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V
art man än vänder sig ser
man tydliga uttryck för hur
våldsamt vår civilisation han-
terar vår omgivning och hur vi

med öppna ögon bäddat mycket obe-
kvämt. Avsikterna har varit att uppnå en
fullkomlig sovkomfort, men nu ligger vi
där och vrider oss i obehag under täcket
och försöker förtränga att vi mycket snart
måste kliva upp och bädda om.
En enkel slutsats är redan vid första på-

seende att vi måste ”göra om, göra rätt…”
Det är känsligt för de flesta; om rappor-
terna och de uppmålade förestående ho-
ten tas på allvar måste vi på kort tid redu-
cera vår konsumtion mycket kraftigt och
i industriländerna ändra hela vår livs -
föring. 

Bakåt fast framåt
Det är lätt att bli stämplad och bortviftad
som bakåtsträvare i sådana sammanhang;
”Är medeltid med dålig hygien och out-
vecklad produktion så eftersträvansvärt?” 
Men frågan är var man lägger beto-

ningen och hur man tolkar begreppet ut-
hålligt samhälle. William Morris skrev år
1890 boken ”News from Nowhere” där en
då samtida man vaknar upp i ett London
på 2000-talet, där pengar inte används,
där man inte betalar för tjänster, och där
parlamentshuset används som dyng-
marknad. 
Anklagad för bakåtsträvande eller inte,

man vänder inte färden på den nu inslag-
na vägen i en handvändning, inte med så
starka ekonomiska krafter aktiva i sam-
hället. Frågan är vad som är viktigast –
människans överlevnad eller den fortsat-
ta cirkulationen av små gröna pappers -
lappar, för att referera till Douglas Adams
inledande ironiska raljerande kring
mänsklighetens fäbless för pengar och
pengaflöden i ”Liftarens guide till galax-
en” från år 1979.

Men, nå, i en tid då en film som ”En obe-
kväm sanning” renderat sin upphovsman
Nobels fredspris och Naomi Kleins nya
lovordade tegelsten ”Chockdoktrinen”
får stora uppslag i media, borde då inte
nya vägar stakas ut?

Den Välmående Människan
Har Den Välmående Människan blivit så
avtrubbad att hon inte förmår göra mer än
höja ögonbrynen över vad politikerna
och marknadsföreträdarna på den inter-
nationella arenan gör, varthän de leder
den utveckling som snart förutspår kol-
lapsen av förutsättningarna för våra
barns och snart rentav vår egen välmåga i
en levande, hälsosam miljö?
Ofta intas ställningen att ”det inte är

min sak” och ”jag kan ju ändå inte påver-
ka”. Detta är tyvärr ett alltför utbrett
själv bedrägeri, för vi kan alltid påverka,
alltid bidra till förändring. 
En flygresa till Thailand förbrukar per

resenär motsvarande sex ton koldioxid,
vilket lär motsvara en hel årsförbrukning
för en normalsvensk, som inte flyger till
Thailand. Frågan i stort är förvisso inte
huruvida vi flyger till Thailand eller inte,
snarare huruvida vi borde flyga över hu-
vud taget, och hur vi lever våra liv i all-
mänhet – och även hur vi bygger.
En som stuckit ut hakan från bygghåll

är arkitekten Edward Mazria. I en inter-
vju för Architectural Record står att läsa
om hans inställning till ansvaret som han
ser att byggandet har för världen i ett
energi- och uppvärmningsperspektiv.
Rubriken är ”Hur arkitekter kan vända
den globala uppvärmningen.”

Byggande professioners ansvar
Det är upp till alla och envar och upp till
branschorganisationer och yrkesgrupper
att greppa ett eget credo för hur allas vårt
gemensamma problem kan lösas från ett

flertal särintressens horisonter. Strån och
myrstackar. Till ett gemensamt centralt
mål kan flera vägar leda ifrån olika håll. 
Mazrias utgångspunkt är byggandet

och dess resultat som en ekonomisk sek-
tor, med fokus på vad arkitektprofessio-
nen kan kontrollera. Vid utformningen av
en byggnad hanteras orientering, bygg-
nadsmassa, fönstersättning, materialval
med mera, vilket har direkt bäring på
energiförbrukningsmönstret under hela
brukarfasen. 
Ett ställningstagande av stor vikt är att

det inte fungerar att vänta på att de stora
elefanterna ska börja dansa i en gemen-
sam lovande takt – problemen att komma
någon rimlig vart vid de stora internatio-
nella klimatmötena visar denna orimlig-
het med all önskvärd (eller snarare oöns-
kad) tydlighet. 

Platt fallande varningar
Mazria tar vid sina föreläsningar upp
konkreta exempel på vad följden av den
pågående uppvärmningen blir, om den
inte stoppas. Exempel på företeelser som
människor har anknytning till gör att re-
sonemangen vinner gehör; om exemplen
är för avlägsna geografiskt och emotio-
nellt ger de ingen effekt, eller i alla fall yt-
terst ringa. Flera är emellertid de som
vittnar om att höjda varningens fingrar
och förmanande pekpinnar har liten och
långsam effekt medan nyheter om nya
produkter och metoder vinner terräng
långt mycket snabbare. 
Samtidigt behövs tydlighet och kon-

kretion i debatten om vad som bör göras
och hur snart. Utan konkretion ingen in-
sikt i situationens allvar. Hur lång tid har
vi råd att vänta på denna insikt? Hur länge
har vi en dräglig miljö att vänta i?
En nyhet på den svenska arenan är se-

dan sistliden höst en satsning initierad av
Energimyndigheten, administrerad av

FORM & TEKNIK Den globala uppvärmningen har varit ett hett
debattämne de senaste åren. Larmrapporter kommer från olika håll. Poli-
tiker, näringslivsföreträdare och grupper av forskare väljer att antingen
bestrida påståendena eller med varierande kraft instämma i dem.

När miljön ber oss 
sätta stopp…

Av arkitekt andreas falk, Luleå tekniska universitet, andreas.falk@ltu.se



Byggsektorns innovationscentrum, BIC.
Satsningen är ett program för forskning
och innovation och har fått namnet CER-
BOF, Centrum för energi- och resursef-
fektivitet i byggande och förvaltning. Syf-
tet är att bidra till att nationella energi-
och miljömål nås, att svenskt näringslivs
konkurrenskraft stärks samt att nyttig -
göra forskningsresultat i kommersiella
produkter, tjänster, system och metoder. 

En energisk ansats
I en pressrelease daterad 2007.10.10 står
att läsa att den totala satsningen uppgår
till 130 miljoner kronor och förvisso
handlar om byggande men även om att
förändra människors beteenden. 
Det handlar om att öka tempot i ener-

gieffektiviseringen, både när det gäller
nybyggnad och i existerande byggnads-
bestånd, för att minska sektorns klimat-
påverkan samt energikostnaderna för
kunder och brukare genom både ny och
tillämpad teknik, och genom ändrade
 ”attityder och processer hos olika aktö-
rer”. Det är en lovande satsning som gör
anspråk på att vilja åtgärda glappet i den
svenska finansieringsstrukturen gällan-

de implementeringen av forskningsre-
sultat, som adresserades i Form & Tek-
nikkrönikan i Husbyggaren nr 2 2007.

Att se tillbaka
Vid 2007 års symposium i International
Association for Shell and Spatial Structu-
res, som hölls i Venedig i december, var te-
mat ”Towards the future looking at the
past”. Forumet delas av arkitekter, kon-
struktörer, teoretiker och praktiker och
ägnas företrädesvis åt, som namnet för-
täljer, skalkonstruktioner och byggnader
med stora spännvidder. 
Flertalet artiklar som presenterades i

Venedig rörde arkitektonisk formgivning
och utveckling av konstruktionssystem
med hjälp av datorbaserade verktyg. 
Debatten kom att kretsa och stundtals

bli het kring begreppet Free Form Design,
både under och omkring de schemalagda
föredragningarna. I ena lägret har Free
Form Design kommit att likställas med ett
mer eller mindre förutsättningslöst expe-
rimentellt sökande efter formelement
och principer för byggnadsgestaltning. I
andra lägret står förespråkare för och till-
skyndare av form och konstruktion som

uppvisar ett medvetet grepp om en håll-
bar helhet, hållbar i både konstruktions-
och produktions- samt energi- och re-
surshushållningshänseende. 

Vi är redo
Klart är att teknik, kapacitet och intresse
finns, i många läger, och inom flertalet
professioner och organisationer, för att
bidra till en hållbar utveckling av samhäl-
let. Men förmodligen är det ännu många
som behöver skrämmas och väckas till ef-
tertanke, innan en samfällig ansats kan
göras, av de bilder som uppmålas. Dessa
bilder som är ytterst realistiska och ab-
surt nog starkt påminnande om de dysto-
pi- och helvetesskildringar som hollän-
daren Hieronymus Bosch målade under
sent 1400-tal. När alla skrämts till insikt,
låt se vad vi alla kan göra för att åstad-
komma förändring.
För vidare stillande av nyfikenhet och

frågvishet, se följande sidor: www.archi -
tecture 2030.org, www.bic.nu och www.
cerbof.se. För Hieronymus Bosch: sök
 efter bilder på Google, och förvänta åt-
skilliga tankeväckande surrealistiska
träffar. D
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Staden Venedig förfaller, sjunker sakta i dyn, medan transporter till och från industrierna på fastlandet – inom synhåll från lagunöns kajer –
fortgår. Kontrasten mellan raffinerad medeltida labyrint och raffinad olja kunde knappast vara tydligare. Men, så är det också extremerna av
särintressen som möts: arkitektoniska och kulturella reminiscenser av tusenårig historia och ekonomiskt betingad kortsiktig exploatering av
naturresurser och turism. Foto: Andreas Falk




