
uild back better” har blivit parollen 
för hur vi ska återstarta samhället 
och ekonomin när vi lämnar pan-
demins värsta fas bakom oss. Det är 

FN:s paroll, Joe Bidens vallöfte, rubriken för brittis-
ka regeringens satsning, Europeiska Investerings- 
bankens och OECD:s inriktning ... Alla är vi ense om 
att vi inte ska återgå till det gamla, utan göra något nytt 
och bättre när vi fick en kraftfull paus för omtanke och 
ett omfattande behov av att stimulera ekonomin för att 
undvika långvarig massarbetslöshet. 

Att det inte bara är en snygg alliteration märks i de 
statsbudgetar som läggs fram, i EU:s gröna giv, och i 

hur allt fler av de som skrivit under Parisavtalet skärper 
sina klimatåtaganden i linje med att 2020 ska vara året 
för ”enhanced action”. Det är en global rörelse för att 
klara vår tids stora uppgift: att hejda de skenande kli-
matförändringarna och klara de hållbara utvecklings- 
målen. I det här kapitlet tar jag upp fem centrala ny-
tänk att anamma, i linje med build back better-app-
roachen!

Byggnaden är den nya banken
Dagens byggnader är morgondagens bank, en material- 
bank med lättillgängliga råvaror, redo att åter brukas 
i en cirkulär och lokal process som ersätter den nuva- 
rande linjära, globala, resursslösande och sårbara. Om-

Nytt tänk 
för att nå 
hållbarhetsmålen
Att hejda klimatförändringarna är en global rörelse som tagit sig upp på högsta politiska 
nivå och som påverkar arkitekterna i grunden. Mattias Goldmann listar fem fundamentala 
förändringar för arkitektbranschen.
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ställningen är akut, utifrån att Romklubbens beräk-
ningar och SEI:s planetära gränser visar att gruvorna 
sinar på åtskilliga av de metaller och mineraler vi tar 
för givna. Samtidigt får vi en chans att minska beroen-
det av delar av omvärlden som vi kanske inte har störst 
förtroende för, som Kina för ovanliga jordartsmetaller 
och Kongo för kobolt. Risken att bidra till slavliknande 
arbetsförhållanden, barnarbete och en utarmning av 
akut hotad biologisk mångfald minskar, samtidigt som 
gröna jobb skapas.

Fastigheten som materialbank är i linje med hur till-
verknings- och extraktionsindustrin i allt högre grad 
ser på sin framtida råvaruförsörjning. Vår svenska 
gruvjätte LKAB är på väg att etablera storskalig åter-
vinning av gruvavfall, som ska täcka 30 procent av 
EU:s behov av bland annat sällsynta jordartsmetaller. 
Northvolt vill göra bilbatterier utan material från un-
derjorden; de och andra aktörer skapar tillsammans en 
ny affärslogik där rivningskåken bokstavligt talat är 
guld- eller åtminstone magnesiumgruvan. 

För att fastighetsbeståndet ska bli en verklig material-
bank måste vi förstås ha koll på vad som finns i golv, 

väggar och tak. För nybyggnad är det relativt enkelt ge-
nom att redan från början etablera digitala tvillingar, 
så att man längre fram kan koppla upp sig mot bygg-
nadens eget dna. Swecos carbon cost-metodik visar på 
stora värden i att göra så, både i pengar och i klimat-
nytta. Ett exempel är Blique hotell i Stockholm, med 
ett materialvärde på 86 miljoner kronor tack vare att 
byggnadens tillgångar är väl kända och dokumente-
rade. Värdet av minskad klimatpåverkan genom ökad 
cirkularitet är drygt 25 miljoner kronor (Trafikverkets 
schablonpris för koldioxid). För befintliga byggnader 
blir det alltmer centralt att tidigt i processen effektivt 
identifiera och bedöma redan använt material och att 
finna metoder att avskilja rena fraktioner som sedan 
kan cirkulera. Approachen är delvis samma som för 
återanvändning av tegel, fönster och annat, men kun-
den mycket mer diversifierad.

När cirkularitet äntligen är en affärsmässig realitet 
bortom hajpen, är det dags att inse att långt ifrån allt 
ska vara cirkulärt. Vi kan alla göra en lång lista på äm-
nen vi inte vill ska cirkulera och många av dem måste 
ut ur systemet för att vi ska klara målet om en giftfri 
miljö – ett mål som står jämsides med cirkulärt i den 

Odlingsgrannskapet av Tovatt architects & planners/Mandaworks 

Sätra är en ny planerad stadsdel i utkanten av Västerås. Läget är vackert med öppna ängar 
och trädbeväxta kullar, men i ett fragmenterat stadsmässigt samband. Odling, mobilitetscenter, 
social integration och plusenergihus är några av de element som har vävts in i en robust struktur 
av väl utformade stadsrum. I Sätra ska det vara lätt att leva hållbart. Vattentorget av Tovatt architects & planners/Mandaworks.



nya statliga strategin och som förstås innebär målkon-
flikter till exempel när återvinningsbara rivmassor 
inte är rena. 

Materialval med stora kval
Hösten 2020 lanserade regeringen sin strategi för cir-
kulär ekonomi. Den slår fast att cirkularitet måste in-
begripa ökad resurseffektivitet och nya affärsmodeller, 
och finnas med redan i stadiet av design och produkt- 
utveckling. Strategin följs upp med ett uppdrag till  
Naturvårdsverket att ta fram lagförslag som säkerställ- 
er omställningen.

I en liknande process tar regeringen nu fram en natio-
nell strategi för bioekonomi: att vi mer systematiskt ska 
använda oss av Sveriges gröna guld: skogen och bio-
massan. Att den har en viktig roll inser man snabbt när 
man läser det 20-tal färdplaner som branscher och sek-
torer tagit fram inom Fossilfritt Sverige. Var och en för 
sig är de tämligen oproblematiska, men när man lägger 
ihop dem ser man att de fossila energikällor som idag 
används till mycket stor del ska ersättas med biomassa. 
Redan när det bara var åtta färdplaner visade det sig att 
det krävs nära nog en fördubbling av uttaget av bioener-
gi på bara tio år, samtidigt som också andra länder vill 

öka sin användning. Det betyder en ökad konkurrens 
om biomassan – vilket i grunden är positivt – men för-
stås också att vi måste vara särskilt noggranna med att 
skydda andra värden som skogen bidrar till – och att 
det är dags att mer strukturerat och strategiskt bestäm-
ma vad våra skogar ska användas till. 

Att bygga mer, högre och längre i trä bör vara en själv-
klar och central del av Sveriges kommande strategi 
för bioekonomi. Förädlingsvärdet är högt, mer pengar 
stannar i landet och – centralt ur klimatsynpunkt – vi 
binder kol som annars skulle ha hamnat i atmosfären. 
Kolet finns kvar i timret samtidigt som ny, växande 
skog tar upp mer koldioxid ur atmosfären – just vad 
IPCC slår fast måste ske för att klara klimatmålen. 
Sverige har också en reell chans att bli världsledande 
inom träbyggnad; Växjö är ett ledande exempel på hur 
just trähus gör oss till ”Den permanenta världsutställ-
ningen för klimatet”. Omvärldens blickar riktas även 
alltmer mot Norge, med världens längsta vägbro i form 
av den 1 370 meter långa motorvägsbron över Mjøsa 
och världens högsta trähus, 85 meter höga Mjøstårnet 
i Brumunddal. I båda fall ökar byggkostnaden bara 
marginellt, medan byggtiden förkortas avsevärt – och 
klimatpåverkan förstås kraftigt minskar.

När vi av klimatskäl bygger mer i trä får vi också bätt-
re upp ögonen för klimatpåverkan av andra material 
och hur vi hanterar dem. När träbyggnadsprofilerade 
Folkhem granskade sitt projekt Cederhusen fann de att 

Jakobsberg. Illustrationsbild av utegym och promenadstråk, av Sweco. 

Ett grönt distrikt för en hållbar framtid. När hela stadsdelen är klar kommer den ha plats för 
4000 bostäder, sex nya parker, ett antal lekplatser, ett utegym och 15 hektar ängsmark. Det 
kommer finnas mobilitetscenter som samlar busshållplatser, cykel- och bilpooler och parke-
ringsplatser så att det blir lätt att resa grönt. 

Kulturhuset i Bergsjön. Illustration: Sweco. 

Prisbelönt arkitektdesign. Det nya kulturhuset i Bergsjön ska präglas av nyfikenhet, lekfullhet och 
upptäckarglädje. Det ska vara färgstarkt, rikt och välkomnande, en plats för den tolerans som 
vårt samhälle så väl behöver. Illustration av Sweco.



gipsskivorna står för nästan 20 procent av återstående 
klimatpåverkan. De kunde ta tag i denna del på ett mer 
systematiskt sätt än om siffran ”drunknat” i den myck-
et högre klimatpåverkan från traditionell betong. Trä-
bygget, med dess långsiktiga klimatvinster, hjälper oss 
att tänka mer i livscykelperspektiv, vilket ger draghjälp 
åt de metaller som kan användas flera gånger.

På samma sätt bör vi maximera följdnyttorna av att 
bygga i trä, såsom minskade transporter i byggfasen, 
med färre incheckade leveranser och betydligt lättare 
material. Då kan vi använda fordon i mindre storleks-
klasser, där utbudet av eldrivna lastbilar är större – den 
skenkonflikt som finns mellan biobränsle och eldrift 
för fordon övergår alltså i att mer biomassa i husen ger 
fler elfordon på marken!

I en hårdnande kamp om råvarorna är det oroande för 
tillskyndare av träbyggen att politiken tycks prioritera 
andra användningsområden för biomassan. Regering-
en vill att mer av drivmedlen ska komma från svenska 
skogar och har gett Energimyndigheten i uppdrag att 
utröna hur. För byggsektorn finns inga motsvarande 
krav. Inte heller kravet på klimatdeklaration för fast-
igheter som träder i kraft 2022 innebär några krav på 
byggmaterial, först 2027 års gränsvärden för utsläpp 
av växthusgaser vid uppförande av byggnader kan 
i bästa fall göra det. Till dess är det främst enskilda 
kommuner som gynnar en allokering av biomassa till 
byggsektorn, med Östersund och Växjö som ger lägre 

markpriser för de som bygger hållbart, eller Skellefteås 
träbyggnadsstrategi med det uttalade syftet att främja 
den lokala näringen och öka marknaden för trä som 
byggmaterial. 

Träbyggnadsengagerade krafter behöver systematiskt 
medverka till att det samlade energi- och material- 
behovet minskar. Ett exempel är att återanvända be-
fintlig betong i stora sjok, som Betongprisets vinnare 
2020 Vasakronan gjort vid Sergels torg; minst lika cir-
kulärt och resurseffektivt som att fälla träd för att få 
byggmaterial. När redan använda byggmaterial inte 
räcker till, ingår det förstås i vår profession att göra 
en gedigen och skygglappsfri klimat- och hållbarhets- 
beräkning där bästa materialslag får vinna. Det kom-
mer ofta att bli trä, men kan också bli den klimatför-
bättrade betongen som redan existerar och längre fram 
den cement med koldioxidavskiljning och lagring som 
Cementa avser ta fram. Bortom hörnet väntar nya, bio-
baserade material som kanske rentav fortfarande är le-
vande och en del av den naturliga processen – men inte 
heller då bör vi låta oss bländas av nytänket utan räkna 
på klimatnyttan och hur hållbarheten i övrigt påverkas.
Den engagerade samhällsbyggaren låter sig inte begrän-
sas vid materialval till byggnaden, utan lyfter blicken 

Kulturhuset i Bergsjön. Illustration: Sweco.

Kulturhuset i Bergsjön. Illustration: Sweco. 



till helt andra delar av samhället. När ledande, fram-
tidsinriktad arkitektur och samhällsplanering bidrar 
till transportsnåla samhällen, minskar drivmedels- 
behovet och det blir mer biomassa över för andra ända-
mål – allt hänger ihop när vi använder resurser effekti-
vare. Detta att de enkla sanningarnas tid är förbi är en 
fantastisk möjlighet för en materialkunnig arkitekt; nu 
behövs vi som på riktigt kan räkna och värdera!

Post pandemi-kontoret och bostaden
Efter att ha kartlagt sina faktiska behov, kunde Micro-
soft minska storleken på sitt svenska huvudkontor med 
två tredjedelar, från 8 000 kvadratmeter till 3 000. Det 
var i november 2019, innan pandemin; det nya arbetsli-
vet som utformar sig nu gör att minskningen snarast ter 
sig försiktig.  Efter pandemins utbrott anger 74 procent 
av tillfrågade företag att de planerar att minska fastig-
hetsfotavtrycket, enligt EY:s globala undersökning. Att 
utrymmet för effektivare användning är stort märks 
till exempel i Vasakronans undersökning som visar en 
nyttjandegrad på blott 10 procent för skolor och kontor.

När Microsoft minskade kontorsytan, kunde de också 
välja ett mer centralt läge och flyttade från Akalla till 
Urban escape i centrala Stockholm. Det pekar på en 
uppdelning där delar av näringslivet kommer att ut-
nyttja det minskade ytbehovet till att istället välja ett 
centralt och dyrare läge, medan exempelvis en ledan-
de bank i London för första gången i bankens historia 
överväger att lämna city eftersom medarbetare ändå 
sitter på andra håll och kundmötena är virtuella.

Minskad kontorsnärvaro ger fler lediga ytor. Åker vi 
mer sällan till kontoret behövs det färre parkerings-
platser. Ersätter vi att handla på vägen hem med e-han-
del av dagligvaror, frigörs både butiksytor och mer 
p-platser. Behovet av asfalterad yta minskar eftersom 
vägnätet är dimensionerat för ”peak demand”, som hu-
vudsakligen består av resor till och från jobbet.

Som motpol till det minskade behovet av kontors- och 
affärsytor står vi inför ett fortsatt behov av mer boen-
de, där mantrat att det behövs 600 000 nya bostäder 

Förslag på skyfallshantering i centrala Göteborg inför 400-årsjubileet 2021. Illustration: Sweco 

Hur kan vi bäst använda urbana miljöer som en del av det ekologiska systemet? Traditionellt 
har vi utformat våra städer, stadsdelar, gator och gröna ytor på ett sätt som visat sig mindre 
motståndskraftigt mot effekterna av klimatförändringar.

Framtidens bostadsområden – motståndskraftiga mot kraftig nederbörd och översvämningar. 
Illustration: Sweco.

Överflödigt dagvatten leds till dammen som fylls, översvämmas och fyller den nedsänkta träd-
gården och det underjordiska vattensystemet. Flodbankens vallar skyddar stadsdelarna från 
en stigande flod. Tack vare lyckade klimatinsatser kan stadsdelar vara täta, beboeliga och 
motståndskraftiga mot nederbörd och översvämningar – allt på samma gång. 



etablerat sig som en sanning. Vi behöver omvärdera 
bostädernas utformning utifrån den senaste tidens för-
ändrade verklighet. Även lokaliseringen av de nya bostä-
derna förtjänar ett kreativt nytänk; vad innebär ”läget, 
läget, läget” när pendlingsavstånd tappar i relevans och 
när utbyggnad av snabbt bredband i hela landet gör att 
man är uppkopplad nära nog var man än befinner sig? 
Vi ser redan en begynnande förflyttning där allt fler 
frågar sig om mervärdet att bo mest centralt i de största 
städerna motsvaras av merkostnaden för ett mycket dy-
rare boende. 15-minutersstaden med dess närhet till allt 
man till dagligdags har glädje av ökar i attraktivitet, där 
mindre städer som Tranås utpekas som vinnare. 

Frågan om det framtida boendet är förstås intimt kopp-
lad till den framtida mobiliteten. Under överskådlig 
tid förblir det samlade resandet troligen lägre än före 
pandemin. En högre andel lokala resor gör att mötes- 
punkterna i vägnätet i större utsträckning kommer 
utgöras av noder kopplat till kollektivtrafik och cykel, 
med mobilitetshus eller mobilitetshubbar och en palett 
av mobilitetstjänster som allt viktigare delar av mor-
gondagens stad, med en mycket intressant utveckling 
för arkitekter i samarbete med trafikplanerare.

Försök förstå
Ett av de senaste årens mest uppmärksammade fias-
kon inom hållbar stadsplanering är det nu nedlagda 
”Google city”, Quayside i Toronto. Kanadas premiär-
minister Justin Trudeau var ”övertygad att detta blir 
en modell för städer världen över”, men robottaxi, 
automatisk sophämtning och realtidsplanerad trafik 
övertygade inte medborgarna. De var tvärtom oroliga 
för att projektet skulle lyckas – och att de skulle vara 
övervakade överallt, hela tiden. Det visar att även aktö-
rer som tror sig veta precis vad vi tycker och tänker kan 
misslyckas – vilket förstås gäller än mer för ”internet 
of things”-startups som ofta har betydligt bättre koll 
på den nya, spännande tekniken än på medborgarna 
som ska använda den. Transparens, medverkan och 
förtroende blir nyckelord, men också vikten av att inte 
skapa ”filterbubblor” i boendet, med begränsad kon-
takt mellan olika grupper i samhället som får allt färre 
gemensamma beröringspunkter när vi alltmer agerar 
antingen hyperlokalt eller globalt: hoffice i kvarteret 
eller e-handel med allt mindre däremellan.

Leuven, Europas ”capital of innovation” för 2020, beto-
nar teknisk, klimatmässig och samarbetsinriktad inno- 
vation. Medborgare involveras på alla nivåer och att 
det leder till engagemang visade sig när coronapande-
min slog till; då anslöt sig direkt tusentals till Leuven 
helps för att bistå människor i behov av hjälp. Mo-
dellen användes därefter av 280 städer runt hela värl-

Framtidens bostadsområde 2050. Illustration: Sweco. 

Genom en hållbar och smart utveckling kan framtidens medborgare trots utmaningar som värme- 
böljor, regn och översvämningar se fram emot grönare, mer levande och mer produktiva stads-
delar än idag! 

Framtidens bostadsområde 2050. Illustration: Sweco.



den. Helsingborg var finalist i samma tävling, med en  
visionsfond där 108 medborgarprojekt finansierats för 
att förbättra stadslivet. Modellen kan användas för att 
skapa incitament för ökat hållbart resande och med-
borgare involveras för att möjliggöra underlag till di-
gitala platsbesök, genom att exempelvis lägga in visuell 
information i kartfunktioner med många användare.

Hållbarhet är komplext, med många olika aspekter 
som bygger på och går in i varandra, överlappar och 
krockar. Det är bara att titta på de globala hållbara ut-
vecklingsmålen, SDG:erna, där knappast någon kan 
vara superexpert på alla 17 mål. Vi måste samarbeta 
med varandra för att hitta lösningar tillsammans, som 
gynnar så många hållbarhetsmål som möjligt och som 
bidrar till mänsklig välfärd samtidigt som resursbasen 
upprätthålls. Om många olika kompetenser bidrar så 
kan vi hitta bättre lösningar utan suboptimeringar el-
ler missar. På Sweco, med 17 000 medarbetare i dry-
ga dussinet hemmamarknader och projekt i ungefär 
hundra länder, vet vi hur svårt detta kan vara att få till, 
men också hur stort värde det får för både kunden och 
samhället i stort när vi förmår utnyttja den kunskap 
och erfarenhet som finns inom koncernens alla länder. 
Som utåtriktat, exportberoende och handelsvänligt 
land är Sverige väl skickat att stimulera denna typ av 
globalt utbyte som behöver utökas nu när takten i om-
ställningen så kraftfullt behöver öka.

Tyvärr visar ny forskning att samarbetet i bygg- och 
konstruktionsbranschen inte är optimalt. Ett examens- 
arbete vid Luleå tekniska universitet visar att olika dis-
cipliner inte kommunicerar tillräckligt tidigt i bygg-

projekten för att hitta bra lösningar, att konflikter upp-
står för att man inte kommunicerar och att man inte 
alltid ens försöker försöka förstå vad de med annan 
kompetens har att komma med. Detta måste brytas. 
Inte bara för att vi behöver komplettera varandra, utan 
för att det finns få saker som är så effektiva för att lyck-
as tänka utanför boxen som att prata med människor 
med annan kunskap och annan bakgrund än man själv 
använder.
  
Rusta för värme
En stor framgång de senaste årtiondena – som arki-
tekter kan ta åt sig en stor del av äran för – är att vi 
har mycket bättre isolerade hus. Inte ens en smällkall 
vinter behöver vi dra igång reservkraftverken, leta ef-
ter yllekoftorna eller sova framför kakelugnen. Proble-
met är att de smällkalla vintrarna nu är så ovanliga att 
de inte är en rimlig grund att basera utformning eller  
renovering på. Av de senaste 30 åren har samtliga (!) 
haft en temperatur över genomsnittet räknat från in-
dustrialismens början och nya värmerekord slås på lö-
pande band. 

Betyder det att vi ska bry oss mindre om lågenergihus, 
passivhus och plushus? Inte alls. Men den ensidiga fo-
kuseringen på att isolera de boende från kyla behöver 
kritiskt prövas. Drygt 8 av 10 anser att det är sannolikt 
att Sverige kommer uppleva varmare klimat i fram-

”Blique hotell i Stockholm har ett 
materialvärde på 86 miljoner kronor 
tack vare att byggnadens tillgångar 
är väl kända och dokumenterade.”



tiden, merparten är oroliga över att framtida värme- 
böljor påverkar en själv och det man oroar sig mest för 
är ökad brandrisk och vattenbrist. Vi fann då också att 
nästan hälften av alla boende såg små eller inga möjlig-
heter att anpassa bostaden för värmeböljor; man kän-
ner sig hjälplös inför en klimatförändring som tyvärr 
till stora delar redan är intecknad.

2018 års rekordhetta, torka, bränder, sinande brunnar 
och missväxt finns kvar i minnet. Men även om det 
inte fått lika dramatiska följder efter det, så har vi fort-
satt att slå värmerekord, och långa perioder av eld- och 
bevattningsförbud börjar bli det nya normala. Att på 
bekvämt avstånd följa hur dricksvattnet sinar i Kapsta-
den kanske inte får särskilt många av oss att ändra be-
teende, men när det i sensommarhettans Köpenhamn i 
år fysiskt var slut på vatten i kranen i flera dagar förstår 
vi att detta inte handlar om fjärran länder eller avläg-
sen framtid utan här och nu.

Vi behöver bättre rusta vårt boende för ett förändrat 
klimat med alltmer dramatiska värmeböljor, med stort 
fokus på de lite äldre höghusen. Här bor de som är all-
ra mest oroade och känner sig mest maktlösa inför ett 
varmare klimat. Regeringen har i budgetpropositionen 
för år 2021 anslagit sammanlagt närmare fem miljar-
der kronor för upprustning och effektivisering av fler-
bostadshus som är 40 år eller äldre. Våra folkvalda bör 
förstå att medlen måste få användas även för att mins-
ka behovet av kylning som många inte ens har tillgång 
till.

Också kvarter och städer behöver anpassas till ett var-
mare, torrare klimat där nederbörden kommer våld-
sammare och mer svårförutsägbart, på en markyta 
som får allt svårare att absorbera stora mängder vat-
ten, vilket leder till kraftiga översvämningar. Stadens 
höga byggnader, mörka och reflekterande byggmateri-
al och vägbanor, värmealstrande källor i form av tu-
sentals bilars förbränningsmotorer, samt föroreningar 
ger sammantaget temperaturer som en het sommardag 
kan vara tiotalet grader varmare än i det omgivande 
landskapet. På årsbasis handlar det om 1,5 grader en-
ligt SMHI. Resultatet är inte bara ett minskat välbe-
finnande, utan en ökad dödlighet för våra mest utsat-
ta – just de som drabbas hårdast av coronapandemin. 
Dessutom, kanske mest med adress till de mest cynis-
ka: Vi jobbar mindre effektivt när temperaturen stiger 
bortom dryga 20 grader.

Lösningen är också lik hur vi hanterar pandemin: ökat 
utrymme mellan oss. Det kan synas vara motsatsen 
till de senaste årens mantra om förtätning, men multi-
funktionell, effektiv markanvändning ger plats för mer 
av gröna och blå ytor med träd som skuggar och kyler 
på sommaren och släpper igenom solen på vintern när 
löven fallit av; mikroparker som bidrar till sänkta tem-
peraturer och bättre luftkvalitet, samtidigt som de ökar 
välbefinnandet och kan ha stor betydelse för den bio-

Flygfoto över Djurgårdsstaden. Illustration: Adept och Mandaworks. 

Djurgårdsstaden, en grön och blå oas där affär, industri, samhälle och natur möts. Norra Djur-
gårdsstaden är ett av Europas mest omfattande stadsutvecklingsområden och ett av Stockholms 
stads utpekade hållbarhetsprofilområden där klimatanpassning har hög prioritet.  



logiska mångfalden; dammar och fontäner som ökar 
luftfuktigheten, ger välbehövlig svalka och som rätt 
utformade kan ge en lekfull mötesplats i närområdet. 
Mycket av detta är i linje med de första stegen i ”rewild- 
ing”-processen som ofta missförstås, och mycket kan 
ske på dagens hårdgjorda ytor, inte alltid horisontellt 
och inte alltid i markplan.

Hårdgjorda ytor kan mjukas upp och mörka yttertak 
kan som i Delhi få en ljus, reflekterande yta på de ställ-
en som inte passar för solceller, där man inte vill ha 
växtlighet eller där man inte vill ha luftrenande ytskikt 
– som på Knivstas nya centrum för idrott och kultur. 
Också återanvändning av överskottsenergi är en viktig 
faktor; låt gång- och cykelytor värmas av byggnaders 
och infrastrukturs överskottsvärme, så att underlaget 
blir isfritt på vintern och torrt året om. Det leder i sin 
tur till ökat cyklande, med positiva klimat- och hälso-
effekter.

Sammantaget bör målet vara att inte behöva göra som 
i Seoul eller Paris, där särskilda avkylningsrum etable-
rats och byggnader och gator kyls ner med dricksvatten. 

Vägen framåt
Under 1800-talet skapade den industriella revolutionen 
helt nya förutsättningar som inga av de då rådande po-
litiska, ekonomiska och sociala modellerna kunde han-
tera; experimenten med liberala demokratier, kommu-
nistiska diktaturer och fascistiska regimer förde med 
sig djupgående konvulsioner och förödelse under mer 
än ett halvt sekel. Förändringarna vi står inför nu kan 

vara ännu större, och varken misslyckade socialpolitis-
ka experiment eller omedvetna vägval i samhällsbyg-
gandet är någon lämplig väg framåt. 

Pandemin och klimatkrisens omställningar vittnar om 
behovet att arbeta uthålligt och resurseffektivt. Här får 
inte paroller som build back better leda tanken fel; i 
skiftet till det hållbara samhället behöver vi också vän-
ja oss vid att avstå från att bygga. I den omställning vi 
står inför behövs ett djupgående samtal kring identitet, 
yrkesroll och affärskultur, men också helt nya modeller 
för samverkan. I allt detta kan arkitektens inneboen-
de drivkraft att kreativt förfina, utveckla och optime-
ra vara den ledstjärna samhället behöver. Detta är vår 
chans att göra skillnad till det bättre.

Artikeln är skriven med hjälp av arkitekt SAR/MSA  
Elise Grosse, hållbarhetschef för bygg och fastighet, och 
arkitekt SAR/MSA Johannes Tovatt, Sweco.
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