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Västra Hamnen och Bo01-området lockar varje år tusentals 
besökare från hela världen som vill titta närmare på de unika 
hållbarhetslösningar som finns i området. Men det är dock 
inte alla smarta lösningar och insatser som syns på ytan.

Därför har vi pekat ut ett antal punkter, Green Dots, som 
visar på särskilt intressanta satsningar i Västra Hamnen. Vissa 
av dessa kan du inte undgå att se medan andra är svårare 
att upptäcka med blotta ögat. 

Den här guiden hjälper dig att se vad som finns bakom 
ytan så att du kan skapa dig en förståelse för varför Västra 
Hamnen är unik.

This guide will help you see all the unique sustainability solu-
tions in Western Harbour so you can create your own under-
standing of why the area is unique.

Guideboken till Västra Hamnen är framtagen på initiativ av Miljöförvaltning-
en, Malmö stad med statligt stöd via det lokala investeringsprogrammet för 
ekologisk omställning i Västra Hamnen, samt EU-stöd till projekt Life style 
via Interreg North Sea Region programme.
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Välkommen till Västra Hamnen i Malmö

Västra Hamnen har under den senaste tiden gått från att 
vara ett industriområde till att bli ett ledande föregångs-
område för hållbar utveckling. Sedan nedläggningen av 
Kockums har maskinhallar och kranar fått ge plats för 
parker, badplatser, skolor och bostadsområden. Malmö 
högskola startade sin verksamhet i Västra Hamnen 1998 
och tre år senare invigdes den europeiska bomässan 
Bo01. Detta blev starten för en ny stadsdel i Malmö. 

Västra Hamnen och Bo01-området lockar varje år tusen-
tals besökare från hela världen som vill titta närmare på de 
unika hållbarhetslösningar som finns i området. Men det 
är dock inte alla smarta lösningar och insatser som syns på 
ytan.

Därför har vi pekat ut ett antal punkter, Green Dots, som 
visar på särskilt intressanta satsningar i Västra Hamnen. 
Idéen med Green Dots är att för boende och besökare 
bygga upp ett system baserat på upplevelser på plats. 
Vissa av punkterna kan du inte undgå att se medan andra 
är svårare att upptäcka med blotta ögat. 

Den här guiden hjälper dig att se vad som finns bakom 
ytan så att du kan skapa dig en förståelse för varför Västra 
Hamnen är så unik.

Introduction

Welcome to the Western Harbour in Malmö

The Western Harbour has in a couple of decades trans-
formed itself from being an industrial park into becoming 
an area for knowledge and sustainable living. Since the 
closing of Kockums machine halls and cranes have been 
making way for parks, swimming areas, schools, and living 
accommodations. Malmö University opened in 1998 and 
3 years later the European home fair Bo01. These two 
milestones marked the start for a new urban area coming 
to life in Malmö.  

Western Harbour and the Bo01 area attract thousands of 
visitors from around the world every year who want to 
get a closer look at all the unique sustainability solutions 
in the area. However, not all of the smart solutions and 
projects are visible on the surface.
 
Therefore, we´ve pointed out a number of points of inte-
rest. These are called Green Dots and they highlight some 
especially interesting projects in the Western Harbour. 
The idea with Green Dots is for inhabitants and visitors to 
build up their own understandings based on experiences 
they encounter on site. Certain points are hard to miss 
while others are much harder to discover with the naked 
eye. 

This guide will help you see what´s behind the surface 
so you can create your own understanding of why the 
Western Harbour is so unique.

Inledning



Hållbar stadsutveckling

Världens befolkning ökar och allt större del av männi- 
skorna bor i städer. Att skapa bättre och mer miljö- 
anpassade städer som dessutom är attraktiva för 
människor är en stor utmaning för mänskligheten.  
Tidigare har miljöanpassat boende i Sverige oftast  
förknippats med ekobyar.

När idéerna om en framtidsinriktad europeisk bomässa i 
Malmö formades föll det sig naturligt att temat både för 
stadsdelen och bomässan blev ”Framtidsstaden i det eko-
logiskt hållbara informations- och välfärdssamhället”.

Bo01-området har väckt enorm uppmärksamhet både i 
Sverige och internationellt. Mängder av studiebesök från 
hela världen kommer till Malmö för att med egna ögon se 
en modern fullskalemodell på en hållbar stadsdel. Bo01 är 
också väldigt populärt bland malmöborna, en varm som-
mardag besöker runt 15 000 människor området. 

Sustainable city development

Sustainable city development

Today, half of the world’s population lives in cities, which 
is a unique milestone in world history. In the 1970’s, the 
first ideas came to light for creating an environmentally 
adapted society and the result was eco-villages spread 
outside the cities. The next step was pilot projects such as 
Bo01, where urban and sustainable living solutions of the 
future are prominent. 

Bo01 has experienced an enormous amount of inter-
national attention. Already today, approximately 20 000 
international visitors have come to the Western Harbour 
solely to look at the environmental focused solutions and 
projects! Bo01 is also very popular amongst Malmö´s in-
habitants. On any given warm summer day, approximately 
15 000 people visit the area. 

After eco-villages and projects like Bo01, we of course 
want to take the next step by making the whole of Malmö 
economically, socially, and ecologically sustainable for the 
future.

Hållbar stadsutveckling



Hållbar utveckling i Malmö och omvärlden

Här i Helixhuset, som ligger i kvarteret Sjöormen, 
skapades förr i tiden ritningar till ubåtar åt Kockums. Idag 
samlas här lokala och regionala aktörer som arbetar för en 
hållbar utveckling. Helixhuset är en bra utgångspunkt för 
att upptäcka Västra Hamnen och dess olika satsningar.

På bottenplanet i Helix finns Stadsbyggnadsforum med 
ett bibliotek där du kan lära dig mer om kommande och 
pågående utbyggnadsprojekt. På fjärde våningen finns 
utställningar och utbildningslokaler med hållbar utveck-
ling i fokus.

I samband med en större ombyggnad av huset valdes 
miljömärkt inredning som kök, möbler och textilier. Även 
tv-apparater och datorer är miljömärkta med Svanen. På 
taket finns en solterrass med exempel på förnyelsebara 
energilösningar. Solceller är integrerade i takfönsterna och 
solfångarna ger värme åt vattnet i köken och på toalet-
terna. 

Submarines were once designed in the Helix Building. Today, 
it has become a meeting place for local and regional sustai-
nability participants. With its library, exhibits, and meeting 
facilities, Helix is a good place to start exploring the Western 
Harbour.

1Hållbar utveckling i Malmö och omvärlden



2Lärande för hållbar utveckling

Lärande för hållbar utveckling 
 
Nu står du utanför Malmös nya lärarutbildning, Orkanen. 
Huset är vackert såväl dag som natt och håller samma 
skala och enkelhet som de gamla industribyggnaderna.

Malmö har gått från att vara en industristad till att bli en 
framtidsstad baserad på kunskap. Staden har visat sig vara 
en bra arena för nya innovationer. Rakt över gatan från 
lärarutbildningen ser du Malmö Företagsinkubator (MINC) 
där entreprenörer får hjälp att bygga växande företag. 

FN har utropat 2005-2014 till en dekad för hållbart 
lärande. För att stödja detta arbete har FN lanserat kon-
ceptet Regional Centre of Expertise on Education for 

Sustainable Development (RCE). Malmö högskola är en 
av fem samarbetspartners i RCE Skåne tillsammans med 
Malmö stad, Lunds kommun, Lunds universitet, och 
Region Skåne. RCE Skåne arbetar för att stödja lärande 
med fokus på en hållbar utveckling. 

In this UN Decade of Education for Sustainable Development, 
Malmö University works with other educational institutions 
through RCE Skåne to support learning about sustainability. 
Nearby, there is MINC, which is a business innovation
incubator in Malmö.
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Västra Hamnens historia

För 100 år sedan fanns inte det vi idag kallar Västra Ham-
nen. Efterhand skapades land med hjälp av fyllnads-
massor i havet. Den sista utfyllnaden i området gjordes 
1987 vilket skapade det utseende som området har idag. 
Sand från Køgebukten fyllde ut den stora hamnbassängen 
och Scaniaparken anlades.

Redan på 1870-talet etablerades Kockums här. Det till-
verkades tankfartyg längre än Turning Torso är högt. Som 
mest arbetade här 6 000 människor bland dockor, kranar 
och hallbyggnader. Verksamheten pågick till 1986 då 
beskedet om nedläggning kom. 

Saab-Scania etablerade sig då i Malmö och en av Europas 
modernaste bilfabriker kom att hålla till i Kockums Hall 7,
en enorm hall på cirka 100 000 kvadratmeter och 40 
meter i takhöjd. Men verksamheten lades ner 1996 tillföljd 

av minskad lönsamhet och omstruktureringar i samband 
med Saab-Scanias sammanslagning med General 
Motors. Marken och byggnaderna köptes av Malmö stad 
som gjorde om fabrikslokalerna till Malmös nya mäss- och 
konferenscenter. 

2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01, som blev 
starten för en ny stadsdel i Malmö.

I den gamla delen av Kockum, maskinhall 101, kommer 
Sveriges Television att flytta in 2009. 

The Western Harbour sits on land made from fill dredged 
from the sea. Shipbuilder Kockums began operations here in 
the 1870’s. As many as 6 000 people worked for Kockums until 
1986. Later, there was also an auto plant here and in 2001 the 
Bo01 expo opened.



4Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Malmö har under de senare åren gått från att vara en 
industristad till att bli en kunskapsstad. Denna förändring 
är tydligast i Västra Hamnen. Kockums var tidigare rygg-
raden i Malmö men idag arbetar fler människor i Västra 
Hamnen än under varvets storhetstid. Högteknologi och 
kunskapsintensiva tjänsteföretag har brett ut sig och det 
gamla varvområdet har blivit Malmös nya centrum för 
IT-företag. 

Symbolen för den gamla varvsindustrin, Kockumskranen, 
finns numera i Sydkorea. Istället är Turning Torso det nya 
landmärket för dagens Malmö.

Här finns också Malmö högskola med sina dryga 20 000 
studenter. Högskolan är idag Sveriges åttonde största 
lärosäte. Närheten mellan företagen och högskolan i 
Västra Hamnen gör att samverkan mellan dem båda  
är väl utbredd. 

Malmö was once a center for heavy industry. Malmö  
University and knowledge-intensive companies now  
dominate the old harbour area. The famed Kockums crane 
moved to South Korea, and the Turning Torso today   
symbolizes postindustrial Malmö.



Social hållbarhet

I en hållbar stadsdel måste det finnas möjligheter att 
umgås med andra människor och utöva kultur. De 
sociala aspekterna ska beaktas ur olika vinklar. Stapel-
bäddsparken, som domineras av skejtparken i betong, 
finns mitt i Västra Hamnen. Hela stapelbäddsområdet 
blir en aktivitetspark med plats för caféer, boulebana, 
klättervägg och växtlighet. Utgångspunkten är att 
aktivitetsparken blir en naturlig grund i både gatukulturen 
och det mer organiserade föreningslivet. Parken blir en 
mötesplats över generationsgränserna med ett utbud av 
aktiviteter som främjar människors livskvalitet och hälsa. 
Själva skejtparken skapades, utformades och byggdes på 
initiativ av skejtare från föreningen Bryggeriet och är en 
del av dagens ungdomskultur.

Lite längre bort finns bostadsområdet Flagghusen. Områ-
det byggs och anpassas socialt med trygghetstänkandet i 
fokus. Olika boendeformer som bostadsrätter och hyres-
rätter byggs i samma kvarter och säkerheten för de bo-
ende säkerställs genom rätt gestaltning av mötesplatser.

Social sustainability is considered from various angles in the 
design of living and gathering places in the Western Harbour. 
Stapelbädd Park, with its skate park, lies in the middle. This 
area will become an activity center for all age groups.

5Social hållbarhet



6Stadsdelsparken och ekologisk lekplats

Stadsdelsparken och ekologisk lekplats

Trädens betydelse för alla i ett hållbart samhälle ligger 
delvis till grund för de parker som finns i Västra Hamnen. 
Träd och parker är viktigt av många anledningar då det 
är en plats där barn leker och upplever, där människor 
strövar och där djur lever. Så är det även tänkt att det ska 
bli i stadsdelsparken. Tanken är att malmöbor ska kunna 
promenera från innerstan till Västra Hamnen via parker 
och nya gröna stråk. Den stora, gröna och lummiga stads-
delsparken skapar tillfällen till möten, avkoppling och lek. 
Här kommer även stadsdelens nya skola att byggas.

I parken finns en annorlunda lekplats för barn. Lekplatsen 

kom till i samband med bomässan och den är pedago-
gisk, innovativ, ekologisk och inte minst rolig för barnen. 
Lekplatsen är till glädje för många barn idag samtidigt 
som den är lekfullt hållbar. Så mycket material som möjligt 
är återvunnet och kan återanvändas om lekplatsen någon 
gång behöver rivas. 

Although the district has many smaller parks and sits by 
the sea, plans for a larger, tree-lined park have not been 
overlooked. We all need parks. For kids, there is a distinctive, 
educational, innovative, ecological, and FUN playground.



Det goda samtalet 

Bostadsområdet Flagghusen består av kvarteren   
Kommendörkaptenen och Flaggskepparen. Här finns  
totalt 16 fastigheter med drygt 600 lägenheter vilka är 
både bostadsrätter och hyresrätter. Efter ekobyar och 
demonstrationsprojekt är den tredje generationens  
hållbara stadsbyggnad här.

Innan Flagghusen skulle byggas inleddes Det goda  
samtalet. Detta innebar att såväl medborgare som  
byggherrar erbjöds att delta i planeringen av området   
i ett tidigt stadium. I denna dialogprocess har planen, 
arkitekturen, kvalitetsfrågorna och miljöanpassningen  
på ett förutsättningslöst sätt diskuterats för att man  
skulle nå de bästa lösningarna. 

Den höga hållbarheten socialt, ekonomiskt och   
ekologiskt blir här standard.

Som exempel på social hållbarhet i området kan   
nämnas att man aktivt strävat efter att skapa   
trygghet och säkerhet för de boende, något   

som uppnås bland annat genom klok planering och  
gestaltning av mötesplatser. 

Den ekonomiska hållbarheten uppnås genom att skapa 
rimliga kostnader för de boende i området. Detta görs 
genom effektiva processer och planering i allt från tanke 
till genomförande. Bostäderna har dessutom lång  
livslängd och låga underhållskostnader vilket ytterligare 
sänker boendekostnaden. 

Ekologisk hållbarhet har skapats genom energieffektivitet, 
utfasning av giftiga ämnen, fastighetsnära källsortering, 
lokal dagvattenhantering och mycket mer vilket förstås 
bidrar till den ökade ekologiska profilen på området. 

Kommendörkaptenen and Flaggskepparen are two new 
neighborhoods with over 600 apartments, including condo-
miniums and rental units. They represent third generation 
sustainable urban design, developed according to social, 
economic, and ecological criteria.

7Det goda samtalet



8Havet

Havet

I havet nedanför strandpromenaden och Scaniaparken 
finns andra grannar än de i husen. I ålgräsängarna, vilka 
är havets barnkammare, lever skarpsillen, rödspättan, 
tångsnällan och räkan. Ålgräsängarna i Öresund är överlag 
i mycket fint skick vilket också har betydelse för fågellivet. 
Strax under havsytan lever öronmaneter. På grundare 
vatten, där de starka strömmarna tar över och ålgräset 
inte får fäste, lever istället havsborrsmasken. 

I Scaniaparken finns också badplatsen Scaniabadet. 
Scaniabadet består av ett 75 meter långt och 20 meter 
brett soldäck med sittrappor och tre bryggor. 

Härifrån kan du också se vindkraftverket Boel, som 
försörjer hela Bo01-området med elektricitet. Boel är 
placerat i Norra Hamnen.

In Öresund areas of eelgrss are nurseries of the sea, with great 
biodiversity. The Scania Baths was constructed as a deep sea 
bath with a 20 meter wide sundeck.

Fixa bild från Mikael
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Cykling

Malmö har satsat stort på att bli en cykelstad. I Malmö 
finns det miltals av bra, snabba och säkra cykelvägar för 
att du enkelt ska kunna ta dig dit du vill på cykeln. Bara i 
Västra Hamnen finns 8 185 meter nya cykelbanor som på 
ett bra sätt smälter in i området. I Malmö har du nära till 
allt! 

Cykling är ett av de absolut mest miljövänliga sätten att 
transporteras. Det för inte med sig några utsläpp, det 
är trängseleffektivt och det är dessutom bra för hälsan. 
Cykeln är definitivt ett av framtidens transportmedel i 
Malmö.

Flat and compact, Malmö has invested heavily in becoming 
bicycle-friendly. There are miles of good, quick, and safe bike 
paths. The Western Harbour alone has 8 185 meters of new 
paths and lanes for what’s clearly the number one enviro-
friendly transportation choice of the future.



10

Första spadtaget till 
bygget togs 14 februari 
2001 och inflyttningen 
började sommaren 2005.

HSB Turning Torso

HSB Turning Torso

HSB Turning Torso är Malmös landmärke vid havet. Detta 
spektakulära bygge, 190 meter högt och med 2 500  
fönster, är skapat av arkitekten Santiago Calatrava.  
HSB Turning Torso har väckt stor uppmärksamhet  
internationellt och tilldelats flera priser. 

I HSB Turning Torso är de två understa kuberna kontor 
medan övriga kuber är bostadslägenheter. De två översta 
planen i HSB Turning Torso är konferensutrymmen med 
mäktig utsikt.

I varje lägenhet mäts användningen av varm- och kall- 
vatten samt värmeförbrukning och elektricitets- 
användning. Via husets intranät har hyresgästerna  
sedan möjlighet att få direkt återkoppling kring sin egen 
energianvändning och se hur de kan spara mer. HSB Turn-
ing Torso har även försetts med energieffektiva vitvaror,  
ventilationssystem med återvinning och energispar- 
knappar i lägenheterna. Alla lägenheter är utrustade  
med avfallskvarn för separering av organiskt avfall. 

Även valet av material i lägenheterna som träslag och 
armaturer är väl utvalda och i korridorerna har dioder 
installerats som ljuskälla för att spara på elanvändningen. 
Boende erbjuds också miljöinformation av HSB innan de 
flyttar in.

HSB Turning Torso, 190 meters high, is the newest landmark 
in Malmö. Created by architect Santiago Calatrava, it has 
won international acclaim and many awards. Advanced 
energy conservation and monitoring technologies are built 
into the structure.

10
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Kollektivtrafik

I Västra Hamnen har ett flertal förbättringar gjorts för en 
bättre kollektivtrafik. Prioritering av bussar vid trafikljus, 
högre plattformar på busshållplatserna, väderskydd för 
god komfort och realtidsinformation på hållplatserna 
är exempel på genomförda satsningar. Det erbjuds täta 
bussturer som förbinder centrala delar av staden och 
kollektiva knutpunkter med Västra Hamnen. 

I Västra Hamnen har även stora satsningar genomförts  
för att minska utsläppen av skadliga emissioner vilket  
gjort kollektivtrafiken ännu mer miljöanpassad. Redan 
2003 inleddes försöksprojektet där två stadsbussar, som  
trafikerar Västra Hamnen, tankas med en blandning av  

8 procent vätgas, som framställs med hjälp av vindkraft 
och 92 procent fordonsgas. Försöket har slagit mycket väl 
ut och nu ser man över en fortsättning för hela Malmö. 

Tack vare den förbättrade kollektivtrafiken bor man enkelt 
i Västra Hamnen utan bil. 

Investments like electronic time tables, weather protection 
and higher frequency bus services have contributed to higher 
usage of the public bus service. This means that more people 
are leaving their cars at home. 
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Marksanering

För inte så länge sedan var hela Bo01-området hav.  
Men allteftersom har schaktmassor tippats i havet och  
industrier ut- och avvecklats på området. Därför var det 
förstås nödvändigt med en marksanering innan   
bostadsbyggandet började. 

På några platser fanns höga halter av giftiga ämnen och 
ungefär 10 000 ton schaktmassor har omhändertagits.  
Jorden som grävdes upp genomgick en rad prover  
och så mycket som 75 % av jorden kunde skickas  
direkt tillbaka till området. Resterande 25 % skickades  
till sanering och omhändertogs både kemiskt och  
biologiskt. Men på flera platser var föroreningshalterna  
så pass låga att det räckte med att täcka över den   
gamla jorden med ny och ren jord. 

Vattnet i kanalerna på området pumpas in eftersom 
kanalen är planerad och byggd för att ligga några meter 
över havsytan. Detta gör att kanalens vatten inte tränger  
igenom förorenade jordlager vilket minimerar riskerna  
för spridning av giftiga ämnen. 

With its industrial history, the Bo01 area needed soil   
remediation before housing could be built. Some parts  
had concentrations of toxins. About 10 000 tons of fill were  
processed, and cleaned both chemically and biologically,  
and a canal re-routed.
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Parkerna

Ankarparken och Daniaparken är två parker i området. I 
Ankarparken finns flera naturtyper som alkärr, ekdunge, 
bokdunge och en talldunge. Dessa biotoper är som en 
utställning på hur naturen kan se ut utanför staden.  
Biotoperna drar också till sig olika djurarter och det  
skapas en mångfald av djur och växter i stadsdelen. 

Daniaparken ger rika möjligheter att följa årets skiftningar. 
En strikt men ändå spännande arkitektur präglar parken. 
En stor ramp leder upp till ett gigantiskt stenbord. Här 
finns dels en öppen yta där man upplever vädrets alla 
makter under stormiga dagar, och dels en lugnare yta 
med sittplatser vid perennplanteringen. Detta är en plats 
där man finner vila. 

Dania Park and Ankar Park are two parks in the area that  
represent sharply contrasting environments. The former  
contains various forest biotopes, while the latter is made  
up of human-built settings which are both stark and tranquil.
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Skanskas trähus

På Bo01-området finns flera kvarter med hus av trä och 
nyutvecklade trämaterial. Skanska har framgångsrikt byggt 
ett av dessa kvarter med flerbostadshus i tre och fyra 
våningar, radhus och punkthus med en innergård. Kvar-
teret erbjuder unika möjligheter att anpassa bostäderna 
individuellt och det finns fullt med nyskapande detalj-
lösningar. Gården består av en gräsmatta med äppelträd, 
ett vattenmagasin, upphöjda rabatter, en cirkulär trappa 
med en rönn i mitten. Det finns också en stenbelagd del 
med plats för vegetation i fogarna. En yta i trädgården har 
täckts med sedumväxter för att underlätta hanteringen av 
regnvattnet.

Trähusen är energisnåla med extra värmeisolering för 
att minska värmeläckaget. Boende kan dessutom mäta 
energiåtgången individuellt i varje bostad. Vitvaror är 
energisnåla och kranar samt toaletter är snålspolande för 
att minska vattenförbrukningen. Alla lägenheter är också 
utrustade med ett källsorteringssystem under disk-
bänkarna. 

New thinking, new techniques, and traditional, renewable 
materials have come together in a whole area of multi-story 
wooden buildings erected by Skanska. They offer unique de-
sign features, and are energy-efficient and water-efficient.
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Arkitektur

Mässarkitekten Klas Tham var en nyckelperson i processen 
när Bo01 blev till. Idéen med byggnader som formar en 
mur mot havet och ett småskaligt inre var ett starkt grepp 
som stötte på mycket kritik från början. Likaså idén att 
bygga i en befintlig park och att ta en bit av strandremsan 
till en promenad var kontroversiellt. Men idag är Sunds-
promenaden ett omtyckt utflyktsmål för alla med sitt 
inbjudande promenadstråk och sittplatser i kvällssolen.

En mängd arkitekter och byggherrar har samsats om om-
rådet vilket givit det dess unika karaktär. En karaktär och stil 
som aldrig blir omodern. Titta på vad stadsdelen erbjuder! 
Slingrande vägar, oväntade möten, annorlunda färger och 
ovanliga miljöer. Här inryms både låga, täta hus med gröna 
områden emellan och ett stort höghus. 

Klas Tham, housing exhibition architect, was a key person in 
the realisation of Bo01. 

Its design was controversial from the start, yet today, Sund-
spromenaden is nevertheless an inviting and unusual path-
way along the waterfront, drawing many visitors.
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Energisnåla hus

De estetiskt tilltalande och energieffektiva villorna från 
LB-hus och Yxhult är viktiga inslag på Bo01. Det krävs en 
mångfald av lösningar för att nå framtidens energieffektiva 
och ekologiskt hållbara byggnader och de energieffektiva 
villorna har banat vägen. När det gäller både el och värme 
är husens energianvändning hälften så hög jämfört med 
en traditionell villa.

LB-huset är välisolerat för att kräva lite värme och fönstren 
är energisnåla för att minska värmeförlusterna. Energin från 
ventilationsluften återvinns och värmer i sin tur radiatorer 
och varmvatten. Inomhusklimatet i villorna är jämnt och 
behagligt. Husen är dessutom lättstädade med en 
centraldammsugare och stora delar av ytskikten är 
återanvänt material.

Yxhults-huset är ett lättbetonghus. Materialet är i sig 
isolerande för att hålla värmen. Den varma utgående 
luften återvinns och förs över till inkommande friskluft. 
Husen är täta men har förmågan att släppa igenom fukt 
utan risk för skador i konstruktionen. Eftersom bygg- 
naderna består av moduler och ett homogent material 
förenklas även byggprocessen avsevärt. 

The LB-hus and Yxhult single-family houses are important 
milestones in energy efficiency and aesthetics, paving the 
way for ecologically sustainable housing design. They use 
approximately half the energy of the average home.
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100 % lokalt förnybar energi

Vår påverkan på klimatet gör att vi måste försöka hitta 
lösningar för framtiden. Det klimatneutrala energisystem 
som finns i Bo01-området visar att det är möjligt att 
försörja en hel stadsdel med 100 % lokalt producerad 
förnybar energi. Här finns möjligheten för människor 
att bo klokt, åka kollektivt och hushålla med befintliga 
resurser.

Bo01-området är ett viktigt exempel för framtiden och 
stadsdelen har fått mycket uppmärksamhet på många 
håll i världen. 

I området är målet en låg energianvändning samtidigt 

som de boende har höga krav på komfort. Man vill helt 
enkelt bo bra, även om man hushåller med energin. Bättre 
ventilation och effektivare byggnader har lett till att 
användningen av energi för uppvärmning är mycket 
mindre än för en motsvarande ”normalbostad”. Dessutom 
kan de boende kontrollera sitt inomhusklimat individuellt 
med hjälp av olika IT-lösningar.

The Bo01 area´s carbon-neutral energy system proves you 
can supply a whole urban district with 100% locally produced 
renewable energy, yet live well. This has attracted worldwide 
attention, providing an important example for the future.
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Konst

På Bo01-området finns konstverk av flera olika konstnärer 
som alla representerar olika uttryckssätt. Överraskande 
och oanade för boende och besökare i området. 

Som exempel kan nämnas de blanka och vackra stenarna 
längs Sundpromenaden som förvandlats till unika ting. 
Stenarna har valts ut, slipats och blankpolerats för att 
sedan läggas tillbaka på sin ursprungliga plats. Var och en 
blir som en diamant! Verket heter passande Diamonds are 
everywhere och är skapat av Sigurdur Gudmunsson. 

Bredvid vattenfallet vid småbåtshamnen finns en mängd 
kranar, 102 stycken! De ska associera till ett gigantiskt 
badrum men också föra tankarna vidare till de ändliga 
naturresurserna. Vattenfall heter verket och är skapat av 
Kari Cavén. 

Glasbubblan är ett spektakulärt verk skapat av Monika 
Gora. Glasbubblan på 830 kubikmeter är byggd i 
kristallklart glas och den har en mjuk rund form. Solljuset 
fångas upp och inne i bubblan skapas en jämn och 
behaglig temperatur året runt för de boende.  

Många huskroppar har också en egen identitet, flertalet 
entréer likaså. Genom en serie ”bomärken” har husen blivit 
smyckade. Det ger stadsdelen ett platsspecifikt symbol-
språk. En hållbar stad ska också vara attraktiv att bo i. 

The Bo01 area contains works by several different artists, 
representing different forms of expression - surprising and un-
expected. Polished stones along the waterfront, faucet-foun-
tains, and the design of the houses themselves add artfulness. 
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Det gröna

Naturen har tagit plats hela vägen in i stadsdelen  
genom medvetna satsningar. En rik och varierande  
grönska finns i parkerna, i bostadsgårdarna och på  
gator och torg vilket har en positiv effekt på människors 
hälsa. Det gäller att effektivt utnyttja den mark som finns 
och gynna biologisk mångfald. Det underlättar också  
dagvattenhanteringen det vill säga hanteringen av   
regn- och smältvatten i området. 

De ytor som blivit hårdgjorda, det vill säga inte   
längre släpper igenom regnvatten eller har växtlighet,   
måste kompenseras med gröna ytor någon annanstans.  
Olika exempel på detta är gröna tak och gröna väggar.  
De gröna taken gynnar dessutom klimatet i området.  
Där du står nu kan du se ett vackert exempel på ett  

grönt tak där mossedumväxter är det vanligaste inslaget. 

På Bo01-området finns en genomtänkt strategi för olika 
växter och träd på bostadsgårdar och i trädgårdar. Till 
exempel är en del av växterna utvalda för att de är  
nektargivande. I de allmogeträdgårdar som finns i  
området frodas den svenska floran. Bland klätterväxter, 
fjärilsträdgårdar och orörda hörn känner vilda djur sig 
hemma. I Bo01 finns också en mängd fågelholkar och 
holkar för fladdermöss. 

Diverse nature is evident in the Western Harbour as a result of 
deliberate efforts. It makes people healthier, uses land better, 
supports biodiversity, and handles water runoff. Strategies in-
clude bird and bats nesting boxes, and well-chosen plantings.
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Öppet dagvattensystem

Regnvattnet, eller dagvattnet som det också kallas, som 
faller på Bo01-området rinner inte bara ner i rör under 
marken som på många andra platser. Här rinner vattnet 
i kanaler, dammar och fontäner i området innan det når 
Öresund, antingen direkt eller via saltvattenkanalerna. 
Detta system är inte bara vackert för de boende och 
besökare att titta på utan det är också bra för miljön. 
Vattnet renas på detta sätt biologiskt innan det når 
Öresund. Att se vatten från sitt hus eller sin lägenhet  
är dessutom bra för både hälsan och sinnet. 

Det öppna dagvattensystemet på Bo01 är unikt och 
mycket omtyckt bland boende och besökare men kanske 
speciellt bland barn. Vattnet i kanalerna, dammarna och 
fontänerna erbjuder barnen mängder av lekmöjligheter. 
Skulle dammarna börja bli torrlagda fyller man på med 
vatten för att bevara den biologiska mångfalden. 

Rain falling on the Bo01 area does not drain into   
underground pipes. Instead, it passes through channels, 
ponds, and fountains before it reaches Öresund. The  
flowing water offers people many benefits, and is   
cleaned biologically in the ponds.
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Rättvist, ekologiskt och nära

Det är inte bara hus och hem som är hållbara i Västra 
Hamnen. Salt & brygga har tagit hållbar matkultur på 
allvar. Restaurangen är Sveriges mest miljöanpassade  
och energieffektiva restaurang och har fokuserat på  
råvaror som är ekologiska och närproducerade. Man 
serverar också ekologiskt vin och kaffe. Detaljer som  
personalens kläder i ekologisk bomull, energisnål  
utrustning samt miljömärkta linnedukar och servetter 
bidrar till en unik helhetssyn.

Den mat vi äter påverkar på många sätt vår miljö.  
Odling av råvaror, vidareförädling och transporter  
använder energi och bidrar till utsläpp av växthusgaser. 
Men genom att äta medvetet och skapa smarta   
lösningar kan miljöpåverkan minskas.

Malmö är Sveriges första Fairtrade City. Att vara en 
Fairtrade City visar på framgång i att främja etisk   
konsumtion. I Malmö finns en politisk vilja att välja  
rättvisemärkta alternativ i upphandling och redan nu 
finns ett flertal arbetsplatser som använder många  
rättvisemärkta produkter. 

Salt & brygga, Sweden’s most environmentally advanced 
and energy-efficient restaurant, takes sustainable cuisine 
seriously, down to the finest detail. And Malmö is Sweden’s 
first ”Fairtrade City”, attesting to its commitment to ethical 
consumption.
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Sol, vind och vatten

På Bo01 är energilösningarna integrerade i bostäderna 
och planerade redan på arkitektens skrivbord. Detta ger 
ett snyggare intryck då energilösningarna smälter in i 
omgivningen på ett naturligt sätt. I området finns 
solfångare, solceller och lokal lagring av kyla och värme. 
I Norra Hamnen finns ett av Sveriges största vindkraftverk 
som försörjer stora delar av energinätet i Bo01 med el. 

1 400 kvadratmeter solfångare finns också på området.  
De absorberar värmen från solen och värmer vattnet  
som finns i rören. Det pumpas sedan runt och kan   
värma vattnet i elementen och i kranarna. 

Områdets 120 kvadratmeter solceller producerar el till- 
sammans med vindkraftverket. Solcellerna sitter på 

halvgenomskinliga glastak som släpper igenom ljus  
till balkongerna under. 

Med hjälp av en vattenpump tas energi ur naturliga 
vattenmagasin, så kallade akviferer, i berggrunden.  
Med hjälp av systemet kan man säsongslagra varm- 
vatten för uppvärmning av bostäder och kontor på  
vintern och kallvatten för att kyla på sommaren. 

In the Bo01 area, energy solutions were integrated into 
buildings in their original architectural designs, attractively 
and unobtrusively. There are solar thermal panels, photo- 
voltaic cells, underground thermal-mass storage facilities, 
and a wind turbine.
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Kretslopp

Det gäller att återvinna, återanvända och minimera i alla 
kretslopp i ett hållbart samhälle. Samtliga fastigheter 
har tillgång till källsortering där matavfall sorteras för sig. 
Avfallet från Bo01-områdets över 200 avfallskvarnar går till 
rötning och blir till energirik biogas som ger el och värme. 
Avfallskvarnarna som är kopplade till diskhoarna är en 
succé bland de boende.

På området finns också ett sopsugssystem. Det enda som 
syns av detta system är uppstickande rör i området där 
de boende slänger sitt avfall. Avfallet sugs därifrån genom 
underjordiska ledningar till utkanten av stadsdelen där  
avfallet senare hämtas upp av sopbilar. På detta sätt  
behöver sopbilarna inte köra in i själva området.

Här vid Hamnkontoret kan du se både sopsugsnedkast 
och luckan i marken där soporna sugs upp av sopbilen.

In a sustainable society, all materials must be recycled, re- 
used, and reduced. In the Western Harbour, source-separation 
of garbage sends food waste from kitchen counters straight 
to biogas reactors, for electricity and heat generation.
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Kockum Fritid

Motionsanläggningen Kockum Fritid byggdes i mitten av 
sjuttiotalet av Kockums Varv för att främja god hälsa hos 
varvets anställda. Men snart stod varvskrisen för dörren 
och anläggningen såldes till Malmö stad 1982. Idag drivs 
och förvaltas hela Kockum Fritid av en kommunal stiftelse. 

Kockum Fritid har gått från att vara lite av en miljöbov till 
att bli ett riktigt föredöme. När anläggningen byggdes 
var energipriserna låga och verksamheten gjorde av med 
stora mängder energi och kemikalier. 

Genom medvetna satsningar på ökad isolering, installa-

tion av värmeväxlare och 1 200 kvadratmeter solfångare 
på fasaden har man lyckats halvera Kockum Fritids 
energianvändning. Man har även minskat kemikalie-
avändningen rejält så nu kan du bada, sporta och åka 
skridskor här med ett rent samvete!

The Kockum Fritid sports complex opened in 1975 as an  
energy waster, and used numerous toxic chemicals. That has 
all changed. Better energy and chemical practices mean you 
can swim, play, or skate with a clean conscience!
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Västra Hamnen och Bo01-området lockar varje år tusentals 
besökare från hela världen som vill titta närmare på de unika 
hållbarhetslösningar som finns i området. Men det är dock 
inte alla smarta lösningar och insatser som syns på ytan.

Därför har vi pekat ut ett antal punkter, Green Dots, som 
visar på särskilt intressanta satsningar i Västra Hamnen. Vissa 
av dessa kan du inte undgå att se medan andra är svårare 
att upptäcka med blotta ögat. 

Den här guiden hjälper dig att se vad som finns bakom 
ytan så att du kan skapa dig en förståelse för varför Västra 
Hamnen är unik.

This guide will help you see all the unique sustainability solu-
tions in Western Harbour so you can create your own under-
standing of why the area is unique.

Guideboken till Västra Hamnen är framtagen på initiativ av Miljöförvaltning-
en, Malmö stad med statligt stöd via det lokala investeringsprogrammet för 
ekologisk omställning i Västra Hamnen, samt EU-stöd till projekt Life style 
via Interreg North Sea Region programme.
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