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Trä är trendigt. Desutom är det ett miljömässigt och ekonomiskt
hållbart material. Sara kulturhus i Skellefteå och bostadsföreningen
Glitne i Umeå pekar ut nya vägar för träarkitekturen.

Text: CAROLINA SÖDERHOLM

Fördelen med att tänka högt

Denna och motstående sida: Bostadsrättsföreningen Glitne i Umeå, ritad av danska BIG. Foto: Jason Strong.
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täderna växer så det knakar i Västerbotten. Rent bokstavligt. Många
av de hus som skjuter i höjden är
byggda av trä. När Kulturhuset
Sara invigs i Skellefteå i höst blir det inte
bara ett landmärke i staden, utan med sina
åttio meter en av världens högsta träbyggnader. I Umeå ringlar bostadsrättsföreningen Glitne med sin lätta trästomme
djärvt på toppen av stadens mest centrala
kvarter. Det är med trä från djupa skogar
som framtidens arkitektur växer fram.
– För oss på BIG är Glitne det första
projekt där vi jobbar på det viset med trä
ovanpå en existerande byggnad. Att förtäta

och skapa något som är mer multifunktionellt och urbant på det sättet känns väldigt
visionärt och metropoliskt, säger David
Zahle som varit ansvarig partner för projektet på danska arkitektkontoret BIG,
Bjarke Ingels Group.
Han befinner sig på danska Färöarna
när vi talas vid. Numera har han den kargt
storslagna övärlden i Nordatlanten som
bas för sitt arbete, där träet under de
senaste åren kommit att spela en allt mer
framträdande roll.
– För några år sedan var trä ett av flera
material som man kunde välja. I dag frågar
vi oss, ska vi bygga i trä? Om svaret är nej,
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varför inte? Som arkitekt ska du inte bygga
för vår tid, utan det du gör ska vara relevant
för framtiden. Då måste vi omfamna mer
extrema lösningar. Om du inte har hållbarhet
i hjärtat av ditt projekt kommer du att få
ångra dig, säger David Zahle och betonar
vikten av att underhålla och nyttja den
resurs som befintliga byggnader utgör.
– Trä är ett material som kräver att man
har en relation till det. Det bästa sättet att
bygga hållbart är att göra ett hus som
människor emotionellt knyter an till. Ett
hus som älskas och vårdas kan bli stående
i hundratals år, säger David Zahle.
Förutom nyss färdigställda Glitne arbetar
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på fjärde våningen. På ett sätt är det som
att bo på ett berg, ett berg som utgörs av
stadens och kvarterets funktioner, säger
David Zahle.
Det är bland annat just så som Tomas
Strömberg, stadsarkitekt i Umeå, vill att
staden ska växa när den siktar på att gå
från dagens 135 000 invånare till 200 000
invånare år 2050 i en starkt expansiv
region. I sin yrkesroll blickar han långt
fram i tiden. Det som byggs i dag ska ha
sådana kvaliteter att det står kvar om
hundra år.
– Tillväxtorter som Umeå måste
utveckla stadens byggnader på ett mer
innovativt sätt än tidigare när vi bara slog
ner det gamla och byggde nytt. Det finns
både en kreativ och miljömässig aspekt
kring hållbarhet och cirkulär ekonomi som
det här sättet att bygga utmanar och prövar,
säger Tomas Strömberg.
Sedan 2000-talets början har han följt
tekniken att bygga på höjden i trä, från
enkla påbyggnader till komplexa projekt

Ovan: Bostadsrättsföreningen Glitne i Umeå, ritad av danska BIG. Foto: Jason Strong.
Motstående sida: Sara kulturhus, Skellefteå. Bild: White arkitekter, från Skellefteå kommuns mediaarkiv.
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BIG med en rad träprojekt, från ett åttavåningskontor i Luxemburg och en helt
ny stadsdel för Toyota i Tokyo till en fabrik
i den norska skogsbygden, klädd med skimrande svartbränt trä.
– En av de drivande tankarna med Glitne
var att lyfta upp bostäderna så att de får
en vy över stadens skyline. Att bo i ett
penthouse är exklusivt samtidigt som du
är ensam där uppe. Det var väldigt viktigt
för oss att det skulle komma in nog med
folk för att skapa ett socialt sammanhang.
Det krävs en kritisk massa av människor
för att en byggnad ska bli levande, säger
David Zahle.
Han jämför kvarteret Forsete, som rymmer galleria, hotell och kontor i byggnader
från förra sekelskiftet fram till i dag, med
en kubistisk målning sedd från ovan. Med
sin organiska form och gröna tak både
samspelar och bryter Glitne med övrig
arkitektur.
– Vi ritade en linje av tvåvåningsradhus
som omger en gemensam innergård uppe
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där den konstnärliga verkshöjden är hög.
– När vi tittar tillbaka är det en enorm
utveckling som skett arkitektoniskt, konstruktionsmässigt och metodmässigt. Träarkitekturen har varit ett sätt att pröva ny
mark, den har höjt medvetenheten och
lyft arkitekturen generellt. Det har gett
luft under vingarna också för små lokala
arkitektkontor, säger Tomas Strömberg.
Bakom Glitne och några av Umeås mest
uppmärksammade projekt som Kulturhuset
Väven och Konstnärligt campus på universitetsområdet står fastighetsbolaget
Balticgruppen. Under 2000-talet har bolaget
samarbetat med en rad toppnamn inom
skandinavisk arkitektur, däribland Wingårdhs, White Arkitekter, norska Snøhetta
och danska Henning Lassen. Om lärkträ ofta
använts som fasadmaterial, får träet i allt fler
satsningar numera även en bärande roll.
– Det är en kombination av ekonomi,
tid och att man tittar efter nya spännande
former liksom en växande medvetenhet
kring hållbarhet och varsamhet med jor-

dens resurser. Tidigare har man ofta valt
bort trä för att det ska gå fort att bygga,
och man har velat bygga året om. Med
korslimmat trä, KL-trä, har det utvecklats
nya metoder för att bygga på höjden. Där
har det lokala företaget Martinsons, som
byggt träbroar över hela världen, varit drivande och stått för mycket av den tekniska
utvecklingen. De har varit otroligt duktiga
på att utveckla hur man kan förädla trä
och ta hand om spillmaterial där hela trädet nyttjas, säger Jonas Olsson, styrelseordförande och ägare för Balticgruppen.
För bolaget var Glitne, som i likhet med
många av Umeås kvarter fått sitt namn ur
fornnordisk mytologi, en utmaning på

grund av sin position. Bostadsrättsföreningen, som uppkallats efter asaguden Forsetes glänsande boning, liknar Jonas Olsson vid en orm som löper längs Kungsgatan
och lägger ögat till rätta på sin egen svans.
– Det är inte alltid så enkelt att bygga
uppe på äldre bebyggelse. Många gånger
måste man ner och förstärka i befintliga
bjälklager och stommar. Trä är ett lätt
material vilket minskar belastningen, säger
Jonas Olsson.
Glitne kan ses som ett paradexempel på
timber-on-top, vilket är namnet både på
ett koncept och ett samverkansprojekt där
aktörer från offentlig sektor, näringsliv och
forskning möts. För forskningen står Lin-
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”I dag frågar vi oss,
ska vi bygga i trä? Om
svaret är nej, varför
inte? Som arkitekt ska
du inte bygga för vår
tid, utan det du gör
ska vara relevant för
framtiden. Om du inte
har hållbarhet i hjärtat
av ditt projekt kommer
du att få ångra dig.”
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köpings universitet och Luleå tekniska
universitet i samarbete med statliga forskningsinstitutet Rise. Sverige Träbyggnadskansli och Föreningen Trästad Sverige
ansvarar för projektledning och förmedlar
kunskap kring på- och tillbyggnader i trä
där befintliga byggnader utvecklas och
återanvänds.
– Stadens årsringar är inte bara spridda
geografiskt utan också vertikalt. Betong
som material kan hålla i evig tid om man
tittar på konstruktioner från romartiden.
Det är positivt ur hållbarhetssynpunkt att
1960- och 70-talens betongstommar tas
om hand. Men det uppstår också frågor.
Ska den nya arkitekturen anpassa sig efter
eller tvärtom utmana den befintliga? Det
finns också olika modeller att arbeta med
prefabricerade system. Där är jag glad att
Rise går in med forskning i Timber on top
och diskuterar med arkitekter och konstruktörer, säger Tomas Strömberg.
Genom det industriella förbyggandet av
träkonstruktioner och moduler i fabrik
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nisk och förnybar resurs som inte släpper
ut växthusgaser utan tvärtom binder koldioxid. Med tanke på att städernas byggda
miljö står för mer än en tredjedel av vårt
CO2-avtryck, och att byggbranschen slukar
hälften av världens naturresurser som förbrukas varje år har material som fur och
lärk en stor potential.
– Vi är i början av något som handlar
om ett mycket mer klimatsmart byggande.
Det finns ett stort träkluster här uppe i
norr med skogsbruk, träindustrier och
företag från arkitektkontor till snickerier,
sågverk och fönstertillverkare. Det är
mycket som går träets väg just nu, säger Stina
Berglund, projektledare på Region Västerbotten för satsningen Arctic Design of Sweden
som marknadsför företag från Norrbotten

och Västerbotten internationellt.
I hemstaden Skellefteå har hon följt
framväxten av nya kulturhuset Sara, uppkallat efter Västerbottens stora författare Sara
Lidman, som ritats av White Arkitekter
och byggs i trä från trakten. Byggnaden
ska bland annat rymma scener och gallerier
och vara hem åt Västerbottensteatern,
Stadsbiblioteket, Skellefteå konsthall och
Museum Anna Nordlander (MAN).
Ovanpå reser sig det nya hotellet likt en
glasad plyscraper 80 meter upp i skyn.
Rummens trämoduler har tillverkats lokalt
av träföretaget Derome och kan beskrivas
som boxar i ljus plywood med hisnande
utsikt över stad och älv. Precis som Glitne
har Sara en stomme av trä som korslimmats
i hållfasta, brandsäkra och specialbyggda

”Tillväxtorter som Umeå måste utveckla stadens
byggnader på ett mer innovativt sätt än tidigare när
vi bara slog ner det gamla och byggde nytt.”

Mountainbikebanan Vitberget, Skellefteå. Foto: Skellefteå kommun.
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hålls virket torrt medan byggtiden på plats
kortas, vilket stärkt träets konkurrenskraft
inom byggbranschen. Internationellt har
begreppet plyscrapers myntats, skyskrapor
som helt eller delvis är byggda av trä. Tomas
Strömberg skulle gärna se en större mångfald
med regionala särdrag.
– Här i norr bär vi flera arv som är kopplade till de minoriteter som lever i området.
Inom den lokala byggnadskulturen med
den timrade stugan, fäbodsvistet och
samisk arkitektur finns perspektiv som är
väldigt hållbara. Det vore jättespännande
att se de mönstren och föra fler samtal
inom dagens arkitektur.
Träets låga vikt är inte dess enda fördel.
Jämfört med mer traditionella och tyngre
stommar i stål och betong är det en orga-
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konstruktioner några mil därifrån hos
Martinsons i Bygdesiljum.
– En sådan kultursatsning är otroligt
viktig. Det är roligt med ett sådant utropstecken i trä och att Sara blir så högt, stort
och kaxigt. Vad vi ser byggas nu är ganska
långt från hur man föreställer sig traditionell norrländsk träarkitektur med röda hus
med vita knutar, säger Stina Berglund.
Hon räknar upp ett pärlband av exempel. I Luleälven lockar den flytande bastun
Arctic Bath, raffinerat utformad med inspiration av historiens timmerflottning. Men
det finns också gott om villor som provar
nya grepp och flerbostadshus på höjden,
bland annat kvarteret Tallbacken i Piteå
som ritats av regionala arkitektkontoret

Nordmark & Nordmark. Och på Vitberget
i Skellefteå slingrar en ny moutainbike-park,
så klart i trä.
– Det görs gigantiska investeringar i
regionen på industri och infrastruktur. I
Skellefteå byggs det och förtätas i varje
gatuhörn. Vi talar mycket om livet mellan
husen och nya sätt att leva. Här har du nära
till allt och tillgång till bad, vandringsleder,
skidspår, grillkåtor och friskt rent vatten.
För många formgivare, konsthantverkare
och arkitekter är träet och hållbarhet djupt
rotat i deras dna. Du smutsar inte ner på
fjället eller belastar miljön, säger Stina
Berglund.
I kölvattnet av träarkitekturens segertåg
har en diskussion börjat föras om behovet
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Till vänster: Hamnviken, Skellefteå.
Foto: Andreas Philipsson. Nedan: Konstnärligt campus,
Umeå universitet. Foto: Åke E-son Lindman,
Creative Commons.
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av ett hållbart skogsbruk som värnar såväl
biologisk mångfald som landskapets kulturmiljö. Kanske blir det snart möjligt att
genom miljömärkning spåra stammarna
som används i framtidens trähus till deras
förflutna bland mossa och sten.
– I dag ifrågasätts det som vi kallar kalhyggen som avverkningsmetod där ett mer
selektivt sätt att avverka som skonar skogen lyfts fram. Det är en viktig debatt om
vi ska ha hållbarhet i alla led. Det är en
svindlande tanke att kunna veta vilka marker träet i ditt hus kommer ifrån, och
under vilka villkor det har växt och fällts,
säger Tomas Strömberg.
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HETT HANTVERK
Text: CAROLINA SÖDERHOLM

Det började med en tältbastu för fjällkojor
i väglöst land. Sedan tände konstnären Per
Enoksson brasan under ett badkar i naturen.
Snart var egna varumärket Hikki grundat,
inriktat på produkter för bad, vila, rekreation
och matlagning utomhus. I dag njuter både
japaner och engelsmän av varma dopp i
Sotiga grytan och Bohemen.

H

ikkis vedeldade badkar och matlagningskaminer är utvecklade
vid kanten av sjön Björkvattnet.
Efter många år i Umeå är Per Enoksson
numera verksam i trakterna kring barndomens Tärnaby. Hit har han flyttat ett gammalt timrat hus från förra sekelskiftet, som
han själv byggt upp på nytt med utsikt över
äng, sjö och fjäll.
– Jag ville tillbaka till rötterna och det
kändes lockande att leva på en plats där vi
kan utveckla och testa våra produkter i
den miljö som gett upphov till designen,
säger Per Enoksson.
Uppväxt i en samisk familj och utbildad
på konsthögskolor i Oslo, Stockholm och
Umeå är han lika hemma inom traditionellt
hantverk som experimentell samtidskonst.
– Min föräldrar har fram till för några år
sedan arbetat med samiskt konsthantverk.
Pappa slöjdade mest i trä och renhorn och
gjorde knivar. Min mamma arbetade både
med måleri och textilkonst, där hon gjorde
bildvävnader men även föremål av skinn
med tennbroderier. Inom samisk kultur
gör man många bruksting själv, både för
vardag och högtid. Det har varit väldigt bra
för fingerfärdigheten att ha vuxit upp med

terar över sakernas tillstånd? Då kanske vi
prövar och lär oss något nytt, säger Per
Enoksson.
Sedan starten för drygt tio år sedan har
Hikkis sortiment växt, utformat i slitstarka
material som åldras vackert och konstruktioner som går lätt att plocka isär för flytt,
underhåll och återbruk. Tillverkningen
sker delvis i Sverige men framför allt Lettland. Snart väntar export till bland annat
Australien och USA.
– Japan har en väldigt stark kultur kring
hälsosamma bad och tvagning, med många
badhus i anslutning till de naturliga varma
källor som finns runt om i landet eftersom
det är så vulkaniskt. Det finns en gammal
japansk sägen om en tjuv som avrättades
genom att de kokade den stackaren i en gjutjärnsgryta över öppen eld. När vi ställde ut i
Japan för ett par år sedan var de jättenyfikna
på vårt badkar Sotiga grytan som värms över
öppen eld, säger Per Enoksson.
Titlarna ska berätta lagom mycket.
– Vi har ju en rik berättartradition här
i området och det har vi alltid med oss i

Motstående sida: Lillhälla. Ovan: Bohemen. Foto: Sam Hedman.

hantverket så nära inpå, säger Per Enoksson.
Länge arbetade han som konstnär med
måleri och skulpturala installationer, men
suget växte efter att själv tillverka de ting
som han saknade. Dit hör tältbastun för
vandringar i fjällen, liksom en hel familj
av robusta och mobila produkter gjorda
för att nyttjas med levande eld under bar
himmel gärna vid ett vattendrag. Närheten
till naturen, lägerplatsen och mötet kring
elden går igen i hans konstnärliga arbete
där han just nu färdigställer ett uppdrag
för en förskola i Skellefteå. Träkojan har
drag av den samiska kåtan och är en blandning mellan byggnad och skulptur med
eldstad i mitten, där barnen kan värma sig
och lyssna på berättelser.
– Jag vill lyfta fram den här livsstilen
och visa på det som jag tycker är viktigt i
dag. Det handlar om att få en bättre inblick
i och mer respekt för vår natur. Men också
om att koppla av, få tid över att gå in i sig
själv och fundera över sin livssituation.
Kan vi skapa de här mötena mellan människorna så att vi stannar upp och reflek-
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Per Enoksson.
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processen, hur vi ser på historien och
omgivningen. Kan ett badkar vara en sotig
gryta? Ja, det går ju i praktiken att koka
fläsk och potatis i det. Det ska alltid finnas
en absurditet i en titel.
Ordet Hikki finns egentligen inte. Det
är besläktat med finskans hiki som betyder
svett. Men Per Enoksson gav det ett extra
k, efter samiskans dubbla k:n.
– Jag vill att Hikki ska kännas som något
litet men udda, kaxigt och ursprungligt.
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ALLA VÄGAR BÄR NORRUT
Text: CAROLINA SÖDERHOLM
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På Designhögskolan i Umeå skissar studenterna
på framtidens smarta bilar. Och i Skellefteå
öppnar snart batterifabriken som ger
elbilarna fart. ”Bilen har alltid varit en
symbol för frihet och oberoende”,
säger Demian Horst, lärare
på designhögskolan.
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F

öreställ dig en självkörande bil som
anländer när du behöver den, laddad
med solenergi. Invändigt liknar den
ett luxuöst vardagsrum som kan användas
för familjeutflykter, jobbmöten och fördrinkar på väg till din favoritrestaurang.
Bilen är i huvudsak gjord av återvunna
material och känns närmast levande där
all teknologi smidigt bäddats in under ytan.
Låter det futuristiskt? Vid Umeå Designhögskola utbildas designer som inte bara
ska formge utan också få dig att lita på de
utopiska fordon som snart kan rulla i ditt
kvarter.
– Om vi kan föreställa oss det är det inte
långt borta. Som designer kan vi få människor att ha förtroende för nya lösningar
genom att formge dem på ett sådant sätt
att vi accepterar dem, säger Demian Horst
som ansvarar för skolans masterprogram i
transportdesign.
Utbildningen är topprankad internatio-

nellt och drar varje år till sig studenter från
hela världen. Bland designövningarna ryms
allt från förarlösa elbilar och varsamma
skogsmaskiner till skulpterandet av aerodynamiska bilmodeller i lera och radikala
visioner om urban mobilitet. Vad som står
klart är att bilens roll, funktion och design
i framtidens samhälle lär avgöras lika
mycket av ny teknologi som nya tankesätt.
– Bilen har alltid varit en symbol för
frihet och oberoende. I dag ser vi bilen som
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Konceptbil Audi e-fit. Design av Robert Schäfer, Umeå Designhögskola.
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en översättning av oss själva. Bilar är våra avatarer och utgör en del av vår identitet. Jag
tror att vi framöver kommer se mer av en annan relation till bilen, säger Demian Horst.
Uppväxt i Brasilien arbetade han efter utbildningen till industridesigner hos en lokal
busstillverkare i ett familjeföretag grundat av svenska immigranter. I början av 2000-talet
tog han sin masterexamen i transportdesign vid Designhögskolan i Umeå där han, efter
några år hos General Motors, undervisat sedan 2009. Skolan har täta samarbeten med både
regionala och internationella företag och organisationer där projekten ofta kretsar kring
transportfältets omvandling. I den transformationen lär självkörande bilar spela en allt
större roll. Demian Horst tvekar inte om fördelarna, inte minst ur hållbarhetsperspektiv.
– I dag körs bilar 5 procent av sina liv. Övriga 95 procent är de parkerade någonstans.
Om du har självständiga robotbilar kan du optimera bruket av fordon, deras material,
resurser och energi. Samtidigt får du en helt annan frihet att
disponera bilens utrymme när du inte behöver ett fram- och
baksäte. Särskilt med en elmotor som kan ta så lite plats att den
kan fästas i ett hjul, säger Demian Horst.
Det han ser framför sig är en mångfald av sätt att äga och bruka,
liksom tillgång till olika typer och storlekar av bilar utifrån varje
resenärs och resas behov. Bilen blir ett flexibelt, mobilt tredje rum
vid sidan av hemmets och arbetets sfär. Där finns även en demokratisk dimension.
– Vi kan tala om klassperspektiv. Om du inte kan eller vill ta
stora lån för att köpa kan du fortfarande ha tillgång till samma
slags produkter och upplevelser som de personer som traditionellt
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haft ekonomisk möjlighet att äga dyra bilar. Men vi kan också tala om ett funktionsperspektiv. Det är den vackraste aspekten. Att vi genom design kan ge personer med funktionsvariationer och som saknar körkort samma frihet och oberoende, säger Demian Horst.
Till detta framtidsscenario hör att allt fler bilar kommer att drivas med elektricitet,
antingen genom vätgas eller batteridrift. Det är det senare som svenska koncernen
Northvolt satsar på när de med amerikanska elbilsproducenten Tesla som förebild snart
inviger en gigantisk fordonsbatterifabrik vid Skellefteå. Ambitionen är att tillverka
Europas grönaste batterier som laddas med lokalt producerad förnybar energi.
– Tesla har revolutionerat upplevelsen av bilen, och gett dig känslan av att du kan
uppdatera den som din telefon. De har influerat mängder av bilmärken att föra in dessa
platta digitala skärmar. Men jag tror att skärmarna försvinner snart. Nästa steg är att
fordonet känns levande, som vår andra natur. Alla teknologi är gömd under ytan och
huden. Utmaningen blir då att designa etiska och digitala lösningar som passagerarna
kommer att lita på att använda, säger Demian Horst.
Daniela Bohlinger har nyligen knutits som associerad professor till Designhögskolan
vid Umeå universitet. Själv började hon sin karriär med en utbildning till guldsmed, och
lyfter fram hantverkskunskapen som ett värdefullt verktyg i designarbetet liksom förmågan
att föreställa sig och gestalta framtidens behov. Som hållbarhetschef för BMW:s designavdelning har hon varit med och utvecklat flera generationer elbilar och driver koncernens
omställning till cirkulär ekonomi, återbruk, minskade utsläpp och fossilfri energi.
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– Design har förmågan att visualisera
det osynliga och berätta om saker som du
inte kan se. Kan vi designa ett språk för
detta fält? Det var vad vi försökte göra på
bästa möjliga sätt med högsta hållbarhetsmål, säger hon om arbetet med BMW:s
uppmärksammade elmodeller, familjebilen
i3 och sportbilen i8 som lanserades 2012.
Utvecklingsteamet drog inte bara den nya
teknologin till sin spets utan presenterade
också en estetik som tänjde på gränserna för
gängse uppfattningar om hur en bil ska se
ut. Utan att tumma på säkerhet utvecklade
de lätta kolfiberkonstruktioner som minskar bilens energiförbrukning och utnyttjade maximalt den rymd som frigjordes
när eldrift ersatte förbränningsmotor och
bränsletank.
– Vi arbetade med ett holistiskt förhållningssätt till hållbarhet och skapade en

på gatan. I stället togs de emot som om det
var en fråga om stil och smak. Är de för
high-tech, är de tillräckligt sexiga för att
konkurrera? Att de stod för en revolution av
bilindustrin glömdes bort. BMW i3:s radikala
design var den perfekta lektionen i hur långt
vi kunde gå, säger Daniela Bohlinger.
Hon tillägger att märkets senare elbilar
trots att de är mer avancerade när det gäller prestanda och miljöaspekter är mer
konventionella i sin form. Det är designens
uppgift att kommunicera den hållbarhet
som finns inbäddad i bilen – med återvunna metaller, plaster och textiler, certifierat trä och eldrift – och samtidigt möta
kundens förväntningar på välbekant säkerhet, komfort och lyx.
– Det finns en fin vokabulär om hållbarhet. Men den bästa lösningen är att plocka
bort grejer och ändå göra bilar där du inte

Denna och motstående sida: Studentprojekt av Miguel Rodrigues, Wenting Xu, Ruiqi Yan och Oscar Holm
Wastesson.

helt ny plattform för dessa bilar, där varje
led i produktionskedjan från underleverantörer till logistik fanns inom nära räckhåll.
Vi byggde ett eget kraftverk för förnybar
energi där också arkitekturen, som ritades
av Zaha Hadid, vägdes in i hållbarhetsprocessen, säger Daniela Bohlinger som under
pandemin arbetar från hemmet i München
där BMW:s högkvarter ligger.
Hon understryker att även en elbil har
ett klimatavtryck där etiska och ekologiska
aspekter kring hur energi och material
produceras och hanteras måste vägas in.
Samtidigt behöver samhället vara redo för
den utveckling som designen driver fram.
Det gäller såväl stadens arkitektur och
infrastruktur för exempelvis laddningsstationer, som människors beredskap att
ta till sig nya alternativ.
– Dessa bilar var vår vision som rullade
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Daniela Bohlinger, hållbarhetschef på BMW.

49

saknar något. Designar du inget material
så har det heller inget klimatavtryck. Ta
bort dekorativa paneler, plattskärmar och
skinnklädsel. I stället kan vi använda textiler gjorda av gamla fisknät, hitta nya
organiska material som kaktus- och ananasfiber, och utnyttja bilens utrymme på
ett mycket bättre sätt. Vi måste samarbeta
med en mängd olika aktörer och arbeta
innovativt tillsammans med smarta idéer.
Vi kommer fortfarande behöva bilar och
mobilitet i framtiden. Utmaningen är hur
vi ska designa och integrera bilen så att den
blir ett plus och inte en börda för människorna och staden, säger Daniela Bohlinger.
Demian Horst är inne på samma spår.
– Vi kommer fortsätta att fascineras av
dessa enorma skulpturer som rullar förbi,
dynamiken, riktningen, komplexiteten av
funktioner. Fast numera vet vi att den
wow-upplevelsen kan vara skadlig om den
uppmuntrar till tanklös konsumtion. Som
designer måste vi fortfarande vara kreativa
och skapa nya upplevelser och sensationer,
men bottna i ett ansvar och en medvetenhet om transportindustrins problem och
påverkan. Det är ett wow kombinerat med
förnuft, som kommunicerar en bil som är
ren och miljövänlig.
För att åstadkomma detta behövs både
vidgad rekrytering och en klassisk strategi.
– Bildesign har associerats med styrka,
hastighet och aggression vilket traditionellt attraherat många män. Men för att
skapa de tjänster och lösningar som framtiden kräver fordras en bredd av aspekter.
För det behövs en större mångfald i branschen. Vår masterplan som utbildning är
att skapa studenter som är medvetna om
etiska aspekter, har valt detta designfält av
rätt anledning, och har ett gott hjärta.
Sedan vill vi föra in dem likt trojanska
hästar så att de kan förändra industrin
inifrån, säger Demian Horst.
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Text: CAROLINA SÖDERHOLM

När EU satsar på de kulturella och kreativa
näringarna är Umeå och det statliga institutet
RISE med på bussen. Den 3 juni hålls en konferens
i staden med fokus på hållbar stadsutveckling.

EN KrEATIV
EXpLoSION

Busshållplatsen A station of Being av nederländska Rombout Frieling lab. Foto: Ronald Heagers.
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E

tt nytt europeiskt designcenter är
på väg att ta form i norra Sverige
med epicentrum i Umeå. Samtidigt
går de nordliga landskapen i täten när EU
sätter design, kultur och kreativitet i spetsen för samhällets utveckling. Som spindeln
i nätet för dessa satsningar finns det statliga
forskningsinstitutet RISE. Där ansvarar
forskaren Marlene Johansson tillsammans
med kollegor för samarbetet med EU:s nya
projekt New European Bauhaus. Först på
programmet står en internationell designkonferens om den hållbara staden och
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gestaltningen av dess fysiska rum. Konferensen äger rum i Umeå den 3 juni och är öppen
för alla digitalt.
– Det är lite som att man känner: äntligen! För första gången är de kulturella och
kreativa näringarna i centrum. New European Bauhaus lanserades i januari och RISE var
tidigt med som första svenska partnern i initiativet. EU-kommissionens ordförande
Ursula von der Leyen är väldigt tydlig med att det är en rörelse som ska byggas från
gräsrötterna. Designer, arkitekter och konstnärer sätts i ledningen för att tillsammans med
vetenskap och teknik utveckla ett hållbart sätt att leva och bo, säger Marlene Johansson.
Med en bakgrund som forskare vid Handelshögskolan vid Umeå universitet har hon
tidigare varit VD för den akademinära inkubatorn eXpression Umeå och har som
föreståndare för tidigare Sliperiet ansvarat för att bygga upp ett innovationshus med
bland annat 3D-labb, medielabb och center för textil utveckling vid universitetets konstnärliga campus.
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krati, tillit och vår yttrandefrihet som
individer när hårdare politiska vindar blåser,
säger Marlene Johansson och pekar på att
sektorn även visar vägen framåt som mer
jämställd än traditionella industrier.
På RISE samarbetar hon med en mängd
aktörer, från regioner till enskilda konsthantverkare och institutioner som Västerbottensmuseet och Designhögskolan i Umeå.
– Vi är ett stort ekosystem som hänger
ihop, och det är utifrån det som designcentret ska växa fram. Bland annat arbetar
vi med ett norrländskt nätverk av inkubatorer och stödstrukturer för kreatörer och
företag som vi kallar Nordic Hoods. Där
ingår alla från Piteå Science Park till High
Coast Creatives i Örnsköldsvik, säger
Marlene Johansson.
Ett projekt som RISE drivit inom hållbar
stadsutveckling och mobilitet är den nya
hållplatsen A station of Being i Umeå, som
ritad av nederländska Rombout Frieling lab
har utformats i trä med ljud och ljus för att

”Den hållbara staden
handlar lika mycket
om arkitektur, design,
estetik och andra
konstnärliga värden.”

Marlene Johansson, Malin Johansson och Ambra Trott tillhör kärngruppen i det kompetens- och excellenscentrum som växer fram i Umeå.
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– Umeå är en väldigt stark designstad
inte minst med tanke på Konstnärligt campus med konst-, design- och arkitekthögskolan. Designhögskolan har de senaste
åren rankats som världsledande inom
design och deras studenter har vunnit
otaliga internationella priser. Vi har ett
stort kapital också internationellt kring
de här frågorna, säger Marlene Johansson.
Förutom samarbetet med New European
Bauhaus arbetar hon med ett nytt europeiskt kompetens- och excellenscentrum för
design i norra Sverige. Även det ingår i en
större europeisk satsning på kunskaps- och
innovationsinitiativ, så kallade KIC:s
(Knowledge Innovation Community),
vilka tidigare endast berört branscher som
råvaror, digitalisering och bioteknik.
– På EU-nivå ser man att de kulturella
och kreativa näringarna kommer att ha
stor betydelse för återuppbyggnaden av
Europa efter pandemin. Samtidigt ses satsningen som ett sätt att säkerställa demo-
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”Umeå är en väldigt
stark designstad.
Designhögskolan har
de senaste åren rankats
som världsledande
inom design och deras
studenter har vunnit
otaliga priser.”

få fler att välja bussen också i ett arktiskt
klimat.
– Projektet utgick från transformerande
metoder och design för inkludering och
har vunnit pris i välrenommerade internationella designtävlingar, säger Marlene
Johansson.
Att regionen befinner sig i explosiv tillväxt gör samarbetet med New European
Bauhaus än mer angeläget.
– I norra Sverige sker en stor utveckling
inom industrin, till exempel med batterifabriken Northvolt och inom skogs- och
gruvnäringen. De två rörelserna måste gå
hand i hand, råvarorna och den industriella
expansionen och skapandet av attraktiva,
välmående och hållbara livsrum både i
städer och på landsbygden, säger Marlene
Johansson.
Hon berättar att namnet på EU-sats-
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ningen mötts av viss kritik inom designvärlden som ifrågasatt anspelningen på 1920-talets
legendariska tyska Bauhausskola som banade väg för modernismen. När framtidens
progressiva städer ska formas lär det bli genom andra idéer och uttryck än den då nydanande funktionalismen.
– Jag tror att vad man varit ute efter är känslan av renässans, att en grön omställning
måste till. Där spelar de kreativa näringarna en avgörande roll för medborgares välbefinnande och sammanhållning. De formar mycket av våra värderingar som människor. För
att vilja besöka eller bo på en plats så vill vi kunna ta del av kultur och museer och
uppleva en plats som är vacker och intressant. Den hållbara staden handlar lika mycket
om arkitektur, design, estetik och andra konstnärliga värden. Det är häpnadsväckande
och otroligt positivt att den satsningen nu görs så tydligt från europeisk nivå. Där ska vi
i Sverige kliva fram och visa att vi verkligen vill vara med, säger Marlene Johansson.
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Rofyllda rum
Text: CAROLINA SÖDERHOLM

Varma färger, mjuka former och ett organiskt flöde
genom rummet som minskar känslan av utsatthet.
Med projektet Meno Clinic vill Mathilda Karlsson ge
gynekologbesöket en mer ombonad inramning.

M

athilda Karlssons projekt Meno Clinic valdes ut till utmärkelsen Ung Svensk
Form 2021 , och befinner sig just nu på utställningsturné genom landet. Själv
är hon mitt i masterutbildningen inom avancerad produktdesign i Umeå, där hon
även deltagit i inkubatorsprogrammet Expression.
– En gynekologisk undersökning kan vara en sådan utsatt situation, säger Mathilda
Karlsson, både fysiskt och psykiskt. Många kvinnor undviker viktiga undersökningar
som att ta cellprov för att det tycker att det är jobbigt eller har svårt med sin självkänsla.
Det finns så mycket som man genom design kan göra för att skapa en tryggare upplevelse.
Inför Meno Clinic, som var hennes examensprojekt på bachelornivå vid Designhögskolan i Umeå, intervjuade hon läkare, vårdpersonal och besökare vid stadens
gynekolog- och ungdomsmottagningar. Medan de senare kunde vara trivsammare inredda,
upplevdes undersökningsrummen i sjukhusmiljö ofta som stora och kala av patienterna.
– Fokuset i mitt projekt är själva känslan och flödet i rummet, hur läkaren sitter,
var patienten klär av sig och går, säger Mathilda Karlsson.
Under processen tog hon kvinnliga designstudenter till hjälp. I ett rollspel fick de
diskutera och visualisera sin rumsliga upplevelse av gynmottagningar, och hur de
skulle vilja ha dem.
– Dagens patientrum förknippade de med kalla metalliska material, landstingsfärger
och fuskläder i gynstolen. I stället föredrog de varmare färger och mjukare men ändå
hygieniska material, säger Mathilda Karlsson.
Hon utvecklade tre koncept med drag av hem- eller spamiljö, och visade dem för
vårdpersonal och brukare innan hon utformade sitt förslag. Där delas rummet upp
i olika funktioner. En organiskt formad sittgrupp gör samtalet med läkaren mer
avslappnat, medan en semitransparent vägg kring undersökningsytan skapar en mer
omslutande och skyddad sfär. Patienten kan klä av sig och kliva upp i gynstolen utan

att behöva gå naken genom rummet framför läkaren.
– Jag har fått en väldigt positiv respons och blev inbjuden till Universitetssjukhuset i Umeå,
säger Mathilda Karlsson och tillägger att en av klinikerna har inspirerats och ska göra om
sina mottagningsrum till följd av hennes projekt.
I framtiden vill hon genom design skapa förbättring för människor i vardagen, gärna
med anknytning till vård- och sjukhusmiljöer och kvinnofrågor. Innan hon avslutar masterutbildningen planerar hon ett år med internship för att pröva olika former av designarbete. Prov på hur det är att frilansa har hon redan fått.
– Sommaren 2019 blev jag uttagen till inkubatorsprogrammet SummerExpression här i
Umeå. Vi var tio design- och arkitektstudenter som fick utveckla en egen idé till färdig
produkt i samarbete med lokala tillverkare, säger Mathilda Karlsson.
Företagsinkubatorn Expression startades i mitten av 2010-talet av Umeå universitet och
kommun för att främja innovation, utveckling och entreprenörskap inom de kulturella
och kreativa näringarna. Här ges stöd för att starta och driva företag som är anpassat efter
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de behov som enskilda kreatörer har.
Där är drivkraften att skapa själv och
möjligheten att växa på bredden genom
nätverk och kluster ofta viktiga.
– För mig gav det en grund och erfarenhet kring företagande, som skolan
inte ger. Jag fick en förståelse för värdet
av att ta hand om och samarbeta med
lokala tillverkare. Men också varför form
och design måste få kosta, och alla steg
som krävs för att jag som formgivare ska
kunna ta betalt för mitt arbete. Det är
bra kunskap att ha med mig i framtiden,
säger Mathilda Karlsson.
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Skiss på saluhall, Tibro. Anders Berensson Architects.
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Tower of many views. Norell/Rodhe.

Jul i Tibro. Anders Berensson Architects.

HUS MED INSIKT OCH UTSIKT

K

åtta nordiska aktörer inom experimentell
arkitektur.
– Vi har letat efter arkitekter som på
olika sätt svarar mot vår tids stora frågor
som klimatomställningen, säger Anders
Jansson, intendent på Bildmuseet.

I en ny utställning tar sig Bildmuseet i Umeå an tidens
ödesfrågor. Här finns såväl håriga skyskrapor som
beboeliga kraftverk och en knallröd byggnad inspirerad
av lysmaskar. ”Konstnärer, designer och arkitekter kan
hitta lösningar som vi inte visste var möjliga”, säger
intendenten Anders Jansson.

Text: CAROLINA SÖDERHOLM

Utställningen är ett initiativ av Bildmuseet i samarbete med Pedro Gadanho, arkitekt, kurator och författare, tidigare chef
på MAAT, Museum of Art, Architecture
and Technology i Lissabon. Han har tillsammans med Anders Jansson kuraterat
utställningen som lyfter nya sätt att arbeta
med social och ekologisk hållbarhet.
– Det är en arkitektur i förändring och
för förändring. Det är inte bara arkitekturen som måste omvandlas utan samhället
i stort. Vi är intresserade av om det skapar
utrymme för ett annat formspråk och
utveckling av nya material. Men vi vill
också förmedla insikt i vad arkitekter gör.
Förutom att rita byggnader är de del av
komplexa ekosystem som omfattar allt
från stad till juridik, säger Anders Jansson.
På utställningen blandas handfasta projekt med spektakulära installationer,
innovativ teknik och färglysande visioner.
För de senare står inte minst Anders
Berensson Architects. I en serie collage
med drag av lekfull dadaism får de Tibro

3|2021

an en hårig skyskrapa fungera som
ett urbant kraftverk? Jodå, i arkitektkontoret Belatchews vision
framstår det som ett lika rimligt som lockande projekt. I utställningen Architecture
of Transition samlar Bildmuseet i Umeå

56

Strandliv och vattenfall i Tibro. Anders Berensson Architects.

centrum att spraka av social och arkitektonisk energi.
Även kontoret Happy Space förhåller sig i Lysmasken
till en given plats. Den knallröda utsiktsplatsen och
gränsmarkeringen är tänkt att på spänstiga ben slingra
längs avspärrningen mellan Kirunas stad och gruvlandskap, för att successivt flyttas i takt med gruvans
expansion. Besökare ska kunna vandra under och inuti
Lysmaskens långsträckta kropp, och från kokonger
blicka ut över den obeträdbara deformationszon som
växer i järnbrytningens spår.
– Genom att välja sträckmetall kan Happy Space
skapa starka konstruktioner med stor bärkraft i ett
material som har litet svinn i produktionen. Konstruktionen är utformad för att vara lätt att montera,
demontera och återanvända på nya sätt på andra platser, säger Anders Jansson.
Klimatsmart på ett annat sätt är Belatchews långhåriga, 40-våningars Strawscraper, ritad som en
påbyggnad av befintliga Söder torn i Stockholm. Tanken är att täcka byggnaden med tunna spröt som även
vid lätt vind genererar energi genom så kallad piezoelektrisk teknik. Fasaden på detta beboeliga kraftverk
får karaktär av ett böljande landskap som nattetid
belyses i skiftande färger. I skissmaterialet framträder
skyskrapan likt en futuristisk hybrid, där den högteknologiska arkitekturen tycks andas och vaja likt
en undervattensanemon.
– I utställningen finns också ett mer konceptuellt
och forskningsorienterat förhållningssätt. Lunden

Lysmasken, Happy Space.
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Architects i Helsingfors utgår från ett filosofiskt undersökande kring människans relation till vår livsmiljö. Ska vi bo nära eller i naturen, och vad är
egentligen skillnaden? säger Anders Jansson.
Hos flera av arkitektkontoren ser han ett intresse för att återvända till och
utveckla lokala nordiska traditioner, kunskaper och tekniker liksom en vilja
att arbeta med närproducerade material.
– Norska Framlab har använt sig av en traditionell norsk timringsteknik, som
när man sätter den i relation till moderna metoder är väldigt effektiv, hållbar och
kostnadssnål. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt, säger Anders Jansson.
Tanken är att Architecture in Transition i linje med sitt tema ska förändras
under utställningens gång. Bildmuseet, som ligger granne med Konstnärligt
campus vid Umeå universitet, planerar en rik programverksamhet i samarbete
med bland annat Arkitekthögskolan i Umeå – som under hösten startar en
ny utbildning om hur staden bäst kan möta samtidens och framtidens olika
utmaningar.
– Konstnärer, designer och arkitekter kan fungera som upptäcktsresande
och utforskare och peka på nya sätt att ta sig an frågor och hitta lösningar
som vi inte visste var möjliga. Utställningen blir en uppfordran att till sig det,
och en utmaning att vända på sina egna förväntningar hur saker och ting ska
vara, säger Anders Jansson.

Fiskmarknaden i Sydney, 3XN Architects.
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