
IDÉ OCH FRÅGESTÄLLNING

I mitt projekt har jag valt att studera det offentliga rummet inomhus. 

Offentliga miljöer under tak är viktiga i det svenska klimatet och jag anser att det finns mycket man kan 

utveckla inom ämnet.

Jag har valt att fördjupa mig i ämnet genom att rita en vinterträdgård, ett växthus med medelhavsklimat. 

Det valda klimatet passar både människor och växter. I byggnaden förlängs sommaren och inga minusgrader 

släpps in. 

Den traditionella lösningen är att placera ett växthus i anslutning till en park eller botanisk trädgård, men 

varför skulle det inte kunna ligga i en urban miljö, mitt i staden? Hur kan växthusets funktion utvecklas då?

Om sedan växthuset placeras i ett område under utveckling, Norra Sorgenfri i Malmö, ett område som 

under ett antal år ska ändra karaktär från nedgånget industriområde till arbets- och bostadsområde, vad 

kan det tillföra platsen?

Hur kan man utnyttja de egenskaper som en trädgård under tak har till skillnad från en vanlig park? Hur 

kan byggnadens semi-offentliga karaktär skapa nya tillgångar och funktioner för staden?

FINANSSCENARIO

I plan- och visionsdokumenten för Norra Sorgenfri beskriver Malmö Stadsbyggnadskontor hur området 

ska vara växa fram runt ett antal mindre torg och gröna rum. Det offentliga rummet och stadslivet ska 

stå i fokus. Stadsbyggnadskontoret anser att en vinterträdgård skulle tillföra området nya värden och är 

intresserade av att driva verksamheten.

Växthusets konstruktion finansieras av en privat finansiär, som genom sitt bidrag önskar stärka banden 

mellan västra och östra Malmö samt ge Malmöborna en botanisk trädgård med central placering i staden. 

Växthuset ska vara utan inträdesavgift, för att inte skapa segregation bland gästerna.

I växthuset kommer det finnas inkomstbringande verksamheter som skapar ett viktigt tillskott till 

verksamhetens budget, som café, butik, kursverksamhet samt uthyrning av byggnaden till olika event.

LJUSFÖRHÅLLANDEN

  SICILIEN  MALMÖ

  UPP   NER  UPP  NER  SKILLNAD

JAN  07:12  16:52  08:36  15:46  +2:30 h

FEB  07:01  17:23  08:00  16:42  +1:40 h

MAR  06:29  17:52  06:58  17:42  +0:39 h

APR  06:44  19:21  06:38  19:45  -0:30 h

MAJ  06:04  19:47  05:24  20:45  -1:38 h

JUN  05:40  20:13  04:32  21:39  -2:34 h

JUL  05:42  20:22  04:29  21:54  -2:45 h

AUG  06:04  20:06  05:14  21:14  -1:58 h

SEP  06:29  19:27  06:13  20:02  -0:51 h

OKT  06:54  18:42  07:11  18:44  +0:15 h

NOV  06:23  17:01  07:14  16:29  +1:23 h

DEC  06:53  16:42  08:12  15:41  +2.21 h

NEDERBÖRDSFÖRHÅLLANDEN (MM)

  

  SICILIEN

JAN  72 

FEB  65  

MAR  60  

APR  44  

MAJ  26  

JUN  12  

JUL  5 

AUG  13 

SEP  42 

OKT  98  

NOV  94

DEC  80 

TEMPERATURFÖRHÅLLANDEN (MEDELTEMPERATURER)

  SICILIEN   MALMÖ

  MAX  MINI  MAX  MINI

JAN  15  10  2  -3

FEB  15  10  2  -3

MAR  16  11  5  -1

APR  18  13  10  2

MAJ  22  16  16  7

JUN  25  20  20  11

JUL  28  23  21  13

AUG  29  24  21  12

SEP  27  22  17  10

OKT  23  18  12  7

NOV  19  14  7  3

DEC  16  12  4  -1

RELATIV LUFTFUKTIGHET (%)

  SICILIEN

JAN  73 

FEB  71  

MAR  70  

APR  70  

MAJ  68  

JUN  65  

JUL  64 

AUG  67 

SEP  68 

OKT  72  

NOV  75

DEC  76

VÄXTHUSETS KLIMAT

I byggnaden råder ett klimat hämtat från Medelhavets kuster med växter från biomen Macchia. 

Medelhavsklimatet karakteriseras av milda, fuktiga vintrar och torra heta somrar. Naturen har rik blomning 

på våren och ofta en till blomningsperiod på hösten. Många av medelhavsväxterna har viloperiod på 

sommaren. 

På förhistorisk tid var medelhavsområdet täckt av vintergrön skog, men genom människans påverkan 

förändrades växtligheten till det vi ser idag.

Klimatet hittas inte bara vid medelhavet, utan finns också i Kalifornien, delar av Chile, kapområdet i 

Sydafrika och i södra Australien. 

Redan i december-februari blommar mandel-, persiko- och aprikosträden liksom många tidiga lökväxter.

I mars blommar manna-asken och mastixbusken och stigande temperaturer medför att fler örter börjar 

blomma.

Från april till mitten på maj är det blomsterprakt med klipprosor, spansk ginst, tornginst, tamarisk och 

fikonkaktus. Under juli till september är klimatet torrt. En ny vegetationsperiod kommer under hösten då 

smultronträden och johannesbrödträden blommar fram till december.

Macchia är en biom som följer medelhavsklimatets gränser. Dess växter har anpassats sig till de milda 

vintrarna och de heta somrarna. Växterna som växer i Macchia-områdena låga till medelhöga. De är 

vintergröna växter med tåliga stammar och läderartade glansiga blad. Macchia täcker 2% av världsytan, 

men mer än 20% av världens växter finns representerade i biomen. Många av växterna är buskliknande.

VÄXTER

I Växthuset kommer Macchians spontana växtlighet att dominera. Mindre områden med bland annat 

frukträd, vinrankor och olivträd kommer att komplettera Macchian. 

De flesta av växterna är vintergröna och blommar i en liknande färgskala, med gul, orange, lila, rosa och 

vitt som mest typiska färger. Många av växterna är kryddväxter och/eller har god doft. Exempel på arter 

i växthuset är trädljung, mastixbuske, smalbladig cistros, lager, smultronträd, myrten, rosmarin, kapris, 

aprikos, citron, mannaask, oliv, bredbladig stenlind, apelsin, spansk ginst, djävulsginst, orangekaprifol, 

oleander, persika, stenek och korkek.

LJUS, TEMPERATUR OCH FUKT

Eftersom växthusets klimat är annorlunda det svenska måste ljus-, temperatur- och fuktförhållanden noga 

studeras och tas hänsyn till i projekteringen av byggnadens arkitektur och teknik.

Jag har studerat skillnaderna mellan Sicilien, där både medelhavsklimatet och Macchiabiomen hittas, och 

Malmö, för att kunna  projektera byggnaden på ett effektivt sätt. 

Några slutsatser kan man snabbt dra:

Medelhavsområdet är ljusare vintertid och mörkare sommartid än Malmöområdet, vilket innebär att 

artificiell belysning kommer att behövas i växthuset för att växterna ska trivas.

Växthuset kommer behöva uppvärming under de perioder då byggnadens skal inte är tillräckligt för att 

hålla rätt temperatur.

Det regnar en hel del under vinterhalvåret i medelhavsområdet. Bevattningsautomatik och luftfuktare 

sköter bevattning och fuktkontroll.

J NOSAJJMAMF D

Medelhavsklimatets växter har sin 

största blomningsperiod under 

senvintern och våren. Många arter 

har en till blomningsperiod under 

hösten. Sommartid har de flesta 

växterna en viloperiod.

Traditionell placering...

... Men varför inte såhär?
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