
EKOSTADEN AUGUSTENBORG
- på väg mot en hållbar stadsdel



Ekostaden Augustenborg är en unik process, med ett märkligt avstamp  
i olika men även gemensamma behov, och utan ett slut. Sedan starten har 
cirka 15 000 besökare vallfärdat hit för att se vad som åstadkommits i den 
sociala, ekologiska och ekonomiska hållbarhetens tecken. 

Processen startade redan 1997 när man började diskutera att stänga  
Kommuntekniks lokaler i området. Peter Lindhqvist på Serviceförvalt-
ningen föreslog istället att en ekologisk industripark etablerades i området. 
Samtidigt hade Bertil Nilsson, fd rektor på Augustenborgsskolan, Fosie 
stadsdel, blivit en av de ansvariga för det svenska Urbanprogrammet i 
Malmö. Han kontaktade MKB:s dåvarande fastighetschef Christer  
Sandgren i Augustenborg, som fått i uppdrag att lyfta området. De tre fick 
med sig chefer, kollegor och inte minst de boende i engagemanget för att 
skapa en hållbar stadsdel. Pengar söktes från Naturvårdsverkets Lokala 
Investeringsprogram, LIP, en styrgrupp bildades och 1998 presenterades 
en modell över området med förslag på förändringar utifrån önskemål från 
de boende och de olika aktörerna i området: Inga mer översvämningar, 
gröna tak, en musikalisk temalekplats, ett öppet dagvattensystem…  
Närmare 400 boende kom.

Tidigt i processen kom de tre herrarna, som inte visste mycket om miljö-
projekt, tillsammans med andra aktörer överens om att de bara skulle  
tala om området i positiva ordalag, både med de boende, media och  
med alla som var involverade i förändringen. Efter hand byttes den 
negativa rapporteringen i media mot positiv bevakning av de hållbara 
framstegen. Svårigheter byttes mot möjligheter. Själen, som alla tre menar 

finns i Augustenborg, fick näring. En projektledare, Trevor Graham med 
erfarenhet från Ground Work i England, anställdes.

Det var många omständigheter som lyckosamt möttes under processens 
gång, många behov som gemensamt kunde tillfredsställas. Intern- 
konkurrens fanns inte, alla såg vinsten och de nya möjligheterna  
i att samarbeta och att inte se enbart till sina egna behov.

Under de tio år som gått sedan processen påbörjades har mycket roligt  
hänt. Christer minns speciellt nattbion som fyllde torget, alla vittnar om det 
starka partnerskapet och vikten av att ständigt hålla de boendes engage-
mang uppe genom att bjuda in dem i processen. Även näringsidkarna var 
med på noterna. De fick först grundidéerna för förändring presenterade för 
sig och återkom sedan med egna idéer kopplade till dem.

Nu önskar de tre att Malmö stad drar lärdom av allt som gjorts i Ekostaden 
Augustenborg, som de menar kanske är mera känd ute i världen än i den 
egna staden. Det är en lång process att ändra på etablerade sätt att arbeta 
i en kommun och de menar att alla aktörer måste arbeta mera gränsöver-
skridande och samarbeta för att skapa ett hållbart samhälle, precis som 
de gjorde i Augustenborg. De önskar även att MKB oförtrutet fortsätter  
att bjuda in de boende till delaktighet.

Processen fortsätter, närmast med MKB:s nysatsning på kundbeteende  
och med att bygga ett lokalt vindkraftverk. Ekostaden blir aldrig färdig,  
och det är bra.

En unik process
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Det första allmännyttiga 
bostadsområdet i Malmö
Kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu har varit engagerad i  
Ekostaden Augustenborg sedan starten. Med sin bakgrund som arkitekt  
har han ett gediget intresse av hur en stadsdel påverkas av olika åtgärder, 
inte bara tekniska lösningar utan även de demokratiprocesser som ligger  
till grund för förändringarna.

– Augustenborg var det första allmännyttiga bostadsområdet som  
byggdes i Malmö. Det var i princip självförsörjande med eget koleldat 
fjärrvärmeverk och hade centralt tvätteri. När det planerades gjordes 
unika solstudier för att få optimala förhållanden på lekplatser och  
gårdar. Här var det fint att bo, med badrum och balkonger. Men på  
slutet av 80-talet gick området ner sig. Det blev ett genomgångsområde 
och något behövdes göras, berättar Ilmar Reepalu.

Två avgörande frågor i processen var hur man involverade de boende 
och hur man kunde gå dem till mötes.

– Under boendemötena frågade vi Augustenborgsborna vad de tyckte 
var bra med området och vad de tyckte behövde förändras. Vi frågade: 
Vad kan ni göra och vad kan vi göra? Det som var viktigast för de boende 
var att sänka boendekostnaderna. Då satsade vi på att minska energiåt-
gången, dels genom förändrat beteende, dels genom tekniska lösningar. 
Översvämningarna var ett problem, då satte vi fart på arbetet med gröna 
tak och öppna dagvattenlösningar. De boende fick hela tiden vara med 
och det gav dem lust och tålamod att vänta. Men det var också viktigt att 
vissa saker gick ganska fort så att de fick ett kvitto på att vad de tyckte 

hade betydelse. Alla åtgärder som fasadrenoveringar och miljöhus,  
var förankrade hos de boende. 

– Nu går vi vidare i området och arbetar med en plan för den gamla 
panncentralen, där vi ska kompletteringsbygga. Vi vill förtäta staden och 
bygga större lägenheter i området så att Augustenborg återigen kan bli 
det familjeområde det var från början. Det är ju ett mycket barnvänligt 
område med fina lekplatser och mycket grönytor. Vi går också vidare 
med individuell mätning av varmvatten för att ytterligare sänka  
energiåtgången.

Augustenborg var ett pionjärområde när det byggdes, och genom  
Ekostadsprojektet är det återigen vägledande för utvecklingen.  
Nu ska lärdomarna föras in i andra projekt i staden, både när  
miljonprogramsområdena lyfts och när sydöstra Malmö ska  
förnyas.

Ilmar Reepalu menar att nyckelordet i förändringsprocessen  
är delaktighet. Annars får insatserna en kortsiktig effekt. 

– De som bor i ett område är de största experterna. Dialogen med  
de boende skapar dessutom en grogrund för föreningslivet. Det  
främsta vi har lärt oss av Augustenborg är just delaktigheten. För att  
få till stånd en hållbar stadsutveckling krävs det att de som växer upp 
förstår sammanhangen genom att vara delaktiga, som till exempel  
genom att plantera träd.
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Trevor Graham rekryterades 1998 från England som projektledare  
för Ekostaden och har koordinerat projektet utifrån sin bas på Fosie 
stadsdelsförvaltning och senare på Miljöförvaltningen. Vi träffar honom  
på Musiktema-lekplatsen, ett av de många delprojekt han varit med  
om att ta fram. I bakgrunden sticker en rödvitmönstrad skorsten upp.  
Det var en av landets första fjärrvärmeanläggningar som även fungerade 
som central tvättstuga, berättar Trevor och visar en drygt 50 år gammal 
MKB-broschyr med rubrik på en sida ”5 000 kilo kol i timmen”. 

Sedan dess har det hänt en hel del. När Augstenborg byggdes runt 1950 
var det en folkhems-förebild. Men alltefter staden växte och hyresgäster 
flyttade till nya stora lägenheter i andra områden som Lindängen och 
Rosengård, hamnade Augustenborg i skymundan och pratades om i 
negativa termer.

Vändningen kom redan ett par år in i Ekostadsprojektet. Stadsdelen 
börjar nu närma sig malmösnittet när det gäller siffror som arbetslöshet, 
trots att antalet utlandsfödda har ökat. 

”Det räcker inte 
  med Augustenborg”

– Men det är svårt att säga hur mycket som beror på miljösatsningarna, 
säger Trevor. En intressant siffra är också att bilägandet i området bara 
ökat med en procent från 1998-2007, trots de socioekonomiska  
förbättringarna.

Trevor har en massa anekdoter från sina snart tio år i projektet.  
Han menar att det roligaste har varit att se hur människor vuxit.

– Ett av mina starkaste minnen var den sedan länge arbetslöse  
somaliske gynekolog som arbetade med avfallsprojektet i området  
i en arbetsmarknadsåtgärd. Vi lät honom vara ledig på fredagar för  
att undersöka möjligheterna att komma in i sjukvården. Det slutade  
med att han gick en kompletterande utbildning och nu arbetar  
som läkare igen. En annan historia är den kvinna som var så  
emot sopsorteringen, men som mjuknade när hon upptäckte  
bilpoolen och sedan blev en av de drivande där. Det finns många  
exempel på individer som hittat sin del i projektet, bidragit till det  
och samtidigt vuxit själva.
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Även det som inte fungerat menar Trevor har gett viktiga lärdomar.  
Som Gröna Linjen, som lades ner efter två år. 

– Vi lärde oss att det går att hitta nya tekniska lösningar. Det var lite  
olyckligt att innovationen inte togs vidare i Malmö. Vi hade förfrågningar 
från Mexico City och en medeltida stad i Portugal som ville köpa tåg till  
att trafikera sina gator. Jag tror att vi var lite före vår tid och att det nu gått 
att mobilisera investerare för den produktionsanläggning som behövdes.

Det svåraste menar Trevor har varit kontinuiteten.

– Eftersom vi byggde projektet på boendeengagemang var det mycket  
starkt i början. Men det avtog så småningom i samband med förändring  
i prioritering bland partners i projektet och på grund av personalför-
ändringar. Nu behöver vi hitta ett nytt sätt att tänka på som bygger på 
att släppa makt. För att människor ska bli engagerade måste de få mer 
egenkontroll. Då får man acceptera att saker och ting inte blir exakt som 
man vill ha det. Men det skapar ett intresse och en mångfald. Vi behöver 
också hitta en långsiktig förvaltningsstruktur så att man hela tiden jobbar 
aktivt med miljömedvetenheten bland de boende och informerar nyinflyt-
tade om satsningarna på området. På så sätt kan det bli en självklarhet 
för de boende att minska sin miljöpåverkan.

Trevor menar att det inte räcker att Augustenborg är en ekostad, utan 
varje stadsdel i Malmö måste bli det, och fler stadsdelar i Sverige och  
i resten av Europa. De mängder av studiebesök som området har,  
borgar för en god spridning. Till exempel de 40 franska borgmästare  
vi möter under en promenad genom området.

Lärdomarna från Ekostaden ska nu appliceras i Malmöprojektet  
”Ekologisk omställning av efterkrigstidens bebyggelse”. I projektet  
analyseras vad som fungerat i Augustenborg när det gäller allt från  
fasadrenoveringar och dagvattenhantering till boendemedverkan.

– Jag ser Augustenborg som en föregångare i arbetet med att skapa 
hållbara stadsdelar. Vi måste hela tiden blicka 50-100 år framåt. Vi  
vet att världen då kommer att se mycket annorlunda ut, så det gäller  
att fatta rätt beslut.
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Kretsloppet blir tydligt  
med maskar i källaren
Augustenborgsskolan är en skola full med listiga och vackra miljö-lös-
ningar. Skolan har elever från förskoleklass till årskurs nio. De olika sta-
dierna ligger avskilt från varandra med grönytor och lekområden mellan 
husen. Intill skolan ligger ett större grönområde med en musiklekpark, 
fotobollsplan och basketplan. På grönområdet och på skolområdet  
löper öppna dagvattenkanaler till en damm där barnen kan fiska  
småkryp.

Innan Ekostadsprojektet drogs igång, var det mest asfalt på skolområdet. 
Träden hade huggits ner efter hand, eftersom de drabbats av almsjukan. 
Nu har skolan nya träd, uteklassrum där barnen kan sitta ute under  
tak och plugga, och de spännande dagvattenkanalerna som när det 
regnar rejält kan bli till små härliga vattenfall. Eleverna har varit  
delaktiga i förändringen. Efter att ha funnit inspiration vid olika  
studiebesök i Lund och Malmö var de med när utformningen till  
skolgården gjordes.

Skolans stolthet är en ekopaviljong med flera klassrum i. Huset är helt  
återvinningsbart och det går att plocka isär och flytta. Det har gröna tak, 
oljade trägolv och rörelsedetektorer som sparar el. 

Avfallet från toaletterna i ekopaviljongen tas om hand i en så kallad  
Aquatron. Genom att urinen och avfallet sugs ner i en speciell tank i  
källaren med hög hastighet, separeras urinen ut och sköljs ut i avloppet,  
eller kan samlas som gödning. Avfallet tas om hand av mängder med  
maskar, som i en doftlös process tillverkar prima matjord. Aquatronen 

behöver bara snurras på då och då och tömmas vartannat år.  
Jorden används bland annat i rabatterna och på så sätt får  
barnen en bra bild av hur ett kretslopp fungerar.  
 
– De gröna taken ger svalka på sommaren, säger skolans  
vaktmästare Lars-Olof Åberg och pekar upp på skolbyggnadens  
vackra sedumtak. Det skiftar i grönt, brunt, gult och rött beroende  
på årstid. 

På taket sitter även solfångare, som värmer byggnadens varmvatten.  
Skolbarnen får komma ner i källaren och förevisas både solvärmen  
och Aquatronen. 

Från ekopaviljongen är det inte långt till sopsorteringshuset, byggt  
av bland annat halm, kospillning och lera, och till stor del byggt av  
barnahänder. Här sorteras bland annat matavfall, glas och papper  
och även lysrör, en del metall, toners till skrivare och batterier. 

– MKB anordnar en årlig städdag där barnen städar och pengarna  
går till välgörenhet, senast till ett projekt i Malawi, berättar Lars-Olof.  
Det är bra när barnen är delaktiga i hur skolan sköts. 

Även föräldrarna har varit med i processen. Med deras synpunkter  
som grund har Gatukontoret gjort nya trafiklösningar utanför  
Augustenborgsskolan där bil-, cykel-, och gångtrafik hålls isär  
på ett sätt som ska gynna säkerheten.
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Mycket är gjort, men det finns mycket kvar att göra. Så kan man  
sammanfatta bostadsbolaget MKB:s tankar kring Augustenborg. De 
stora utmaningarna och samtidigt möjligheterna är nu att arbeta med 
de boendes beteende så att miljövinsterna och livskvaliteten på området 
ökar ännu mer.

Hampus Trellid är fastighetschef, Åse Dannestam är miljöprojektledare 
med fokus på kundbeteende. Båda är ganska nya i Ekostadsprojektet. 

– Det mesta som gjorts är yttre förändringar som grönytor, dagvatten och 
avfallshantering. Vi har kommit långt på tekniksidan, men nu vill vi satsa 
mer på beteendeområdet. Det är ju det finaste MKB-området av alla med 
den fina utemiljön, säger Hampus Trellid när vi träffas på seniorkaféet 
Sommaren och spontant blir bjudna på läckra våfflor.

Åse Dannestam inflikar att det i inledningsfasen av ett projekt alltid är 
lättare att engagera de boende. Nu är återigen det dags att engagera   

MKB: Framtiden ligger i  
att stärka områdets profil

de som bor här. MKB planerar personliga möten och kundträffar  
med de boende. Under 2007 flyttade cirka 200 hushåll in i området  
så det finns ett behov av att informera kontinuerligt.

Eftersom alla MKB:s lägenheter hyrs ut direkt är det svårt att bedöma  
om de som flyttar till Augustenborg medvetet väljer att bo i en ekostads-
del. Med en tydligare profilering hoppas Hampus att det blir ett mera 
aktivt val att flytta hit.

– Syftet med att öka informationssatsningen är att lyfta hela  
ekostads-tänket. De boende ska vara medvetna om innebörden  
av de olika satsningarna, till exempel hur man tar hand om dag- 
vatten på Augustenborg och kunna berätta om Ekostaden för  
släktingar och vänner som kommer på besök. Samtidigt måste  
vi vara lyhörda och inte utgå från att de boende är okunniga.  
Många är engagerade och upplysta och till exempel mycket  
bra på avfallssorteringen, säger Åse Dannestam.
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Vi går från kaféet till ett av miljöhusen, där Suchun Huang, som är  
ansvarig för de 13 miljöhusen och utemiljön, visar oss den senaste  
satsningen: Ett unikt system för omhändertagande av farligt avfall.  
De boende lämnar sitt farliga avfall i röda plastbackar som förs in i  
ett blått skåp. När backen väl är inne kan endast personalen öppna  
det och sortera det i en mängd olika fraktioner. Skåpet, som är en  
speciallösning utformad för Augustenborg, töms sedan av SYSAV,  
sydskånes avfallsbolag. Bredvid skåpet står en rund kartong för  
återvinning av lysrör och en stor trådvagn för elektronikavfall.

Ett nytt samarbete med skolan har inletts på MKB:s initiativ, där  
vissa klasser ska göra konstverk av de olika avfallssorterna, som  
till exempel plast- och metallförpackningar. Konstverken ska sättas  
upp i miljöhusen och även göra det tydligt vilka saker man kan  
sortera och i vilket kärl.

Några större tekniska förändringar är aktuella i området: Stambyte och 
renovering av områdets samtliga badrum under en tioårsperiod, som 
görs med ett speciellt ”kassettsystem”. Systemet innebär att framtida 
stamarbeten inte behöver påverka hela badrummet. Den fortsatta 
fasadrenoveringen låter dock vänta på sig tills en optimal energilösning 
tagits fram tillsammans med LTH i ett EU-finansierat projekt. I dagsläget 
är fasaderna på fem av områdets hus tilläggsisolerade, renoverade och 
återigen putsade.

Hur ser Augstenborg ut om tio år? Hampus Trellid tror att husen har 
stadsvindkraftverk på taken, Åse Dannestam att folk söker sig hit för  
att de verkligen vill bo i Ekostaden.

– Om tio år har vi kanske byggt ett hus som vi inte behöver tillföra  
någon energi till – ett passivhus - på cirka 12 våningar som lockar hit 
en kundkrets som vill bo i nybyggda och lite större lägenheter, säger 
Hampus Trellid. 

– Det är en levande stadsdel där vi lyckats skapa en Augustenborgs-
känsla, där det till exempel är självklart att sitta ute och grilla och  
umgås. Boende och andra malmöbor vandrar på områdets ”Hälsans 
stig”. Om tio år kommer det vara ännu mer aktuellt och attraktivt att  
leva hållbart, säger Åse Dannestam.

P
å 

se
ni

or
ka

fé
et

 S
om

m
ar

en
 k

an
 m

an
 u

m
gå

s,
 fi

ka
 o

ch
  

py
ss

la
 i 

tr
äd

gå
rd

en
. S

uc
hu

n 
H

ua
ng

 ä
r 

an
sv

ar
ig

 fö
r 

de
 1

3 
m

ilj
öh

us
en

.



P
å 

se
ni

or
ka

fé
et

 S
om

m
ar

en
 k

an
 m

an
 u

m
gå

s,
 fi

ka
 o

ch
  

py
ss

la
 i 

tr
äd

gå
rd

en
. S

uc
hu

n 
H

ua
ng

 ä
r 

an
sv

ar
ig

 fö
r 

de
 1

3 
m

ilj
öh

us
en

.



Ekostadens dag bjuder på både underhållning och gem
enskap.



Ekostadens dag har arrangerats sedan början av projektet med MKB som huvudansvarig och områdets föreningar 
och aktiva som partners. Det har blivit ett uppskattat, nästan årligt återkommande evenemang som varje år lockar 
hundratals boende och besökare.

Syftet med dagen är att lyfta fram miljöfrågorna på ett lustfyllt sätt och att på så sätt sprida intresset för hållbar  
utveckling. Det är även ett utmärkt forum för att fånga upp de boendes åsikter och tankar och för de lokala  
föreningarna och företagen att visa upp sig.

Årets Ekostadens dag bjöd bland annat på Ekologisk marknad där matavfall rötades live, Teater Augusten,  
dansuppvisning av Gnistan, musikteaterföreställning på sjörövartema, akrobatik och de klassiska Göingeflickorna.  
Seniorerna från kafé Sommaren visade upp vackra hattar i en parad, boende sålde och köpte loppisgrejor. 

Även djuren fanns med med rått-agility och kanin-bingo. Intresserade guidades runt på den botaniska  
takträdgården eller gick på en historisk vandring på området. I ett hörn på torget kunde de boende träffa  
representanter från MKB och ställa frågor. 

Ekostadens dag väcker miljölustenEkostadens dag bjuder på både underhållning och gem
enskap.



Daniel Hermansson med hunden Mysan, Augustenborgsbo sedan 1 år:
Här är trevligt på dan, mindre trevligt på nätterna då det känns lite osäkert att vara ute. Utemiljön är fin.  
Jag gillar vattenrännorna och miljöhusen. De flesta sopsorterar som de ska.
 
Haris Brankovic´, Augustenborgsbo sedan sex år:
Det är lugnt här, speciellt kring torget och parken. Augustenborg är ett av de finaste områdena i stan med sin  
grönska, kanaler och fina lekplatser. MKB har gjort ett riktigt bra jobb. Jag har precis startat Fosie Basketbollklubb 
och hoppas engagera många barn och ungdomar i området.

Margareta Svensson, Augustenborgsbo sedan 40 år:
Det är ett bra område. Jag går till kafé Sommaren och spelar canasta och har trevligt. Utemiljön är fin, här är rent.  
Nu ser jag fram emot att mitt badrum blir renoverat.

Manda Puaca, Augustenborgsbo i tio år, har motvilligt flyttat:
Här är jättefint! Jag ville inte flytta härifrån, men jag har fyra barn och lägenheten var för liten. Här kände  
jag mig trygg. Alla ser efter varandras barn och känner varandra. Mina barn trivdes jättebra på Gnistan.

Några röster om Augustenborg:
1

2

3

4



1 2

3 4



Safija Im
sirovic, boende, eldsjäl och  

föreståndare för den öppna fritidsverksam
heten G

nistan.



Safija Imsirovic är ett praktexempel på vad ett starkt lokalt engagemang 
kan uträtta. Hon har, ensam och tillsammans med andra som hon 
inspirerat, varit en viktig drivkraft i Augustenborgs förvandlingsprocess. 
När hon 1997 flyttade till Augustenborg från Rosengård var redan ett 
stadsförnyelseprogram, Urban programmet, igång i området. Direkt efter 
detta kom Storstadssatsningen parallellt med projektet Ekostaden. 

– Här skedde drastiska förändringar: Från slitna fasader, gårdar och 
lekplatser till hälsosamma och miljövänliga ytor. Inom Ekostaden fick alla 
boende på Augustenborg sin egen plats, gamla som unga. Även djuren 
och växterna fick det bättre. Nu simmar fiskar i vackra dammar bland 
näckrosblommor. 

Safija arbetade på en språkförskola och föräldrarna där sa att de inte 
hade någonstans att lämna sina barn när de skulle gå på svenskkurs  
eller söka jobb. Så hon knackade dörr i området och startade en verk-
samhet, först utomhus i parken, sen fick hon låna en lokal av MKB. Safija 
döpte sin verksamhet till “Gör nåt i stan”, förkortad Gnistan. I takt med 
att Augustenborg förvandlades till Ekostaden utvecklades Gnistan också. 

– Gnistan har hela tiden gått från ord till handling. Där kan föräldrar 
lämna sina barn i trygga händer medan de går till jobbet, skolan eller 
bara för att handla. En del har fått arbetsmöjligheter genom en praktik  

Positiv förändring med 
föräldrar och barn i fokus

på Gnistan. Varje sommar har ett antal ungdomar inom Ung i Sommar 
sitt sommarjobb här. Ett starkt samarbete har byggts upp med Arbets- 
och Integrationscentrum (AIC), försäkringskassan, arbetsförmedlingen 
och andra aktörer, berättar Safija.

Från den vanliga fritidsverksamheten har Gnistan utvecklats till en  
central mötesplats för daglig dialog med föräldrar och Augustenborgs-
skolan. Samarbetet har resulterat i en föräldraförening där föräldrarnas 
inflytande i barnens utbildning är en av huvudaktiviteterna. Föräldrarna 
går på utbildningar och föreläsningar om hur skolan och skolsystemet 
fungerar i Sverige för att bättre kunna vara med och påverka. Under 
tiden får barnen på Gnistan läxhjälp, skapande, dans, mys och  
uteverksamhet som bland annat omfattar ekologiska odlingar. Gnistan, 
där ansvar och delaktighet är nyckelord, håller till i en källarlokal med 
fina planteringar utanför.

Safija Im
sirovic, boende, eldsjäl och  

föreståndare för den öppna fritidsverksam
heten G

nistan.



– Om barn ges ansvar tar de också ansvar, menar Safija. Och barnen  
är med i alla processer från start. Det är viktigt att de alltid känner  
delaktighet. 

Så var det även när det unika Kaninhotellet kom till. Barnen har fått  
göra budget, vara med och göra alla inköp och även bilda en förening 
med ordförande, kassör och sekreterare. Nu sköter de tillsammans ett 
15-tal kaniner i en annan källarlokal, som MKB har inrett efter Safijas  
och barnens önskemål. På helgerna tar barnen och deras föräldrar  
ansvar för kaninerna. Barnen odlar kaninernas morötter utanför och 
gödslar med deras bajs. Kretsloppet blir begripligt och barnen tar med 
sig sitt miljöengagemang hem till föräldrarna. Barnen har själva döpt 
projektet till ”Från bajs till morot”.

– Barnen fick inreda lokalen själva och även ta hand om allt  
administrativt jobb, då man utnämnde både ordförande och  
sekreterare. Nu flyter allting på som det ska, tack vare MKB,  
Serviceförvaltningen och Fosie stadsdelsförvaltning som har  
gjort allt detta möjligt. 

När vi träffar Safija med barnen fixar hon med ett skratt en  
”Beckhamfrisyr” på en kaninunge. Hennes ton till både kaniner  
och barn är kärleksfull och tydlig, precis som hennes roll i bostads- 
området. Safija är väldigt nöjd med hur områdets historia bevarats,  
men en förändring till som hon hoppas på framöver är en multi- 
sportarena i parken som byggs 2009. Hon arbetar också för att  
där ska finnas ett pingisbord i betong och en efterlängtad amfiteater.
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Tobias Em
ilsson från SLU

 på  
A

ugustenborgs B
otaniska Takträdgård.



Världens första botaniska takträdgård heter Augustenborgs Botaniska 
Takträdgård och invigdes 2001. Det är en spännande upplevelse att 
vandra runt på taket och beundra den varierande växtligheten.  
Takträdgården är en demonstrations- och försöksanläggning på  
drygt 9 000 m2 med övergripande målsättning att verka för en 
ökande användning av lätta, gröna växtskikt på tak i Skandinavien.

När våra städer växer försvinner grönytor och växt- och djurliv får  
stryka på foten. Att anlägga grönytor på befintliga och nya tak är ett  
sätt att vinna tillbaka naturen och samtidigt få flera andra fördelar  
på köpet. 

Ett grönt tak skapas dels genom sådd eller plantering direkt på  
ett jordlager, dels genom att färdiga växtmattor läggs på taket.  
Tjockleken kan för moss- och sedumtak variera mellan 2 och  
5 cm, och för gräs- och örttak mellan 7 och 15 cm.

Tobias Emilsson är forskare på Sveriges Lantbruksuniversitet i  
Alnarp inom området landskapsutveckling. 2006 doktorerade  
han på tunna gröna tak.

Grönska på taket ger 
mängder med fördelar

– Jag har undersökt hur det fungerar med platsbyggda tak, eftersom det 
är billigare än att anlägga med färdiga mattor, och har kommit fram till att 
det tar cirka tre år med platsbyggda gröna tak innan de ser likvärdiga ut 
som den prefabricerade vegetationen. Jag har även forskat på gödning 
och hur den påverkar kvaliteten på dagvattnet.

Utöver takträdgårdarna finns det cirka 30 gröna tak i området. Persona-
len på takträdgården är involverad i skötseln av samtliga tak. Generellt 
behövs ingen skötsel, men man kan gödsla taken om man vill ha rikare 
blomning, företrädesvis med långtidsverkande konstgödsel. Men man 
experimenterar även med miljövänligare alternativ på Augustenborg.  
50 % av regnvattnet tas omhand av de tunna gröna taken. Det innebär 
en väsentligt minskad belastning på avloppsnätet i Augustenborg.

– Det som gjorts här är väldigt viktigt och de flesta resultat vi kommit fram 
till är publicerade i vetenskapliga tidskrifter. Augustenborgs Botaniska 
Takträdgård är en av de viktigaste platserna i världen för forskning om 
gröna tak, förutom dess betydande marknadsföringsvärde, säger Tobias 
under en tur på taket, där böljande gräskullar, blommande lavendel och 
en mängd färgsprakande växter fångar ens uppmärksamhet.

Tobias Em
ilsson från SLU

 på  
A

ugustenborgs B
otaniska Takträdgård.



Framtiden för gröna tak menar Tobias är ljus. 

– Nu är det en mera mogen teknik och kostnaderna för anläggande 
minskar successivt. Det finns ett högt tryck på stadsplanerare att skapa 
tätare städer med bibehållen livskvalitet, där grönskan är viktig. Då får 
vi anlägga grönska på väggar och tak. Jag hoppas att framtiden betyder 
mer designade gröna tak som är utformade för optimal biologisk mång-
fald, men där även människor trivs och kan vistas.

Augustenborgs Gröna takträdgård har tillkommit med stöd från Service-
förvaltningen, MKB, Miljödepartementet och EU:s Life-projekt. Guidade 
turer för både allmänheten och specialister från byggbranschen och 
andra yrkesfolk erbjuds, och takträdgården tar emot en mängd interna-
tionella grupper varje år. Taken är också startpunkten för Vattensafarin 
där förskolebarn kan följa vattnets väg genom stadsdelen.  I anslutning 
till takträdgården finns ett informationscentrum med utställningar om 
ekologisk hållbar stadsutveckling.

Fördelarna med gröna tak är många: 

•	 De ger en mindre belastning på avloppsnätet genom att en stor  
del av regnvattnet tas upp av de gröna växterna eller dunstar bort.

•	 De ger ett bättre närklimat.
•	 De skyddar underliggande takmaterial.
•	 De bidrar till att bevara den biologiska mångfalden.
•	 De är vackra att se på.
•	 De dämpar buller.
•	 De kan minska överhettning i byggnaden under sommaren
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Deras uppfinningsrikedom har räddat Augustenborg från översväm-
ningar och gett området en unik skönhet med dammar och porlande 
vattenkanaler. Morten Ovesen och Curt Hallberg har dessutom bidragit 
till att sätta Augustenborg på den internationella miljökartan och deras 
innovationer är nu på väg ut i världen. Allt började på introduktions-
mötet för bildandet av Ekostaden 1999, när Morten i egenskap av 
boende och kunnig i vattenteknik erbjöd sina tjänster.

Sex månader efter mötet blev Morten uppringd av projektledarna  
för Ekostaden. Efter att ha kopplat in sin kollega Curt började de sitt  
arbete för att lösa områdets problem med dagvattenhantering. Deras 
kunskaper, tillsammans med insikter från Peter Stahre på dåvarande 
VA-verket, skapade ett helt nytt sätt att se på hur man hanterar 
översvämningar i stadsmiljö. De utgick från hur naturen löser tekniska 
problem och har fortsatt sitt arbete i den andan. Ett forskningspro-
jekt, baserat på österrikarens Schaubergers teknik med vattenvirvlar 
som syresätter och renar vatten, tog fart. I samarbete med MKB och 
landskapsarkitekter växte ett öppet dagvattensystem med vattenrännor, 
kanaler och dammar fram, för att kunna hantera stora vattenflöden i 
området. Avloppsnätet var underdimensionerat vid kraftigt regn och 
Morten och Curt fick i uppdrag att skapa ett system som bromsar upp 
flödet så att stadens avloppsnät hinner ta hand om vattnet.

– Vi räknade fram det optimala flödet och kom fram till att lökformade 
hinder placerade i trianglar i rännorna gav den bästa effekten, berättar 
Curt.

Flera vinster med öppet 
dagvattensystem

Nu har området cirka två kilometer lökrännor, utöver 10 dammar och  
ett antal kanaler. De boende slipper återkommande översvämningar i  
källare och garage med dyra saneringskostnader. Som följd har den  
biologiska mångfalden på området har fått ett uppsving, tack vare  
tillgången till vatten. 

– Efter att ha anlagt dammarna blev det snabbt problem med alger.  
Då utvecklade vi en slags virvelgenerator där vatten pumpas igenom.  
I virveln som genereras skapas ett undertryck som kan suga in luft  
genom en slang och ett luftintag som hålls på ytan med hjälp av  
ett flöte. Då luften kommer ner i vattnet syresätts det och algerna  
försvinner direkt. Nu jobbar vi på att ta fram en pump som kan  
drivas av sol- eller vindkraft, säger Curt. Tekniken kan även användas  
i tredje världen vid till exempel fiskodlingar för att minska åtgången  
på vatten och för att spara energi. Den kan även användas för att  
rena vatten från olika ämnen.

Morten bor och trivs fortfarande i området, och hans och Curts företag, 
som sedan några år heter Watreco, har även kvar utvecklingsarbetet  
och en del produktion i en lokal här i Augustenborg.

– Det bästa med området är vattenmiljön, skrattar Morten. Fontänerna 
som vi installerat i dammarna har blivit mycket uppskattade av de  
boende. Och jag har blivit riktigt poppis bland dem som förr fick  
gå ut med vadarstövlar och rensa dammarna från alger. 
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Invånare:
1997: 2 898
2007: 3 158

Personer med  
utländsk bakgrund:
1997: 51 % 
2007: 62 %

Andel förvärvsarbetande:
1995: 35 %
2007: 49 %

Andel invånare med  
eftergymnasial utbildning:
1997: 15 %
2007: 28 %

Registrerade arbetslösa:
1997: 14 %
2007: 6 %

Andel boende över 65 år:
1997: 19 %
2007: 16 %

Boendeform:
I Augustenborg finns cirka 1 800 lägenheter varav cirka 
1600 är hyreslägenheter hos MKB. De flesta flerfamiljs-
hus är tre våningar höga, några hus är sju våningar.

Områdesfakta/Augustenborg i siffror

A
ndelen gröna ytor i A

ugustenborg har ökat, vilket uppskattas av de boende. 



Historik
Stadsdelen Augustenborg uppfördes 1948-1952.  Ekostads-projektet 
startade den 18 mars 1998 när minister Anna Lindh meddelade att  
Ekostaden Augustenborg var ett av de malmöprojekt som fått bidrag  
från investeringsprogrammet för ekologisk omställning. Ett av huvud-
målen med projektet är att involvera de boende så mycket som möjligt 
i utvecklingen och genomförandet av delprojekten. Ekostaden-projektet 
omfattade bostadsområdet Augustenborg, skolan, industriområdet och 
andra lokala näringsverksamheter.

Aktörer
Projektet Ekostaden har utvecklats i samverkan med MKB, Fosie 
stadsdelsförvaltning och olika tekniska förvaltningar i Malmö. Cirka en 
femtedel av de boende i området har deltagit i dialogmöten om projektet 
och vissa har blivit mycket aktiva i utvecklingen av sitt bostadsområde. 

Vad har gjorts?
Park- och trafikmiljöer har byggts om, bostadsgårdar och fasader har 
förnyats efter planering tillsammans med de boende. Nya seniorbostäder 
har byggts och en aktiv seniorverksamhet har dragits igång. Andelen 
gröna ytor har ökats och berikats och man har arbetat för att bibehålla 
stadsdelens speciella prägel från 50-talet. Ett annat mål har varit att öka 
den biologiska mångfalden, inte minst på de 30-tal gröna tak som präglar 
området. En stor solvärmeanläggning bidrar till energiförsörjningen. Den 
lokala skolan har fått en hel del miljölösningar, en bilpool har startats.

Finansiering av projektet
24 miljoner kr i LIP-bidrag för (Lokala Investeringsprogrammet för  
ekologisk omställning), sex miljoner kronor i EU Life-bidrag. Totalt  
har cirka 200 miljoner kronor investerats i området, vara cirka hälften  
kommit från MKB.

Studiebesök
Sedan starten har cirka 15 000 studiebesök kommit till området,  
inklusive till Augustenborgs Botaniska Takträdgård, från hela världen.  
Det finns ett ständigt intresse både lokalt och internationellt för att lära  
sig av exemplet Ekostaden Augustenborg och mediaintresset för projektet 
är fortfarande högt internationellt.

Dagvatten och gröna tak

Dagvattenhanteringen har genomgått en genomgripande förändring.  
Anläggandet av gröna tak och öppna dagvattenkanaler som leds ut i 
dammar har minskat översvämningarna i området och har skapat en 
vacker miljö med ökad biologisk mångfald. MKB: s fastigheter har  
2 100 m2 gröna tak, utöver den stora anläggningen på Botantiska  
Takträdgården.

Totalt finns det 6 kilometer kanaler och vattenrännor på Augustenborg. 
90 % av regnvattnet på tak och hårdgjorda ytor på tomtmark går ut i  
det öppna dagvattensystemet. Målet med projektet var att 70 % av  
allt dagvatten togs om hand i öppna system.

» Fakta





Källsortering och matavfall
Området var tidigt ute med kompostering av matavfall i de 13 miljöhus 
med gröna tak som uppfördes på gårdarna som då utgjorde Sveriges 
största boendenära komposteringssystem.  Över en tredjedel av områdets 
avfall omvandlades på det sättet till näringsrik kompost på mindre än 
åtta veckor. År 2008 utsågs Augustenborg som pilotområde för att testa 
utsortering av matavfall för rötning till biogas. Samtidigt görs en stor ny 
informationskampanj och mätning av källsorteringen för att åter höja 
återvinningsgraden. Källsorteringen har kompletterats med insamling  
av farligt avfall, elektronikavfall och lysrör/lampor. Elinsamling har införts 
och ger goda resultat med 3 250 kg insamlat på ett halvår.

Bilpool
Boende startade en bilpool 2001, som numera är en del av den ideella 
Skånes bilpool. Miljöbilen som drivs av etanol, står nära torget och  
utnyttjas av medlemmar i området och andra delar av Malmö.

Solenergi
Idéer från boende låg till grund för en storsatsning på solenergi på  
Augustenborg, med 450 m2 solfångare på industriområdet kopplad 
till fjärrvärmenätet och solfångare på den nya skolbyggnaden, samt  
ett antal demonstrationsanläggningar för solceller på Kommunteknik.  
Solsatsningen blev startskottet för Solar City Malmö som arbetar över  
hela staden. Våren 2009 installerades ett 6kW vindkraftverk vid  
Augustenborgsskolan.

» Fakta »
Seniorboende
MKB har två seniorboenden på området, nybyggda Oktagonen med  
32 lägenheter och ombyggda Sommaren med 77. Intill den stora  
gemensamhetslokalen ligger en tematrädgård med boulebana,  
odlingslådor och växthus, allt anlagt på ett garagetak.

Café Sommaren
Kafé som drivs av boende har aktiviteter alla dagar i veckan och  
öppet kafé två dagar i veckan. Anordnar middagar, föreläsningar  
och utflykter. Besökare kan bland annat spela canasta, utöva  
qi gong och ha syjunta.

Individuell lägenhetsmätning
Områdets lägenheter förbereds för individuell mätning av varmvatten  
i samband med det pågående arbetet med att byta ut stammarna.  
De möjliga energivinsterna är stora eftersom de boende fullt ut styr  
sin användning av vatten. De kan själva påverka sin förbrukning och  
därmed också sin miljöpåverkan. En tredjedel av all värme går till  
varmvatten. Ett pilotprojekt för fördelningsmätning av värme har  
också genomförts men man har bedömt att besparingspotentialen  
för närvarande är större med central driftsoptimering.

Sportanläggningar
En multisportarena i parken för basket, fotboll och andra utomhus- 
sporter håller på att byggas på initiativ av de boende.



A
ugustenborg är också en trevlig arbetsplatts för oss som

 jobbar på M
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Gröna Linjen
Två eldrivna tåg, byggda som prototyper, transporterade under två år 
cirka 300 000 passagerare till och från Augustenborg och intilliggande 
områden med bättre servicefunktioner som apotek och systembolag.  
Linjen lades ner när Skånetrafiken inte fann någon bra driftslösning  
och en del tekniska problem med tågen uppstod. Trots detta fanns  
stort intresse från andra städer att köpa liknande tågsystem, men  
tyvärr saknades beredskap i bolaget som bildades för pilotprojektet  
att starta en större produktion.

Trafiken
En lokalt arrangerad mätning visade på en besvärlig trafiksituation  
i området. Trafikundersökningarna, som genomfördes av de boende  
själva, fick slutligen fram ett åtagande för en översyn av trafiksystemet. 
En separering av trafiken utanför skolan har genomförts och en  
ombyggnation av Augustenborgsgatan har minskat genomfartstrafiken 
till industriområdet avsevärt. Nästa planerade ombyggnad kommer att 
öppna en ny utfart till industriområdet så att den tunga trafiken framöver 
inte passerar infarten till skolan.

Resultat
En attraktiv, mångkulturell stadsdel där omflyttningen har minskat med 
nästan 50 %, och miljöbelastningen har minskat med ungefär 20 %. 

Kontaktpersoner:
Malmö stad/Miljöförvaltningen: Trevor Graham: 040-34 58 96
MKB: Åse Dannestam, 040-313 339
Augustenborgs Botaniska Takträdgård: 040-94 85 20

Fakta »
Några positiva effekter i Augustenborg

•	 Den biologiska mångfalden i området har ökat med 50 %. 
Det är de gröna taken som lockar fåglar och insekter,  
samtidigt som det öppna dagvattensystemet ger bättre 
miljöer för det lokala växt- och djurlivet.

•	 Valdeltagandet gick kraftigt upp under projekttiden -  
från 54 % 1998 till 79 % år 2002. 

•	 Som en direkt följd av projektet har tre nya, lokala företag 
startat: Watreco, Gröna takinstitutet och en bilpool.

•	 Det har inte varit några översvämningar i området sedan 
det öppna dagvattensystemet togs i fullt bruk.  
Augustenborg klarade sig till och med när större delen  
av Malmö stod under vatten den blöta sommaren 2007.

•	 Fjärrvämeenergiförbrukningen har minskat med 25 %.

Trycksaksproduktion
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På uppdrag av Malmö stad och MKB
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Från nedslitet område till inspirerande ekostadsdel. Stadsdelen  
Augustenborg från slutet av 1940-talet har genomgått en upp- 
märksammad förvandling. Ekostads-projektet startade 1998  
med bidrag från Lokala investeringsprogrammet för ekologisk  
omställning. Ett av huvudmålen med projektet var att involvera  
de boende så mycket som möjligt i skapandet av en ekologiskt,  
socialt och ekonomiskt hållbar stadsdel. Projektet Ekostaden har  
utvecklats i samverkan med MKB, Fosie stadsdelsförvaltning 
och olika tekniska förvaltningar i Malmö. 

Augustenborg lockar nu besökare från hela världen som vill ta  
del av erfarenheterna från Ekostads-projektet och lärdomarna  
används när andra bostadsområden ska göras mera hållbara.

Ekostaden Augustenborg


