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Vi har länge vetat att oljan tar slut, idag 
har vi möjligen förstått det. Men beter vi 
oss så? Som om vi förstått. På riktigt?
Under arbetet med TRÄ 2010 har portal
utställningen förändrats. Portalutställnin
gen är den som nästa sommar kommer att 
visas på Konsthallens andra våning för att 
sedan gå ut på turné. Fokuset på klimat, 
hållbarhet och hållbara städer har blivit 
allt starkare efterhand och samsas med 
ambitionen att visa världens bästa träbygg
nadskonst.

Hållbara städer
Sedan ett tag bor på jorden fler männis
kor i städer än på landsbygden. Vikten av 
fungerande stadsstrukturer ökar för var 
dag. Behovet av täta städer har stimulerat 
arkitekter och byggherrar till att skapa hög
husprojekt. Kina har poppat upp som en 
attraktiv marknad. Så många kineser som 
det finns, måste man väl bygga höghus där? 
Men resonerar vi så, glömmer vi att Euro
pa är världens mest tätbefolkade världsdel. 
Shanghai har hälften så många invånare 
per ytenhet som Köpenhamn.

GreenwasHinG
Uthållig planering innehåller många de
taljer: materialval, korta transporter och 
resor, liten energiförbrukning, men också 
en acceptabel social och ekonomisk situa
tion. Kom ihåg att den stora tillväxten av 
städerna inte sker i den rika världen utan 
i fattiga länder, i förorter och favelas. När 
vi pular med svaren, måste vi fråga oss om 
vi ställt rätt frågor? Eller putsar vi bara lite 
på ytan, för att få produkterna att bli aptit
liga? Våra lösningar ska vara hållbara inte 
bara i morgon, utan också om 3040 år. 

nödvändiGHetens arkitektur
Vårt internationella arkitektupprop om 
Nödvändighetens arkitektur har fått en 
stor spridning över hela världen. Vi bjuder 
in alla arkitekter att skicka oss såväl pro
jekt som visioner. Vi har erbjudit fem stora 
svenska arkitekt och konstruktionsbyråer 
att göra varsin feature till portalutställnin
gen utifrån Nödvändighetens arkitektur, i 
detta nummer presenterar vi två av dessa. 
I augusti 2010 presenteras tre hedersom
nämnanden.

trästad 2012
Långsamt formulerar de svenska trästäder
na sina visioner. 2012 är snart. För oss är 
det självklart att trästadsidén inte bara 
handlar om att byta ut ett och annat be
tonghus mot ett i trä. Trästadsidén är ett 
verktyg för att ta itu med samhällsbygget, 
med den nya staden. Vilken miljö ger den 
moderna trästaden? Hur ser framtidens 
träarkitektur ut?

Hus ocH kojor utomHus
Vi hoppas också att trästäderna ska pre
sentera sig lite fylligare ute på området. 
Där kommer också ett antal svenska ak
törer att presentera sitt träbyggande. Där 
samsas skapelser av studenter från Chalm
ers, KTH och andra högskolor med skol
barnens kojor. På bottenvåningen av Konst
hallen finner vi video och fotokonst om 
skogen, verk av våra bästa konstnärer. Där 

en ny tid 
i världen, i virserum och på trä 2010
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en ny tid 
i världen, i virserum och på trä 2010

a new time, in the world, 
in virserum and at wood 2010

we have known for a long time 
that the oil will run out. today we 
have possibly understood that. but 
do we act like it? as if we’ve un-
derstood? Genuinely?

during the course of working with 
wood 2010 the travelling exhibi-
tion – the one that will go on tour 
– has changed. the focus on the 
climate, sustainability and sus-
tainable cities has grown stronger 
along the way and is intermingled 
with the ambition to showcase the 
world’s best wood architecture.

sustainable cities
more people live in cities now than 
in the countryside. the importance 
of a functioning urban structure 
becomes more important every 
day. the need for dense cities has 
stimulated architects and builders 
to create high-rise projects. china 
has become an attractive mar-
ket. Given the number of chinese 
people, surely high-rises are the 
answer there? but when we reason 
like that, we forget that europe is 
the world’s most densely populated 
region. copenhagen has twice the 
number of people per square than 
shanghai.

GreenwasHinG
sustainable planning involves 
many aspects: choice of material, 
shortened transport journeys, low 
energy consumption, but also ac-
ceptable social and economic con-
ditions. keep in mind that the big 
expansion of cities is taking place, 
not in the developed world, but in 
poor countries, in favelas and sub-
urbs. when we’re jostling the an-
swers we must ask ourselves, are 
we asking the right questions? or 

finns också Sveriges bästa träslöjd. Efter 
sommaren i Virserum går sedan portalut
ställningen ut på turné i Sverige, Norden 
och Europa. Sammanlagt räknar vi med 
över 200 000 besökare.

en ny tid
Det må vara så att det pratas mycket om 
den hållbara staden. Men det är landsbyg
den som ska lösa the carbon footprint. Jag 
är optimist. Vi står inför ett paradigmskifte 

– en ny tid. Och en stor 
del av lösningen hittar 
man runt Virserum; skog, 
skog och åter granskog! 
Mörk, svart, trygg.

Henrik Teleman
Chef Virserums Konsthall

are we simply polishing the surface 
in order to make our products more 
appetising? our solutions have to 
be sustainable not only tomorrow, 
but in 30-40 years’ time.

arcHitecture oF necessity
our international call for an archi-
tecture of necessity has been 
widely circulated across the world. 
we’re inviting all architects to 
send us projects as well as visions. 
we’ve offered five of the biggest 
swedish architecture and construc-
tion consultancy firms the chance 
to make their own individual fea-
ture for the travelling exhibition 
based on the architecture of ne-
cessity. two of these companies 
are presented in this issue. three 
honorary mentions will be an-
nounced in august 2010.

wooden city 2012
Gradually the swedish wooden cit-
ies are making moves. considering 
something has to be achieved by 
2012 this is probably timely. to us 
it is self-evident that the wooden 
city concept is about more than 
just replacing the odd concrete 
building with a wooden one. the 
wooden city concept is a tool for 
approaching community building 
with the new city. what environ-
ment will the modern wooden city 
provide? what does the wood ar-
chitecture of the future look like?

Houses and Huts
we are hoping that the wooden cit-
ies will present themselves fuller 
on the art museum grounds. a 
number of swedish actors will also 
present their wood construction. 
creations by students from chalm-
ers, ktH and other architectural 
colleges in sweden will be inter-
spersed with huts made by school-
children. video and photographic 
art on the forest by some of swe-
den’s best-known artists will be 
displayed on the ground floor of 
the art museum. the ground floor 
will also house the best woodwork 
craft from sweden.

travellinG eXHibition
once the exhibition finishes in 
virserum, it will go on a tour of 
sweden, scandinavia and eu-
rope. we are expecting more than 
200,000 visitors in total!

a new time
there is much talk of the sustain-
able city. but it is the countryside 
that has to solve the carbon foot-
print issue. i am an optimist. we 
are facing a paradigm shift – a new 
time. and a big part of the solution 
is to be found in virserum; forest, 
forest and more pine forest. dark, 
black, safe.

Henrik teleman
director, virserum art museum

trappa av rune rydelius
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nödvändiGHetens 
arkitektur!
Arkitektur svarar mot människans mest elementära behov. Den är skydd mot naturens 
krafter, men är samtidigt också lust och lek. Arkitektur bildar en gräns mellan natur och 
kultur, den är människans fotfäste i världen. Arkitekturen är en berättelse om människors 
liv och samhällens utveckling, om ekonomiska, sociala och kulturella förhållanden.

I globaliseringens mediestyrda samhälle blir arkitekturen mer än någonsin konkurrens
medel och lokaliseringsfaktor. Den blir till ikoner vilkas syfte är att väcka sensation. 
Dålig stadsplanering och spekulation leder till ökade sociala klyftor, långa transporter 
och resursslöseri. Mänsklighetens byggande och boende är en av de främsta källorna till 
miljöförstöring och klimatpåverkan. Problemen är globala, liksom den finanskris som 
störtat världen i recession.

Arkitekturen står idag inför utmaningar lika stora som dem modernismen ställdes inför i 
början av 1900talet. Den tänkande människan ser nödvändigheten att ta utmaningarna 
på allvar. Globaliseringen öppnar för nya lösningar, liksom en nödvändighetens arkitek
tur skapar nya möjligheter.
 
nödvändiGHetens arkitektur är:

ansvarsFull Nödvändighetens arkitektur kräver insikter och yrkeskunnande. Den ut
går från behoven, de nära och de avlägsna. Den tänker i arkitekturens många dimensioner 
och konsekvenser, även de som inte är omedelbart givna. I begränsningarna finns arkitek
turens möjligheter.

omsorGsFull Nödvändighetens arkitektur är väl planerad och omsorgsfullt utförd. 
Den utvärderas noggrant. Planeringen tar tillvara erfarenheter, svarar mot människors 
behov, förankrar det byggda i dess omgivning och funktionen i det byggda. Omsorgen 
om detaljer och i materialval ger närhet åt brukarna och ger tid till delaktighet för de in
blandade. Utvärderingen ger kunskap inför byggnadens fortsatta liv och inför framtida 
projekt. Eftertanke säkrar en långsiktig ekonomi.

Hållbar Nödvändighetens arkitektur undviker kortsiktig teknik och kortsiktiga lösnin
gar. Den strävar efter korta transporter, bygger på kretsloppstänkande och nyttjar förny
elsebara resurser. Nödvändighetens arkitektur innebär en långsiktig och förnyelsebar 
arkitektur, material återanvänds bäst där de redan finns i byggnaden. Arkitekturen måste 
hushålla med material, energi och människor.

rättvis Nödvändighetens arkitektur söker motverka sociala och globala klyftor. Den för
hindrar segregation och slum genom att stimulera till delaktighet och utveckling i förorter 
och favelas. Den försvarar arkitekturen som allemansrätt och arkitekturupplevelsen som 
fri nyttighet. Samhället ska ge plats för alla människors vardag och fest.

öPPen Nödvändighetens arkitektur inbjuder till förändringar och dialog. Den är öppen 
för en mångfald av kulturella traditioner och berättelser och är det demokratiska sam
hällets fysiska uttryck. En byggnad eller stad är inte något man slutför, det är något man 
sätter igång. Den arkitektur som är öppen för förändring och deltagande blir älskad och 
får ett långt liv.

Se vår blogg för mera information: http://nodvandighetensarkitektur.blogspot.com

arcHitecture oF necessity

architecture responds to the most 
basic needs of human beings. it 
provides both protection from the 
elements of nature as well as spac-
es for passion and play. architec-
ture marks the threshold between 
nature and culture - it is human-
kind’s foothold in the world. archi-
tecture is the story of human lives 
and the development of society, of 
economic, social and cultural rela-
tionships.

in the media-controlled globalised 
society, architecture is increas-
ingly becoming an implement for 
competition and the desirability of 
locations. architecture becomes 
icons whose aim is to cause sensa-
tion. Poor city planning and prop-
erty speculation result in social 
divisions, long journeys and waste 
of resources. Human construction 
and habitation are key causes of 
environmental decay and climate 
change. the problems are global, 
as is the financial crisis that has 
plunged the world into recession.

architecture is today facing chal-
lenges of a magnitude that modern-
ism faced at the beginning of the 
twentieth century. the thinking 
human being sees the necessity in 
taking these challenges seriously. 
Globalisation offers new solutions, 
just as the architecture of neces-
sity creates new possibilities.

the architecture of necessity is:

resPonsible the architecture 
of necessity requires insight and 
professional knowledge. it reflects 
human  needs, both immediate and 
distant. it considers all the dimen-
sions and consequences of archi-
tecture, even those that are not 
always apparent. the future of ar-
chitecture lies in its constraints.

diliGent the architecture of ne-
cessity is properly planned, consid-
erately executed and meticulously 
evaluated. the planning pays at-
tention to experience, it answers 
human needs, it embeds the build-
ing into its environment and the 
function into the building. attention 
to detail and choice of material 
provides a proximity for users and 
allows for the inclusion of those 
involved. the evaluation generates 
knowledge of the continued life of 
the building and of future projects. 
reflection ensures a long-term 
economy.

sustainable the architecture of 
necessity avoids short-term solu-
tions. its premise is recycling, it 
strives to reduce transport and 
takes advantage of renewable re-
sources. the architecture of neces-
sity is long term and renewable. 
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Claes Caldenby är professor i arkitektu
rens teori och historia på arkitekturinsti
tutionen vid 
Chalmers tekniska 
högskola i Göte
borg. Caldenby 
har dessutom va
rit verksam som 
redaktör för tid
ningen Arkitek
tur, samt arbetat 
på arkitektbyrån 
White som ans
varig för utveck
lingsarbete och in
ternutbildning. Caldenby har hjälpt till att 
ta fram uppropet Nödvändighetens arki
tektur.

vi står inFör ett ParadiGmskiFte
–Varför uppropet om nödvändighetens 
arkitektur?
CC: Initiativet var kopplat till TRÄ 2010 
och kom från Henrik Teleman på Virserums 
konsthall. Vi talade om detta och upptäck
te att vi såg lika på många saker. Vi står 
inför vad som måste kallas ett paradigm
skifte och vi tycker det går för långsamt. 
Det frestar på vårt tålamod. Byggandet är 
en viktig del av vår resursanvändning av 
mark, material och energi. Byggsektorn är 
resursförbrukande, trög och konservativ 
och alltför mycket är ”business as usual”. 
Vi behöver mer än någonsin nytänkan
de och visioner. Vi ville därför formulera 
några punkter för vad vi uppfattar som en 
nödvändig förändring.

arkitektur är en kulturFråGa
–På vilket sätt skiljer uppropet om Nöd
vändighetens arkitektur sig från andra ini
tiativ om klimat och hållbarhet och byg
gande?
CC: Manifestformen är inte så vanlig i den 
svenska samförståndskulturen. Kanske 
kan uppropet därför väcka en del reaktion
er och uppmärksamhet. Innehållsligt är det 
väl inte något alldeles nytt – dess syfte är ju 
att sammanfatta något som många känner 
idag. Men betoningen av arkitektur som en 
kulturfråga som på en gång kräver insikter 
och yrkeskunnande och en öppenhet för al
las medverkan är viktig. Den nödvändiga 

långsiktiga hållbarheten får inte stanna vid 
att bli en teknisk fråga för experter. För 
att få ett genomslag krävs visioner med lys
kraft som får brett gehör och leder till krav 
på både politiker och marknad.

inte bara trä
–Infrastruktur, lokalt tillgängliga bygg
nadsmaterial, pengar, kunskap och social 
stabilitet varierar extremt världen över. Trä 
som hållbart material är ett naturligt val i 
Sverige, men kanske inte lika tillgängligt i 
vissa delar av Afrika till exempel. Är upp
ropet lika relevant för arkitekter i utveck
lingsländer som för arkitekter i den väst
liga världen? 
CC: Jag uppfattar inte uppropet som 
specifikt knutet till trä som material. Det 
är ett material med många möjligheter och 
i Sverige har man god tillgång till det. På 
andra ställen kan det vara andra lokala 
resurser som man kan utveckla, kanske så
dana som vi saknar.

miljöProblemen är Globala
–Är utmaningarna de samma för ut
vecklingsländer som för den utvecklade 
världen? 
CC: Ja och nej. Miljöproblemen är globala, 
på ett sätt som vi nog aldrig upplevt tidig
are. De rika ländernas stora resursuttag är 
en grundläggande orsak till det. Och mån
ga av de svåra konsekvenserna drabbar de 
fattiga länderna värst. På det sättet kan 
man säga att utmaningarna är olika men 
att vi samtidigt står inför ett gemensamt 
problem. Vi har bara en jord.

stora möjliGHeter
–Vad önskar du att uppropet ska göra?
CC: Först och främst att det faktiskt bidrar 
till resultat, för det behöver vi! En föränd
ring av synsätt och handlingsmönster är 
nödvändig. Och jag tror inte att det behöver 
innebära försakelser utan tvärtom bär det 
med sig stora möjligheter till ett annat och 
bättre sätt att leva. Vi lever på rutin. Vi har 
världens chans att anta de utmaningar som 
hållbarhetsfrågorna ställer oss inför. Om 
några känner sig provocerade av manifest
formen så är det bra, i varje fall om de gör 
sig besväret att formulera sina invändningar 
och kanske utmana oss att förtydliga oss.

arkitektur kräver 
insikt och öppenhet

materials are best recycled where 
they already exist in a building. 
architecture must economise with 
resources and energy and show 
consideration for people.

just the architecture of necessity 
counteracts social and global divi-
sions. it prevents segregation and 
slums by stimulating participation 
and development in suburbs and 
favelas. it defends architecture 
as the right of everybody and the 
architectural experience as a free 
utility. society shall provide the 
space for both the everyday and 
the extraordinary experiences of 
human life for everybody.

oPen the architecture of neces-
sity invites change and dialogue. 
it is open to rich and complex cul-
tural traditions and narratives and 
is the physical embodiment of the 
democratic society. a building or 
a city is not something to be com-
pleted, it is something to be devel-
oped. the architecture that is open 
to change and participation will be 
loved and it will have a long life.

Please visit our blog for more 
information about the call and 
interviews with architects:

http://architectureofnecessity.
blogspot.com

claes caldenby on tHe 
arcHitecture oF necessity

claes caldenby is professor of 
theory and history of architecture 
at chalmers university of 
technology, sweden. He has edited 
the swedish architecture magazine 
arkitektur, and was responsible for 
development and in-house training 
at white architects. He is also one 
of the initiators of the call for the 
architecture of necessity.

–why the call for an architecture of 
necessity?
cc: we are faced with a paradigm 
shift and the development is too 
slow. the construction industry 
is resource hungry, sluggish and 
conservative. we need vision 
and fresh thinking. to achieve a 
breakthrough, what is required are 
illuminating visions that garners 
broad acceptance and result in 
demands being placed on both 
politicians and the marketplace. 
environmental issues are global, 
in a way which i don’t think we’ve 
ever experienced before. the 
exploitation of natural resources by 
rich nations is an underlying reason 
and it is often poorer nations 
that pay the higher penalty as a 
consequence. 
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Virserums Konsthall har inviterat fem av 
de största arkitekt och konstruktions
byråer till att bidra med features till por
talutställingen baserat på det internationel
la arkitektupprop om Nödvändighetens 
arkitketur. Vi har pratat med Anders Sven
sson, VD för White Architects och Tomas 
Alsmarker, vice VD på Tyréns.

anders svensson: 
–människan i centrum

 
AS: Uppropet ut
trycker en förän
dring som redan 
är på gång. När 
krisen kom för ett 
år sedan dog de 
mest spektakulära 
projekten mer eller 
mindre, och istället 
har det kommit en 
diskussion och en 

ambition om att se till resurser, vad som är 
samhällsnyttigt, vad som är bra för män
niskor, och att det finns mål och mening 
med det vi gör med människan i centrum. 
Det är en ganska tydlig bild, och en bra till
nyktring.

–Tycker du att det finns begränsningar i 
uppropet?
AS: Byggeri och arkitektur handlar om 
att skapa rum för människor att växa i i 
alla möjliga bemärkelser. Man kan kan
ske tycka att uppropet är lite för mycket 
knäckebröd, raggsockor, vadmal och havre
grynsgröt, att nu ska vi lida och nu ska det 
vara nyttigt, men för mig så inkluderar 
nödvändighetens arkitektur absolut emo
tionella upplevelsesvärden som man inte 
ska blanda ihop med arkitektur som är 
form för formens skull. Man måste vara 
fördomsfri i formen. 

–Är Nödvändighetens arkitektur dyrt?
AS: Man kommer aldrig att slippa undan 
de ekonomiska realiteterna. Nu behöver vi 
fokusera på livstidskostnaderna. Det finns 
fortfarande ett stor fokus på investerings
kostnaderna, och vi har för dåliga verktyg 
för att beskriva byggnaders prestationer i 

livscykelperspektivet. Det måste hämtas 
igen, och det ska bli lönsamt. 

tomas alsmarker:
–vi måste minimera Fotavtrycket

TA: En miljard 
människor kommer 
de nästa 20 åren 
att flytta från lands
bygd till städer. 
Och samtidigt kan 
man konstatera att 
i en genomsnittlig 
stad är 70 procent 
av växthusgaserna 
direkt kopplade till 

någon form av byggande. Därför är det en 
nödvändighet att skapa en uthållig arkitek
tur och ett samhällsbyggande som minime
rar det fotavtryck vi lämnar efter oss. Det 
är i detta perspektiv vi tycker att begreppet 
Nödvändighetens arkitektur har sin största 
nödvändighet. 

–Hur har ni tänkt er att använda uppro
pet?
TA: Vi vill bidra till att alla former av bygg
nadsverk ger minsta möjliga fotavtryck. 
Det tar kanske 900 år att återskapa det ut
tag vi gör när vi bygger, till exempel, ett 
radhus. Vi skulle vilja skapa byggnader 
vars fotavtryck är mindre än hundra år.  
Det skulle vara en ambition, en målsätt
ning. Det gäller inte bara att minimera slö
seriet i ett enskilt byggprojekt utan också 
utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Ett exem
pel! Genom att välja takmaterial med betyd
ligt lägre vikt parat med att gå från van
ligt till höghållfast stål kunde vi reducera 
stålvikten på taket på en av de arenor som 
planeras nu med 1 500 ton. Det är mycket 
pengar i det enskilda projektet, men samti
digt kan alla 15 i avdelningen som höll på 
med projektet köra bil i tio år, var och en, 
innan de är uppe i den koldioxidnivå som 
1 500 ton stål innebär. Hur vi som företag 
bidrar till att skapa bästa möjliga förutsätt
ningar för långsiktiga goda livsbetingelser 
för människor är vår största utmaning, och 
vi ser uppropet som en del i att få ut vårt 
tänk kring detta.

virserum art museum has invited 
five of the biggest architecture and 
construction consultancy firms in 
sweden to submit features for the 
travelling exhibition based on our 
international call for an architec-
ture of necessity. we have spoken 
to two of these about the architec-
ture of necessity. 

anders svensson is the ceo of 
white architects, stockholm.
–How do you view the call for an 
architecture of necessity?
as: it expresses a change that is 
already underway. the more spec-
tacular projects died more or less 
when the financial crisis hit us a 
year ago. instead we have a dis-
cussion about resources, what is 
beneficial to society, and ensuring 
that our actions are sensible. it is 
very sobering.
–is the architecture of necessity 
expensive?
as: you can never escape eco-
nomic realities. the focus now 
needs to be on lifecycle costs. the 
industry tends to focus too much 
on investment costs, and we have 
inadequate tools to analyse the 
lifecycle costs of buildings. this 
has to be remedied, and it has to 
be cost-effective.

tomas alsmarker is vice president 
at tyréns, stockholm.
–what are your views on the archi-
tecture of necessity?
ta: one billion people will move 
from the countryside to the city 
over the next 20 years. at the 
same time we know that 70 per-
cent of all greenhouse gas emis-
sions are directly linked to the 
built environment. that makes 
it highly necessary to do what it 
takes to minimise our carbon foot-
print. 
–How will you be using the call?
ta: it takes perhaps 900 years for 
nature to reclaim the natural costs 
involved in building a terraced 
house, for example. we would like 
to be able to reduce this time to 
100 years. that is an ambition, a 
goal. waste must be reduced for 
individual projects, but also from a 
sustainability perspective. How we 
as a company help create the best 
environment for good, long term 
living conditions for humans is our 
biggest challenge, and we see the 
call as a means of expressing this.

nödvändighetens arkitektur:
–en bra tillnyktring?
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Nu ser jag min skog med helt andra ögon.
Plugga Skog och trä På diStaNS

Ett nytt universitet med ambi-
tioner öppnar den 1 januari 2010. 
högskolan i kalmar och Växjö 
universitet går samman. resultatet
blir en stark och attraktiv kun-
skapsmiljö. linnéuniversitetet 
kommer att erbjuda flera distans-
utbildningar inom Skog och trä. 

Hållbart familjeskogsbruk. är
du privat skogsägare och vill lära 
dig mer om skogsfastighetssköt-
sel och hållbar avkastning på din 
fastighet? Sök de populära kurs-
erna i hållbart familjeskogsbruk så 

kanske du liksom en av förra årets 
studenter ser på din skog och dess 
möjligheter med nya ögon. du
kan också tillgodoräkna dig dessa 
kurser om du vill läsa vidare på det 
nya Skog och träprogrammet.

Skog och träprogrammet. är du 
intresserad av kedjan från skog till 
färdig produkt? då är Skog och 
träprogrammet är något för dig. 
hittills har det tvååriga program-
met varit populärt och från och 
med hösten 2010 ges studenterna 
chansen att läsa ett tredje år. 

Ingenjörsprogrammet i Skog och 
träteknik. Programmet passar dig 
som är mer intresserad av matte 
och teknik och som kanske vill 
arbeta på ledande positioner inom 
träförädlingsindustrin. du kan 
välja mellan distans- och campus-
studier. läs mer om utbildningar-
na på Lnu.se

Skogsdagen 2010. Skogsdagen 
den 23 januari handlar om Skog, 
hälsa och entreprenörskap. Vill du 
veta mer? kontakta ulrika Berg. 
ulrika.berg@vxu.se 0470–70 80 06

kalmar Växjö
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anders wijkman till smålands trädagar
–man kan inte komPromissa om naturlaGar
Anders Wijkman har suttit i EUparla
mentet, är vice ordförande i Romklubben 
och sitter i styrelsen för Tällberg Foun
dation. Han inleder dag två av Smålands 
trädagar, där han kommer att prata om 
framtidsscenarion utifrån ett hållbarhets
perspektiv.

neGativ utvecklinG
–När det gäller miljön och vår gemensam
ma framtid, finns det några positiva ut
vecklingar?
AW: För närvarande är utvecklingen väl
digt negativ. Det gäller inte bara klimatet. 
Viktiga ekosystem över hela världen över
utnyttjas. Om det fortsätter på det viset, 
kommer vi i framtiden att ha hundratals 
miljoner av miljöflyktingar och konflikter 
om mat och vatten. Oavsett om det rör 
färskvatten, fisk eller skogar eller odlings
mark är det här ett jätteproblem. Och det 
beror på att vi har en ekonomisk mod
ell som överhuvudtaget inte bryr sig om 
kvalitet utan bara kvantitet.

vi Har FortFarande tid
–Är det för sent att rädda världen?
AW: Vi har fortfarande tid att vända tren
den, men det är bråttom. På kort sikt krävs 
det ett ambitiöst klimatavtal i Köpenhamn 
och förutsättningarna för det ser dåliga 
ut. Att höra amerikanska politiker skylla 
på att de för närvarande är upptagna av 
hälsovårdsfrågan och därför inte har tid 
att syssla med klimatet är oerhört pinsamt. 
Man kan kompromissa om mycket, men 
man kan inte kompromissa om naturlagar. 
De allra flesta människor – inklusive poli
tiker – fattar inte att det här är ett problem 
där man inte bara måste lyssna på forsk
ningen, utan man måste följa forskarnas 
råd.

vision
–Begreppen hållbarhet och hållbar utveck
ling, håller de på att förlora sin mening?
AW: Nej, tvärtom. Men däremot måste de 
preciseras mera, jag tror att de flesta män
niskor inte vet vad det är. Dessutom måste 
vi måla upp en vision av hur ett hållbart 
samhälle skulle kunna se ut, och fram
förallt, –hur kommer man dit? 

nollenerGiHus ocH solceller
–Hur ser du världen 2040?
AW:  Det finns bara tre möjligheter. Den ena 
är att vi reagerar på rätt sätt och genomför 
en transformation av samhället. Hela trans
portsystemet måste byggas om och inte 
vara beroende av privatbilism. Bostäderna 
måste i princip bli nollenergihus. Solcel
lerna går ned i kostnader dramatiskt för 
närvarande och det gör att du kommer att 
kunna försörja individuella hus med hjälp 
av solceller och till och med kunna lever
era el ut på nätet. Hela matförsörjningen 
måste organiseras om. Vi måste jobba med 
både skogs och jordbruk på ett annat sätt. 
Vi måste fundera över prylkonsumtionen, 
över hur varor och tjänster organiseras och 
börja hyra saker istället för att äga dem. 
Den andra möjligheten är att vi inte gör 
särskilt mycket alls, och då kommer vi 
2040 att ha säkert en, kanske två,  grader 
varmare medeltemperatur vilket kommer 
att leda till enorma påfrestningar, fram
förallt kommer vattenförsörjningen i vissa 
delar av världen att vara mycket kritisk. 
Den tredje och mest sannolika är väl att vi 
hamnar någonstans mittemellan – vi han
kar oss fram men det kommer inte att vara 
något bra läge. 

anders wijkman has served as a 
member of the european Parlia-
ment, is the vice-president of the 
club of rome and is on the tällberg 
Foundation board. He is opening day 
two of wood summit småland 
where he will be discussing future 
scenarios from a sustainability per-
spective.

–are there any positive develop-
ments for our future?
aw: the development for the fu-
ture is very negative right now. 
important ecosystems throughout 
the world are being overexploited. 
if this trend continues we will be 
faced with environmental refugees 
and we’ll have conflicts based on 
food and water.

–is it too late to save the world?
aw: we still have time to reverse 
the trend but the situation is be-
coming acute. in the short term it 
will require an ambitious climate 
deal in copenhagen, and the out-
look for that is very bleak. For 
american politicians to say that 
they are too busy dealing with do-
mestic healthcare issues to focus 
on the climate is just embarrass-
ing. you can compromise on many 
things, but you can’t compromise 
on the laws of nature.

–are the terms sustainable and sus-
tainable development losing their 
meaning?
aw: no, but they have to be clari-
fied. additionally, we must create 
a vision for how a sustainable soci-
ety should look and how we will get 
there.

–How do you see the world in 2040?
aw: there are only three possibili-
ties. one is that we react and trans-
form society. our whole transport 
system must be rebuilt. Homes have 
to be zero-energy. our food supply 
has to be restructured. we have to 
work with land use and forests in 
a different way and we have to as-
sess our gadget consumption, and 
how goods and services are organ-
ised. the other possibility is that we 
do nothing at all, which will lead to 
an increase in average temperature, 
which will result in severe strains 
on for example water supply. the 
third, and most likely scenario, is 
somewhere in-between and it won’t 
be ideal. all three developments are 
possible.



gränd? Hållbara städer, verksamt begrepp 
eller tomt självbedrägeri? Vad betyder sko
gens roll i klimatarbetet för den biologiska 
mångfalden? 
Några som kommer att delta förutom An
ders Wijkman är Leif Gustavsson, professor 
i ekoteknik och den tyske sociologiprofes
sorn Harald Welzer, Erland Ullstad, profes
sor i stadsbyggnad och Karin Bradley, för 
att ta några exempel.

Smålands Trädagar och TRÄ 2010 blir 
mötesplats för många olika kompetenser, 
inledarna kommer från många länder och 
har skilda bakgrunder och erfarenheter.  
Smålands Trädagar ska öppna för nya spän
nande möten och samtal. Eftersom Små
lands Trädagar genomförs under Virserums 
Musikdagar kom
mer mycket att gå 
i musikens tecken. 
Hjärtligt Välkom
men till Smålands 
Trädagar och TRÄ 
2010! 

Annika Eriksson, 
producent, Ark 
SIR/MSA

anders wijkman till smålands trädagar
–man kan inte komPromissa om naturlaGar

välkommen till
smålands trädaGar 2010!
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nödvändiGHetens arkitektur
Den första dagen av Smålands Trädagar  ge
nomförs med utgångspunkt från begreppet 
Nödvändighetens Arkitektur och hållbart 
stadsbyggande. Frågeställningar som kom
mer att ställas är: Vem är staden till för? 
Hur ser en god stadsplanering ut? Vad har 
trät för budskap?
Virserums Konsthall gästas denna dag av ett 
antal internationellt kända arkitekter med 
erfarenhet av ekologisk arkitektur och kret
sloppstänkande, som exempelvis Françoise
Hélène Jourda och Ricardo Vannucci.
 
30/6
2040 Framtidsscenarion
Andra dagen handlar om hållbar utveck
ling. Vad leder den okontrollerade urban
iseringen till? Står jorden pall för Asiens 
nya medelklass med dess konsumtionsbe
hov? Med vilka mått mäter vi god samhälls
utveckling? Hur lever vi 2040?
Under eftermiddagen kommer paneldiskus
sioner att pågå. De ämnen som debatteras 
är; Passivhus, räddning eller återvänds

welcome to 
wood summit småland 2010!

29/6
arcHitecture oF necessity 
the concepts of an architecture 
of necessity and sustainable city 
development provide the premise 
for day one of the seminar. topics 
include: who should the city pro-
vide for? what constitutes good 
city planning? what is the message 
of wood?
virserum art museum will be at-
tended on this day by international-
ly renowned architects with experi-
ence of ecological architecture and 
sustainability, including Françoise-
Hélène jourda and riccardo van-
nucci. 

30/6
2040 Future scenarios
the second day of the seminar is 
about sustainable development. 
what are the consequences of 
uncontrollable urbanisation? can 
earth sustain the consumption 
needs of a rising asian middle-
class? according to which criteria 
do we measure sustainable commu-
nity development? what will life be 
like in 2040?
the afternoon will consist of panel 
discussions. topics include: Passiv-
haus: potential or impasse? sustain-
able cities: workable concept or 
empty self-deception? what is the 
role of the forest in terms of cli-
mate change and biological diver-
sity?
in addition to anders wijkman, 
guest speakers include professor 
of ecotechnology leif Gustavsson, 
German sociologist Harald welzer, 
professor of urban planning and de-
sign erland ullstad and karin brad-
ley, to name a few. 

wood summit småland and 
wood 2010 will become a meet-
ing place for a variety of compe-
tences. the speakers come from 
many countries with different back-
grounds and knowledge. wood 
summit småland will facilitate 
new meetings and discussions.

a warm welcome to wood sum-
mit småland and wood 2010!

annika eriksson, producer, ark 
sir/msa
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riccardo vannuci is an architect 
at Farestudio in italy. Farestudio 
won the Health category at the 
world architecture Festival awards 
2008 with their cbF project i 
burkina Faso. He is one of many re-
nowned architects attending wood 
summit småland 2010.
 
–are the terms sustainability and 
sustainable cities losing their 
meaning?
rv: i see a great danger that the 
terms are being abused, because 
we’re assisting a sort of green-
washing process – the current 
trend in industry of using the term 
sustainable to label products. it’s 
a marketing strategy that is incon-
sistent with the concept. in italy, 
everything is sustainable in princi-
ple, otherwise you can’t sell it. 

–do you think architects have a re-
sponsibility when it comes to social 
and environmental sustainability?
rv: absolutely, but our role is often 
becoming irrelevant. we’re not cru-
cial in making decisions compared 

riccardo vannucci:
–täthet måste åtföljas av infrastruktur
Riccardo Vannucci är arkitekt vid FARE
studio i Italien. FAREstudio vann hälso
kategorien i World Architecture Festival 
Awards 2008 med projektet CBF i Burki
na Faso. Han är en av flera internationella 
arkitekter som gästar Smålands trädagar 
2010.

–Begreppen hållbarhet och hållbara städer 
används ofta idag. Finns det en chans att 
de håller på att förlora sin mening?
RV: I ögonblicket ser jag en stor fara och en 
stor risk för att begreppet missbrukas, eft
ersom vi är delaktiga i en slags greenwash
ing process. Allt presenteras i ett grönt ljus. 
Det används för att stämpla produkter och 
är en slags marknadsföringsstrategi som 
inte är överensstämmande med begreppet 
hållbarhet. I Italien är allt i princip håll
bart, annars går det inte att sälja. 

–Har arkitekter ett stort ansvar när det 
gäller miljö och social hållbarhet?
RV: Absolut, men jag är mycket medveten 
om att vår roll ofta håller på att bli irrel
evant. Vi är inte avgörande när det gäller 
att ta beslut jämfört med politiker och 
beslutsfattare. Oftast används vi bara för 
att utsmycka saker. För mig ska hållbar
het relateras – speciellt i en urban kontext 
– till socialt ansvar. Vi måste ta ställning 
till politik och ekonomi. Jag har en tidig
are Marxistisk bakgrund, så jag vill förstå 
mekanismerna i en situation och intressena 
bakom. När jag tänker på socialt ansvar 
inkluderar jag konsekvenser som inte är 
direkt relaterade till miljö, som fattigdom 
och andra former av social segregation.

–För ögonblicket främjar samhällsplaner
are och politiker den täta staden som ett 
mönster för den hållbara staden. Är den 
täta staden en lösning?
RV: Det är en av olika möjliga tekniska 
lösningar. Men täthet handlar om kvantitet 
och måste ses i ett infrastrukturperspektiv 
eftersom infrastruktur är en naturlig mot
sats till täthet. Att enbart satsa på täthet 
räcker sjävklart inte. Infrastruktur måste 
tillhandahållas av det offentliga. Täthet är 
OK, men det måste åtföljas av infrastruk
tur.

–Det är just nu mycket fokus på teknolo
gisk utveckling i relation till hållbarhet. 
Finns det andra områden som borde utfor
skas mera?
RV: Teknologisk innovation måste styras 
av allmänintresset. Eftersom teknologisk 
innovation inte är neutralt är det inte nöd
vändigtvis nyttigt i sig själv, det beror på 
vilka intressen vi försöker gynna. I bygg
industrin i Italien är innovationstakten 
mycket låg idag, det ser man på antalet 
patent. Speciellt när det gäller byggnation 
löser marknaden inte innovationsbehovet 
eftersom utvecklingskostnaderna för en 
iPod räntar sig bättre. Innovationens roll 
när det gäller hållbarhet kan vara central, 
men den kan också vara kontroversiell.

–Kräver hållbar utveckling mera social 
medvetenhet?
RV: Ja, utan tvekan. Den kräver en ändring 
av vår mentalitet och våra vanor, som inte 
bara kan påtvingas. Det finns politiska, 

centre pour le bien-être des Femmes, burkina Faso, av Farestudio
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riccardo vannucci:
–täthet måste åtföljas av infrastruktur

det vill säga, ekonomiska hinder. I Ital
ien, till exempel, är olje och bilindustrier 
ansvariga för 50 procent av alla annonser 
– hur kan man påstå att det inte finns ett 
sammanhang mellan vår byggda miljö och 
bilen som objekt? Vi bör ta ställning till 
det sätt vi har levt våra liv på de senaste 
50 åren, och det är inte enkelt eftersom de 
som bestämmer var skåpet skall stå inte 
bara kommer att säga, ”ni har rätt, vi ger 
upp”.

–Utifrån din erfarenhet, finns det exempel i 
utvecklingsländer på hållbara projekt som 
fungerar?
RV: Jag har använt mycket tid i en total 
mardröm av hållbarhet i Dubai, men jag 
har också erfarenhet från Afrika. Bortom 
allt retoriskt prat om hållbarhet, när vi 
arbetade med vårt projekt Centre pour le 
Bienêtre des Femmes i Burkina Faso, var 
vi tvungna att vara hållbara, eftersom inget 
var tillgängligt där. Det fanns inte vatten, 

det fanns inte elektricitet, så vi var tvung
na att skaffa en egen källa, att ordna egna 
solceller och så vidare. Det var helt enkelt 
så att vi inte hade råd att skaffa material 
utomlands. Det var nödvändigt att använ
da sig av ett hållbart alternativ, eftersom 
det var det enda möjliga. Så från början var 
hållbarhet inte en del av vår agenda, men vi 
hade inget val. 

–Vilka är de specifika utmaningarna för 
arkitekter när det gäller att hantera en evigt 
ökande världsbefolkning?
RV: Problemet är att det finns för få bostäder. 
En bra strategi är tillhandahållande av 
verktyg istället för projekt och ritningar. Vi 
måste återupptäcka konsten att bygga själva. 
I vissa områden, även om det offentliga 
ska vara ansvarigt för infrastrukturen, 
borde uppförandet av bostäder göras 
av invånarna själva. När vi var i Afrika 
gjorde vi ett häfte till arbetare från ideella 
organisationer, med instruktioner på hur 
man själv skapar byggnader. Vi kan kanske 
uppnå mycket med sådana verktyg.

–Vad skulle du vilja se mer av när det gäller 
hållbara städer och i vilken riktning bör 
debatten gå?
RV: Som arkitekter borde vi försöka att 
vara mindre scenografiska. Vi bör försöka 
att få större inflytande vid beslutsfattandet. 
När det gäller staden, så ser jag problemet 
som en fråga om distribution, distribu
tion i form av infrastruktur, distribution 
av resurser och distribution av välstånd. 
Vi har alla de resurser vi behöver, men det 
krävs ett distributionssystem.

to policy makers and politicians; 
too often we’re just used to deco-
rate something. sustainability has 
to be referred – especially in an ur-
ban context – to social sustainabil-
ity. we have to take into account 
policy and economy and include 
effects that are not directly envi-
ronmental like poverty and social 
segregation.

–the dense city is being promoted 
as a model for the sustainable city. 
is it the answer?
rv: i think it’s one possible techni-
cal answer. density in itself refers 
to quantity and should be explored 
through infrastructure, because 
infrastructure is the natural coun-
terpart of density. density in itself 
is not enough. infrastructure has 
to be provided by the public sector 
and not by private interests. 

–there is a lot of focus on techno-
logical innovation. are there oth-
er areas that should be explored 
more?
rv: technical innovation should be 
addressed by public interest. tech-
nical innovation is not neutral so 
it’s not necessarily good in itself; 
it depends on what we’re trying 
to address. innovation, especially 
in construction, might not be ad-
dressed by private interests – to 
sell an iPod is much easier than to 
sell a building. the role of innova-
tion is crucial, but also controver-
sial.

–does sustainable development re-
quire social awareness?
rw: yes – it demands a change 
in our lifestyle that can’t be sim-
ply imposed. there are political, ie 
economical, obstacles. 50 per cent 
of all advertisement in italy is run 
by oil or car industries – so how 
can you say that there is a clear in-
consistency between our urban fab-
ric and the car as an object? we 
must address our model of life of 
the last 50 years, and it’s not easy 
as those who run the show won’t 
simply say, “you are right and we 
give up”.

–are there any examples in the de-
veloping world of sustainable devel-
opment projects that are working?
rv: when we worked with our 
project cbF in burkina Faso, we 
had to be sustainable simply be-
cause nothing was available to 
us. it wasn’t an option in terms of 
ideological assumption. we had 
no water, we had no electricity, so 
we had to provide our own well, 
photovoltaic cells etc. we couldn’t 
afford building materials from over-
seas and we had to go for the sus-
tainable option as the only one 
available. initially it wasn’t part of 
our agenda, we had no choice. 
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Är begreppet hållbarhet ett tomt mantra? 
Hur långt har vi kommit med hållbara 
städer? Ska vi hitta svaren i teknologi? Är 
den täta staden lösningen? Har arkitekter 
ett ansvar?

karin bradley:
–man kan Göra mycket bättre

Karin Bradley är nybliven doktor vid Insti
tutionen för Samhällsplanering och Miljö 
vid KTH, med bakgrund som civilingenjör 
med inriktning på samhällsplanering. Kar
in kommer att delta på Smålands trädagar 
den 30 juni.

–Vad innebär be
greppen ”hållbar
het” och ”hållbar 
utveckling” för dig?
KB: Begreppen be
tyder nästan ingen
ting. De används 
så mycket och för 
allt så de har nästan 
blivit meningslösa 

– för mig signalerar ”hållbar xxx” att man 
vill legitimera någon satsning och rama in 
den i någon slags konventionellt miljötänk
ande. Det finns konkurrerande idéer om vad 
man ska mena med hållbar utveckling, och 
på så vis finns det ju ingen absolut betydelse 
i hållbar utveckling. 

–Är teknologisk utveckling lösningen?
KB: Om man ska se allvarligt på hållbar 
utveckling, dagens miljösituation och även 
globala orättvisor så räcker det inte med 
bara miljöteknik. Det är ju en bra idé men 
man kommer liksom inte hela vägen, det 
krävs större förändringar. I Sverige hoppas 
man på export av miljöteknik, därför finns 
det kanske ett särskilt intresse att driva frå
gan i den riktningen.

–Undviker man att ta upp andra faktorer 
som sociala och kulturella förhållanden?
KB: Jag tror inte att det är någon slags kon
spiration, det är väl mer att man föreställer 
sig framtidens samhälle ungefär som det 
är nu, utan stora ändringar i konsumtions
mönster och livsstil. Man borde tänka på 
alternativa försörjningssystem, alternativa 

sociala relationer, arbete och fritid. Man 
glömmer ofta mindre köpstarka grupper 
som barn, gamla, nyinvandrare och stu
denter. 

–Hur långt har vi kommit med hållbara 
städer i Sverige?
KB: Vi tror vi har kommit långt med  Ham
marby sjöstad och Västra hamnen, men i 
det stora hela är livet i dessa stadsdelar 
långt ifrån hållbart med tanke på konsum
tion, resor och boendeytor. Det ekologiska 
fotavtrycket i de områdena är minst lika 
stort om inte större än Sveriges genomsnitt. 
Socialt sett så är de här områdena också 
mycket homogena. Man kan göra mycket 
bättre än så. 

–Utvecklingen i framtiden?
KB: Kina satsar stort, de kommer att sprin
ga om Sverige när det gäller miljöteknik. 
Abu Dhabi satsar stort också på zeroemis
sion cities. Men igen är det mycket fokus 
på energi och växthusgaser och mindre om 
livskvalitet och beroendeförhållanden. 

ulF ranHaGen:
–samsPelet stad-land är viktiGt

Ulf Ranhagen är arkitekt vid Sweco Archi
tects och Professor vid KTH Urban Plan
ning and Design, samt ledamot i Delega

tionen för hållbara 
städer.

–Hur definierar du 
en hållbar stad?
UR: Jag brukar re
latera det till minsk
ningen av det ekolo
giska fotavtrycket, 
samtidigt som man 
ser på männis
kans anspråk på 

hälsa, livskvalitet, säkerhet, rättvisa och 
demokrati, både för vår del och för kom
mande generationer. Jag brukar betona den 
ekonomiska dimensionen, så kallad grön 
innovation, så att man kan få en ekono
misk utveckling som samtidigt bidrar till ett 
minskat fotavtryck. Samspelet stad–land är 
viktigt. Man behöver en kommunikation 
mellan alla aktörer och en delaktighet för 

sustainable cities x3: 
tHe Future is urban

is sustainability becoming an emp-
ty mantra? How far have we come 
with sustainable cities? is technol-
ogy the answer? we put these ques-
tions and more to three renowned 
experts in their fields.

karin bradley is a civil engineer and 
recent doctorate with the depart-
ment of Planning and the environ-
ment at ktH, sweden.
–what do the terms sustainability, 
and sustainable development mean 
to you?
kb: the terms are almost meaning-
less. they are used so often and 
for so many purposes that they’ve 
become almost devoid of meaning. 
there are competing ideas for what 
constitutes sustainable develop-
ment, so in that sense the term has 
no absolute meaning.
–is there too much focus on techno-
logical development?
kb: if one is to take a serious look 
at sustainable development,  envi-
ronment and even global injustices, 
environmental technology is simply 
not enough. environmental technol-
ogy is seen as a potentially great 
export product, so perhaps there 
is a specific interest in focusing 
on that area. consideration should 
be given to alternative means of 
providing for food, alternative so-
cial relations, and work and leisure 
time. Groups with lesser purchasing 
power, such as children, the elderly, 
immigrants and students are often 
overlooked. 
–How far have we come with sus-
tainable cities in sweden?
kb: we think we have made great 
strides with, for example, Hammar-
by sjöstad and västra hamnen but 
life in these neighbourhoods are far 
from sustainable considering con-
sumption, commuting and living 
spaces. the ecological footprints 
are just as big, if not bigger, than 
the swedish average. socially these 
areas are quite homogenous, too. 
we can do better.
–what developments can we expect 
in the future?
kb: china is investing heavily in 
sustainability and will soon over-
take sweden in terms of green tech-
nology. abu dhabi is investing in 
zero emission cities. but again the 
focus is too much on energy and 
greenhouse gases and less on qual-
ity of life and interdependency.

ulf ranhagen is an architect and 
professor at sweco architects and 
ktH urban Planning and design.
–How do you define a sustainable 
city?
ur: i tend to relate it to the reduc-
tion of the ecological footprint in 
conjunction with human health, 
quality of life, security, justice and 
democracy, for our and for future 

Hållbara städerx3:
Framtiden är urban
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alla. Hållbarhet är inte bara en enda sak 
över hela världen, man måste tillämpa be
greppet lokalt.

–Hur viktigt är fysisk planering för en håll
bar stad?
UR: Fysisk planering och samhällsplanering 
är väldigt bra sätt att arbeta med helheten. 
Fysisk planering kan användas mer för att 
få in olika hållbarhetsdimensioner.  Fysisk 
planering representerar också den tidiga 
fasen då man har väldigt stor påverkbar
het och till låg kostnad kan göra kraftfulla 
förslag. Man behöver definiera hållbar
hetsbegreppet kopplat till planeringsupp
gifterna.

lars reuterswärd:
–Framtiden är urban

Lars Reuterswärd är chef för UNHABI
TATs Global Division och ledamot i De
legationen för hållbara städer.

–Vad innebär begreppen hållbarhet  och 
hållbar utveckling för dig?
LR: Hållbarhet är inte främst en fråga 
om miljösystem. Folk slår ihjäl varandra. 
Avståndet mellan rika och fattiga minskar 

inte eftersom de 
fattiga inte får del 
av det ökande väl
ståndet. Om vi inte 
gör något åt detta 
kommer natur
miljöfrågorna alltid 
i andra eller tredje 
hand. Vi måste åter
upprätta principen 
att det vi gör ska 

generera mer än vi förbrukar. Från ”recy
cling” till ”regeneration”.

–Hur definierar du en hållbar stad?
LR: En hållbar stad genererar välstånd, 
ekonomiskt och kulturellt, och fördelar 
detta välstånd på ett rimligt sätt mellan 
alla, så att social stabilitet och säkerhet 
skapas och alla ges tillfälle till utbildning.

–Vad är syftet med Delegationen för Håll
bara stader?
LR: Syftet är främst att lyfta upp frågorna 
om hållbar stadsutveckling till en högre 
politisk och samhällelig nivå. Alla vill helst 
tala om sektorer (energi, jordbruk, skogs
bruk, etc) men få kan och vågar tala om 
något så komplext som städer – som om
fattar alla sektorer. Men just därför måste 
vi det. Framtiden är urban.  I Sverige har 
vi fina exempel på hightechområden – 
Hammarby, Bo 01, Växjö, etc, men vi har 

lite av det som är billigt och enkelt. Nästa 
steg borde vara att gå från dyra enskilda 
exempel till billigt i stor skala.

–Vad tycker du om industriellt byggande?
LR: Industriellt byggande är fortfarande 
en myt – få industrier är så  lowtech som 
construction. Däremot börjar infrastruk
tursystemen bli alltmer hightech. Alltmer 
slutna system inom vatten och avlopp lig
ger nära horisonten, och energigenerering 
och återanvändning är på gång. Satsningar 
på R&D och kommersialisering ger stora 
miljömässiga vinster.

–Är den täta staden lösningen?
LR: Den täta staden ger möjlighet till 
kollektiva lösningar på alla miljösystem
en. Den globala befolkningen kommer att 
öka från dagens 6 miljarder till 9 fram till 
204050, för att sedan plana ut. Dessa 3 
miljarder idag ofödda kommer alla att bli 
urbana människor – något alternativ finns 
inte eftersom vi inte tillverkar ny mark.

–Är det möjligt att skapa en perfekt hållbar 
stad idag?
LR: Inom vårt samarbete med  NASA 
har vi utvecklat 100% återcirkulerande 
miljösystem, för att klara boende på plan
eten Mars. Lite dyrt nu, men skulle kunna 
transformeras till lösningar för jorden, och 
skalas upp massivt, med lägre priser som 
följd.

–Hållbara städer i utvecklingsländerna?
LR: Ja, vad vore alternativet? Det finns 
fina exempel på ansatser i Brasilien, Co
lombia, och så förstås i Kina. Medveten
heten ökar fort i utvecklingsländer, i takt 
med att ekonomin expanderar. Hinder för 
att utvecklingsländer ska utveckla hållbara 
städer är desamma som hindrar dem från 
en social och ekonomisk utveckling. Brist 
på utbildning, brist på insikten att ”land 
ska med lag byggas”, brist på jämlikhet 
och fördelningspolitik, etc. Ekonomiska 
resurser är helt avgörande. Om inte ett ut
vecklingsland kan generera en betydande 
ekonomisk tillväxt, så kommer det absolut 
inte att finnas ekonomiska resurser för att 
avsätta till miljömässiga investeringar, på 
landsbygden eller i staden.

–Vilken  utveckling kan vi förvänta oss?
LR: I takt med att utvecklingsländer får 
ekonomisk tillväxt, kommer insikten om 
vikten av miljöinvesteringar att öka. Ten
densen är nu tydlig i Kina och östra Asien, 
men Afrika är inte  där, och Latinamerika 
kommer så småningom.

generations. i also  emphasise so-
called green innovation, that allows 
for an economic development that 
contributes to a reduced ecological 
footprint. Finally i stress the rela-
tionship between urban and rural. 
Participation for all is required. 
sustainability is not the same the 
world over, the concept needs to be 
applied locally.
–How important is physical plan-
ning for a sustainable city?
ur: Physical and social planning 
are good methods for working with 
the whole. sustainability has to be 
defined in relation to the assign-
ments. Physical planning has be-
come more of a purely technical 
question; methods need to be de-
veloped to integrate physical plan-
ning and energy issues.

lars reuterswärd is the director of 
Global division, un-Habitat, and a 
member of the delegation for sus-
tainable cities.
–what do the terms sustainability 
and sustainable development mean 
to you?
lr: sustainability is not just a ques-
tion of environmental technology. 
People are killing each other and 
the discrepancy between rich and 
poor is not being reduced. if these 
issues aren’t addressed, climate 
questions will always come sec-
ond or third. we have to return to 
producing more than we consume. 
From recycling to regeneration.
–what is the purpose of the delega-
tion for sustainable cities?
lr: the aim is to bring the issues 
of sustainable city development to 
a higher political and social level. 
People tend to talk about different 
sectors such as energy and land 
use, but few dare speak of some-
thing as complex as cities, that in-
corporates all sectors. that is why 
we have to. the future is urban. 
in sweden we have fine examples 
such as Hammarby sjöstad, but the 
next step must be to move from 
specific, expensive examples to-
wards cheap, large-scale projects. 
surely that is what is needed? in-
dustrial construction is still a myth 
– there are few industries that are 
as low-tech as construction. infra-
structural systems are becoming 
more high-tech, on the other hand. 
the dense city is the solution. it al-
lows for collective solutions to all 
environmental issues. world popu-
lation will increase by 3 billion by 
2040-50, and they will all be urban 
people. we have no alternative as 
no new land is created.
–does the concept of sustain-
able cities apply to the developing 
world?
lr: yes, what’s the alternative? 
there are good examples in brazil, 
colombia and of course china. eco-
nomic resources are the key – with-
out it there will be no investment 
on environmental solutions.
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Vi bygger framtidens hus - 
inomhus

Vi är Sveriges ledande företag på industriellt producerade 
flerbostadshus i trä. Med modern teknik bygger vi bostäder 
inomhus, i en torr och säker miljö. Det ger friska hus och kortare 
monteringstider på plats - en kostnadseffektiv lösning där du 
snart efter leverans kan hämta nyckeln och flytta in. 
     
Det kallar vi ett rationellt byggande och sunt boende.

Tel 0911–23 10 00                                                                                                                      www.lindbacks.se
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Industriellt träbyg
gande är fortfaran
de ett nytt område 
inom byggindus
trin. Jerker Lessing, 
är utvecklings och 
förändringskonsult 
på Tyréns. Han har 
en bakgrund som 
byggnadskonstruk
tör och logistikkon

sult och har skrivit en licentiatavhandling 
inom området industriellt byggande.

öka kontinuiteten
–Vad innebär industriellt träbyggande?
JL: Det innebär en annan byggprocess än 
den traditionella. Strukturen av byggpro
cessen måste ändras för att den ska likna 
industriella processer. Det gäller att öka 
kontinuiteten på många olika plan, inte 
minst på det tekniska, men också på pro
cessplanet. Detta till skillnad från den tra
ditionella byggindustrin där man skapar 
förutsättningar för projekt som är avgrän
sade i tid och resurser med en tydlig start 
och ett tydligt slut. När ett industriellt pro
jekt är genomfört måste man ta vara på er
farenheter och kunskap som man har gjort 
under projektet som då blir input för den 
ständiga utvecklingen av teknik och proc
ess. Ett ökat och långsiktigt samarbete mel
lan parterna i byggprocessen är en nyckel
fråga. 

radikalt annorlunda
–Är samarbetet lika viktigt för arkitekter 
som det är för byggherrar?
JL: Arkitekter kan få en väldigt intressant 
och viktig roll i systemutvecklingen och 
produktutvecklingen av ett byggsystem. De 
kan vara med och sätta upp gränserna för 
vad byggsystemet ska klara av, hur flexibelt 
det ska vara, vilken typ av byggnader man 
ska kunna göra och så vidare. Deltar en 
arkitekt med sina kunskaper ges systemet 
större kvalitéer som i sin tur innebär att de 
byggnader som skapas ges större kvalitéer. 
Där är en roll som är radikalt annorlunda 
mot dagens projektfokus där man ritar för 
det specifika, unika projektet som aldrig 
mer återkommer. 

ställer krav På kreativiteten
–Är arkitekter öppna för tanken om att 
utveckla industriellt byggande, eller finns 
det ett visst motstånd?
JL: Jag tror inte att det finns ett motstånd, 
men jag tror att det finns en hel del för
domar och kanske en bristande insikt om 
vad en industriell byggprocess innebär. Att 
jobba med byggprojekt som sätter upp ett 
antal begränsningar ställer höga krav på 
kreativitet. Att det finns plats för arkitek
terna är helt klart.

kostnadseFFektivt byGGe
–Berätta lite om ekonomin bakom industri
ellt träbyggande. 
JL: Det är  fortfarande ett ganska ungt om
råde. Industriellt träbyggande står sig bra i 
konkurrens med traditionellt byggande och 
i många fall är det mera kostnadseffektivt 
än det traditionella byggandet. På lång sikt 
kommer skillnaden i kostnadseffektivitet 
bara att öka. 
Generellt sett satsar man mer pengar på 
forskning och utvecklingsinsatser än i ett 
traditionellt byggande företag. Men utveck
lingsinsatserna belastar inte de enskilda uni
ka projekten på samma sätt som det kanske 
gör i en starkt projektinriktad verksamhet. 
–Har industriellt skapade byggnader lika 
lång livstid som traditionellt byggda hus?
JL: Självklart! Jag ser ingen skillnad i varför 
det skulle vara sämre beständighet i ett in
dustriellt tillverkat hus än i ett traditionellt 
uppfört hus. En av grundidéerna med att in
dustrialisera är att skapa högre kvalitet, så 
det är väl snarare tvärtom. 

jerker lessing is a development 
and change consultant at tyréns. 
He has a background as a struc-
tural engineer and logistics consul-
tant, and has written a dissertation 
on industrial construction.

–what does industrial wood con-
struction entail?
jl: it’s a different construction 
process to the traditional. the 
structure of the process has to be 
changed in order to resemble indus-
trial processes. it is about increas-
ing continuity on many different 
levels, not just at the technical, but 
also at the process level. this dif-
fers from the traditional construc-
tion industry where conditions are 
created for projects limited in time 
and resources with a clear begin-
ning and a clear end. when a proj-
ect is completed, the knowledge 
gained has to be actively fed back 
into the process to ensure the con-
tinuous development of techniques 
and processes. an increased and 
long term co-operation between the 
partners in the construction pro-
cess is a key issue. 

–what is the architect’s role?
jl: architects can play a very in-
teresting and important role in the 
system and product development of 
a building system. they can help es-
tablish boundaries for what the sys-
tem should be capable of, how flex-
ible it ought to be, what types of 
buildings it should be able to make 
and so on. when architects partici-
pate with their knowledge, the sys-
tem is given greater qualities that 
in turn results in greater qualities 
for the buildings created. the role  
is radically different compared to 
today’s project focus where designs 
are made for specific, unique proj-
ects that never recur.

–are architects resistant to the 
concept?
jl: i don’t think there’s resistance, 
but i believe that there exists a 
number of prejudices and perhaps a 
lacking insight into what an indus-
trial construction process entails. 
working within a project that puts 
up limitations places big demands 
on creativity. that there is room for 
the architect is a given fact.

–talk about the economics of indus-
trialised construction
jl: it is still a fairly new area. indus-
trial construction stands up well to 
traditional construction and is 
often more cost effective. in the 
long term, the difference will only 
increase. Generally, industrial con-
struction companies invest more 
on research and development that 
traditional construction companies, 
but the development cost doesn’t 
burden the individual unique proj-
ects to the same degree as you’d 
find in a project-focused operation.

industriell process 
kräver kreativitet
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Nordic Wooden Cities är en öppen sam
arbetsgrupp för städer, organisationer, 
universitet och kommersiella aktörer, som 
arbetar för stadsutveckling med modern 
träarkitektur. Nordic Wooden Cities består 
just nu av nio nordiska städer. 

vejle, danmark
Camilla Jørgensen är arkitekt i Vejle Kom
mun och ordförande i NWCs arbetsgrupp. 
Christa Laursen är med i Vejle Byrådet och 
är ordförande i NWCstyrgruppen.
CJ: I Vejle Kommun vill vi höja den 
arkitektoniska kvaliteten och främja byg
gande i trä i modern arkitektur. Detta en
ligt tankegångar i kommunens arkitektur
politik, där vi gärna letar efter nya sätt att 
få områden med spännande 
arkitektur. Nätverket ger oss 
inspiration till att skapa inno
vativa byggnader i trä. Ett ak
tuellt exempel på hur samarbe
tet mellan städerna är vår ge
mensamma projektansökan för 
Nordic Innovation Centre.
CL: Nu har Vejle ord
förandeskapet de kommande 
två åren. Det är viktigt att vi 
sprider vetskapen om NWC, 
där det goda samarbetet kan 
leda till en massa spännande byggnationer. 
I Vejle arbetar vi för en hållbar utveckling 
– det tycker vi att träbyggande ger.

väXjö, sveriGe
Hans Andrén är projektkoordinator 
för Välle Broar och projektansvarig för 
VäxjöSamtalet och verksam inom CBBT, 
Centrum för Byggande och Boende med 
Trä.
HA: Vi har ett antal sammankomster varje 
år som är förlagda till de olika städerna. 
Växjö har lämnat ordförandeskapet efter 
två år. NWC är både ett kunskapsutbyte 
och ett informationsutbyte. Och där finns 
ju all kompetens tillgänglig. Akademiska, 
affärsmässiga och offentliga spörsmål  ven
tileras och utvecklas i det här nordiska 
samarbetet. Växjö har under årens lopp 
genomfört 5–6 större trähusprojekt, och nu 
har det tagits ett beslut att bygga två stora 
projekt ute på universitetsområdet, dessu
tom pågår hela Välle Broarprojektet. 

esbo, Finland
Laura Tuokko är arkitekt och arbetar i 
stadsplaneringsnämnden i Esbo, Finland.
LT: Användningen av trä i byggnation i 
min stad är tyvärr fortfarande begränsad. 
Detta är motstridigt, eftersom Finland är 
välkänt som träproducerande land. Vi har 
några bra exempel på träbyggnader; bland 
annat ett kontorshöghus och ett bostad
sområde. Men det är bara början. Esbo är 
tyvärr känt som en betongstad så det finns 
tillräckligt med utmaningar för framtiden.

årHus, danmark
Gøsta Knudsen är stadsarkitekt i Århus 
Kommun och sitter i styrgruppen for 
NWC.

GK: Efter att vi tog beslutet att gå med i 
NWC har vi haft mycket större fokus på 
att bygga i trä. I Århus höll vi en landsom
fattande tävling om hållbara hus. Resulta
tet blev hus av arkitekterna Herzog + Part
ner och 3XN. Vi har också nollenergihus 
planerade klara runt jul. En rad olika om
ständigheter har lett till insikten att trä som 
byggmaterial erbjuder egenskaper som be
tong och tegel inte har. 

trondHeim, norGe
Magnus H Westerberg är specialrådgivare i 
Trondheim kommun.
MW: Trondheim har som ambition att byg
ga en eller två viktiga byggnader i trä varje 
år såsom skolor, äldrehem och så vidare. 
Den politiska nivån i Trondheim har från 
början varit aktivt med i NWC, vilket har 
lett till en rad träprojekt i Trondheim. Nar
do skola och dagis är idag är ett “pilotpro
jekt” i modern  byggnation med trämate
rial.

nordic cooPeration on wood 
construction

nordic wooden cities is an open 
network that works towards city 
development with modern wood ar-
chitecture. 

vejle, denmark
christa laursen is a vejle city coun-
cillor and is chair of nwc’s steering 
committee.
cl: vejle has taken over the presi-
dency of nwc for the next two 
years and it is obviously important 
to increase the awareness of the 
organisation. in vejle we strive to-
wards sustainable development 
– and we think wood construction is 
just that.

väXjö, sweden
Hans andrén is project coordina-
tor for välle broar and active within 
cbbt, the centre for construction 
and living with wood.
Ha: nwc is both an exchange of 
knowledge and of information. 
växjö has completed 5–6 larger 
wood building projects over the 
years. the go-ahead has now been 
given for two big building projects 
at the university.

esPoo, Finland
laura tuokko is an architect and 
works for the city planning depart-
ment in espoo, Finland.
lt: the use of wood in espoo is 
still limited, despite Finland being 
a wood producing country. we do 
have examples of wood architec-
ture, however, including a high-rise 
office building and a residential 
area. but that is only the beginning. 
espoo is know as a city of concrete 
so there are plenty of challenges for 
the future. 

årHus, denmark
Gøsta knudsen is the city architect 
in århus, denmark, and sits in the 
nwc steering committee.
Gk: after joining nwc we’ve had a 
bigger focus on building with wood. 
we held a nationwide design com-
petition on sustainable homes, 
which resulted in buildings by the 
architects Herzog+Partners and 
3Xn. we are expecting to complete 
a number of zero energy houses by 
the end of this year. 

trondHeim. norway
magnus H westerberg is a special 
advisor to the city of trondheim.
mw: trondheim’s ambition is to 
build one or two important buildings 
of wood every year. nwc has had 
support from the political level from 
the start, which has led to a num-
ber of wood projects in trondheim, 
including nardo school and kinder-
garten, which is a pilot project for 
modern buildings constructed in 
wood.

nordiska trästäder
i samarbete

lærkehaven, århus, av Herzog+Partners
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SFS intec AB
FasteningSystems
Olivehällsvägen 10
SE-645 42 Strängnäs

T  +46 152 71 50 00
F  +46 152 71 50 99
se.strangnas@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/se Turn ideas into reality.

Idag har träbyggnadstekniken fått sitt 
efterlängtade uppsving. Vi bygger mer 
varierat i trä än för några år sedan.

Med WT-T behöver vi inte längre förborra 
för grov skruv eller skapa komplicerade 
knutpunkter för att komma åt att göra en 
bra infästning.

Med WT-T kan möten mellan tjockare 
byggdelar ändå ha enkla infästnings-
metoder, vilket ger snabbare montage 
med bättre ergonomi.

WT-T kan monteras i 30-60 graders 
vinkel ovanifrån och snett ner in mot 
knutpunkten.

Kontakta oss gärna för mer
information.

Dold infästning: WT-T - en befriande möjlighet.

www.idesigner.biz - hjälper dig att välja fästelement
Våra infästningar finns
som custom component
i Tekla Structures!!

Da Vinci Bridge, Akershus, Norge
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Principen känner vi alla igen. Vi gör helt enkelt byggklossar. 
Skillnaden är bara att vi har skalat upp och förfinat konstruk
tionerna. Materialet hämtar vi från den norrländska skogens 
kretslopp. För naturens och framtidens skull.

Martinsons är en norrländsk familje
ägd träförädlingsindustri. Vi är Sveriges 
största producent av limträ, träbroar 
och byggsystem i trä för flerbostadshus 
och hallar.

Martinsons 937 80 Bygdsiljum
Tel: 0914-207 00 
www.martinsons.se En naturlig del av framtiden

Det naturliga
sättet att bygga.

trä 2010 / wood 2010 staff

Henrik  teleman
konsthallschef / director
tel +46 (0) 495 315 80
mob +46 (0) 705 710 592
henrik@virserumskonsthall.com

annika eriksson
Producent / producer
tel +46 (0) 495 315 32
mob +46 (0) 701 755 373
annika@virserumskonsthall.com

christian samuelsson
Projektsekreterare / project secretary
tel +46 (0) 495 315 64
mob +46 (0) 702 608 785
christian@virserumskonsthall.com

barbro wenden
controller
tel +46 (0) 495 315 06
mob +46 (0) 706 629 303
barbro@virserumskonsthall.com

virserums konsthall / virserum art museum
kyrkogatan 34, 570 80 virserum, sweden
tel +46 (0) 495 315 06
fax +46 (0) 495 315 05
www.virserumskonsthall.com

to our international readersHiP:
For unabridGed versions oF all tHe interviews 
in tHis issue, in enGlisH, Please visit: 
www.virserumskonstHall.com
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trä 2010 styrGruPP
wood 2010 steerinG committee

Henrik teleman 
Konsthallschef, Virserums Konsthall
director, virserum art museum

Hans andrén 
Projektkoordinator för Välle Broar, projektansvarig för 
VäxjöSamtalet och verksam inom CBBT, Centrum för  
Byggande och Boende med Trä
Project coordinator, välle broar. Project manager, växjösamtalet 
active role in cbbt, the centre for building and living with wood

Fredrik von Platen 
Arkitekt och fd biträdande generaldirektör för Boverket
architect and former deputy director General for boverket, the  
swedish national board of Housing, building and Planning

annika eriksson Ark SIR/MSA 
Producent, Virserums Konsthall 
Producer, virserum art museum

cHristian samuelsson 
Projektsekreterare, Virserums Konsthall
Project secretary, virserum art museum

barbro wenden
Controller, Virserums Konsthall
controller, virserum art museum



t r ä  2 0 1 0  v i r s e r u m s  k o n s t h a l l  9  m a j – 1 9  s e p t e m b e r  2 0 1 0

nödvändiGHetens arkitektur 
i undervisninGen i london
Uppropet används nu i undervisningen av 
arkitekturstudenter på universitet och hög

skolor i London. 
Jonas Lundberg är 
del av Urban Fu
ture Organisation 
– ett internationellt 
kollektiv av design
experter som håller 
på med arkitektur
praktik och forsk
ning. Lundberg 
håller kurser på 
bland annat Lon

don Metropolitan University och Architec
tural Association School of Architecture.

JL: Jag och mina kollegor är väldigt int
resserade av hållbarhetsfrågor. Vi under
visar bland annat på tre olika skolor i Lon
don där vi har jobbat på ett tema de senaste 
åren som är väldigt likt det som står i Ar
chitecture of Necessity. Vi har använt både 
TRÄ 2010 och uppropet om Architecture 
of Necessity i vårt kursmaterial i år.

–Hur använder ni uppropet?
JL: Framförallt så har vi givit materialet till 
eleverna och givit dem stor självständighet 
att definiera egna projekt och egen forsk
ning. Vi kontaktar konsulter och skapar 
möjligheter för dem, anpassar våra verk
tyg i undervisningen så att de kan bearbeta 
sina egna uppgifter. 

–Kommer uppropet att ha inflytande på 
framtidens arkitekter?
JL: Det tror jag absolut. Det är nödvändigt 
för oss som jobbar med arkitektur, design 
och vår fysiska omgivning, att hantera 
sådana här frågor. Det går inte att undvika 
längre. 

ktH worksHoP i virserum
Sara Grahn är konstnärlig professor i håll
bar gestaltning på Arkitekturskolan vid 
KTH, där hon ansvarar för Sustainable 

Design Studio på 
masternivå. Hon 
är dessutom prakti
serande arkitekt på 
White Arkitekter i 
Stockholm. Grahn 
ska leda en work
shop på Virserums 
Konsthall nästa 
sommar i samband 
med TRÄ 2010. 

SG: Projektet har som tema relationen 
mellan arkitektonisk form, konstruktions
material och miljöpåverkan. Liksom hur 
lokalt klimat och lokala sociala, kulturella 
och historiska strukturer påverkar arkitek
turens utformning. Studenterna ska under 
en vecka arbeta på dessa frågor och gestal
ta informationen i byggnationer på Virse
rums Konsthalls område. Workshopen är 
först och främst riktad till studenterna, 
men också till allmänheten och branschen, 
som kanske kan lära sig av de resultat vi 
lyckas komma fram till.

–Har arkitekter ett stort ansvar när det 
gäller hållbar utveckling?
SG: Arkitekter som en del av byggnads
branschen har ett  jättestort ansvar i och 
med att mycket av den resursförbrukning 
och energiförbrukning som är i samhället 
är knuten till den byggda miljön.

–Hur ser du samarbetet med Virserums 
Konsthall?
SG: Det känns som en intressant platt
form att få verka inom. Jag tror att det blir 
väldigt roligt för studenterna att få vara 
med i ett större sammanhang än bara skol
sammanhangen, och förhoppningsvis ger 
det Konsthallen något tillbaka också.

virserum, london, 
stockholm

an important aspect of wood 
2010 is the dissemination of infor-
mation on sustainability, architec-
ture and wood construction. virse-
rum art museum’s international 
call for an architecture of necessity 
(see pages 4 and 5) is now being 
used in the teaching of architectur-
al students in universities and col-
leges i london. 

tHe arcHitecture oF necessity 
in london
jonas lundberg is part of urban Fu-
ture organisation, an international 
collective consisting of design ex-
perts engaged in architectural prac-
tice and research. lundberg teach-
es courses at, among other places, 
london metropolitan university and 
architectural association school of 
architecture.
jl: my colleagues and i are very 
interested in questions on sustain-
ability. we teach at three differ-
ent schools in london where we’ve 
been working on themes similar to 
what is expressed in the architec-
ture of necessity. we have made 
use of both wood 2010 and the 
call in our curriculum this year.
–How are you using the call?
jl: we’ve given the call to our stu-
dents and given them a great deal 
of independence to define their own 
project and research. we create 
possibilities for them by talking to 
consultants and tailoring our edu-
cational tools so that they can pro-
cess their own tasks.
–will the call have an influence on 
future architects?
jl: i am certain of it. it is neces-
sary for those of us working with ar-
chitecture, design and our physical 
environment to tackle these ques-
tions. you can’t avoid it any longer.

arcHitectural worksHoP
sara Grahn is professor in sus-
tainable form at the architectural 
school at ktH in sweden. she is 
also a practising architect at white 
architects in stockholm. Grahn 
will teach a workshop to be held at 
virserum art museum next summer 
in conjunction with wood 2010.
sG: the theme of the project is 
the relationship between architec-
tural form, construction material 
and environmental impact, and how 
local climate and local social, cul-
tural and historical structures af-
fect architectural design. the stu-
dents will tackle these issues and 
express the information by build-
ing models on the art museum’s 
grounds.
–do architects have a responsibility 
when it comes to sustainable devel-
opment?
sG: architects as a part of the 
construction industry have a great 
responsibility considering that the 
majority of resource and energy 
consumption in society is linked to 
the built environment.

En viktig aspekt av TRÄ 2010 är att sprida information och skapa debatt om hållbarhet, 
arkitektur och träbyggnadskonst.Virserums Konsthalls internationella arkitektupprop om 
en Nödvändighetens arkitektur (se sidan 4 och 5) är tänkt som ett verktyg för att hantera 
frågor om hållbar utveckling, ansvarsfull arkitektur och samhällsplanering.


