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Park byggdes på lutande tak 

DET VAR BJARKE Ingels Group, BIG, som 
stod för idén. Projektet förverkligades se-
dan av Fonden Amager Bakke och SLA.

– Jag anställdes då för att ordna så att 
idén kunde realiseras med finansiering, 
byggprojektering med mera, säger Patrik 
Gustavsson, direktör för Fonden Amager 
Bakke. Det är mycket komplicerat att byg-
ga en sopförbränningsstation, och än mer 
komplicerat om dess tak ska användas för 
rekreation.

Fonden Amager Bakke stiftades för det 
här projektet och med avsikten att maxi-
mera allmännyttan. Så många som möjligt 
skulle få dela glädjen i att röra sig och få 
fina utomhusupplevelser. Projektet har fle-
ra namn: Amager Bakke, Amager Resource 
Center (ARC) och CopenHill.

Från början var det tänkt att taket en-
bart skulle användas som skidbacke, något 
som Köpenhamnsborna inte har haft till-
gång till på nära håll förut. Men ganska 
snart kom idén att berget man byggde 
skulle kunna användas även till något an-
nat. Att göra ett bergslandskap i ett slags 

park, som skulle ge samma känsla att gå 
på som på en bergsstig i norra Sverige eller 
Norge. Varför inte? Många idrottsklubbar 
och andra föreningar konsulterades och bi-
drog med idéer. 

– För att skapa bergslandskapet använ-
des handstöpt betong som ger känslan av 
stenbumlingar i olika storlekar, säger Patrik 
Gustavsson. Detta kompletteras med ett 
antal träd och buskar. Här finns pucklar 
som ser ut att bara ha kastats ut slump- 
mässigt, men som egentligen är utprovade 
för att ha optimala avstånd, höjd och lut-
ning för att kvaliteten i löpning här ska bli 
bästa möjliga.

EN AMBITION HAR varit att landskapet ska 
se ut som ett vilt landskap. Därför har  
exempelvis de träd som har planterats där 
valts ut med tanke på sitt utseende: de 
skulle inte se perfekta och symmetriska ut 
– hellre ha ett utseende med mer karaktär. 
En annan ambition har varit att minimera 
behovet av underhåll.

För att inte äventyra takets hållbarhet 

fördelas trädens vikt genom en stålkon-
struktion ner i jorden. 

Det har krävts ett antal speciallösning-
ar för att få allt att hålla. Till exempel har 
kraftiga wirar var tionde meter använts för 
att förhindra jorden från att rasa ner. Dessa 
är fastsatta i hållare som i sin tur skruvats 
ner i taket. I wirarna finns flera lager med 
geonät och specialkomponerad jord i ett 
sandwichsystem. De översta 20–100 cm 
hänger ihop som en sammanhållen kon-
struktion.

UNDERLAGET  I SKIDBACKEN är gjort i plast 
av ett italienskt företag.

– Egentligen är det tänkt att läggas ut 
på existerande skidbackar, men det funkar 
bra här också, säger Patrik Gustafsson. Det 
är perforerat så att gräs kommer upp ge-
nom det. När det har slitits ut kommer det 
att granuleras och återproduceras. 

Det hela har kompletterats med en ut-
siktsplattform. Och en 80 meter hög klät-
tervägg, som om allt går som det är tänkt 
ska invigas i sommar.

En originell idé vann den arkitekttävling som utlysts när Köpenhamn skulle bygga en ny sop- 
förbränningsstation – att stapla maskinerna inne i byggnaden, så att det gick att bygga en skid-

backe på husets tak. Sagt och gjort, nu är Amager Bakke färdig och inbjuder till både  
skidåkning, promenader och jogging. Den originella lösningen har nyligen  

belönats med Scandinavian Green Roof Award.

Lena M Fredriksson

Det blev en skidbacke och bergspark mitt i storstaden.
� FOTO:�ARC�

Det går att träna löpning i bergsterräng eller ta trapporna upp. Skidlift och hiss finns också.
� VISUALISERING:�SLA

t
Utsikten från Amager Bakke är hänförande.
� FOTO:�PATRIK�GUSTAVSSON
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Använd allt ditt regnvatten på ett miljövänligt och vattenbesparande sätt 
för både park, träd och säsongs-planteringar. SAVAQ är ett svenskt-
patenterat underjordiskt bevattningssystem som fungerar utan
tryck och övervattning. SAVAQ passar utmärkt både på mark
och tak. Systemet fungerar lika bra med manuell påfyllning.

Miljövänligt
Kraftigt vattenbesparande
Välmående växtlighet
Fungerar för all typ av växtlighet
Underhållsfritt & enkel installation 
Långtidsbevattnar 

Savaq innebär många fördelar

FÖRE EFTER

www.terrigio.com 0500-749850info@terrigio.com

RASMUS GRANDELAG ÄR projektledare i 
landskapsarkitektbyrån SLA, som har varit 
ansvariga för projektering och design av 
takparken. Han har aldrig tidigare sett ett 
liknande projekt som Amager Bakke. 

– Därför var det en stor utmaning att 
skapa en helt ny form för naturen under 
extrema väder-, vind- och värmeförhållan-
den, vilket ställde stora krav på hur vi de-

signade och anlade naturparken, säger han. 
Till exempel har vi fått se till att träden och 
skidbacken inte glider ner från taket. För 
att inte nämna utmaningen i att plantera 
träd med hjälp av 100 meter höga kranar.

För trädens del gjordes särskilda fästen. 
De största träden sattes i ett slags ”stol”, 
där trädets och jordens vikt bidrar till att 
hålla fast trädet. Betongklossar som mon-

terats i taket säkrar rörelser i taket. 
– Till stigarna i naturparken har 

vi använt en specialproducerad tjock- 
flytande betong som funkar i stark lutning. 
Plantorna är också en viktig del i erosions-
säkringen, eftersom de bidrar till dag- 
vattenhanteringen. 

Både plantorna och det gräs som finns i 
skidbacken har visat sig växa bra.

– Det blir spännande att se hur träd och 
växter på sikt anpassar sig till de barska för-
hållanden som råder i backen. 

NATURPARKEN PÅ AMAGER Bakke har blivit 
en ny levnadsplats för både djur och plan-
tor. Totalt har 100 stora och 200 små träd 
planterats, mestadels tall och pil, men ock-
så al, ek och rönn. 

– Tall är bra på att skapa mikroklimat 
tack vare sin härdighet, och är dessutom 
bra på att förhindra erosion, eftersom de 
tar upp mycket vatten. 

Utöver detta har 1 200 kvadratmeter 
planterats med tusentals buskar och 2 000 
kvadratmeter har blivit vildäng. 

I parken finns också vide, klätterväxter, 
bredbladig rönn, bergstall och andra arter.

– Jag är väldigt stolt över resultatet, sä-
ger Rasmus Grandelag. Vi har ju skapat en 
grön bomb i Köpenhamn, som markant 
ökar biodiversiteten i området och skapar 
ny natur med livsplatser för såväl växter 
som djur och insekter. 

Det är dessutom det enda stället i 
Danmark där man kan ha naturaktiviteter 
på ett så lutande underlag. 

Man slipper dålig lukt från soporna eftersom luften från avfallssilon sugs in i förbrännings- 
ugnen.� �FOTO:�ARC

Stigen är byggd för att så mycket som möjligt 
efterlikna en bergsstig.  FOTO:�PATRIK�GUSTAVSSON

Det krävdes särskilda åtgärder för att förhindra erosion och för att förankra både träd och andra växter på ett säkert sätt i backen. � �
� FOTON:�ARC�OCH�PATRIK�GUSTAVSSON
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Rätt växt till ditt projekt

I dessa tider får vi verkligen
njuta av våren.

Vi finns på plats och är 
tillgängliga för förfrågningar 
och leveranser som vanligt. 

www.stangby.nu

– På väg upp får man nästan krypa med näsan nere i växter-
na, vilket gör att man kommer nära dem och känner doften från 
dem. Och på väg ner blir det en kontrast till den intima upp-
levelsen: då är det horisonten och utsikten som är grejen. Här 
upplever man Köpenhamn och Öresund på ett helt nytt sätt – det 
är en helt unik naturkänsla som har varit fantastisk att få skapa i 
samarbete med mina kollegor och andra samarbetspartners.

– Backen känns ungefär som en hård pist med viss tendens till is i. 
Man behöver jobba mycket med kroppen och balansen när man åker i 
Amager Bakke, vilket kan gynna skidtekniken, säger Patrik Gustafsson.
� FOTO:�NILS�MEILVANG

Amager Bakke/Amager Resource Center/CopenHill vann priset 
Scandinavian Green Roof Award 2019. Så här löd juryns motivering, 
översatt till svenska: ”Copenhill rooftop park tilldelas Scandinavian 
Green Roof Award för sin fokus på att skapa ett naturligt, lokalt land-
skap med biologiska värden öppet för individuell utforskning och 
intressedriven rekreation på spår, löprutter, utsikt och lekplatser.” 
� VISUALISERING:�SLA

Träd, buskar och vildäng finns representerade i naturparken på sop- 
förbränningsstationens tak.  FOTO:�PATRIK�GUSTAVSSON

Amager Bakke vann Scandinavian Green Roof Award 
2019. � FOTO:�PATRIK�GUSTAVSSON


