. Topografin är 
överlag väldigt flack om man bortser från schakthögarna som lagts 
upp i närheten.

Geologi
Berggrunden i Malmö och sydvästra Skåne består av unga, 
kalkrika sedimentära bergarter med god vattenledande 
förmåga. Berggrunden är överlagrad av kalk- och lerhaltiga 
moränavlagringar som avsatts under den senaste istiden. detta är 
den s k baltiska moränen som bildar underlag till Sydvästskånes 
bördiga jordbruksområden. Moränlagret har en mäktighet som 
varierar från bara någon meter vid kusten till ett femtiotal meter i 
kommunens östra delar.1

� Malmö Stad (2003). Planprogram för Hyllie centrumområde Dp 4669, 
s. 9.

Flygfoto över området 2004 innan arbetet med citytunneln kommit igång. De 
turkosa linjerna markerar arbetsområdet för parken, där den yttre rektangeln 
utgörs av en eventuell bussparkering. Längst till höger i bilden syns Pildams-
vägen. Vägen norr om tornet är Annetorpsvägen. Foto Malmö Stad

Staket mot citytunnelspåret sydöst om 
tornet..

Brunn för pumpning av grund-
vatten

Entré till vattentornet

Vattentornet underifrån

Lastare som tömmer schaktmassor norr 
om området

Arbetsläger med husvagnar och bodar

Hyllie vattentorn ligger utanför bebyggelsen på forna åkermark. Arbe-
tet med citytunneln dominerar i dag platsen med schaktmassor och 
stora maskiner.

IdAG
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dEN PEdAGoGISKA 
VERKSAMHETEN I 
VATTENToRNET
Besök i Vattnentornet Söndagen 
den 22:a Januari 2006
Vi är lite tidiga så vi passar på att ta en fika i Hållbarhets-
huset innan visningen i vattentornet. Solens strålar letar 
sig in i Hållbarhetshuset och värmer våra kalla fingrar. 
Inne i byggnaden finns förutom en liten fikadel även en 
utställningslokal där Malmö Stad ställer ut material om 
planerna för den nya stadsdelen Hyllievång. 
I korridoren utanför utställningen tickar röda siffror som 
redovisar fakta om våra konsumtionsvanor; hur många 
liter vatten som används i Malmö, hur många ton sopor 
vi slänger med mera. Hållbarhetshuset är flyttat till Hyllie 
vattentorn från västra hamnen där den var en del i Bo01 
utställningen. 

Besöket i Hyllie vattentorn börjar nere i foten på tornet 
med ljud- och ljusföreställningen ”Vattnets Hemlighet”. 
Föreställningen inleds med rök och dunder som illustrerar 
jordens skapelse och förklarar hur vattnet kan anta olika 
former; fast, flytande och ånga, sedan får jag veta en 
hel del om vattnets egenskaper och dess kretslopp till 
exempel att vattnet som Gustav Vasa drack kan vara 
samma vatten som du dricker i dag. Efter visningen 
åker jag hiss upp till tornets topp, ackompanjerat av val 
och delfinljud. I toppen på vattentornet möts man av utsik-
ten över hela regionen, men först visas en film ” Vattnets 
väg genom samhället”, som ger fördjupad kunskap om hur 
vattnet färdas från och till din kran. Hur det kommer till vat-
tentornet och varför man har vattentorn.
Efter filmen finns det möjlighet att testa sina kunskaper i 
olika kunskapstest och spel i datorer.
Man kan också gå runt på tornets utsida för att kolla på 
utsikten. det är på grund av årstiden kallt, blåsigt och lite 
halt så promenaden runt blir kort men ger ändå en spän-
nande och minnesvärd upplevelse. På kullarna i Kroks-
bäcksparken ser man små människor som åker pulka och 
stjärtlapp. Man kan stå länge och kolla på livet där nere, 
på taken, vägarna och att  försöker hitta sitt eget hus eller 
skolan där man går.

Samtal med Carolina Fosnor, 
informatör på Va-verket
Vad är det viktigaste som ni vill informera om i er pe-
dagogiska verksamhet?
-Kretsloppstanken är viktig liksom att lyfta fram dagvatten-
hanteringen i staden, hur vi på Va-verket jobbar med dag-
vattenhanteringen i staden, till exempel att fördröja vattnet 
med sedumtak. Sedan vill vi ju som i ”Vattnets hemlighet” 
belysa vattnets olika former; flytande, fast och ånga och 
tanken är ju att knyta an den information som vi förmedlar 
i tornet till en ”känna på” del i parken. Vi brukar säga att 
vattnet är vårt främsta livsmedel. det är viktigt att belysa 
vår unika vattensituation i Malmö/Sverige och att det inte 

är samma förhållanden på andra ställen i världen. 

Har ni planer på att utveckla den pedagogiska verk-
samheten i tornet samtidigt som ni utvecklar parken?
Nej, vattentornet är i första hand ett vattentorn och i andra 
hand en plats för pedagogisk verksamhet. den informa-
tionsdel som vi har i tornet kommer att vara kvar som det 
ser ut i dag. Vi kommer i fortsättningen inte att ha tornet 
öppet för allmänheten på helgerna förutom vid speciella 
datum då vi har öppet hus. den pedagogiska verksamhe-
ten för skolor kommer dock att fortsätta som vanligt.

Men tror ni inte att det kommer att vara ett större tryck 
från allmänheten att vilja komma upp i tornet när hela 
området bebyggs och tornet blir mer lättillgängligt?
-det kan hända men det är inget vi har tänkt igenom nu. 
ändras besökstrycket i framtiden så får vi se över det då, 
men som sagt, tornet är främst ett vattentorn i bruk.

Finns det några säkerhetskrav för vattentornet om det 
står i en offentlig park?
-Inga runt om i parken. Säkerheten finns inuti tornet.
 
Finns det några framtidsplaner för Hållbarhetshuset?
-Nej, det fungerar som föreläsningshus och utställnings-
lokal just nu, men hur det används i framtiden är osäkert. 
det är inte Va- verket som ansvarar för Hållbarhetshuset.

Hur ser samarbetet mellan er och gatukontoret ut?
-Från början var det tänkt att vi skulle arrendera mark för 
en ”känna på” del, den skulle då ha varit en inhängnad 
park med vatten experiment. I och med planerna för Hyl-
lievång så har det ändrats och man vill från gatukontorets 
håll ha en park som är öppen för allmänheten. Vi har inte 
kommit i gång med planerna för parken ännu, men det ska 
komma igång nu i vår.

Hållbarhetshuset var en del av Bo01 utställnigen 
men står nu vid vattentornet, där den används som 
utställningslokal.
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FRAMTIdSPLANERNA
FÖR HYLLIEVåNG 
Visionen
Hyllieområdet har länge varit ett område som diskuterats 
för utbyggnad och tillsammans med byggandet av 
citytunneln och den expanderande Öresundsregionen 
har man som vision att skapa en helt ny stadsdel med 
bostäder och handel i södra Malmö. 

Hela Hyllievång kommer att bestå av olika delar som 
byggs i olika etapper. Grundstrukturen är en traditionell 
rutnätsstad med kvarter på 60 x 60 meter2. den första 
delen som byggs är Hyllie centrum, där station, torg, arena, 
handel och hotell koncentreras tillsammans med ca 1000 
bostäder. Totalt planeras det  för omkring 7000 bostäder i 
Hyllievång.3

Citytunnelstationen och torget kommer att vara 
stadsdelens hjärta, och naturliga mötesplats. Runt det finns 
handelscentrat på 50 000 kvm samt arenan som rymmer 
15 000 åskådare.4

En boulevard går från torget och genom området och 
knyter samman Hyllievång med Holma och Kroksbäck som 
är närmaste stadsdels centrum i dagsläget. Ett brett och 
utvecklat nät av cykel och gångvägar mot Malmö centrum, 
Limhamn och övriga närområden hjälper till att knyta 
Hyllievång samman med den övriga staden.5

Parken i Hyllievång
Då det inte finns något planprogram för parken har 
jag genom samtal med Projektledare, Lisa Östman på 
Gatukontoret diskuterat förutsättningarna för parken samt 
genom att ta del av utredningar och planprogamet för 
Hyllievång satt mig in i parkens förutsättningar.
  
Vattenparken kommer att ligga mellan arenan och 
citytunnel spåret och mynna ut mot torget och stationen. 
den totala ytan är ca 20 000 kvm och har en trekantig 
form, där vattentornet utgör kärnan i parken. 

Parken kommer att ligga i ett inre grönstråk som går från 
Vintrieområdet i söder och genom bostadsbebyggelsen 
upp till en dagvattendamm och park på södra sidan om 
citytunnelspåret mittemot vattenparken. Citytunnelspåret 
ligger i ett schakt fem meter under marknivå vilket gör att 
den visuella kontakten mellan de olika grönområderna 
är viktig för att knyta ihop området. Norrut mot Holma 
fortsätter ett rekreations- och grönstråk mellan 
bebyggelsen och in i Krokbäcksparken.

Kommunikationerna till parken är goda och de flesta 
besökarna beräknas komma med tåg. Det finns också gott 
om parkeringar i centrumområdet både vid arenan och vid 
handelscentrat. Ett nytt cykelnät i stadsdelen gör det enkelt 
att nå området via cykel från övriga delar av staden.

2 Malmö Stad (2005) Planer och strategier för Hyllie, s. 7.,
3 Malmö Stad (2005) Planer och strategier för Hyllie, s. 2�,
� Malmö Stad (2005) Planer och strategier för Hyllie, s. ��.
5 Malmö Stad (2005) Planer och strategier för Hyllie, SS. 9-11.

Dagvattenhanteringen för parken ligger i område 1b, 
som även inkluderar arenan (se bild 4). Ett litet område 
med stora ytor hårdgjord yta där omhändertagnadet av 
dagvattnet förmodas tas om hand genom att anlägga ett 
underjordiskt magasin. 6

� Malmö Stad (2003),  Planprogram för Hyllie centrumområde 
Dp 4669, s. 2�.

Bild 1; Vy över stationstorget. Illustration av 
Wingård Arkitekter
Bild 2; Översiktsplan över Hyllievång, från 
2006. Röda områden är byggnader med handel 
och gula områden är bostäder.
Bild 3; Trafikkarta som visar det tänkta trafiknä-
tet för området.
Bild 4; Avrinningsområden för dagvatten i 
Hyllie. Dagvattnet från arenan och parken är 
samlade i 1b.
Bild 5; Grönstruktur för Hyllievång.

1
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Park 1

Vattentorn

Hållbarhetshuset

Arena

Underlagskarta över arbetsområdet. den turkosa linjen markerar arbetsområdesgränsen. Ytan markerad Park1 är reserverad för en eventuell bus-
sparkering. den ovala byggnaden är Arenabyggnaden. den cirkulära formen i mitten är vattentornet, foten på vattentornet är den inre cirkeln. Ena 
sidan av parken avgränsas av Citytunnelspåret.

Plantekniska 
förutsättningar
Ny cykelväg ska gå utmed/genom parken med 
målpunkt i den planerade cykelparkeringen i 
södra delen av parken/torget.

området markerat Park1, är reserverat för 
eventuell bussparkeringsyta till arenan. denna 
yta kan komma att göras om till bussparkering 
men fungerar annars som en del av parken.

 Vattenparksvägen, norr om parken, är idag inte 
dragen ända fram till bron över spåret. Jag har 
därför gjort en trolig stäckning mot bron över 
citytunnelspåret. Arbetsområdet markeras av 
den streckad turkosa linjen.

Citytunnelarbetet påverkar grundvattennivån 
i parken och man har därför infört ett 
återreduceringssystem för att återställa 
vattennivån.
Tre brunnar/pumpar finns utplacerade i parken 
runt vattentornet.
 
En handikapparkering och några 
parkeringsplatser för anställda ska finnas i 
parken.

Topografin kommer att förändras då 
området runt omkring kommer att höjas med 
schacktmassorna från citytunneln. Torget och 
Arenavägen intill arenan kommer att ligga på 
+24,5 och slutta ner mot Vattenparksvägen 
på 22,0. Vattenparksvägen kommer att ligga 
på 23.15 vid brofästet över citytunneln. Tornet 
kommer att ligga några meter under övrig 
marknivå i en lågpunkt.

Markförhållanden kan variera i parken 
beroende på schaktmassornas egenskaper. 
Eftersom man borrar genom kalkrik berggrund 
är det troligt att schaktmassorna har hög 
kalkhalt.
det kan vara viktigt att se till att man får 
schaktmassor med önskvärda egenskaper på 
rätt ställe från början.

Säkerheten i parken bör tas i beaktande både 
vid gränsen ut mot schaktet och vid anläggande 
av vattenanläggningar. Ett stängsel eller annan 
avskärmning med minimumhöjd 1.20 m bör 
finnas ut mot schaktet. Vid vattenanläggningar 
bör man tillämpa riktlinjer för vattendjup, som 
har ett max djup på 30 cm, eller vid djupare 
dammar ha sluttande kanter, för att miniminera 
drunkningsriskerna.

Tankar kring 
förutsättningarna
Avsaknaden av fysiska lämningar ovan jord 
i form av bland annat byggnader gör att de 
historiska förutsättningarna inte påverkar 
framtida byggnationer i någon större grad. 
Istället karakteriseras platsen av den 
förvandling som den står inför. Platsen kommer 
att genomgå en radikal förändring både 
topografiskt, strukturmässigt och i förhållande 
till staden. Vattentornets läge förändras 
topografiskt genom att marken runt tornet höjs 
vilket placerar tornet lägre än sin omgivning till 
skillnad från att ha varit placerad på en svag 
höjd. den andra stora förändringen är läget som 
går från isolerat och otillgängligt till att hamna i 
centrum och med en välutbyggd infrastruktur. 

de stora och komplexa förändringarna 
och avsaknaden av fysiska byggnader på 
platsen komplicerar arbetet med att förstå 
parkens läge och förutsättningar. Jag tycker 
att förutsättningarna för parken är väldigt 
spännande och att framtidsmöjligheterna för 
vattentornet och parken är oerhört intressanta 
och unika.
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MIN 
PLATTforM
Från skånsk åker till urban park med 20 min till Kastrup 
och världen, vad händer då med platsen?
området runt vattentornet kommer att förändras 
dramatiskt på några år och väldigt lite av platsens 
karaktär kommer att finnas kvar. Det öppna 
åkerlandskapets gräns kommer att flyttas söderut och 
staden kommer att ta över den gamla åkermarken. 
området som förut varit svårtillgängligt och avgränsat 
av stora vägar kommer att ingå i en ny infrastruktur där 
det går fort att förflytta sig till andra delar av staden. 
Med Citytunneln kan man i framtiden förflytta sig till 
Köpenhamn, Kastrup och vidare ut i världen på mindre än 
en halvtimme. Hur ska jag förhålla mig till platsen?
Platsens förutsättningar och läge i tid och rum samt 
projektets vision och syfte ger upphov till en rad 
intressanta frågor. I detta avsnitt som jag kallar min 
plattform vill jag belysa och reflektera kring dessa frågor 
vilket bildar en slags värdegrund/plattform för min design 
och hur jag närmat mig uppgiften och platsen. 

Natursyn
Staden är också natur.

“To the idle eye, trees and parks are the sole remnants 
of nature in the city. But nature in the city is far more than 
trees and gardens, and weeds in sidewalk cracks and 
vacant lots. It is the air we breathe, the earth we stand 
on, the water we drink and excrete, and the organisms 
with which we share our habitat. Nature in the city is the 
powerful force that can shake the earth and cause it to 
slide, heave, or crumple.....7

Citatet är hämtat från Anne Whiston Spirns bok The Granit 
Garden. När jag tänker mig platsen runt vattentornet och 
de stora förändringar som kommer att ske har jag använt 
mig av hennes sätt att ta till sig och se på en plats.
Naturbetingelserna kommer att förändras när jordbruks 
marken görs om till stad. Genomsläppligheten kommer 
att minska, eftersom stora delar kommer att bli hårdgjord 
mark. Byggnaderna kommer att ge mer lä, speciellt från 
de hårda vindarna från havet. Husen kommer att ge 
skugga och skyddade solbelysta platser. Stora delar i 
omgivningen kommer att få ett torrare och hårdare klimat 
med låg biologisk mångfald. 
Förändringarna i topografin kommer att förändra platsen 
runt tornet. Genom att tornet hamnar i en lågpunkt i 
området kommer vattnet att rinna ner mot tornet istället. 
Platsen blir på grund av topografin mer skyddad från 
väder och vind med goda förutsättningar för växtlighet 
och biologisk mångfald. Marken kommer att byggas upp 
av schaktmassor som till stor del utgörs av kalksten. det 
kommer att påverka miljön, växtena, djuren och vattnet. 
Naturen i parken kommer att i hög grad domineras av 
människorna och vara en viktig del i människornas 
7  Whiston Spirn Anne (�98� ). The Granite Garden. Basic 
Books. Prolog.

habitat, livsmiljö. Människans behov, såväl kulturella som 
biologiska, är därför viktiga att ta hänsyn till i designen, 
även om intentionen är att skapa en miljö med höga 
ekologiska värden. Människan är en organism som ingår 
i ett samspel och nätverk mellan andra organismer i ett 
ekosystem. Jag tror att det är viktigt för oss människor att 
känna att vi är en del av detta nätverk och att vi måste ta 
hänsyn till andra organismer, växter och djur. 

“The city must be recognized as part of nature and 
designed accordingly. The city, the suburbs, and the 
countryside must be viewed as a single, evolving system 
with in nature, as must every individual park and building 
with in that larger whole. The social value of nature must 
be recognized and its power harnessed, rather than 
resisted. Nature in the city must be cultivated, like a 
garden, rather than ignored or subdued.”�

Landskapsarkitektens roll i 
byggandet av det hållbara 
samhället
Vilken roll har jag som lanskapsarkitekt i skapande 
av det hållbara samhället? Vari ligger utmaningen för 
framtida landskapsarkitektur?

“ neither art and design nor science and engineering alone 
have done much to instill love of and motivate action for 
the natural world. No one would be inspired by a sterile, 
engineered waterway to protect other rivers, just as no 
one would become dedicated to preserving rainforests 
because they contemplated a tree clipped to look like a 
giant puppy./...........
//.....“Art is the science of feeling. Science is the art 
of knowing. We must know what to do.” The pressing 
question becomes: can the feeling of art and the knowing 
of science be married through landscape architecture as 
a means for sustaining nature?/../“The small steps taken 
to build sustainability into local landscape in discreet, 
manageable chunks which people can observe, try out, 
experience, and improve are actually large steps for 
humankind”� 

Det finns egentligen två anledningar till varför jag valt 
att ha med detta citat och varför jag tycker att det är 
lämpligt att resonera kring frågan. Men jag kommer inte 
att gå djupare in i ämnet som annars skulle kunna utgöra 
ett helt exjobb. den första anledningen är att man från 
myndigheter och kommunen har som mål att försöka 
bygga hållbart, socialt, ekonomiskt och ekologiskt. 
Vattenparken som ingår i en del av en helt ny stadsdel 
innefattas också i detta målet. den andra anledningen 
är att parkens fokus ligger på vattnet som element och 
som livsmedel i vår vardag. Jag tycker därför att det är en 
viktig del att som landskapsarkitekt skapa möjligheter till 
meningsfulla relationer och erfarenheter med vatten för att 
öka förståelsen för hur avgörande vatten är för allt liv.

8 Whiston Spirn Anne (�98� )The Granite Garden, , Basic 
Books. Prolog.
9 France Robert (2003). Building natures ruin? Harvard Design 
Magazine, Vol. spring/summer, SS 3�-3�

“The difficulty for many landscape architects today lies 
in the forgetfulness of ( and perhaps too, a skepticism 
toward) the power that symbolic representation can have 
in forging cultural relationships, both between another 
and between one and nature/../ An eco-imaginative 
landscape/architecture would be creative insofar as it 
reveals, liberates, enriches and diversifies both biological 
and cultural life. In turn how might landscape architectural 
creativity( informed through its representational traditions) 
enrich and inform the ecological idea in the imagination 
and material practices of a people?” 10

Jag tolkar det France men även Corner skriver i sina 
texter att utmaningen och då kanske speciellt för oss 
landskapsarkitekter ligger i att hitta en skärningspunkt eller 
kombination av tekniskt kunnande och kreativt skapande 
för att hitta bra lösningar för byggandet av det framtida 
mer hållbart anpassade samhället. 
France menar att enkla lösningar som att anlägga öppna 
dagvatten anläggningar i människors närmiljö är stora 
steg för mänskligheten. Anläggningar med till exempel 
dagvatten kan som jag tolkar det vara exempel på vad 
Corner kallar eco-imaginative landscape/architecture, 
då det involverar både en ekologisk och tekniskfunktion 
som man packeterar och utformar med och i ett kulturellt 
uttryck och sammanhang. Kanske syftar Corner på 
någon helt ny form av kombination i olika skalor och i 
större strukturer och processer, men där jag tolkar att 
den lilla skalan i det lokala sammanhanget är lika viktig. 
För mig har det inspirerat till att låta kombinationen av 
det ”känslobetonade” skapandet och det teknikska och 
rationella tänkandet prägla gestaltningen av parken. 
Sedan kan man diskutera hur man kan veta om man 
lyckats samt hur det förändrat resultatet? Kanske är det 
själva processen som bör präglas av både en rationalitet 
och en kreativitet ? Vilket jag inte tycker är något nytt i 
landskapsarkitekturen. Thayer och Corners påpekanden 
och uppmaningar är nog så viktiga och aktuella men jag 
tycker att de har en hög grad allmängiltighet och mer 
agerar som inspiration och motivation. Kanske också 
som ett rättfärdigande av landskapsarkitekturen som 
professionalism?

Globala och lokala kontexter
Vad händer om man sätter platsen i ett globalt 
perspektiv? Hur påverkar det min roll som 
landskapsarkitekt? 
Vattnets globala kretslopp, vattnet som vi dricker idag, 
byter skepnad och faller kanske ner som regn i en annan 
del av världen. Vad vi gör i det lokala påvekar i allt större 
utsträckning andra delar av världen, ibland positivt och 
ibland negativt.

“Therefore, the relevant question for landscape 
architecture today is probably less about beautifying 
some ugly corner of town, than it is about long-term 
understanding of environments that compensate in part 
all the outrage that modernity and mechanization has 
�0 Corner James (�999). Ecology and landscape as agents of 
creativity. I Thompson George F & Steiner Frederick R.. Ecology 
design and planning. Chichester : Wiley, SS. 87-88..

generated. We live in very narcissistic times and need to 
remember that our present concern for landscape, as our 
love of nature, refer first and foremost to the survival of 
our very own species.11 

Christofhe Girot kontrasterar att vi under 2000 talet 
har blivit medvetena om främst två saker: vår förmåga 
att kunna utplåna och förstöra mänskligt liv, samt vår 
förmåga att kunna generera massiv naturförstörelse, från 
Nordpolen till Sydpolen. 
Vi kan både kriga och döda oss själva men även förstöra 
och förändra den natur och det klimat som vi lever i. Våra 
handlingar i vår vardag påverkar i allt högre grad andra 
delar i världen vilket gör att vi måste bli bättre på att förstå 
helheter och sammanhang. Att visa på olika kretslopp 
även i det lokala och hur alla ting har ett sammanhang 
som ingår i ett nätverk. Vattnets kretslopp är ett av de 
viktigaste kretsloppen och att öka förståelsen för detta 
kretslopp är väldigt viktigt. Genom att försöka belysa 
vattnets såväl globala som lokala kretslopp i vattenparken 
belyser man även människans agerande och plats i detta 
kretslopp.

��  Girot Christophe (2002). Towards a Landscape society, I 
Thies Schröder. Changes in scenery, Basel: Birkhäuser. S. 8.
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Acceptans för naturlika 
planteringar i urban miljö
”Most people seem to like ’natural scenes’ in rural context, 
however it is unsound to try to apply this verbatism to 
urban spaces. Culture, context and familiarity seem to be 
very important, but in general the disorderly appearance of 
nature-like landscapes seems to be challenging in many 
urban situations. This suggests that nature-like vegetation 
which is not designed to make clear that it is meant to be 
there and is cared for, may not be widely valued.” 12 

Varför är det så att vi tycker att vildvuxen vegetation är 
mycket vackrare ute i landskapet än inne i urbana miljöer? 
Vildvuxna grönområden i stadsnära natur upplevs ofta 
som skräpig och otrygg. 
I Ankarparken i Västra hamnen i Malmö, har Stig L. 
Anderssom skapat upphöjda ovaler med vildvuxen 
vegetation. Materialet, Kortenplåten och den geometriska 
formen gör att den vildvuxna vegetationen hålls inom 
ordnade ramar och tillsammans förmedlar formen och 
materialet att platsen är genomtänkt och designad.

Kanske förväntar man sig olika saker beroende på i 
vilken miljö man befinner sig? Vilket påverkar hur vi 
accepterar och upplever en plats. Vi förväntar oss kanske 
att vegetationen i urbana miljöer ska ha en viss grad av 
ordning och kultivering och därför blir vi besvikna när 
vegetation växer okontrollerat Eftersom jag har velat 
arbeta med biotopsgestaltning där man ofta hämtar 
inspiration från naturlika miljöer och där vegetationen 
tillåts ha en mer dynamisk utveckling än i traditionell 
vegetationsgestaltning är det viktigt att jag begrundar hur 
de olika vegetationerna uppfattas och vilka signaler de 
sänder ut. En stark form, urbana och starkt kulturpräglade 
uttryck kan därför agera som verktyg för att skapa 
nybildande och spännande urbana parklandskap.

Normbildande design
Hur speglas våra normer och våra etiska 
ställningstaganden i vårt gestaltande? Den fysiska 
miljön som vi vistas i blir också en del av våra 
referensramar som ligger till grund för våra normer 
och vår etik. 
Massino Venturi Ferrido menar att det inte kan finnas 
någon design om där inte finns någon etik. Utan etik 
finns det ingen design. Genom att agera i landskapet 
blir landskapet ett förkroppsligande av våra etiska 
ställningstaganden, vilka alla speglar en viss tid, med olika 
preferenser och uttryck.

“There can be no place without its genius. Without ethics 
there can be no design. Action refers to individual, to his 
or her responsibility for redesigning any landscape that is 
seen as such in wider senses: to the human world. To this 
extant, landscape as human design are ethical realities, 
each with the sensibilities and spirits of its day: they relate 

�2 Hitchmough James & Dunnett, Nigel (200�). Introduction to 
naturalistic planting in urban landscapes. I Hitchmough James & Dun-
nett, Nigel. The Dynamic Landscape. London: Spon press. S. �.
 

to urban and to the extra urban structure, both of which 
are areas for human relations. They require an active role 
of contemplation and the ethics of community.”13

Naturens rätt; ett uttryck för 
människans normer
”Hur naturen är säger inget om hur naturen bör vara eller 
hur människor bör vara eller göra. Den säger inget, tar 
inget ansvar, tänker inte. Det får vi göra själva.
Att naturen inte ställer några villkor och inte omfattar några 
normer betyder givetvis inte att naturen kan hanteras hur 
som helst. I alla fall inte om vi vill ha något kvar av den 
i dagens skick. Att vilja bevara och restaurera har med 
våra önskemål och våra egna normer att göra, inte med 
naturens.”14 

Petra Andersson sätter fingret på hur vi ibland duperas 
och luras att tro att vissa göranden för bevarande av 
naturen är något annat än yttringar av vår egen kultur. Att 
det alltid är våra normer som avgör om vi tycker att något 
är vårt att bevaras eller skyddas. 

�3  Venturi Ferrido Massino (200�).  Landscape Ethic.  I Strelow 
Heike. Ecological aesthetics. Basel: Birkhäuser, S.��.  
�� Andersson  Petra (200�). Naturens Rätt. Area ;nr 3,.ss. 32-33.

Ekbiotop i urban miljö i 
Ankarparken i Malmö. Den 
naturlika planteringen är upphöjd 
i en oval av kortenplåt. Den 
starka geometriska formen och 
materialet gör att den naturlika 
planteringen smälter väl in i den 
urbana miljön.
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Arkitekturens dolda budskap.
Ett resonemang kring hur information används, 
sänds ut och kan vara en del av arkitekturen i det 
offentliga rummet.

Positiva upplevelser = ökat engagemang och 
ansvar?
Kan arkitektur fungera som en fernissa? Visa 
upp en osann verklighet? I informationsåldern 
drunknar vi i information både i form av bilder, 
texter och multimedia. Vi utsätts hela tiden för 
informationsflöden som vill säga något. Ibland 
medvetenadegörs informationen men vi registrerar 
även information omedvetet. Globaliseringen gör 
informationstrycket ännu större vilket gör att vi får 
svårt att greppa alla sammanhang och att förstå vad 
våra enskilda handlingar leder till i andra delar av 
världen. Men ad är det som gör att vi tar till oss viss 
information och engagerar oss för vissa frågor? Vad 
är det vi som landskapsarkitekter sänder ut när vi 
planerar grönskande parker i människors närmiljö? 
och kan porlande vatten, blommande träd och örter 
generera  positiva upplevelser i den meningen att 
vi uppmuntras till att värna och bevara, till exempel 
vattenmiljöer? Kan man öka ansvarstagandet och 
engagemanget hos besökarna? Eller kan en sådan 
förskönande arkitektur ses som en fernissa som lurar 
oss till att tro att vi lever i en harmonisk värld utan 
problem? 

Bild 1; Flickor som leker vid strandkanten, en pedagogisk lek 
som lägger grunden för miljömedvetenhet? 

Förödelse och katastrof = skuldbeläggande eller 
ärlig?
är den arkitektur som vill visa en del av verklighet 
som vi inte vill se mer ärlig än de förskönande 
rabatterna och parkerna? Miljöproblem, exempelvis 
övergödning som leder till algblomning är ett 
problem som vi har i vår direkta omgivning, men 
hur ofta tänker vi på det? om man skulle skapa en 
algblomning i en av stadens dammar skulle detta 
väcka upprörda känslor hos stadens invånare. Men 
problemet med övergödning skulle belysas och 
kanske skulle ett engagemang för att komma till rätta 

med problemet genereras?
Men resultatet av en sådan arkitektur skulle också 
kunna leda till passivitet och uppgivenhet, då den 
skuldbelägger och skapar ångest? Vad är värst? 
Passivitet på grund av ångest eller okunskap? 
Kanske behöver vi lite av båda sorterna? Lite förfall 
ibland kanske inte skadar för att bli påmind om 
sakers förgänglighet. För utan det fula och hemska 
skulle inte det vackra väcka lika mycket glädje. Jag 
tror att vi som människor behöver friska parker och 
möjligheter till rekreation och återhämtning där vi 
inte ständigt bombaderas med information om alla 
världens problem och vardagens krav och måsten.

Torkan har fått leran att spricka. Utan vatten kan inget odlas, 
vilket leder till konflikter och svält. I en medveten gestaltning 
skulle en sådan jordskorpa kunna användas för att sända ut 
associationer om torka och brist på vatten.

Arkitektur som leder till reflektion
och eftertanke
Kan man genom att kombinera positiva upplevelser 
med budskap som sätter omvärldsrelaterade problem 
i fokus skapa reflektion och eftertanke? Platser som 
är inbjudande och lustfyllda men som sänder ut ett 
budskap eller en tanke.

Fasaden på Orkanen i Malmö har ordet frihet skrivet i glas-
fasaden. Ett exempel på hur man i arkitekturen kan sända ut 
budskap. Leder detta till ökad eftertanke och reflektion?

Neutral landskapsarkitektur = fegt eller 
demokratiskt
Bör istället landskapsarkitekturen vara så neutral och 
intetsägande så att besökarna inte påverkas till ett 
visst beteende eller till ökad reflektion om sig själva 
och sin omvärld? Kan dessa neutrala platser i stället 
verka som plattformar för besökarnas behov och 
åsikter? Vad är en neutral plats och finns det några 
platser som inte har underliggande budskap om 
samhällets värderingar och normer?

Gräsfälten på Ribbersborg i Malmö tillåter många akti-
viteter och olika människor att samlas på samma plats.
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Vad är det jag behöver veta? Hur kan jag dra nytta av upplevelsepedago-
gik? Hur arbetar en upplevelsepedagog? Finns det några goda förebilder och 
exempel som jag kan besöka? Hur lyfter man fram vatten i den fysiska miljön? 
Vad ska ingå i parken? Vilka kunskaper och erfarenheter ska den förmedla? 
Finns det några bra eller dåliga exempel på vatten i urbana miljöer? Vad bör 
man tänka på när man skapar vattenanläggningar? I denna del redogör jag för 
tankar, frågor, dilemman, möten och texter som tagit mig fram till förslaget. då 
mina intentioner om att arbeta med olika biotoper i parken som på ett pedago-
giskt sätt åskådliggör vattnets närvaro i vår närmiljö har jaganvänt mig av mina 
tidigare kunskaper från utbildningen samt ytterligare fördjupat mig inom det kun-
skapsområdet. Vilket har legat till grund för gestaltningen av de olika miljöerna 
i parken. Jag har därför valt att presentera de olika biotoperna i förslagspresen-
tationen i stället för i research delen. I researchdelen tar jag upp de kunskaper 
som jag tycker bygger upp mitt förslag och främst de kunskapsområden som jag 
saknat tidigare kunskaper inom. 

UPPLEVELSEPEdAGoGIK 
Lär man sig mer om man har kul? 
Synonymer till ordet uppleva är; vara med om, pröva på, reagera och uppfatta.
Upplevelse är det samma som erfarenhet, händelse och äventyr.15

Upplevelser uppfattas av våra sinnen, hörsel, syn, känsel, smak och lukt. 
Upplevelsepedagogik handlar om att aktivera våra sinnen till upplevelser, vilket 
gör att kunskapen kan knytas till en händelse som vi lättare kan komma ihåg. 
Kunskap som bara aktiverar ett sinne, t. ex hörsel, glöms lättare bort än om man 
aktiverar flera sinnen till en helhetsupplevelse. Utifrån denna helhetsupplevelse 
kan man sedan bygga vidare med mer kunskap då redan ett första intresse är 
väckt dessa erfarenheter ligger sedan till grund för våra attityder och handlingar. 
det är i barndomen som attityder och inställningar lättast formas. Genom att 
arbeta med upplevelser kan man skapa grundläggande erfarenheter för ett bra 
natur- och miljöbeteende.16 

�5 Bonniers stora lexicon, �985-�990. Bonnier fakta förslag: Verona.
�� Dahlgren Lars-Owe (�997) Utomhuspedagogik; boklig bildning och sinnlig erfarenhet, 
Linköpings univ: Linköpting  S.�8 -22 

Interaktioner som förstärker upplevelsen
Dagligen interagerar vi med vår omgivning utan att reflektera över att vi gör det, 
exempelvis när vi möter andra personer på gatan och väljer att inte gå rakt in i 
dem. Men vad betyder egentligen ordet interaktion?

 Interaktion = a´ctio  (latin = handling)
 Samverkan, samspel, process där grupper eller individer genom sitt 
 handlande ömsesidigt påverkar varandra. Påverkan kan förmedlas  
 genom språk, gester, symboler e. ct.17 

 Sociologisk term: växelspelet mellan personer i kontakt. 18

Fördelar med att använda interaktioner i utemiljön är ökad delaktighet och 
att man kan sätta sina avtryck på platsen, bli en del i gestaltningen, förändra 
gestaltningen.19I Vattenparken vill jag öka interaktionen mellan vattenytor och 
besökare, så att man på olika sätt kommer nära vattnet. detta kan göras ex-
empelvis genom att anlägga trappsteg ner mot ett vattendrag som är till för att 
plaska i. Skarpa kanter och fysiska hinder signalerar att man inte ska nå vattnet, 
vilket jag vill undvika i parken. Svagt sluttande kanter ner mot grunda vatteny-
tor är bra både ur säkerhetssynpunkt och för interaktionen mellan platsen och 
besökarna. På samma sätt kan man resonera när det gäller vegetationsytor, och 
gångar. Tydliga gångar som leder besökaren gör att man blir styrd och inte av-
viker in i vegetation förrän man känner området väl och vågar lämna stigen för 
att utforska andra ytor. Gräsytor signalerar att man får sitta, gå och socialisera 
utanför gångytorna och är därför ofta viktiga mötesplatser i parker.
Vildvuxna områden som ängar med blommor signaler till skillnad från rabatten 
att det är okej att plocka gräs och växter, vilket ökar interaktionen mellan besö-
karen och platsen, exempelvis genom att man törs lägga ut en picknickfilt.
Genom någon slags aktiv handling, exempelvis genom att trycka på knap-
par eller dylikt kan man skapa en interaktion som påverkar och förändrar den 
fysiska miljön. Interaktioner som skapar ”häftiga” upplevelser och som aktiverar 
besökaren är ett spännande och lockande element som genom lust lockar till att 
interagera med utomhusmiljön. Med modern teknik kan man skapa annorlunda 
och spännande parkupplevelser där besökaren interagerar och påverkar upple-
velsen i parken. 

�7 http://sv.wikipedia.org/wiki/Interaktion
�8 Bonniers stora lexicon, �985-�990. Bonnier fakta förslag: Verona.
�9 Bartels Anna(200�)Interaktivt ljus i utomhusmiljö, , Examensarbete inom landskapsar-
kitektur 200�:�8, SLU Alnarp.

Ovan till vänster: Höga kanter skapar barriärer som gör det svårt att komma nära.
Ovan till höger: Sluttande ytor gör det lättare att komma in till.
Mitten: Trappsteg signalerar att det är OK att beträda en yta.

Att håva i ett vattendrag och undersöka växt och djurlivet i vattnet aktiverar våra sinnen och 
ger starka upplevelser och erfarenheter. Upplevelser och erfarenheter som ligger till grund 
för ett fortsatt intresse.

rESEArcH
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Samtal med Upplevelsepedagogerna
Namn: Michael Palmgren, naturfilmare, och Peder Hansson, 
pedagog, som tillsammans bildar Upplevelsepedagogerna. 
Michael och Peder anlitas som konsulter, och är med i många 
projekt för Malmö Stad. 
Upplevelsepedagogerna har under sommaren 2006 drivit ett 
projekt om Livet under havsytan, nere på stranden vid handi-
kappsbadet i Ribbersborg. där har de snorklat, håvat och tittat 
under havsytan med sina besökare. 

Hur jobbar en upplevelsepedagog?
Peder säger att det viktigaste är upplevelsen och att den är aktiverande och 
kräver ett agerande. Exempelvis att doppa huvudet under ytan och kolla 
på botten, det är en häftig upplevelse, speciellt om man aldrig har gjort det 
förut. Häftiga upplevelser kommer man ihåg, de glömmer man inte bort. En 
stark upplevelse lägger grunden för fortsatt intresse och fördjupad kunskap. 
Michael  säger - Om man får kunskapen när man är i skolbänken eller ge-
nom att läsa sig till den, blir den inte lika lustfylld och man har inget att knyta 
upp kunskapen på. 

Hur skulle man kunna jobba i Hyllie vattenpark? Vad ska man fokusera 
på?
I Hyllie vattenpark tycker Michael att det borde finnas möjlighet till spontan 
lek med vatten, exempelvis att leka med pinnbåtar eller greja i sand och små 
flöden. 
-Det finns idag få ställen där barn kan leka spontant och få känna på vatten. 

Jag vill gärna diskutera om information i parkrummet. Kan man som 
landskapsarkitekt tycka till om exempelvis miljöfrågor? Kan man göra 
dammar med miljöförstöring eller skriva text om exempelvis vattenför-
brukningen i olika länder? Finns det något rätt och fel enligt upplevel-
sepedagogerna?
Peder tycker att man kan vara lite mer utmanande och ifrågasättande än tra-
ditionellt. Min idé om en damm som döljer skrot på botten, tycker han är kul. 
om man ser något sådant så fattar man- ......vad döljs under ytan....och man 
behöver ingen information eller förklaring. Han har själv gjort en övning kall-
lad Finn fem fel, då han bland annat ställd en stövel upp och ned i en damm. 
-Det som sticker ut och inte passar in reagerar man på. Man börjar reflektera 
och undra varför? Varför är den där? Vem har ställt dit den? Så ska det väl 
inte vara?

Reflektioner
Mötet med Michael och Peder var giviande och jag tänker att; det är 
mycket roligare att arbeta tillsammans med peroner med andra kompe-
tenser än att föröka sitta själv i en designprocess. 
Jag känner mig inte helt säker på vad jag tycker och hur jag ska han-
tera rollen som landskapsarkitekt när det handlar om miljöpedagogik 
och information i parkrummet. 
Det som tydligt kommit fram genom mötet med Michael och Peder är 
vikten av att skapa goda förutsättningar för aktiviteter och starka upp-
levelser för att därigenom lägga grunden för fortsatt intresse i miljö- 
vattenfrågor.

Studiebesök på dropp In
Namn: Klas Nyberg
Befattning: Verksamhetschef för Miljöverkstan på Dropp in hu-
set i Helsingborg, Miljöpedagog
dropp In huset i Helsingborg är ett nybyggt upplevelsecentrum 
om vatten. Man har haft informationsdelen i Hyllie vattentorn som 
inspiration och förebild till utformningen och upplägget. Förutom 
en film med namnet ”Resan till Jorden” finns det även en experi-
ment del med sju olika experiment med vatten och vår relation till 
vatten.

Vid mitt besök på dropp In huset var verksamheten inte öppen för allmänhe-
ten, men jag fick en rundvandring och guidning av Klas och hans kollega. 
När skolklasser kommer till dropp in får de ett program som är anpassat till 
deras ålder. Man börjar med att titta på filmen om M och L, två besökare från 
yttre rymden som besöker ”den blå planeten” jorden. där upptäcker de vattnet 
och bekantar sig med dess egenskaper. När de senare återkommer till jorden 
på ”charterresa” är den blå planetern inte lika blå, människorna på jorden har 
smutsat ner vattnet. Filmen skapar en grund för frågor och diskussioner om 
vatten och vårt sätt att handskas med vattnet i vår värld.
Efter filmen är det pratstund och man får diskutera filmen.
I klassrummet kan man sedan fördjupa sig genom faktafilmer eller så delas 
man in i grupper som tillsammans gör experiment. Gruppen får en uppgift att 
lösa vid experimentet, t. ex att ta reda på sambandet mellan var kranvattnet 
kommer från och var det tar vägen, genom att öppna och stänga kranar i ett 
ledningssystem. Ett annat experiment är att gissa vilket material det tar längst 
tid för vattnet att rinna genom. Materialen är sand, grus, och småsten.
Efter experimenten får grupperna diskutera sina erfarenheter med lärare eller 
berätta för sina klasskamrater om experimentet och vad det gick ut på. Allt 
beroende på vilken klass man går i. 
Efter rundvandringen med Klas blir det fika och en pratstund om verksamhe-
ten och upplevelsepedagogik. Klas tycker att det viktigaste är att ta barnen på 
allvar, att de får känna att de tas på allvar och att deras åsikter är viktiga. Att 
låta barn påverka något eller skapa något som sedan blir kvar, eller ställs ut är 
ett bra sätt att skapa engagemang och intresse. 
Ett av syftena med dropp in huset är att öka medvetenheten om vatten då vi 
idag lever vi i ett ”Hål i väggen” samhälle. detta ”Hål i väggen samhälle” gör 
att vi som medborgare förväntar oss att varmt vatten alltid kommer ur kranen. 
Var vattnet kommer i från och var det tar vägen reflekterar vi inte över. Klas 
anser att vi måste försöka komma bort från detta ”Hål i väggen samhälle”. 
Lösningen på många miljöproblem menar han är att vi som allmänhet tar 
mer ansvar för våra handlingar. Men det är också viktigt att inte skuldbelägga 
människor, då kan det leda till passivitet och ångest. Han tror att man alltmer 
måste visa på varje persons enskilda vinst med att agera på ett miljöriktigt 
sätt. -”Varför eller vad tjänar jag på att ändra mitt beteende? det är vad upple-
velsebaserat lärande handlar om, kunskap + handling = medvetenhet.

Reflektioner
Mina intryck från Dropp in huset och mötet med Klas är att det är vik-
tigt att man kan diskutera sina erfareneter med andra. Filmen ”Resan 
till jorden” kan få en att känna att man är dålig som människa, att vi är 
dumma och att vi inte vet vårt eget bästa, men om man kan diskutera 
sina intryck och ställa sina frågor, kanfrågorna leda till nya insikter och 
kunskaper som förhoppningsvis gör oss till mer medvetna globala aktö-
rer och medborgare

”att doppa huvudet under 
ytan och kolla på botten, 
det är en häftig upplevelse, 
speciellt om man aldrig har 
gjort det förut. Häftiga upp-
levelser kommer man ihåg, 
de glömmer man inte bort.”
Peder Hansson

”att ta barnen på all-
var. Att de får känna 
att de tas på allvar 
och att deras åsikter 
är viktiga. Att låta 
barn påverka något 
eller skapa något 
som sedan blir kvar 
eller ställs ut är ett 
bra sätt att skapa 
engagemang och 
intresse.” 
Klas Nyberg

Peder 
Hansson

Michael
Palmgren

På Dropp In huset i Helsingborg är 
vattnet i fokus. Här finns en peda-
gogiska verksamhet som besöks av 
kommunens skolklasser där man bland 
annat genom experiment kan få nya 
kunskaper och erfarenheter.
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dAGVATTEN I URBANA 
MILJÖER
Estetiska och sociala funktioner
Vattenanläggningar förmedlar sinnesförnimmelser genom  
synintryck, ljud, doft och känselintryck. Sinnesintrycken 
skapar tillsammans med våra tidigare minnen och erfaren-
heter nya upplevelser.
Vattnets mångformighet tilltalar vårt estetiska sinne genom 
att det uppträder i olika former som, droppar, fukt, spe-
gelytor, vågor, forsar m. m. Enligt Christer Göransson20 
uppstår en vacker plats när platsens karaktär och vatten-
anläggningens uttryck stämmer överens.
”-En plats dit människor söker sig utan egentligt ärende.”
Vattnets magnetiska attraktion på människan gör att vat-
tenanläggningar har en stark social funktion. de blir ofta 
självklara mötesplatser. dess attraktionskraft gör att det 
uppstår både spontana möten och möten för gemensam-
ma mål.21

Vi har också olika förhållningssätt och agerar olika vid 
vatten beroende på personlighet, bakgrund och ålder. 
Barn vill gärna känna och ta på vatten medan vuxna hellre 
njuter av ljud och synintryck av vattnet.

Många söker sig till havet för att koppla av, se på utsikten 
över havet och umgås. Speciellt vuxna människor dras till 
utsiktpunkter där man kan sitta och slappna av.

Pedagogiska funktioner 
I urbana miljöer är vattnet ofta dolt i ledningar under jord. 
Genom att ta upp vattnet och leda det i öppna system tyd-
liggör man vattnets kretslopp. Genom den ökade närheten 
till vattnet ökar också chanserna för att utforska och lära 
känna vattnet som element. det pedagogiska värdet är 
inte bara att man tydliggör vattnet. Öppna dagvattensys-
tem tydliggör även växternas och djurens liv och åskådlig-
gör årstidsväxlingarna. ”Det pedagogiska värdet av vatten 
i vår vardagsmiljö ska inte underskattas. Det människor 
upplever med sina sinnen ger avtryck i själen.”22 
20 Göransson Christer (�99�,). Att forma regnvatten. (Stad och  
 Land nr �2�). S. �.
2� Göransson Christer (�99�,). Att forma regnvatten, (Stad och  
 Land nr �2�). S.7.
22 Lönngren Gabriella (200�). Vatten i dagen- exempel på ekolo-
gisk dagvattenhantering. (Stad & Land nr ��5). S. ��.

Till vänster: En anlagd bäck i Augustenborg i Malmö. Bäcken  beri-
kar bostadsområdet  och har en pedagogisk funktion då det lyfter 
fram vattnets närvaro och gör vattnet tillgängligt.
Några flickor leker och umgås vid ett vattendrag med fyrkantiga 
betong stenar vid sin skola i Augustenborg.

Rumsliga funktioner
Vattenanläggningar kan påverka rummet genom att vara 
sammabindande eller avgränsande, en rak vattenränna 
binder både samman se fig 1 där A och B i illustrationen är 
sammanbindande och C och d är åtskiljande. Vattnet kan 
skapa ett rum genom att omsluta eller att vara samlande 
fig, 2 och 3. En större vattenyta som inte är intagbar ska-
par ett ostört rum med rymd, (figur 4.).23

Stora vattenspeglar  har en återspeglande effekt på himlen 
och omgivningen runt omkring. Genom att anlägga vatten-
speglar vid byggnader kan man förstärka deras status och 
närvaro.

Figur 1- 4 är hämtade ur Att forma regnvatten, Christer Göransson 
sid 3

23 Göransson Christer (�99�,). Att forma regnvatten. (Stad och  
 Land nr �2�). SS. �-5. 

Tekniska funktioner
I vattensystem som leds i ledningar, fördröjs inte vattnet 
som i ett naturligt vattendrag. Vilket medför att det vid 
kraftiga regn kan bli översvämningar så att förorenat vatten 
går direkt ut i recipienten och reningsverken som då kan 
bli för hårt belastade. Med öppna dagvattensystem bildas 
ett mer naturlikt vattenflöde, där vattnet infiltreras genom 
växtlighet och mark och samlas upp i dammar och vatten-
magasin. 
Hur effektiv fördröjningen blir beror på ytans textur och/
eller struktur samt topografi/lutning och storlek på avrin-
ningsområdet. På växtbeklädda ytor sker både infiltration 
och avdunstning från växternas evaporation. Medan 
vattnet som leds på en hård betongyta kan rinna av väldigt 
fort. Genom att modulera lutning, bredd och material har 
man många möjligheter att skapa spännande vattenan-
läggningar med olika karaktärer, funktioner och intensiteter.

Avrinningsrännan ”droppen” har både estetiska och 
tekniska fördelar. Vattnet syresätts och renas samt 
fördröjs när det passerar upphöjningarna i rännan. 
Bilden är tagen i bostadskvarteret Augustenborg i 
Malmö.

Renande funktioner
Dagvatten från de flesta ytor är ofta ganska rent, men från 
hårt trafikerade ytor och industrimark är vattnet ofta mer 
förorenat av tungmetaller och gifter. Efter långa torrperio-
der utan regn har föroreningar ackumulerats, vilket gör 
att det första regnet efter långa uppehåll innehåller mer 
tungmetaller och föroreningar.
De flesta föroreningar och gifter kan enkelt renas i en 
dagvattenanläggning. Många föroreningar minskar eller 
försvinner helt om de utsätts för solljus och syre.
Tungmetaller blir man av med genom sedimentation, som 
lättast åstadkoms genom att få vattnet att stanna upp så 
att tungmetallerna sjunker till botten.
När det gäller föroreningar i form av näringsämnen och 
organisk substans leder det till ökad igenväxning och ökad 
produktion vilket i sin tur ofta leder till utarmning av växt- 
och djurliv. Genom oxidation, avdunstning och infiltration 
samt uppbindning i växtlighet oskadliggörs föroreningarna 
och näringsämnerna. 

Dagvatten anläggningen i Toftanäs utanför Malmö 
är ett magasin som fördröjer och renar vatten från 
industri och åkermark uppströms.

Material och Skötselaspekter
En viktig aspekt för vatten anläggningar i urbana miljöer är 
att de är estetiskt tilltalande även då det inte finns vatten i 
anläggningen samt att anläggningen förändras beroende 
på vattnets fluktuationer. Det är därför viktigt att tänka på 
vilka material man använder och att de berikar platsen 
även när anläggingen inte är vattenfylld vilket oftast är 
under vinterhalvåret då pumparna har stängs av.
En vattenanläggning kan bli skötselintensiv beroende på 
en rad faktorer; om den är feldimensionerad så att propor-
tionerna mellan vatten och de olika materialen inte stäm-
mer överens. Fel 24växter på fel plats kan ge högre skötsel 
intensitet, då de bland annat kan orsakta igenväxning av 
vattenytan. Stilla stående vatten kan leda till algblomningar 
och ofräscha vattenanläggningar med dålig vattenkvalitet. 
direkt sol på dammar kan öka risken för algblomning, lik-
som kalkrika berggrunder. Algblomning kan undvikas med 
skuggande träd och dammvegetation samt med ett bra 
flöde mellan ut och inlopp.

Bilderna visar samma vattenränna i Västra hamnen vid två olika 
tillfällen. Rännan är ett bra exempel på en anläggning som är este-
tiskt tilltalande både när den är fylld med vatten och när vattnet är 
avstängt.

2� Persson Jesper 2�/8- 200� . Forskare och lärare på Inst. 
för landskapsmanagement och trädgårdsteknik, SLU Alnarp. 
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BRAINSToRM
Genom att brianstorma på de fyra ledorden; 
vatten i staden, vatten i naturen, vatten är 
vackert, vatten är kul, kanaliserar jag mina 
spontana idéer och associationer. ord med 
större text är de ord som jag tycker är mest 
intressanta och som jag använder i det fort-
satta arbetet med utformningen av parken.

Vatten i naturen 
Varifrån kommer regnet och vad händer med 
vattnet som regnar på marken? Vart tar det 
vägen? 

Salt
Sött

Bräcktvatten

SkröNor
Sjöar
GRUNDVATTEN
INFILTRATION

Brist
Mosse

Kärr
Grodor
Fåglar
Strandzoner
Fiskar
Salamander
Fågelsjöar

Våtmark
Vassbälte

Åar

NäckEN

STrANdäNgAr. 

VÅrfLod

grodyNgEL

SkrIdSkor

Vatten i staden
Vad händer med regnvattnet som faller 
i staden, på taken, på gatorna och på 
parkeringar?

GRöna taK 
Parker

KanaleR
Plaskdammar 
Salt 
tåliga växter

Torka
Ljunghed

Torräng

Fuktäng

Rekreativt

BÄCKAR
Återhämtning 

Inspiration

gLAcIär

HAV

VILT

STArkT

öVErSVäMNINgAr

fArLIgT Regn

Biotoper
Näringsfattigt
Näringsrikt
Försurat
Smutsigt

Hav

toRRt
daGVatten
Kloaker 

Underjordiskt 

Råttor

Underground

Stuprännor 

Hårdgjort 

Trottoarer

Brunnar 
Paraply

Buteljerat 

Ledningar
, 

Fontäner  
Översvämning 
Smutsigt vatten 
 Pianofontänen 
Dricksvatten 
Vattenpölar 
Änder 
Avlopp
VATTEN äR KUL
Barn har i alla tider lekt med och i vatten. 
Vattnet fascinerar och är både spännande 
och lite farligt. Vattnets rörelse i olika nivåer 
ger oändliga möjligheter till nya upptäckter.

Plaska i
Bada i 
Bada med t. ex plast anka

Överraskande

Minnen
pinnbåts tävlingar
Båtar
Vattenkrig
Fontäner
lockande
Gemenskap
Glädje
läskigt
Farligt

Skönt
obehagligt
Mjukt 
Hårt 
Halt
okontrollerbart
Mät bart
Rörelse
Vattendjur

ljud Aktivt

Interaktion
Spännande
Föränderligt

Formbart
Olika former

Genomskinligt

HOPPA ÖVER

BLÖTT
VATTEN äR VACKERT
Vattnet är också ett av de mest uppskattade 
inslagen i vår stadsmiljö. Vattenparkens entré 
mot arenatorget kommer att bjuda på en 

vacker vattenupplevelse.

Vattenfall
Rekreativt
Mångformigheten
Lockar
“Gott” för både öga, 
öra och själ. 
Helhets upplevels

Sinnligt. 
Personligt
Subjektivt
Elementärt element
Stillhet
Föränderligt

Regnbåge

Dagg dis 
dimma

Livgivande
Iskristaller
Istappar
Kontrast mot olika 
material.
Reflektioner i vatten
Ytspänning
Snöflingor
Bäckar
Regndroppar
Spegelblank sjö

Belyst is
Regnbågsdis
Saker nedfrusna i is
Reflektioner 

Spegel-
yta
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KoNCEPTSKISSER
Tidiga skisser på idéer för vattenparken. Vissa har 
genomgått metamorfoser och ändrat form andra 
har fallit bort.
den cirkulära formen, en bubblas form, vattenring-
ens. Cirklar blir till bubblor med olika funktioner 
och innehåll.
Såpbubblorna är som drömmar, de stiger till 
väders, är vackra och går sönder. Bubblorna hop-
pas, parkens bubblor är drömmar om vatten. Här 
följer några idéer. 

En såpbubble fontän som lockar till skratt och fascination.

En annorlunda skridskobana i ett alkärr.........

Sidan ut mot citytunnelschaktet skulle kunna vara en mur med olika funktioner, 
en utomhus bio?Vattenstrålar som kommer upp ur gatstenen kan bli roliga lekplatser.

Stenar i bildar en spännande väg över dammen som är utmanande och rolig.



20

Men den cirkulära formen lever sitt eget liv, bubblorna  
svävar över platsen och vill inte landa. Jag lämnar 
bubblorna och tar ett steg tillbaka. Ibland måste man 
kasta det man tycker mest om för att komma vidare i 
processen. Komma ner i skalan och se platsen.
Cirkelformen behålls men istället för att lägga bubb-
lorna sida vid sida lägger jag dem på varandra med 
samma mittpunkt. Som ringar på vattnet.

+ + + =

Gradient Kvadrater i ett nätverk Cellen med ett cellmembran och 
en kärna

Kvadrater i ett nätverkRörledningar som skär genom området. 

Lager med olika egenskaper; hårdgjort, skogsvegetation, vattenavrinningssystem samt våtmarksvegetation.
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förSLAgSPrESENTATIoN

LINJER  från mitten av vattentornet, Tornet  är utgångs-
punkt både för den pedagogiska verksamheten och för desig-
nen

den pedagogiska ambitionen är att parken skall fungerar som 
en plattform och bas för förståelsen om vattnet i vår närhet och 
omvärld

+
CIRKLAR delar av och sprider
Ett cirkulärt gångsystem korsar linjerna och avgränsar olika rum 
i parken. det cirkulära gångsystemet sprider och gör upplevel-
serna i parken tillgängliga. 

=
CELLER som bildar rum med olika funktioner och kvali-
téer. 

KoNCEPT

den nya formen utgår från platsens kärna, vattentornets mittpunkt. Nu landar designen i platsen 
och jag tycker mig ha hittat platsens själ. dess genus loci.
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 Alkärr Våtmarkstrappan

Mörka skogen

Tundran

 Vattenfallet

 Kanalen

Stäpp

 Vågen

Fontänen

Silverskogen

Körsbärsdalen

ILLUSTRATIoNSPLAN 

SkALA 1:1000

Fontänen skapar ett 
samspel mellan besö-
kare och plats

Alkärret utgör en miljö 
med ett överflöd av vat-
ten.

UTGåNGSPUNKTER FÖR GESTALTNINGEN AV 
VATTENPARKEN
Förslaget är tänkt att fungera som en bas för upp-
byggnaden av den pedagogiska verksamhetens 
utomhus del. En bas som kan utvecklas och kompli-
teras för att passa den framtida utvecklingen av den 
pedagogiska verksamheten i vattentornet. 
Parkens centrala läge och vattentornets dragnings-
kraft som byggnad i den nya stadsdelen gör att 
parken troligtvis kommer att besökas av andra mål-
grupper och i olika syften. Sociala ytor för samvaro 
och möten samt ytor för rekreation integreraras därför 
i förslaget tillsammans med parkens pedagogiska 
syfte.
den västra delen av parken som är reserverad för 
bussyta skulle om den blev av utgöra en stor barriär 
och bryta kontakten mellan parken och centrumdelen. 
I mitt föslag integreas därför denna del i parken och 
jag förutsätter att bussparkeringen inte blir av.

FRåN BLÖTT TILL ToRRT.
Genom att anlägga miljöer med olika vattenförhållan-
den skapas en grund där man på ett pedagogiskt sätt 
kan se och undersöka hur vattnet påverkar livet. I en 
lågpunkt norr om vattentornet skapas ett alkärr som 
visar på vattnets fluktationer och på en miljö med ett 
överflöd av vatten. Medan en miljö som karakterise-
ras av bristen på vatten skapas i den sydöstra delen.

VATTENFALL oCH INTERAKTIVA FoNTäNER- 
KUNSKAP GENoM UPPLEVELSER.
Starka lustfyllda sinnesupplevelser ligger till grund 
för att skapa intresse för och erfarenheter av vatten. 
Genom att bland annat anlägga en fontän som på ett 
lustfyllt sätt ger information om vatten förbrukning i 
världens länder förmedlas kunskap på ett lustfyllt sätt.

SPoNTANA SINNESUPPLEVELSER GER ERFA-
RENHETER oCH KUNSKAPER FÖR LIVET.
Pedagogiken är uppbyggd så att parken fungerar 
som en plattform där fokus ligger på sinnes- och 
naturupplevelser och att göra vattnet lättillgängligt. 
Genom att anordna aktiviteter exempelvis att utforska 
livet i dammen, med exempelvis Upplevelsepedago-
gerna( se sid 15) kan man få djupare kunskap samt 
nya upplevelser och erfarenheter. 

FRåN KoNVEx TILL KoNKAV- PARKEN TAR HANd 
oM oMRådETS dAGVATTEN.
Genom den ändrade topografin i området kommer 
parken att bilda en skålform med tornet i en lågpunkt. 
Parkens nya förutsättningar utnyttjas genom att leda 
in områdets dagvatten och skapa vattenmagasin 
samt andra vattenanläggningar med hjälp av det 
lokala vattnet. 

URBANA ELEMENT oCH dETALJER I SYMBIoS 
MEd NATURLIKA MILJÖER.
Urbana element  och material integreras i parken 
med de naturlika biotopmiljöerna för att även belysa 
vattnets påverkan på stadens landskap och för att 
knyta an parken till den urbana miljön som den kom-
mer att vara placerad i.

Pedagogisk dagvatten 
anläggning

Stenar över vattnet gör 
vattnet tillgängligt.

En samling brunnslock 
och galler i beläggningen 
sätter stadens vatten i 
fokus.

Ekbacke & 
Torräng

Vass

Vattentornet

Hållbarhets
huset

Mosslunden

Sanddyn

Damm
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FÖRSLAGETS  RUM, RÖRELSER oCH STRåK

RUMSLIGHET
Trädrader markerar parkrummet ut mot arenan och 
vägarna. Parkrummet kan i stort delas in i en öppen del 
som vänder sig mot torget och cityspåret i söder och en 
tätatre del i norr med skog-och kärrvegetation. Under 
vattentornets hatt bildas ett samlande rum som knyter 
ihop parkens olika rum.

UTBLICKAR
Utblickarna från parken bildas främst mot målpunk-
terna. Torget i söder, arenan i väster, bostäderna och 
bropassagen i nordöst samt  rekreations- och gång-
stråket norr och nordväst om parken. 
Utblickar skapas även mot citytunnelspåret för att visu-
ellt binda samman vattenparken med grönsområdet på 
andra sidan spåret.

TRAFIK
Cykelparkeringen vid den sydvästra entrén förbinds 
med en cykelbana längs den västra sidan av parken. 
Cykelparkeringen rymmer 400 cyklar och kommer att 
vara en viktig målpunkt för de som cyklar till området. 
Cykelbanan dras längs utsidan av parken av säkert-
hets skäl. det minskar risken för att lekande barn kom-
mer i vägen för cyklister. den östra entrén fungerar 
som infart till handikappsparkering och för service for-
don ner till tornet. den goda tillgången till närliggande 
parkeringar gör att besökande och personal hänvisas 
till dessa.

ENTRéER
Entréerna till parken är placerade i sydväst, väst, nordväst 
och nordost. Entrén i sydväst kommer att fungera som hu-
vudentré mot stationstorget, där flest människor kommer att 
röra sig till och från. den västra entrén mynnar mot arenan, 
taxihållplats och bussgatan, där besökande skolbussar 
kommer att parkera. I nordväst har en entré lagts för att an-
knyta till grönstråket/rekreationsstråket norrut. den noröstra 
entrén leder in i parken från förbindelsen, bron över citytun-
nelspåret samt från de bostäder som skall byggas åt detta 
håll. 

Stenmur

klippt häck

Gräshäck

RUMSBILdANdE ELEMENT
Häckar och stenmurar agerar som rumsbildande objekt och 
förstärker parkens riktningar från mittpunkten i vattentornet. 
Häckarna och murarna har även en kontrasterande effekt 
där deras raka linjer och urbana utseende bildar kontrast mot 
vegetationens organiska och ostrukturerade utseende. 
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Soil poetry- concrete that loves 
rain
Soil poetry är betong som reagerar på vatten. det är en produkt 
som är designad och framtagen av designföretaget Terroito-
rium; Susanne Happle och Frederik Molenchot från Nederlän-
derna. 
”Landscapes change when the weather changes, the light 
becomes different and the whole atmosphere changes. Rain 
makes everything beautiful, I can smell the surroundings. All 
materials seem to alter.”25

det är en symbios mellan vatten och betong. En interaktion 
mellan väder och markmaterial. När det regnar eller när vatten 
rinner över ytan framträder bilder eller mönster i betongen. 
Soil poetry förstärker och tar fram skiftningar i miljön och 
omgivningen. det överraskar och ger liv åt  den annars hårda 
stadsmiljön.
Mönstret på betongen förändras med tiden. Tidens tand gör att 
mönstret till slut blir permanent.

Materialet är tänkt att användas i parkens beläggning på 
huvudgångstråken och under vattentornet. Texter som leder 
till reflektion och ger fakta om vatten är tänkta att skrivas i 
markstenen och på så sätt vara pedagogiska och spännande 
detaljer i utemilj

25 http://www.terratorium.nl/index.php?id=80&lang=eng

Trädäck leder besökaren ut i 
alkärret och runt våtmarken. 
Runt hela hållbarhuset har 
ett golv av träplankor lagts 
ut som en brygga. Trä-
konstruktioner för att sitta, 
samlas, äta picknick på med 
mera finns på flera ställen i 
parken.

Gångarna som korsar parken 
utgörs till stor del av grus

Kalkstensplattor bryter av 
den gråa stenen där kor-
sande gångar passarar över 
ytan.
Kalkstensplattor bildar en 
”torrlagd” bäck i den östra 
delen av parken.

Huvudstråken in mot tornet 
är belagda med markbetong-
plattor i ljusgått.

Vissa plattor utgörs av ”soil 
poetry” plattor som skapar 
ett spännande mönster med 
texter i beläggningen.

GåNGSTRåK oCH MARKMATERIAL
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skogsvegetation
  mörk
  blommande
  ljus
  gles
 

öppen gräsmatta

våtmark,
dagvattenanläggning vassbälte damm + översväm-

ningszon alkärr

ekbacke & 
torräng

öppen kalkmark

sanddyn

mosslund

Genom att använda en mosaik av olika biotoper 
med skiftande karaktärer och egenskaper skapas 
en dynamisk miljö med olika förutsättningar be-
roende på jordmån och vattentillgång. Genom att 
använda inhemska naturbiotoper som inspiration 
vill jag skapa miljöer som har förutsättningar att ut-
vecklas till intressanta och fungerande växtmiljöer. 
Med utgångspunkt i dessa förebildsbiotoper kan 
man sedan förstärka och lyfta fram olika upplevel-
ser och karaktärer genom växtval, mängd/artantal, 
kontraster, former och andra designmässiga val 
och kombinationer. 

PLAN ÖVER PARKENS BIoToPER

våtmark,
dagvattenanläggning

vassbälte damm + översväm-
ningszon

ekbacke & 
torräng

stäpp-
öppen kalkmark

sanddynalkärr öppen gräsmatta skogsvegetation- ljus
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 1: FONTäNEN

 2: VåGEN  3: KANALEN

 4: VATTENFALLET

 6: VåTMARKSTRAPPAN
 7: ALKäRRET

9: STäPPEN

 5: SKOGEN

 8: EKBACKEN OCH TOR-
RäNGEN

PLATSEr I fokuS 
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Fontäner  

BLÖTT

Fontänen är placerad vid den södra entrén ut mot stationstorget där den lockar till sig uppmärksamhet och markerar parkens 
början. Besökaren kan reglera fontänens strålar genom att trycka på plattor intill dammen. Höjden på strålarna bildar ett stapel-
diagram som visar den dagliga konsumtionen av vatten i världens olika länder. 

När man kommer till parken från torget i söder möts man av en 
fontän. Fontänen markerar parkens entré och sätter även fokus på 
vatten som element. Fontänens placering, ljuset och rörelsen som 
vatten strålarna skapar har en lockande effekt som drar uppmärk-
samheten mot vattenparken. För att ytterligare lägga fokus på vat-
tenfrågor och för att öka dragningskraften mot parken har fontänen 
en interaktiv funktion där man genom att trycka på knappar/plattor 
i marken sätter i gång vattenstrålarna i fontänen. Fontänens strålar 
bildar ett stapeldiagram som visar den relativa vattenförbrukningen 
per person under ett dygn i olika länder. Fontänen ger på så sätt 
information och upplyser på ett pedagogiskt sätt om de skiftande 
förutsättningarna i världen samt sätter vår vardags situation i rela-
tion till andras. Jag har med fontänen velat skapa en anläggning 
som ökar förståelsen för vattent i vår omvärld och som får oss att 
reflektera över vår egen relation till vatten.
Fontänens strålar skapar även en rolig lekmiljö där man kan 
springa igenom vattenstrålarna och svalka sig under varma som-
mar dagar. Interaktionen gör även att ytan hela tiden förändras, 
ifrån torr och stilla till ett sprudlande vattenspel. Vattnet i fontänen 
pumpas upp från kanalen och rinner sedan ner i kanalen igen.

Inspiration till utformning av fontän

Planutsnitt i skala 1:400
Fontänen bildar en trekantig vattenspegel vid den södra entrén ut mot stationstorget och cykelpar-
keringen.

1: FoNTäNEN- med världen i fokus

N
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Vy över entrén med gräsmattan och bäcken. I vågdalarna som bildas skapas platser för samvaro och lek. Den böljande rörelsen 
bidrar med spänning och händelser som gör att den stora gräsytan inte känns tom och ödslig. Några träd och klippta häckar 
delar in det stora rummet och markerar dess gränser. 

Vågor av gräs rör sig ner mot tornet i en stor öppen gräsyta där 
endast några enstaka bänkar och häckar avgränsar rummet 
och förstärker vågrörelsen. Vågrörelserna intensifieras ner mot 
tornet och övergår från böljande vågor till brantare och tätare 
vägtoppar. Vågrörelserna gör att den öppna ytan som annars 
skulle kunna kännas tom och ödslig spännande och händelse-
rik. I vågdalarna skapas speciella platser där man kan  känna 
sig lite mer skyddad. Gräsytan korsas av de cirkulära gångsys-
temet som tar besökaren över ytan och ökar tillgängligheten.
den öppna gräsytan utgör den urbana delen av parken med 
låg biologisk mångfald och där fokus ligger på sociala ytor för 
samvaro och möten. den urbana karaktären knyter an till torget 
och bildar en inbjudande och överblickbar entre yta till parken. 
det stora parkrummet hålls ihop av trädrader med bollpil ut mot 
kringliggande vägar.

En stenbäck där vattnet hoppar fram mellan stenarna aktiverar 
gången in mot vattentornet. Inspirationen kommer från forsan-
de bäckar i steniga terränger, där vattnet hoppar, letar sig fram 
mellan stenarna. det porlande vattnet lockar med sitt ljud och 
sin rörelse. Stenarna är tänkta att fungera som trappsteg som 
gör vattnet tillgängligt och lätt att komma i kontakt med. Vattnet 
leder besökaren in mot tornet och är på så sätt ständigt närva-
rande på ens väg in mot tornet.

Inspirationsbild på bäck i 
naturen. Foto Björn Ullhagen

Snitt på gräsmattans rörelse ner mot vattentornet. Skala 1:200
Häckarnas horisontella linjer står i kontrast mot de böljande rörelserna i gräsmattan och förstärker upplevelsen av vågrörelsen.

Planutsnitt i skala 1:400 Den röda linjen markerar snittets sträckning från A-B.
Den öppna gräsmattan har en böljande vågrörelse som ökar i intensitet ner mot vattentornet. Parallellt löper en stenbäck 
genom och vid sidan av den hårdgjorda ytan.

2: VåGEN- en böljande upplevelse

A

B

A
B

N
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KanaleR

Kanalen ligger I vattentornets dropplinje och markerar rummet under tornet. Kanalen bildar en ö som betonar och förstärker vat-
tentornets centrala roll i parken. Trapporna ner i kanalen fungerar som mötesplats där man kan sitta i solen och doppa tårna en varm 
dag.

En kanal ligger i vattentornets dropplinje. Vattenrännan marke-
rar och förstärker rummet under vattentornets hatt. Kanalen är 
samtidigt samlande som avskiljande och agerar som en naturlig 
mötesplats där man kan sitta på trappstegen ner i kanalen. Kana-
lens bottenmaterial har varierande material med skiftande textur. 
Vattnet reflekteras och påverkas av de skiftande materialen vilket 
syftar till att skapa intresse för vattnet som element. Samtidigt de 
gör att kanalen upplevs som vacker och innehållsrik även när den 
är torrlagd.
Stenar som man kan hoppa på ligger i kanalens fåra. de är enkla 
detaljer och skapar en alternativ stig vilket ökar interaktionen och 
tillgängligheten till vattnet. Genom att kliva på en “lös” sten kan 
man bilda svallvågor i vattnet, vilket ökar fascinationen för vattnet 
och blir en rolig detalj som lockar till lek. I kanalens botten finns  
även små fontäner som finfördelar vattnet till dis. Diset har en sval-
kande effekt och är både skönt och spännande att springa igenom. 
Inspirationen till kanalen är en kombination av stadslandskapets 
kanaler och naturlandskapets älvar där dimman dansar över ytan 
under morgontimmarna. 
Vattnet i kanalen är grunt, ca 5 cm djupt, och  utgörs av vatten 
som pumpas från dammen samt från det vatten som smalas på 
vägen ner i parken från bergsbäcken och från vattenfallet. Kana-
lens vatten rinner sedan ner i dammen igen.

En sten som det går att vicka på ska-
par svallvågor och är rolig att leka på.

Diseffekt vid vattenanläggning 
i urban miljö, Fredriksborg, 
Köpenhamn. Foto:Sam Keshavarz

Planutsnitt i skala 1:400
Kanalens vattenränna ligger i dropplinjen på vattentornets hatt vilket förstärker rummet under vattentornet.

3: KANALEN - samlar och ger

N

Brunnslock från hela världen.
En samling brunnslock från olika dela av världen läggs i beläggningen under 
vattentornet. Samlingen av brunnslock och brunnsgaller gör parken unik och  
extra intressant att besöka. Brunnslocken sätter fokus på vattnet i staden och 
den osynliga struktur av ledningar och rör som göms under stadens gator och 
torg. Entrén till vattentornet skulle kunna markeras med ett brunnslock från 
Malmö Stad som om möjligt är extra stort, ca 1- 2 meter i diameter.

Vackert brunnsgaller från 
Paris. Foto: Jas Felter

Brunnslock från Stockholm
Foto: Hans Ander

De Japanska brunnslocken 
är kända för att vara väldigt 
dekorativa. Foto: Fun Man-
sion.com

Dekorativt kakel ligger på 
botten av kanalen

Små runda stenar visar vatt-
nets slipande förmåga och 
skapar rörelser i det grunda 
vattnet.

Snäckskal är ett annat deko-
rativt material som används i 
kanalens fåra.
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ljud

Ett brusande vattenfall lockar och ökar vattnets närvaro i parken. Vattnet från vattenfallet hamnar i kanalen som leder 
det runt i parken och ner i dammen.

Att gå bakom vattenfallet är en spän-
nande och stark upplevelse som aktiverar 
alla sinnena.
Vattenfallet är inspirerat av kanalens fall 
vid Ankarparken i Västrahamnen i Malmö.

Snitt genom vattenfallet och västra entrén. Snittet visar lutnigen ner mot vattenfallet, gångstigarna som korsar och skogsvegetationen. Högst upp närmast entrén finns 
en sittyta som symboliserar ett isflak, där vattnet rinner fram under och vidare ner mot fallet. Skala 1:200

Planutsnitt i skala 1:400
Vattenfallet byggs upp av höjdskillnaden vid den västra entrén och kanalens nivå, vilket skapar ett fall på 
ca 1,5 meter. Den röda linjen i kartan visar snittets sträckning från C-D.

Vid den västra entrén rinner vattnet in i parken och 
faller ner i kanalen från ett fall på ca 1,5 meters höjd. 
den spegelblanka ytan rinner fram ur en sittyta i 
vit/genomskinlig plast som symboliserar ett isflak. På 
kvällen lyser isflaket i en isblå färg som gör att man 
anar vattenkanalen i det reflekterande ljuset. Platsen 
är tänkt att visa på vattnets fasta form is som smälter 
och faller ner i ett fall. Vattenrännan bildar en bryn-
zon som markerar gränsen mot skogen som fortsät-
ter norrut. den södra kanten på vattenrännan utgörs 
av trappsteg som även fungerar som sittplatser.
Vattnet till fallet har ett eget pump system från ka-
nalen men tar även emot dagvatten från arenan och 
från omkringliggande hårdgjorda ytor till vattenfallet
Vattenfallet är en plats där jag valt att fokusera på 
starka sinnesupplevelser och speciellt på ljudet av 
vatten. Genom att skapa ett fall som tillåter att man 
kan passera bakom vattnet skapas en stark upple-
velse som är både lite skrämmande och spännande 
och där man både hör och känner stänken från det 
fallande vattnet. Ljudet från ett vattenfall hörs på 
långt håll vilket förstärker vattnets närvaro i parken. 

4: VATTENFALLET- en totalupplevelse

C
d

N

C d
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Silverskogen har ett silverfärgat lövverk 
som rasslar i vinden.

Körsbärsdalen bjuder på vacker vårblom-
ning och fina picknickplatser.

Mörka skogen kan både vara skrämmande, 
mystisk, trygg och vacker.

I västra delen av parken anläggs en skog med skiftande karaktärer; från ljusa 
och genomsläppliga lövverk till mörka och täta bladverk som skapar ett skyd-
dande tak. Skogen med dess träd, skapar ett skyddande rum som skiljer sig 
från det halvöppna och öppna rummet i södra delen av parken. Topografin i 
skogen böljar fram i terrasser ner mot de lägre delarna i norr. För att komma 
in i skogen passerar man vattenfallet som skapar en solig brynzon ut mot 
gräsmattan. Skogen angränsar till en del av den befintliga vegetationen intill 
Hållbarhetshuset, där den befintliga vegetationen gallras och sparas i den mån 
som det går. Mot norr gränsar skogen mot lägre våtmarksvegetation där den 
ger skugga och skyddar från hårda sydvästvindar.

TUNdRAPLATåN
En biotop som anknyter till vattenfallets inlopp genom ” isblocken”  det karga 
klimatet framhävs av tårbjörkens småväxta och pinade utseende. olika sor-
ters sedumarter bildar ett faltskikt där blommornas färger i vita, gula och röda 
nyanser påminner om lavarnas olika färger. Blåmusselkross skapar små stigar 
i biotopen som förebygger och minskar slitaget på sedumvegetationen som är 
känslig för tramp och slitage.

Vegetationstruktur: Gles med enstaka träd    
Trädskikt: Tårbjörk - Betula pendula ’ Youngii’. 
Fältskikt: Prefabricerad sedum/mossmatta med varierande mängd av olika 
sedum arter för att skapa ett mosaikmönster. 

SILVERSKoGEN
En skog av silverpil bildar ett ljust och silvrigt tak som rasslar i vinden. Pilens 
smala blad kontrasteras mot daggkåpans runda blad i fältskiktet. I kåporna glitt-
rar små droppar av vatten efter regn och nattens dagg. Ur marken skjuter även 
spetsiga iris blad upp och speglar pilens spetsiga blad. 

Vegetationstruktur: En skiktad skog med luftigt tak.  
Trädskikt: Silverpil- Salix alba ´Sericea´   
Fältskikt: Rödskaftig daggkåpa- Alchemilla erythropoda, Sammetsiris -Iris 
chryosgraphes’ Rubellum’, Högträgårdsiris (Germanica- hybrider) - Iris germa-
nica ’ white Knight’ , Iris germanica ’ Rheinnixe’  

KÖRSBäRSdALEN
Blommande körsbärsblad faller på vattnet vid vattenfallet och bärs bort längs 
vattendraget. I gräsmattan växer ormbunkar i grupperingar och ger en känsla 
av mystik. om våren skapas en blå matta av blåstjärna under de blommande 
körsbärsträden.I Körsbärsdalen finns den perfekta picknick platsen.

Vegetationstruktur: Enskiktat trädbestånd bestående av olika sorters körsbär.
Trädskikt: Prydnadskörsbär- Prunus accolade, Fågelbär -Prunus avium, Kös-
bärsplommon -Prunus cerasifera
Fältskikt: Träjon -Dryopteris filis-mas, Italiensk blåstjärna-Scilla italica

MÖRKA SKoGEN
den sista delen av skogen karaktäriseras av ett mörkt tak av Italiensk al. På 
våren blommar en matta av vitsippa mellan de mörka stammarna för att senare 
ersättas med buskstjärnblommornas vita små blommor. de vita blommorna 
konstrater vackert mot det mörka lövverket och skapar en magisk atmosfär. 

Vegetationstruktur: Pelartaksskog, två skiftad
Trädskikt: Italiensk al - Alnus cordata, Hägg - Prunus padus
Fältskikt: Buskstjärnblomma - Stellaria holostea, Vitsippa - Anemome nemo-
rosa, Julros - Helleborus latifolia , Alba’ 

Tundraplatån utgörs av hängbjörkar med en 
matta av sedumarter och musselskal.

Tundraplatån

Körsbärsdalen

Silverskogen

Mörkaskogen 

N

Planutsnitt i skala 1:400
Planen visar skogens olika delar och hur de förhåller sig till varandra. Från Tundraplatån terrasseras 
skogen ner i olika delar och avlutas i en mörk och tät skog som domineras av Italiensk al.

5: SKoGEN- från mörker till ljus 
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Förståelse

Renande

Dagvatten från arenan rinner in i parken via en våtmarkstrappa som renar och syresätter vattnet i olika steg. Att 
lyfta fram dagvattnet i öppna dagvattenanläggningar har pedagogiska, tekniska och biologiska vinster.

omgivningen runt parken är stadsmässig och hårdgjord vilket skapar 
dagvatten från tak och vägar. Att använda dagvattnet från omgiv-
ningen och arenataket har flera fördelar. Tekniskt, ekologiskt och 
pedagogiskt då vattnet leds via en våtmark och samlas upp i ett 
vatten-magasin i form av en damm och alkärr som översvämmas vid 
vårflod och intensiva regn. Dammen är en del i dagvattensystemet 
och förbinds till ett dagvattenmagasin norr om parken. Avrinningsy-
torna till parken ger efter en överslagsberäkning( beräknat på 20 min 
intensivt regn) en magasinerings volym på ca 180 m3. det motsva-
rar ungefär en höjning av dammens djup med 30 cm och en areal 
ökning med ca 200 m2, eller motsvarande en yta på 5 x 40 meter. 
Infiltration och fördröjning genom parkens ytor kommer sannolikt att 
minska flödet till dammen vilket gör att den beräknade maganise-
rande volymen är väl tilltagen.
Vid inloppet anläggs en våtmarkstrappa där vattnet renas på ett bio-
logiskt sätt genom avdunstning, infiltration och perkulation.
Den översta trappan A, samlar vattnet och har en djupficka där vatt-
net stannar upp och renas genom perkulation. den andra trappan, B,  
är planterad med växtlighet där vattnet översilas, infiltreras och tas 
upp av växterna. Tredje trappan, C, utgörs av grus och stenar som 

skapar rörelser som syresätter vattnet. det fjärde trappsteget, d, 
har en liten trappa som ytterligare syresätter vattnet samt växtlighet 
utmed strandkanterna som tar upp näringsämnen och renar vatt-
net. Trappa E, har en växtblandning med många blommande arter 
längs strandkanterna. den sista nivån F, karakteriseras av vackert 
blommande iris i massiva planteringar som dominerar ytan. Vattnet 
leds sedan under träbryggan runt hållbarhetshuset och direkt ut i 
dammen. Vattentrappans växter kan med fördel utgöras av prefa-
bricerade strandmattor samt pluggplantor som är lättetablerade och 
anpassade efter svenska förhållanden.

Plan över avrinningsytorna till parken. Vatten kan ledas in både längst upp i norr 
samt vid västra entrén och förse vattenfallet och kanalen med vatten. Allt vatten 
samlas i dammen och leds sedan ut mot dagvattenmagasinet norr om parken. 
Vatten från kanalen pumpas upp i ett eget system upp till vattenfallet, fontänen 
och den lilla bäcken vid östra entrén.

Planutsnitt i skala 1:400
Vid den nordvästra entrén anläggs en våtmarkstrappa där dagvatten från omgivande vägar 
och arena tak rinner in i parken.  

A

B

C

D

E

E

F
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D
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F
Glansiris- Iris laevigata
Strandiris- Iris sibirica spp
Bunkestarr- Carex elata
Videört- Lysimachia vulgaris
Knapptåg -Juncus conglomeratus

Hundstarr -Carex nigra
Videör- Lysimachia vulgaris 
Knapptåg- Juncus conglomeratus

Bunkestarr- Carex elata
Gul svärdslilja -Iris pseudoacorus
Vippstarr -Carex paniculata
Kabbleka- Caltha palustris
äkta förgätmigej -Myosotis scorpioides

Bunkestarr-Carex elata
Bladvass- Phragmites australis 
Hundstarr- Carex nigra
Kabbleka -Caltha palustris
Fackelblomster -Lythrum salicaria

Bunkestarr- Carex elata
Gul svärdslilja- Iris pseudacorus
Kabbleka- Caltha palustris
Fackelblomster- Lythrum salicaria
äkta förgätmigej- Myosotis scorpioides
Kråkklöver- Potentilla palustris
Blomvass- Butomus umbellatus

Hirsstarr- Carex panicea
Ryltåg- Juncus articulatus
Kabbleka- Caltha palustris
Gökblomster- Lychnis fl os-cuculi
ältranunkel- Ranunculus flammula
Kråkklöver- Potentilla palustris

6: VåTMARKTRAPPAN -med fokus på det lokala

N
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Överflöd 

Ett alkärr visar på vattnets naturliga fluktuationer och bildar en dynamisk biotop med hög mångfald och goda möjligheter till berikande 
naturupplevelser.

I den norra delen av parken skapas en alkärrsbiotop, en 
komplex och dynamisk miljö som fungerar som vattenmagasin 
för områdets öppna dagvattensystem. En översvämningszon 
visar på ett pedagogiskt sätt hur vattnet fluktuerar och påver-
kar växt- och djurlivet. Alkärrets dynamik och mångfald blir ett 
spännande inslag och en grönskande oas i staden. 
Träspångar tar besökaren ut i kärret och in i vegetationen där 
solens strålar letar sig genom lövverket ner till den fuktiga fält-
vegetationen där det myllrar av liv. Alkärret är en spännande 
miljö för fältstudier, där man kan fördjupa sina kunskaper och 
erfarenheter av växt och djurlivet. Alkärret dynamik gör att 
det erbjuder varierade upplevelser beroende på årstid. Runt 
hållbarhetshuset utformas träspång och bänkar så att de kan 
användas vid aktiviteter runt dammen. I spången infogas vat-
tenkikare där man kan studera livet i vattnet. 

Vegetationstruktur: Naturlikt, halvslutet tvåskiktat träd- och 
buskbestånd. Trädskiktet domineras av den inhemska Klib-
balen med mörkgrönt bladverk som tillsammans med den 
gulbladiga klibbalenslöv bildar ett intressant lövverk.
Trädskikt: Klibbal -Alnus glutinosa, Gulbaldig klibbal-  Alnus 
glutinosa ‘Aurea´

Buskskikt:  Brakved- Frangula alnus, Måbär -Ribes alpinum
Fältskikt: Bland annat; 
 Rankstarr-Carex elongata
 Skärmstarr- Carex remota
 Majbräken- Anthyrium filix-femina
 Missne- Calla paulustris 
 Grenrör-Calamagrostis canescens
 ängsbräsma- Cardamine pratensis
 Gul svärdslilja- Iris pseudacorus
 Kabbleka-Caltha palustris
 Topplösa- Lysimachia thysiflora 
 Vattenmåra- Galium palustre
 Humleblomster- Geum rivale
 Källgräsmossa- Brachytecium rivulare
 Kärrskedmossa- Calliergon cordifolium

Figur 1. Snitt genom alkärret. Den översta vattenlinjen visar högsta vattenståndet efter ett intensivt regn. Spångar leder besökaren in i vegetationen som domineras av Klibbal. Skala 1:200

Planutsnitt i skala 1:400
Alkärret ligger i en sänka norr om vattentornet. Kärret består av en öppenvattenyta/damm och en 
översvämningszon som domineras av al. Vattnet som samlas i alkärret rinner sedan vidare ut ur 
parken under bryggan på norra sidan. Den röda linjen marker snittets sträckning från E- F.

7: ALKäRRET- mystik i vattenriket

E F

E
F

N

Vattenkikare gör det möjligt för gamla, 
rullstolsburna och barn att på ett säkert 
sätt titta på livet i vattnet.
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BÄCKAR

Torräng

Ovanför alkärret skapas en ekbacke som övergår i en blomstrande torräng. En sliten bäck slingrar sig genom vege-
tationen och gör vattnet tillgängligt för lek och upptäckter.

Planutsnitt i skala 1:400
Ovanför alkärret skapas en ekbacke som övergår i en blomstrande torräng. En liten bäck slingrar sig genom vegetatio-
nen och gör vattnet tillgängligt för lek och upptäckter. Den röda linjen markerar snittets sträckning från G-H.

8: EKBACKEN oCH ToRRäNGEN- lust och fägring

N

På höjden ovanför kärret skapas en ekbacke som övergår i tor-
räng. Ner mot alkärret är marken fuktigare medan jorden blir torr-
rare och innehåller mer sand och grus högre upp i backen. Under 
ekarna och i ängen kan man vistas bland humlor och fjärilar eller 
packa upp sin picknick och se på molnen som drar förbi. den 
artrika torrängen har många fina blommor men kan vara känslig 
för slitage och tramp. Gångar klipps därför fram i ängen som leder 
besökaren på stigar. Stigarna är inte permanenta utan kan ändras 
från år till år. ängen är relativt lättskött och behöver bara slås en 
gång om året efter att de flesta örterna har blommat över. En liten 
kulle på höjden kan agera pulka backe under den korta vinter-
säsongen. Genom området rinner en liten bäck som erbjuder 
närkontakt  med vatten. Vatten förändrar olika materials karaktär; 
gråa och fula stenar kan bli spännande och vackra när de ligger i 
vatten. En stenmur och  en klippt häck är struktur starka element 
som korsar och sträcker sig genom ekbacken och torrängen. Mu-
ren och häckens strikta former skapar kontrast mot den vildvuxna 
vegetationen och skapar spänningar i rummet.

Vegetationstruktur: Naturlikt, halvöppet till öp-
pet, där ekarna i backen med tiden utvecklar ett  
krontak.
Trädskikt: Ek - Querqus robur, Fågelbär -  Pru-
nus avium, Trubbhagtorn - Crategus monogyna
Häck; Liguster - Ligustrum vulgare, 
Buskskikt: Trubbhagtorn - Crategus monogyna
Fältskikt: Arter som kan finans i torrängen:
örter 
 Färgkulla -Anthemis tinctoria 
 Stor blåklocka -Campanula persicifolia 
 Rödklint -Centaurea jacea 
 Väddklint -Centaurea scabiosa 
 Slåtterfibbla -Hypochoeris maculata 
 åkervädd -Knautia arvensis
 Sommarfibbla- Leontodon hispidus
 Prästkrage -Leucanthemum vulgare 
 Myskmalva -Malva moschata
 Gullviva -Primula veris 
gräs

 Fårsvingel -Festuca ovina
 Flentimotej-Phleum phleoides 
 darrgräs- Briza media
 ängshavre-Avenula pratense

G H

G
H

Snitt som visar ekbacken och torrängen i genomskärning. Trubbhagtornens vackra och karaktärsfulla utseende berikar torrängen. Längre ner i backen står ekarna tätare 
och kommer med åren att bilda ett luftigt krontak som ger karaktär och stabilitet i parken.  Skala 1:200
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Stäppen syftar till att lyft fram platsen lokala förusättningar 
som kan skapas med de kalkrika schaktmassorna men 
också till att skapa en torrmiljö som visar bristen av vatten. 
Vid gestaltnigen av platsen hämtade jag inspiration från Lim-
hamns kalkbrott som är beläget ett par kilometer väster om 
vattenparken. Schaktmassorna skapar stommen i platsen 
tillsammans med en kombination av inplanterad vegeta-
tion och spontant uppkommen vegetation, som följer med 
schaktmassorna eller sprids dit med vinden. Massornas rika 
kalkinnehåll och låga humushalt gör att bara ett få tal arter 
kan etablera sig till en början. Stäppen kommer med åren 
att förändras i artinnehåll och utseende beroende på vilka 
växter som etablerar och vilka som slås ut och på den ökade 
humus halten. Genom att kombinera bearbetad kalksten 
med schaktmassorna skapas en plats där det vilda och det 
bearbetade samsas. Kalkstensplattor skapar en “uttorkad 
bäck” som rinner genom biotopen. Häckar av högt gräs och 
stenmurar strukturerar och markerar rummet ytterligare.
En samlingsplats med grill och regnskydd placeras på en ut-
siktspunkt  inne i stäppmiljön. Grillplatsen kan användas av 

grupper som besöker parken eller av boende i närområdet.

Vegetationsstruktur: tidigt successionsstadium med öppna 
stäppytor med spridd och gles busk och gräs vegetation.

Inplanterade växter: Getapel- Rahmnus catharctica, Körs-
bärskornell- Cornus mas, Skogsklematis- Clematis vitalba, 
Tulpan- Tulipa sp. , Krokus- Crocus sp.

Förmodade växter; Pionjärarter som Björk- Betula pen-
dula, Vresros- Rosa rugosa. Samt kalkälskande arter som  
Kungsljus- Verbascum thapsus, Fårsvingel -Festuca ovina, 
Rödsvingel- Festuca rubra och Flentimotej-Phleum phleoi-
des.

Brist

Den ljusa kalkstenen skapar en spännande och annorlunda parkupplevelse. Här blandas det spontana och okontrolle-
rade med det ordnade och kontrollerade. Berabetade kalkstensplattor skapar en ”torrlagd” bäck som slingrar sig genom 
kalkstensmassorna och den spontana vegetationen.

Snitt som visar den stäppartade biotopen i genomskärning med kalkstensplattor, spontan växtlighet och med stenmur längst ur mot citytunnelspåret. 
Skala 1:200

Inspirationsbild från Limhamns 
kalkbrott med en uttorkad bäck som 
ringlar sig fram i den karga miljön.

Utsnitt i plan som visar Kalkmarken i skal 1:400

9: STäPPEN - liv på små marginaler
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N

I
J



36

dISkuSSIoN
Problematiken i att ”skapa” upp-
levelser.
Hur förmedlar man upplevelser? En upplevelse är sub-
jektiv och personlig. Hur jag upplever något kanske inte 
alls upplevs på samma sätt av en annan på grund av olika 
bakgrunds faktorer, erfarenheter med mera. Hur kan man 
då veta om de upplevelser som jag vill förmedla i min 
design uppstår i verkliga livet? det kanske jag inte kan 
veta, jag kan bara ha en intention att skapa goda förutsätt-
ningar för att ge olika upplevelser av vatten. Jag har valt 
att fokusera på att skapa förutsättningar för grundläggande 
naturupplevelser med vatten i olika situationer och med 
olika uppträdanden, egenskaper. Jag har fokuserat på att 
göra upplevelserna med vattnet lättillgängligt. Genom att 
skapa förusättningar för interaktion. Genom att göra platser 
som agerar som en bas, vill jag inte styra upplevelsen allt 
för mycket, jag vill att det ska finnas utrymme för spontana 
upplevelser som inte är styrda. Fontänen är däremot sty-
rande, där jag som designer ger besökaren en upplevelse 
när han/ hon trycker på knappen. Jag hade gärna utvecklat 
fler idéer där besökaren får en upplevelse i utbyte mot en 
interaktion, knapptryck eller liknande. Med modern teknik 
så som rörelsesensorer med mera finns det spännande 
möjligheter att skapa ”häftiga” upplevelser med vatten. På 
grund av begränsningar i tid och även i kunskaper om möj-
ligheter med modern teknik har jag inte utvecklat fler idéer. 
Men jag ser mitt förslag som en grund för pedagogiken, då 
den erbjuder olika biotoper och  sinnesupplevelser med vat-
ten, en grund som kan byggas ut med mer specifika vatten 
experiment. 

Vem är parken till för?
Vad får man ut när man besöker parken? Jag har velat 
att parken ska kunna erbjuda ytor som finns i den vanliga 
stadsdelsparken. Ytor där man kan samlas och mötas, so-
ciala ytor där man kan spela boll, sola och ha picknick. det 
ska finnas något för de minsta barnen, något för tonåring-
arna, turistena, de som bor i området, de som är på tillfälligt 
besök och de som jobbar i området och vill äta sin lunch 
utomhus eller vila under ett träd. Jag tror att man tycker om 
olika saker i olika åldrar. Vuxna uppskattar en vacker utsikt 
medan småbarn inte bryr sig om utsikten utan fokuserar på 
den vita stenen nere på botten av bäcken, eller på anden 
som simmar i dammen. därför har jag velat skapa många 
olika slags upplevelser som vänder sig till olika brukare. 
Vatten som element och som tema är i det fallet tacksamt 
att arbeta med då de flesta människor har en relation till 
vatten och att vattnet är tilltalande och intressant för de 
flesta. 

Var kommer kunskapen in?
Vattenupplevelserna är tänka att vara i fokus för parkens 
pedagogiska innehåll. Man ska vilja gå till parken för att 
doppa tårna i det grunda vattnet i kanalen en varm dag, 
eller för att kolla på när andra plaskar i vattnet Men var 
kommer kunskaperna in? För mig är har det varit viktigast 
att skapa möjligheter. Möjligheter till upplevelser, möjlighe-
ter till närkontakt, möjligheter till att fördjupa sina kunskaper 

i parken med hjälp av olika redskap. De som är nyfikna på 
vattentornet eller på att veta mer om vatten och Va- verket 
kan sedan lätt ta till sig information i Hållbarhetshuset eller 
uppe i tornet. Jag har valt att inte tvinga på folk kunskap 
genom skyltar i parken om t. ex olika grodarter som lever i 
Skåne etc, utan fokuserat på upplevelserna och att skapa 
ett intresse, där information för de som är nyfikna ska finnas 
lätt till hands. Skolbarn som besöker parken kan tillsam-
mans med Va-verkets personal, miljöpedagoger och lärare 
sedan använda parkens olika biotoper och vattenanlägg-
ningar som bas för experiment och olika aktiviteter.

Behovet av en värdegrund
Jag upptäckte ganska snart att jag hade ett behov av att 
”skanna” litteratur som kändes relevant inför uppgiften med 
parken. Jag ville veta vad som skrevs inom området och 
hur jag kunde förhålla mig till uppgiften. Något som senare 
blev ett kollage av texter och reflektioner kring mitt ageran-
de som landskapskapsarkitekt. Jag lät nyfikenheten och be-
hovet av att fylla tomrummet ta plats och tid och gjorde ett 
försök att stilla behovet och komma till nya insikter. Texter 
som tillsammans bildar en plattform, ett försök att definiera 
min värdegrund. är det viktigt att man som landskapsarki-
tekt reflekterar över ens egen värdegrund och vilka normer 
som man står för? 

Arkitektens ansvar och agerande 
i det fysiska rummet
På sidan 13, delgav jag mina reflektioner på hur arkitektu-
ren kan påverka människors agerande och leda till reflek-
tion om sin omvärld. Vilka normer är det vi sänder ut när vi 
designar människors utemiljö? Tänker vi på att det vi gör är 
normbildande och kan påverka människors agerande? om 
än utemiljön bara påverkar människors normer och bete-
enden i en ringa grad. Har vi ändå ett ansvar som land-
skapsarkitekter? Eller ligger ansvaret alltid hos beställaren? 
Eller kan vi agera som konstnärer, och ha den friheten till 
att skapa, uppröra, väcka debatt? Rollen som landskapsar-
kitekt kan vara komplex och variera mycket. Ibland är man 
beställare, och ibland konsult utan frihet och ibland med 
stor frihet att påverka projekten. det viktiga är kanske att 
man reflekterar över sin roll och vad som intresserar en i 
varje projekt. 

Bubblan som sprack
Ganska tidigt gick min design mot att använda strikta 
geometriska former och speciellt formen av en bubbla, den 
sfäriska cirkulära formen. den cirkulära formen blev en 
så stark form att den genomsyrade allt och till slut kände 
jag att jag fick lov att gå tillbaka. Cirkeln hade blivit min 
”darling” och ibland måste man ”kill your darlings” för att 
komma vidare. När jag hade sprängt bubblans hela form 
så föll designen lättare på plats och jag kände att desig-
nen harmoniserade mer med platsen och förstärkte dess 
identitet. den cirkulära formen försvann inte helt från planen 
utan förenklades ner till att agera som ringar på vattnet 
och tillsammans med den linjera formen bilda stommen i 
gestaltningen.

Effektiv designprosess
Ett examensarbete på 20 veckor kan tyckas vara väldigt 
många veckor och mycket tid. Vilket gör att ens ambitioner 
också är väldigt stora, man kan både hinna med fördjup-
ningar i litteratur samtidigt som man vill göra en gestaltning. 
Men ganska snart ser man att 20 veckor inte är så lång 
tid om vill hinna med lite fördjupning och att hinna göra en 
genomtänkt gestaltning och en elegant produkt. I början 
trodde jag att jag skulle komma ända fram till projektering 
och göra ett utsnitt som projekterings handlingar. Produkten 
som blev är fortfarande på idéstadiet så det var bra att jag 
lyssnade på min handledare som sa att det var tillräckligt 
mycket att göra med att ta fram ett gestaltningsunderlag. 
Min designprocess genom projektet kan inte sägas vara 
100% effektiv, många gånge har jag haft känslan att jag fått 
göra samma jobb både två och tre gånger om. Varför?  Jag 
tror att man kommer fram till bättre lösningar och jobbar 
effektivare om man jobbar tillsammans i en liten grupp där 
man bollar ideérna och kasserar de som inte håller på ett 
effektivare sätt än om man måste ta alla besluten själv. Jag 
hade tidigare deltagit i ett projekt kallat Sommardesign-
kontor, på initiativ av Svensk industri design SVId , jobbat 
i grupp med andra designstudenter. Våra olika bakgrunder 
och inriktningar gjorde att vi fick en bra bredd och kunde 
ha en effektiv process. I exjobbet har jag i stället fått ta alla 
besluten själv och inte kunnat argumentera och utbyta idéer 
på samma sätt vilket gjort att jag känt att processen och 
även resultatet inte varit optimal. Under ex jobbsprocessen 
måste jag själv ta en mer aktivroll för att få samma utbyte. 
Min kontakt med bland annat Upplevelse pedagogerna 
var inspirerande och jag tror att det är det bästa om man 
i projekt som detta kan arbeta tillsammans i en grupp där 
man har olika bakgrunder och kunskaper. Eftersom jag inte 
har kunskaper och erfarenheter inom upplevelsepedagogik 
och lärande så hade det givetvis varit en stor fördel om jag 
hade kunnat arbeta tillsammans med de som är experter 
inom området.
Något som jag tycker har varit spännanade med uppgiften 
är att den gett utrymme och att den har krävt att jag satt 
mig in i nya kunskapsområden och teorier. Projektet har en 
spännande komplexitet som kräver både tekniskt kunnande 
samtidigt som det väcker många spännande frågor om vårt 
samhälle och vilka skyldigheter vi som landskapsarkitekter 
har i att ta ansvar för den fysiska miljön. Min metod med 
reseach blandat med brainstorm och skissande har fung-
erat ungefär på det sätt som jag trodde. Jag valde att inte 
ha en väldigt strukturerad metod, utan ha en metod som 
var flexibel för att tillåta oväntade sidospår och vinklingar. 
Jag tror att det är så jag arbetar och att det fungerar ganska 
bra för mig men att en lite snävare metod med lite klarare 
delmål hade varit bra. Mitt flytande arbetssätt har gjort att 
jag ibland halkat in på sidospår som senare visat sig inte ha 
någon större påverkan på min design. Vissa begränsningar 
har jag dock fått göra. Pågrund av ekonomiska begräns-
ningar har jag inte som jag ursprungligen tänkte gjort en 
inspirationsresa, jag har istället besökt platser i Malmö 
med omnejd samt genom litteratur fått hämta inspirationen. 
Andra begränsningar har varit att inte utveckla mer tekniskt 
krävande idéer på grund av den att det skulle ha tagit för 
lång tid att sätta sig in i det kunskapsområdet. Platsens 
komplexitet och storlek har gjort att jag fått fokusera på att 
visa vissa delar i parken och vissa detaljer medan andra 
delar som jag också haft idéer för, inte har presenterats mer 
utförligt på grund av begränsningar i tid. 
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