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● På ett arkitektkontor pågår kreativ problemlös
ning i mer eller mindre varje uppdrag. Nya lösningar 
prövas, avfärdas, utvecklas och tar slutligen form. 
Det som skiljer detta vardagliga utvecklings
arbete från FoU är systematiken. Att arbeta med 
praktiknära forskning och utveckling innebär att 
utgå från en tydligt formulerad problemställning 
och en idé om hur problemet ska utforskas. Att 
arbeta metodiskt, och att slutligen sammanställa 
en rapport, så att kunskapen kan spridas, granskas 
och i bästa fall bidra till en förbättrad praktik. Det 
är på detta sätt projekten inom White Research 
Lab ansluter till en etablerad kultur av kunskaps

utveckling som lyfter individer, projekt, vårt företag, 
bransch och samhälle.

Det här var Whites första FoUprogram på eng
elska, ett val till följd av affärsplanens mål om ökad 
internationalisering. Även om språket någon gång 
har uppfattats som ett onödigt hinder i en svensk 
kontext, så vägs det upp av att programmet 
verkligen har bidragit till att väcka internationellt 
intresse (och beundran) för vår FoUverksamhet. 
Samtidigt har det gjort White Research Lab mer 
tillgängligt för den växande skaran inom White 
som inte talar svenska. Här i magasinet finns 

därför texter både på svenska och engelska. Det 
speglar helt enkelt vår nya vardag.

När de tre åren summeras kan vi konstatera att 
intresset för uppdragsnära utveckling inom White 
är stort. De som varit engagerade i utvecklingspro
jekt, omvärldsorienteringar och seminarier räknas 
i hundratal och när vi nu sprider detta magasin är 
det med glädje över att kunna visa upp mångfalden, 
bredden och djupet på vår praktikbaserade forsk
ning, och den enorma kompetens som finns inom 
White. Vår samlade kunskap är företagets mest 
värdefulla tillgång; uppgiften för White Research 
Lab är att den förvärvas, förädlas och förvaltas.  

Detta magasin är producerat av White Research Lab genom Malin Zimm, Johan Dahlberg, Frans Magnusson, Erik Linn, Karin Sterner, Camilla Lystrand, Jonas Runberger och AnnaJohanna Klasander. © White Arkitekter 2020
Bild: Fredrik Angner, Måns Berg, Anders Bobert, Peter Brinch, Fredrik Hedvall, Åke E:son Lindman, Viktor Melin, Andreas Nilsson, Henrik Rosenqvist, Thomas Zaar, White View och White. Grafisk form: Jonatan Sahlin. Tryck: VTAB, Vimmerby 2020

White Research Lab är White Arkitekters organisation för utveckling och kunskapsdelning. WRL:s anslag för praktiknära FoU är öppna att söka för alla medarbetare. 

Forskning och 
utveckling 2017–2019

Vad händer när White ger medarbetare möjlighet att följa sin nyfikenhet och 
utforska i våra uppdrag? Ett svar är att vår gemensamma kunskapsbank 
växer och det i en takt som gör det omöjligt för de flesta att hålla sig upp
daterade om allt som händer i White Research Lab. När programperioden för 
vårt FoUprogram 2017–2019 nu är till ända känns det därför bra att summera 
verksamheten i ett magasin. Här presenteras stort och smått, projekt och 
människor, statistik och samband, nytta och möjligheter.   
AnnaJohanna Klasander, Forskning och Utvecklingschef

ANDEL BEVILJADE WRLPROJEKT 2017–2019  
RELATERAT TILL FOUPROGRAMMETS TEMAN OCH KOMPETENSNÄTVERKEN
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Normkreativa integritets
processer s. 10–14

Inkluderande skateanläggningar | Socialt blandat 
boende | Normkreativ stadsplanering – flickrum 
i det offentliga | Att mappa staden – Sofielund 
stadsdelsatlas | NormViz – normkritisk visualisering 
i stadsutvecklingen | Södertörnsmodellen | Tid som 
verktyg och hinder | Modell för normkreativ stads
analys | MultiBo – Framtidens studentbostäder

Cirkularitet och  
återbruk s. 20–22

Återbruk av byggmaterial i industriell skala – ccbuild  
| Arkitektens återbruksmetodik | EcoCanopy | Eco 
Canopy – att samskapa i design processens tidiga 
skeden | Constructivate

Trä 
s. 26–32

Stomsystem i trä för bostäder | Trä och ekonomi |  
Trä och hälsa | Träfasader | Hybrida träkonstruktioner  
| Pelarbalkstomme i flerbostadshus | Biomimicry as  
a Design Process. Material: Wood/Cellulose | Would  
Wood – additiv tillverking i trä

Erfarenhetsåterföring och  
processutveckling  s. 40–43

Utvecklingsplan för Panzisjukhuset, DR Kongo |  
Samnyttjande – problem eller möjlighet? | Aktiv itets 
baserade forskningsmiljöer – en kunskapsöversikt  
| Fysiska parametrar samhällsrum | Fasad Vård
byggnad – teknik och estetik | Hur blev det? Åter 
besök på ombyggd vårdavdelning | Processledning 
vid vårdprojekt inom White | PopUp Infrastructure

Digital metodik och 
gestaltning  s. 35–39

Konstnärliga parametrar i Humanistiska Teatern |  
Origamibetong – design till produktion | Parame
tric Design in GoDown Arts | Pixelprogrammering 

– Social skraffering av regionens hus | Presentation 
med hjälp av Augmented Reality | Magelungens 
parkbro och Innochain

Barn, unga och lärande 
s. 14–17

KRUT – jämställda offentliga platser inomhus |  
Förskolegårdars friyta | Blå Barnevennlig By | Vi 
skapar staden! | Inkluderande lärmiljöer | Urban 
pedagogik | Ljuslab för barn 

Klimatneutralitet  
s. 22–25

Sustainable Transformation and Environmental 
Design – Ett ”livscykelverk” | Klimatberäkning under  
byggskedet – A Working Lab | Klimatneutral om bygg
nation | Solar Energy in Urban Planning | Assessing 
Natural Ventilation Potential | Giftfri och klimatsmart 
förskola | Early Stage Energy Indicators

Naturbaserade  
lösningar s. 32–34

c/o City – grönytefaktor (GYF) för allmän platsmark |  
QGYF – open source verktyg för grönytefaktor i 
QGIS | Att anlägga urbana artrika ängsmarker |  
Grönatakhandboken | Stadsbruk | Thermal Comfort 
Analysis – Kiruna torg | Building Integrated Green 
Facade Optimization Tool | Integrerat analys och 
designverktyg för vattenavrinning

Ljus  
s. 44–47

Dagsljus i stadsplanering – vägledning | Daylight
ing and Lighting Under a Nordic Sky | Energy and 
Daylight Analyses of Nya Sjukhuset i Malmö | Sky
light Studies | Upplevt och uppmätt | Linking Day 
light and Artificial Lighting in the Design Process 
| Simulating Light Redirecting Systems

EQUITABLE ARCHITECTURE: RESOURCE EFFICENCY:

INFORMED DESIGN:
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● Whites FoUverksamhet ska göra avtryck i våra 
projekt och leda till fruktbara samarbeten. Av alla 
beviljade WRLprojekt under programperioden var 
cirka hälften knutna till pågående uppdrag, ett av 
tio utgjorde samfinansiering till externa FoUprojekt, 
ett av tio byggde på externa samarbeten men utan 
extern finansiering och en tredjedel var rena interna 
satsningar, till exempel koncept och metodutveck
ling som ska leda till nya typer av uppdrag.

Det kan ofta vara svårt att se vad en idé eller 
satsning ska leda till på lång sikt och vad värdet 
egentligen är av alla relativt små initiativ som WRL 
stöttar. På detta uppslag visar vi två illustrativa 
exempel på satsningar, som från början var mycket 

små men som sedan vuxit och lett till oanade möj
ligheter och nya marknadsområden för White. 
Det ena är Flickrum, som handlar om normkreativ 
stadsplanering och det andra är c/o City, som 
handlar om ekosystemtjänster. När de båda trå
darna tvinnades samman med vår gedigna erfa
renhet inom landskapsarkitektur uppstod en helt 
avgörande kombination av kompetens.

FLICKRUM OCH C/O CITY –  
NYFIKENHETEN GAV UTDELNING
Projektet Flickrum – ett initiativ som på ett kreativt 
sätt utmanade normer i stadsplanering – är ett 
av Whites allra mest uppmärksammade projekt. 

Det har inte bara påverkat White utan fick även 
branschen att börja skifta perspektiv. Projektet 
har fått stort genomslag i både press och sociala 
medier och fått ta emot priser och utmärkelser 
både i Sverige och internationellt. Att detta skulle 
hända var inte självklart, utan ett resultat av goda 
omständigheter. WRL fick 2014 in en ansökan 
om att delta i den interaktiva teaterpjäsen Du 
vet havsdjupen som arrangerades i Kärrtorp av 
teater gruppen Unga Tur. Idén passade inte helt 
in i det som WRL vanligen beviljar medel till, men 
där fanns något intressant och lovande. Så pro
jektet fick ett litet antal timmar för att utforska vad 
initiativet eventuellt skulle kunna leda till. Idag när 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

WRL beviljar ett antal 
timmar för deltagande i 
teaterpjäsen Du vet 
havsdjupen som väcker 
politikernas intresse

Projektet Flickrum i det 
offentliga startas, som 
sätter fokus på unga tjejers 
(brist på) plats i det 
offentliga stadsrummet

UDI steg 1 UDI steg 2 UDI steg 3c/o City-
projektet

c/o City-
föreningen

WRL 2013:11
Utveckling av 
SKB-verktyg

I NTE R NT

EXTE R NT

Ekosystemtjänster i 
stadsplanering - en 
vägledning

WRL 2017:27
Ny metod för 
kartläggning av 
mötesplatser

Årets arkitekt(h)en
Arkitekturgalan

WRL 2017:30
Modell för norm-
kreativ stadsanalys

WRL 2018:19
Inkluderande
skate-
anläggningar

WRL 2012:21
Planeringsmetodik
med unga i fokus

Stadsbyggnad

Lärandemiljöer

Social hållbarhet

Landskapsarkitektur

Digital design & BIM

Utmaningsdriven 
innovation (UDI)

Flickrum i det
offentliga

VINNOVA
Normkreativ
stadsplanering

WRL 2015:OMV

Du vet havsdjupen

Boverket: Ekosystem-
tjänster i den byggda 
miljön – vägledning och 
metod

Uppdrag Parkplan 
Södermalm

Uppdrag Sätuna Torg

Stadsbyggnads-
dagarna

Uppdrag
markanvisning

Q-GYF-plugin Kurser

Uppdrag Centralstaden 
ekosystemtjänstanalys

Uppdrag Hasselnöten 
Flickrum

Medskapare Queen of 
Pop-festivalen

Grönytefaktor för
allmän platsmark

CityLabAgenda 2030

Ett landskapsuppdrag 
utökas till att inkludera 
jämställdhetsperspektiv 
och ekosystemtjänstanalys Vinnova ger stöd för att 

fortsätta den normkreativa 
utforskningen

WRL-projekt för fortsatt 
utveckling av normkreativ 
stadsanalys

Uppdrag Mölnlycke
ekosystemtjänstanalys

Vår FoU ger 
avtryck i projekten

Hur stor andel av WRL projekt 
är uppdragsnära?

Projekt
46%

Internt
33%

Samarbete
10%
Samfinansiering

11%

Ekosystemtjänster och 
normkreativitet i stadsbyggnad
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vi blickar bakåt kan vi se att det inte bara ledde till 
stor uppmärksamhet, utan att det även har blivit 
en avgörande referens i många anbud och att det 
gett uppdrag som vi annars inte hade fått – både 
fler och mer intressanta. Tillsammans med andra 
initiativ har Flickrum även lett till nya FoUprojekt 
med extern finansiering. Läs mer under Norm
kreativa integreringsprocesser.

c/o City tog sin början 2010 i det Vinnova
finansierade projektet Urbana ekosystemtjänster 
som kom att samla en stor grupp aktörer från 
kommuner, arkitektkontor, teknikkonsulter, bygg
herrar, fastighetsutvecklare och universitet kring 
dessa relevanta frågor. För att ta tillvara all kun

skap som utvecklades i projektet tog parterna året 
efter initiativ till en branschförening med samma 
namn. På detta sätt sprids nu spetskunskap om 
hur ekosystemtjänster kan integreras i stadsbygg
nad och arkitektur. Resultaten har använts för att 
utforma Citylab, det svenska certifieringssystemet 
för stadsdelar, och Boverkets vägledning för eko
systemtjänster i stadsplanering. Whites engage
mang har också lett till att Boverket anlitade oss 
för att bidra till ett kommunikativt material för hur 
ekosystemtjänster kopplar till Agenda 2030. Det 
senaste resultatet, QGYF – open source verktyg 
för grönytefaktor i QGIS, kan du läsa mer om under 
Naturbaserade lösningar.

Tillsammans har Flickrum och c/o City pla
cerat White i framkant i branschen både inom 
jämställd, normkreativ planering och integrering 
av ekosystemtjänster i arkitektur och stads
byggnad. Detta ledde i sin tur till att vi 2018 fick 
uppdraget Parkplan Södermalm som huvudsak
ligen är ett landskapsarkitektuppdrag, men där 
beställaren ville att det skulle integreras med 
ett jämställdhetsperspektiv och en ekosystem
tjänstanalys. I och med de satsningar White 
påbörjat långt tidigare, så blev vi det självklara 
valet. Detta är ett av många exempel på hur 
trådar vävs samman från olika håll och ger mer
värde till verksamheten.  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

WRL beviljar ett antal 
timmar för deltagande i 
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havsdjupen som väcker 
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sätter fokus på unga tjejers 
(brist på) plats i det 
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ekosystemtjänstanalys



6 FoU Magasin

White har av praxis alltid flera anställda som delar sin tid på kontoret med engagemang inom akademin. 
Vi stöttar också, där vi kan, medarbetare som vill forskarutbilda sig och under åren 2017–2019 
har tre kollegor tagit sin licitentiatexamen. Det är halvvägs till doktorsgrad, alltså väl värt att fira. 
Doktorandernas ämnesområden är spridda: från vårdens arkitektur och computational design till hur 
energi- och dagsljuskrav påverkar gestaltningsmöjligheter. White har dessutom deltagit i ett stort 
internationellt forskningsprogram som kopplat digital designmetodik och fabrikation, Innochain, där 
doktorander utifrån under perioder medverkat i och befruktat våra uppdrag.

Vad har du forskat om?
Jag har utforskat min egen vardag på White, för 
att undersöka hur computational design påverkar 
arkitekturpraktiken vad gäller teori, metod och 
organisation. Jag argumenterar för att datorn kan 
användas för att förstärka och berika arkitektens 
sätt att tänka. Digitaliseringen behöver alltså inte 
handla om att ersätta den professionella kompe
tensen. Från min roll som designmetodikutvecklare 
och specialist på Dsearch, har jag också fått insyn 
och deltagit i de organisatoriska förändringar som 
ett nytt arbetssätt innebär. Denna erfarenhet, kom
binerad med insikter från ett antal relaterade fält så 
som designmetodik, kognitionsvetenskap och filo
sofi, har jag sammanställt i en modell för hur kun
skap ska kunna hanteras i en lärande organisation.

Vad har det betytt att kunna dela din tid som 
forskare med att vara verksam inom White?
Jag har hela tiden sett min forskning och min 
forskar utbildning som ett sätt att utveckla arkitek
turen och arkitekten. Därför var det viktigt för mig 
att inte tappa kontakten med det dagliga arbetet 
som arkitekt. I en inledande fas delade jag min tid 
mellan akademi och bostadsprojekt vilket var svårt; 
både praktiskt, med tidsplanering, prioriteringar, 
etc – och mentalt, med omställningen av hur man 

tänker, vad man ifrågasätter, etc. På White fick jag 
möjligheten att jobba med forskning och utveckling, 
vilket bland annat gav mig en överblick på fler olika 
typer av arkitekturuppgifter. Dessutom kunde jag 
använda computational designmetodiken i prak
tiken, vilket förstås gav ovärderlig erfarenhet och 
empiri till forskningen.

Vad har White för nytta av din forskning? 
Jag tycker det är viktigt att peka på att doktorand
studier består både av en forskarutbildning och ett 
forskningsprojekt. White har nytta av båda delar. 
Utbildningen har gett mig möjlighet till reflektion och 
teoretisk förankring av mitt yrke som arkitekt och 
utvecklare. Jag har också skaffat mig nya färdigheter 

– exempelvis kring hur kunskap skapas och hanteras 
– som är viktiga komplement till min hantverksdrivna 
arkitektutbildning. Dessa aspekter omsätter jag som 
individ i mitt dagliga arbete på White. Forskningen 
har sedan gett White som företag möjligheten till 
reflektion kring ett ämne och ett sätt att tänka och 
arbeta som är nytt och under utveckling. Doktorand
arbetet är ju omsatt i ett antal texter som presente
rats i olika internationella sammanhang och har på 
så sätt satt White på kartan – men den stora vinsten 
tror jag är de interna presentationer och samtal som 
forskningsarbetet gett upphov till.

Frans Magnusson om hur computational  
design påverkar en arkitekturpraktik

Vad har du forskat om? 
Licentiatuppsatsen utforskar hur svenska vård
byggnader framtidssäkras eller inte framtidssäkras 
genom att identifiera strategiarbeten under plane
rings och projekteringsskedena. Den tar upp vilka 
typer av byggnadsutformning som använts och hur 
dessa diskuterats i projekt och så diskuteras hur 
projektdeltagare i vårdbyggnadsprojekt uppfattar 
begreppen flexibilitet och framtidssäkring.

Vad har det betytt att kunna dela  
din tid som forskare med att vara  
verksam inom White?
Att ha ena foten i akademin och andra foten i prak

Saga Karlsson om framtidssäkring  
i vårdbyggnadsprojekt

tiken har varit ett sätt för mig att kunna förstå resul
tat utifrån olika perspektiv. Att studera den praktik 
man själv befinner sig i ser jag som ett privilegium; 
jag har kunnat bygga upp en förståelse för kom
plexiteten av de val vi arkitekter ständigt behöver 
göra. Att dessutom kunna varva forskningsstudier 
med Whiteprojekt (bland annat Nobels fredspris
vinnare doktor Denis Mukweges sjukhusprojekt i 
Kongo: mor och barnenheten Panzi) har gjort att 
jag heller inte riktigt hunnit tröttna på mina forsk
ningsstudier. Det har dock bidragit till att licentiat
uppsatsen tagit fyra år istället två, eftersom jag 
gjort studierna på halvtid. En utdragen skrivpro
cess får konsekvenser både för tänkandet och för 

White i akademin

metodval – ibland har det gjort arbetet svårare, 
men ofta har det faktiskt varit en fördel.

Vad har White för nytta av din forskning? 
Den här typen av forskning är inte till för att direkt 
översättas till praktiken, mycket av uppsatsen hand
lar om att identifiera en nutida situation och lägga 
grunden för en gemensam tolkning av använda 
begrepp. Tydligast är att en licentiatuppsats ger 
ringar på vattnet. Jag har skapat ett stort nätverk 
och har under åren blivit inbjuden som talare på 
konferenser, temadagar och seminarier. Jag har 
också möjlighet att lyfta frågor kring ämnet och dela 
med mig av förståelsen av det på kontoret.

Saga Karlsson (2019), Framtidssäkring i vårdbyggnadsprojekt
https://research.chalmers.se/publication/511703/file/511703_Fulltext.pdf

Frans Magnusson (2017), Realtime & Development. Modes of Knowing Design Computation in Architectural Practice
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/253409/253409.pdf

http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/253409/253409.pdf
http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/253409/253409.pdf
https://research.chalmers.se/publication/511703/file/511703_Fulltext.pdf
https://research.chalmers.se/publication/511703/file/511703_Fulltext.pdf
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Det europeiska forskningsprogrammet Innochain 
var ett så kallat Innovative Training Network, där 
unga forskare tränades att bedriva forskning inom 
både akademi och näringsliv. Temat för Innochain 
var den digitala kedjan inom arkitektur, från koncept 
till produktion och genom Dsearch hade White 
rollen som industripartner. 15 doktorander på sex 
olika universitet verkade inom projektet, inom de tre 
kategorierna Communicating Design, Simulation 
for Design och Materialising Design. Gemensamt 
för alla doktorandprojekt var att de på olika sätt var 
designdrivna. Det innebar att forskningsfrågorna 
studerades genom utveckling av designmetodik 
som direkt kunde appliceras, bland annat genom att 
skapa prototyper. Tolv industripartners deltog och 
doktoranderna hade perioder där de verkade hos 
någon eller några av industripartnerna. Till White 
knöts två doktorander, med fokus på egenskaperna 
hos limträ i designprocessen, respektive additiv 
tillverkning av betong. Målsättningen med Whites 
medverkan var att knyta doktorandernas arbete till 
både intern metodutveckling och direkt verkan i 
pågående uppdrag. Detta var särskilt framgångsrikt 
i doktoranden Tom Svilans fall, där hans forskning 
inom limträ kunde vidareutvecklas direkt i uppdraget 
för Magelungens parkbro. Genom Tom kunde White 
även knyta en stark kontakt med hans andra indu
stripartner, den schweiziska träproducenten Blumer 
Lehmann, kända bland annat för produktionen av 
flera av Shigeru Bans avancerade limträprojekt. 
Läs mer om projektet under Gestaltningsstöd och 
återbesök. 

TOM SVILANS:
How has the interaction with industry, and 
in particular White, been of most value for 
your research within Innochain?
The industry partnerships – particularly the colla
boration with White – have helped to ground the 
research in realities and challenges that are being 

Vad har du forskat om? 
Licentiatavhandlingen undersökte hur arkitektur
förutsättningarna i Sverige påverkas av Boverkets 
byggregler (BBR). Boverkets krav är avsedda att 
ange funktion snarare än att föreskriva lösningar, 
och därmed uppmuntra till innovation och frihet i 
valet av utformning, material och metoder. Avhand
lingens syfte var att undersöka om byggreglerna är 
formulerade så att den tänkta friheten även omfat
tar arkitektoniska aspekter som byggnadsvolym, 
form, program (planlösningar) och fasader, samt 
hur och av vilka professioner som funktionskraven 
utvärderas under designprocessen.

De funktionskrav jag studerade har en bas i 
byggnadsfysiska förklaringsmodeller. Mina analy
ser visade att kraven på energi respektive dagsljus 
idag är skrivna så att dessa står emot varandra 
när man ska utforma byggnaden för gott dagsljus 
respektive låg energianvändning, vilket försvårar 
möjligheten att tillgodose kraven. Det blir ännu tyd
ligare om eller när energikravet skärps ytterligare. 
Jag föreslog en modifiering av energikravet för att 
minska dessa motsättningar och argumenterade 
för att Boverket ska analysera samtliga föreskrifter 
utifrån de formkonsekvenser dessa skapar.

Marja Lundgren om hur lagstiftning  
påverkar gestaltningsmöjligheter

Vad har det betytt att kunna dela  
din tid som forskare med att vara  
verksam inom White?
Möjligheten att se på frågan om byggregler från 
tre håll – hur de formuleras, hur de utvärderas och 
vilken kunskap om arkitektur som kan utvecklas 
i relation till dessa – tror jag endast kunnat ske 
genom att jag befunnit mig samtidigt i praktiken 
och i akademin. Möjligheten att läsa annan forsk
ning har gett relevant kunskap till min roll som 
hållbarhetsstrateg på White. Särskilt i dagsljus
frågan har arbete och forskning berikat vartannat, 
bland annat för en utställningsdel i Bo. Nu. Då: 
Bostadsfrågor och svar under 99 år på ArkDes 
och den dagsljusvägledning som togs fram med 
kollegor på White. Forskningen gav mig även en 
god bild av regelverk i många olika länder och 
vad vi kan lära av exempel ur arkitekturhistorien. 
Forskningens frågeställningar kopplar både till 
sådant jag tycker är intressant och sådant som är 
irriterande inom arkitekturpraktiken.

Vad har White för nytta av din forskning? 
Avhandlingen innehåller analyser av byggregel
verkets inverkan på arkitekturpraktiker. Utifrån de 

Tom Svilans och Jonas Runberger om Innochain,  
digital designmetodik och fabrikation

faced by architects today. These partnerships have 
both informed the research aims and methods, 
while also providing a means to evaluate and test 
the research outputs within a practice context. 
Aligning the research aims with the challenges 
faced by industry increases the relevance of the 
research and testing the research outputs on 
active design projects has identified advantages 
or shortcomings throughout the research develop
ment. Such a collaboration gives the research the 
rare opportunity to test methods and developme
nts in realworld conditions, with other designers 
and within a larger team of practitioners.

A particular challenge has been the difference 
between the partnerships: how can we effectively 
move from an industrial timber manufacturing 
setting to a multidisciplinary architectural prac
tice? Integrating knowledge across such different 
domains and finding ways of synthesizing aspects 
from them has been a big, but exciting, challenge 
throughout the research.

Has the industry/academia relations within 
Innochain influenced how you see your 
future practice after the PhD?
The interaction between industry and academia 
has been invaluable for my development both as an 
architect and as a researcher. Having had the pri
vilege of working between two distinctly different 
types of environments – largescale timber fabri
cation and architectural design – I am encouraged 
to seek more transdisciplinary forms of practice 
which can operate across traditional boundaries 
of design and making.   

JONAS RUNBERGER:
Vad var den främsta fördelen i Whites 
samverkan med projektet Innochain?
Här behöver man se flera perspektiv. Över
gripande har samverkan gett en kontakt med ett 

brett nätverk av innovativa företag och universi
tet inom Europa, med många olika fokusområden. 
Det har gjort det möjligt att diskutera den digitala 
utvecklingen på både systemnivå och i direkt 
relation till uppdrag, oberoende av exempelvis 
upphandlingsprocesser. Det har även utvecklat 
alternativa modeller för hur externa forskare kan 
delta i utveckling och uppdrag inom White. Exem
plet Magelungens parkbro visar även hur den 
mer långsamma forskningsprocessen periodvis 
kan följa uppdragens tempo, där metodik snabbt 
anpassas till projektets förutsättningar, och där
med kan ge direkta resultat momentant. 
 
Vilka utmaningar finns i denna form av 
samverkan mellan akademi och näringsliv?
En stor utmaning är just matchningen mellan 
forskningsprojektet och de uppdrag som asso
cieras till detta. Här krävs en ömsesidig lyhörd
het, en flexibilitet och ett upprepat prövande. 
Magelungens parkbro var ett av flera projekt 
som kopplades till Tom Svilans doktorandprojekt 
och det som visade sig kunna ge Toms forskning 
starkast effekt. En annan utmaning är att sprida 
erfarenheterna av denna samverkan i Whites 
organisation. Innochain hade årliga konferenser 
där framförallt jag deltog som representant för 
White. Den rapportering jag gjorde till White 
genom interna kanaler kunde inte spegla de 
erfarenheter jag fick personligen. En medveten 
strategi var här att inkludera Tom Svilans i flera 
sammanhang och betrakta honom delvis som 
en vanlig medarbetare, exempelvis genom del
tagande i nätverksträffar och de direkta insat
serna i uppdraget. Detta är en balansgång, då 
doktoranden samtidigt är en oberoende forskare, 
och det bygger på ömsesidiga förtroenden och 
en kontinuerlig kontakt med doktorandens akade
miska handledare som har det yttersta ansvaret 
för doktorandens utbildning. 

krav som formuleras av Boverket idag, menar jag 
att arkitekter behöver engagera sig i hur byggregler 
formuleras så att formaspekter inte styrs oavsikt
ligt eller i konflikt med den överordnade plan och 
bygglagens intentioner om volym, form, färg och 
materialverkan.

Tillsammans med min White och KTH 
kollega Malin Alenius föreslår jag en väg fram till 
ny kunskap om byggnadsfysik genom fallstudier 
av det specifika – byggnaden, byggdelen och 
byggdetaljen. På arkitektkontor behövs design
kunskap om detta om vi ska kunna ta vara på 
den innovationsfrihet som funktionskraven är 
avsedda att ge.

Ett användbart begrepp som utvecklades 
under 1800talet när stålet kom in i en murverks
dominerad arkitektur är tektonik – om relationen 
mellan material, konstruktion och arkitektur
uttryck. Jag argumenterar för att praktiken och 
akademin ska förnya tektonikdiskussionen till 
att även handla om relationen mellan byggnads
fysik och arkitekturuttryck. För White är detta 
intressant särskilt i satsningen på klimatpositiv 
arkitektur.

Marja Lundgren (2019), Performance in the Swedish Building Code. An Inquiry into the Consequences for Architectural Design of the Formulation and Assessment of Performance Requirements
http://kth.divaportal.org/smash/get/diva2:1349286/FULLTEXT02.pdf

http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1349286/FULLTEXT02.pdf
http://kth.diva-portal.org/smash/get/diva2:1349286/FULLTEXT02.pdf
https://innochain.net/
https://innochain.net/
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En viktig del av Whites ambition att 
förankra vår forskning & utveckling 
i den dagliga verksamheten är 
WRL-projekten. Dessa genomförs 
av medarbetare på våra olika kontor 
– ofta som en integrerad del av ett 
uppdrag. Anslag kan sökas med 
kort framförhållning för att kunna 
anpassas till uppdragens tempo och 
på så sätt ge avtryck i vårt arbete 
och dess byggda resultat. Här följer 
en sammanställning av utförda 
WRL-projekt under de rubriker som 
formulerades i FoU-programmet: 
equitable architecture, resource 
efficiency & informed design.

WRL 
Projekt



EQUITABLE ARCHITECTURE

”Creating environments in an equitable way 
means to take individual characteristics and 

needs into account to bring fairness into 
practice. We see the need to develop new 
processes, methods and designs to secure 
public space as a common good, and we 

inquire how architecture can support equal 
opportunities.”

”Att bygga jämställda miljöer innebär att se till 
specifika förutsättningar och behov så att det blir 

rättvist i praktiken. Vi ser behovet att utveckla 
nya processer, metoder och gestaltade miljöer 

för att säkerställa att det offentliga rummet 
tillhör alla, och vi undersöker hur arkitektur kan 

stödja lika möjligheter.”

➲



10 FoU Magasin

Normkreativa 
integrerings
processer
Jämställd, jämlik, inkluderande, feministisk, norm kritisk, 
norm kreativ. Vad betyder alla dessa begrepp egentligen för 
arkitektur, design och samhälls planering? Under åren har 
White bedrivit flera utvecklings projekt med något av dessa 
perspektiv och med deras hjälp ökat förståelsen både 
inom företaget och samhälls byggnads branschen. Det mest 
kända projektet är Flickrum i det offentliga som startade 
2014 och som bland annat lade grunden för VINNOVA-
projektet Normkreativ stadsplanering. Men idéerna har 
också vidare utvecklats i projekt som behandlar jäm ställda 
miljöer inom hus, norm kritisk visualisering, utmanande av 
boende normen och inte minst i Sofielund i Malmö, där 
WRL-projektet Att mappa staden bidrog till att lyfta stigmat 
kring en stadsdel som står inför en stor omdaning. Ett av 
de senaste projekten behandlar riktlinjer för gestaltning 
av inkluderande skate anläggningar för icke-normativa 
skateboardåkare.   

EQUITABLE 

ARCHITECTURE

Inkluderande  
skateanläggningar
Fredrik Angner & Rebecca Rubin 

● Hur kan skateanläggningar bli mer inkluderande 
genom fysisk gestaltning? Hösten 2019 släpptes 
forskningsrapporten Inkluderande skateanlägg-
ningar där White och Sveriges skateboardförbund 
har genomfört en studie tillsammans med ickenor
mativa skateboardåkare och tagit fram förslag på 
hur anläggningarna kan utformas för att fler ska 
känna sig välkomna i framtidens skateparker.

Killar och män utgör idag 78 procent av 
medlemmarna i Sveriges skateboardföreningar. 
Intresset för sporten förväntas öka då skate board 
blir en OSgren år 2020. Många sociala och 
mediala initiativ har tagits för att göra skate till en 
mer jämställd och jämlik aktivitet, men det saknas 
projekt som undersöker hur skateanläggningarna 
i sig kan bli mer inkluderande genom den fysiska 
gestaltningen. 

”Vi är ett förbund som vill se en jämställd, 
jämlik och inkluderande skatekultur 
och genom att undersöka hur design av 
skateboardmiljöer kan påverka detta får 
vi ytterligare ett verktyg som kan ta oss 
närmare vår vision.”

Niklas Boström, föreningsutvecklare på  
Sveriges skateboardförbund

Studien visar att dagens skateanläggningar har 
byggts utifrån normer som bidrar till att exkludera 
underrepresenterade grupper. Lösningen för att 
fler ska våga ta plats och känna sig bekväma i 
skateparkerna är en mer multifunktionell utform
ning med större rumslig variation, fler snälla åkytor, 
tillgänglighet, trygghet och karaktärsstark design.

”De flesta skateparkerna är idag enfunktions
anläggningar, gjorda i betong med tydlig 
kant och hög svårighetsgrad. Jag är över
tygad om att en kreativ och normmedveten 
utformning av skateanläggningar kan bidra 
till att skate blir en mer jämställd aktivitet 
som fler vågar pröva på.”

Fredrik Angner, ansvarig landskapsarkitekt på White

https://intranet.white.se/project/inkluderande-skateanlaggningar/
https://intranet.white.se/project/inkluderande-skateanlaggningar/
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Normkreativ 
stadsplanering –  
flickrum i det offentliga

Rebecca Rubin, Anna Ågren, Teresa 
Lindholm & Angelica Åkerman

● Hur kan arkitektur bidra till inkluderande mil
jöer? Det finns både uttalade och outtalade 
normer kring vem som får ta plats i det offentliga 
rummet. Snedfördelningen har uppmärksammats 
under en lång tid men fortfarande saknas idéerna, 
planerna och framför allt de byggda exempel på 
jämställda och inkluderande miljöer för alla. Flick
rum i det offentliga utforskade staden utifrån ton
åriga flickors perspektiv och villkor och kunde tack 
vare de nya insikterna bidra med kreativa förslag 
och lösningar.

Utgångspunkten var ett konstprojekt; en teater
föreställning där publiken följer två tonåriga flickor 
som begränsas av stadsmiljön. Teatern som form 
för dialog gav unika förutsättningar att förmedla 
flickors upplevelse av det offentliga rummet till 
lokala politiker, stadsplanerare och andra aktörer 
som påverkar utformningen av stadsmiljöer. Nästa 
steg blev att ta dialogen vidare. Under en workshop 
som White höll i fick ungdomarna programmera 
om stadsrummet genom att skapa modeller i 
skala 1:50. Den offentliga plats som gjordes om 
var känd för dem, men en plats där de sällan vis
tades. Nu skulle det istället bli en plats för flickor, 
skapad av flickor. Resultatet visade att de ville ha 
stark färgsättning, karaktäristiska former, gemen
samma sittplatser vända mot varandra, väderskydd, 
möjligheter att se utan att nödvändigtvis synas, en 
känsla av intimitet och framför allt att kunna lämna 
avtryck på sin egen stad.

Att mappa staden –  
Sofielund stadsdelsatlas
Morten Frisch, Victoria Percovich Gutierrez, 
Josef Sjöberg & Karl Landin

● Städer förtätas i allt högre utsträckning och det 
nya, oavsett om det är bostäder eller infrastruktur, 
måste förhålla sig till det redan existerande. För 
många verksamheter förändras de fysiska förutsätt
ningarna drastiskt – exempelvis brukar den stads
nära produktionen och de sociala verksamheterna 
få flytta på sig. Den som äger berättelsen har ofta 
makten att definiera hur stadsdelen ska utvecklas 
och bestämma vad som är värdefullt och vad som 
saknar värde i den framtida staden. Genom att 
också lyssna på de människor och verksamheter 
som verkar på platsen får vi en planeringsprocess 
som bottnar i en djupare förståelse för invånarnas 
verkliga förutsättningar. Stadsdelsatlas Sofielund 
presenterar ett kunskapsunderlag som tack vare 
en mer inkluderande stadsutvecklingsprocess gör 
det möjligt att se den verkligt blandade staden som 
så många efterfrågar. 

Genom att inventera varenda portgång och 
adress kartlades det lokala näringslivet och de 
sociala nätverk som finns i stadsdelen Sofielund 
i Malmö. Bilden som framträdde skilde sig starkt 
från den officiella. Här fanns hela 1200 verksam
heter och samtliga fält inom Svenskt näringslivs
index (SNI) var representerade. Studien visade 
alltså på en enormt rik mångfald, men också vad 
den betyder för lokalsamhället, staden och regio
nen. Projektet visar tydligt på hur nödvändigt det 
är att ha metoder som inkluderar fler perspektiv 
inom stadsplanering och stadsutveckling än 
vad som sker inom traditionell stadsplanering 
idag. Detta är avgörande frågor för ekonomisk 
hållbarhet. 

”Staden är mycket mer än det vi ser i vår 
vardag. Hur tar vi vara på existerande 
värden när den ritas om? Kartläggningen 
Stadsdelsatlas Sofielund visar hur 
processer inom stadsutveckling kan bli 
mer inkluderande och socialt hållbara.” 

Victoria Percovich Gutierrez 

Socialt blandat boende
Johanna Rand & Nazdar Ghalali

● Vad är social housing? Hur finansierar olika 
länder social housing? Hur kan fler människor få 
möjlighet att bo där de önskar? Genom att sätta 
ramarna för utvecklingen av våra städer påverkar 
bostadspolitiken samhällsutvecklingen i olika rikt
ningar. Det här är en omvärldsbevakning av hur 
olika former av social bostadspolitik har påverkat 
de sociala aspekterna av bostadsbyggandet. Inled
ningsvis ges en introduktion till begreppen socialt 
blandat boende och social housing. Därefter pre
senteras en sammanfattande historik av Sveriges 
bostadspolitik från industrialiseringen till nutid, 
kopplat till frågan om bostadsförsörjning. Studien 
lyfter sedan blicken utåt och ger en översiktlig bild 
av hur andra europeiska länder arbetar med social 
housing. Rapporten ger oss möjlighet att dra lär
domar från andra länder och några utvalda projekt 
beskrivs, där nya idéer testas för att ge fler tillgång 
till boende. 

https://intranet.white.se/project/normkreativ-stadsplanering/
https://intranet.white.se/project/normkreativ-stadsplanering/
https://intranet.white.se/project/normkreativ-stadsplanering/
https://intranet.white.se/project/att-mappa-staden-digitalisering/
https://intranet.white.se/project/att-mappa-staden-digitalisering/
https://intranet.white.se/project/socialt-blandat-boende/
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NormViz – normkritisk visualisering i stadsutvecklingen
Lisa Wistrand, Samuel Michaëlsson & Björn Bondesson

● Att visualisera projekt genom bilder, presentatio
ner, digitala och fysiska modeller är idag en självklar 
del av våra arbetsprocesser inom arkitektur och 
stadsutveckling. Beställare och andra som berörs av 
vårt arbete vill kunna föreställa sig resultatet i förväg. 
Problemet är att dagens vanliga sätt att visualisera 
många gånger förstärker vissa samhällsnormer och 
då kan bidra till exkludering snarare än inkludering. 
Vår erfarenhet är att de normer som finns inom arki
tekturvisualisering idag sällan utmanas eller reflekt
eras över. Bilderna vill gärna visa en härlig vision och 
kan ibland uppfattas som utopiska. Ofta är det bal

longer, blå himmel, glada barn samt en majoritet av vit 
medelklass som dominerar bilderna. Detta genom
syras inte av den mångfald som så ofta eftersträvas 
i text och ambition.

I Normviz undersökte White hur man med 
visualisering som verktyg bättre kan förstå hur 
byggda miljöer ser ut och upplevs utifrån olika 
perspektiv och med detta som utgångspunkt göra 
dem mer tillgängliga och inkluderande. Målet är att 
utvecklingsprocessen ska utgå från ett holistiskt 
perspektiv, där planeringen ser till hela bilden av 

invånarens funktionella, emotionella, kulturella och 
sociala behov – och därmed också blottlägger nor
mer och värderingar. Med Järntorget i Göteborg 
som utgångspunkt tog projektgruppen först fram 
en rad snabba skisser på hur vi vanligtvis brukar 
visualisera platsen, utifrån olika tidpunkter på året 
samt olika typer av aktiviteter. Sedan gjordes en 
rad bilder på hur Järntorget istället kan uppfattas 
utifrån andra mer sällan representerade perspek
tiv, till exempel utifrån en blind persons upplevelse, 
hur barn uppfattar platsen i jämförelse med sina 
föräldrar och ur ett historiskt perspektiv.

https://intranet.white.se/project/normkritisk-visualisering-i-stadsutveckling/
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Tid som verktyg  
och hinder
Anna Krook & Martina Kozlovic Sjöland

● På White pågår sedan en tid tillbaka diskus
sioner om Tid. Till exempel har uppdraget för 
Domkyrkan i Lund ett uttalat evighetsperspektiv 
och en nyligen avslutad parkgestaltningstävling 
i Malmö presenterade vinnande förslaget med 
titeln ”Framtidens park är aldrig färdig”. Vi funderar 
över Tid i förhållande till förvaltnings och använd
ningsperspektivet där allt för hårt programmerade 
platser snabbt blir utdaterade; den upphackade 
arbetsorganisationen i stadsutvecklingen riskerar 
att bärande idéer tappas bort på vägen från arkitekt 
via beställare, genomförare och förvaltare till de 
egentliga användarna, osv. Detta projekt syftade 
till att för ett ögonblick stanna upp i den rusande 
Tiden och reflektera över hur våra miljöer förändras 
över Tid, vilka skiftande behov de ska möta, och 
vad vi betraktar som resultatet av vårt arbete. Det 
har givit oss viktiga insikter och argument i förhål
lande till beställare och användare där vi tydligare 
kan motivera allt från gestaltningsval till samver
kansformer. Rapporten blev ett försök att definiera 
några sätt på vilka medarbetare på White i Malmö 
förhåller sig till Tid. Genom samtal på kontoret 
har mängder av perspektiv kunnat samlas och en 
mångfacetterad bild börjat ta form.

Modell för normkreativ 
stadsanalys
Viktoria Walldin

● Projektet har skapat och paketerat en metod för 
normkreativ social hållbarhetsanalys för att guida 
och förenkla planeringen som syftar till inklude
rande stadsrum. Arbetet har skett i samband med 
ett utvecklingsprojekt för Kvarnholmen i Stockholm. 
Ett resultat är ett analysverktyg som utvärderar 
olika aspekter av ett område såsom identitet, var
dagsliv, samspel, sammanhållen stad, normkreativ 
stadsplanering och process.

EQUITABLE 

ARCHITECTURE

Södertörnsmodellen
LiseLott Larsson Kolessar, Johan Dahlberg, 
Teresa Lindholm & Lisa Wistrand

”Ju fler som kan förstå att när vi nu ändå 
bygger samhället – bygg hållbart! Det är 
inte reversibla processer. Det är mycket 
svårt att göra om och göra rätt. Man får inte 
så många chanser i stadsbyggnad!”

Lise-Lott Larsson Kolessar

● Södertörnsmodellen var ett Vinnovaprojekt för 
att utveckla en modell för stadsutveckling som 
är kunskapsdriven, medskapande och värde
skapande, och som bygger på ekonomiska, eko
logiska och sociala faktorer. I projektet utveck
lades både metoder och verktyg för att samla in 
och analysera kunskap, men även kanaler för att 
sprida kunskapen vidare. Bra kunskapsunderlag 
och analyser bäddar för investeringar som är både 
resurs och kostnadseffektiva. Medskapande 
stadsutveckling handlar om att vara i dialog med 
de som bor i ett område för att låta dem vara med 
och skapa inkluderande och jämlika livs miljöer. 
Värdeskapande stadsutveckling handlar om privat 
offentlig samverkan med fokus på tidiga skeden. 
Södertörnsmodellen innebär att utveckla en dia
log mellan kommun, markägare, exploatörer, bygg 
och bostadsbolag. Dialoger som startar i tidiga 
skeden ger chansen att gemensamt upptäcka 
både hotande brister och nya möjligheter. På så 
sätt går det att göra ändringar i planen som kan 
skapa stora samhällsvinster. 

Ett viktigt resultat av projektet är Södertörns
analysen. Det är ett öppet webbaserat verktyg för 
att jämföra små geografiska områden som bygger 
på datavisualiseringsplattformen Gapminder.

https://intranet.white.se/project/tid-som-verktyg-och-hinder/
https://intranet.white.se/project/tid-som-verktyg-och-hinder/
https://intranet.white.se/project/modell-for-normkreativ-stadsanalys/
https://intranet.white.se/project/modell-for-normkreativ-stadsanalys/
https://intranet.white.se/project/sodertornsmodellen-steg-1/
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Barn, unga 
och lärande
År 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige. Det medför 
bland annat att barns perspektiv ska beaktas i alla beslut 
som kan påverka dem och där ingår definitivt den del av 
samhället där White verkar. White har drivit projekt för att 
förstå vad det innebär för till exempel gestaltningen av ett 
bibliotek, hur stora förskolegårdar egentligen behöver vara 
och hur barn och unga kan inkluderas i olika design- och 
gestaltningsprocesser. Studier har gjorts av våra egna 
projekt och hur lärmiljöer kan vara mer inkluderande, men 
även vilka utmaningar som kan uppstå när skollokaler ska 
samnyttjas med andra publika funktioner. 

EQUITABLE 

ARCHITECTURE

MultiBo – framtidens 
studentbostäder

Kristoffer Roxbergh & Dan Engberg

● Runt 2000 studenter, i huvudsak boende i 
studentbostäder runt om i landet, har svarat på 
frågor om hur de ser på sitt boende idag och hur 
de skulle vilja att det utformas i framtiden. Oavsett 
om studenterna vill bo enskilt eller kollektivt är det 
samma aspekter som värderas högst i bostaden 
och utifrån studenternas svar har White tagit fram 
tre konceptbostäder: uniBO, duoBO och multiBO 
för en, två respektive sex studenter. Tankegång
arna är desamma för samtliga koncept där bosta
dens funktioner kan placeras på en skala från privat 
till gemensamt och det finns en tydlig flexibilitet 
för att möjliggöra avgränsningar och avskildhet i 
bostaden. Alla koncept har en hög yteffektivitet i 
jämförelse med andra bostadsprojekt, men san
nolikt också högre byggkostnader. I ett projekt 
i Björkhagen i södra Stockholm har varianter av 
koncepten inkorporerats tillsammans med andra, 
mer traditionella studentbostäder. Målet är att 
bostäderna ska vara inflyttningsklara 2020.

https://intranet.white.se/project/framtidens-studentbostader-multibo/
https://intranet.white.se/project/framtidens-studentbostader-multibo/
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HALLÅ DÄR 

Karolina 
Nilsson

Verksamheten och platsen lämnades 
över till dem med orden ”Det är ert rum!” 

Vad var det som krävde mod? 
Så här i efterhand,  när vi lagt ner 
mycket mer arbete än vad det var 
tänkt, visar det sig ändå vilket värde vi 
skapat, inte minst ovärderlig synlighet 
och uppmärksamhet för White – för 
precis rätt saker! Det är ju i precis 
denna typ av projekt som vår kompe
tens får bästa möjliga utväxling! Så 
av ett ”dyrt” projekt har vi fått typ tio 
nya uppdrag i spåren av den positiva 
uppmärksamheten kring Krut. Och vi 
fortsätter att kanalisera kunskapen 
in i nya projekt. Man kan väl säga 
att naiviteten banar nya vägar, bland 
annat har vi fått frågan att rita skolor 
i Serbien. 

Präglades projektet av samsyn 
och konsensus eller fanns det 
intressekonflikter? 
Vi insåg ju att halva biblioteks staben 
vill behålla tystnadsnormen på biblio
teket, och den andra halvan har inga 
problem med den ljudliga verksam
heten. Då får man lägga fram försla
get – det går att få både och men då 
behöver vi ljudisolera. Efter diskussio
ner kom vi fram till att kostnaden på 
600 000 kr för detta fick läggas på 
bibliotekets budget. 

Varför har Krut blivit så viktigt 
för er som arkitekter? 
Det här projektet har lärt oss den verk
liga vikten av att jobba multidisciplinärt, 
och fått oss att närma oss frågan ”vad 
är arkitektkontorets roll i framtiden”? Vi 
hade aldrig fått de här resultaten om 
jag inte hade haft med Victoria (Per
covich Gutierrez, hållbarhetsexpert 
White Malmö). Genom att gå in med 
social hållbarhetskompetens som fick 
hela grunden på plats, blev det så 
otroligt tydligt att vi behöver varandra: 
att det sociala också kräver en gestalt
ningskompetens. Om det framkommer, 
som i Krut, att det behövs en plats där 
man kan gråta i det offentliga rummet 

– i vilket annat projekt skulle vi ha för
stått en sådan sak? – då är det MITT 
JOBB att svara mot de behoven, att 
få fram vilken sorts rum det är. Tryggt 
men med insyn. Sedan behövs också 
arkitektens förmåga att tänka ”drift” 

– få det att funka över tid, genom en 
mängd behov och krav.

I samband med 
Whitedagen 2019 
fick WRL en 
pratstund med 
inredningsarkitek
ten Karolina Nilsson, 
som fångades mitt under 
förberedelserna för rollen som 
konferencier under Whitedagen. 

– Vi gick in i Krut utan att ha en aning 
om hur det skulle bli. Med tiden har 
det blivit det projekt som gjort att alla 
lyft blicken från ritbordet och verkli
gen skapat förändring för många. Vi 
känner att vi är en del av något större, 
att vi verkligen har gjort något av bety
delse för lång tid framöver. 

Vad var det som var så speciellt 
med projektet? 
Att vi vågade ge oss in i processen att 
jobba prövande med ungdomarna: 
inkluderande och med ett uppriktigt 
intresse för vilken slags plats som 
ungdomarna behöver, en plats de 
inte hittar någon annanstans. 

Hur kan man beskriva  
”det större sammanhanget”  
som du nämner? 
Krut är mer än en plats, det är en 
plattform för hela Malmö att bedriva 
kreativ verksamhet på. Det märker 
man på det otroliga flödet på Kruts 
Instagram (krut_malmo). Det här är 
Malmös mest demokratiska plats! 
Förutom att platsen finns är det drif
ten som är det viktiga: den ständiga 
aktiviteten, det som skapar dialog 
och energi, får folk att komma dit och 
engagera sig. 

Hur märker ni av betydelsen av 
vad ni skapat i projektet? 
Ibland är det bara att ta av sig hjälte
kronan och ge den till någon annan. 
Det är verkligen ett stort team bakom 
detta. Projektet har fått mycket upp
märksamhet, med tre eller fyra artiklar 
i Sydsvenskan, vilket har väckt nyfi
kenhet på oss och våra inrednings
uppdrag. Största värdet i Krut är 
ungdomsrådet, med representanter 
från alla stads delar i Malmö. Allt är i 
rörelse hela tiden, så det är inte så 
bildfagert som projekt, men vi har lärt 
oss att se denna föränderlighet som 
en egen estetisk parameter i sig. Till 
invigningen kom cirka 300 ungdomar. 

KRUT – jämställda offentliga platser inomhus
Victoria Percovich Gutierrez & Karolina Nilsson

Malmö tog tidigt Krut i besittning – faktiskt redan 
innan avdelningen var färdigställd – och arrange
rade allt från seminarier till pysselkvällar. 

Tidigt i processen efterfrågade de unga funk
tioner som, traditionellt sett, inte brukar tillgodo
ses av bibliotek. De önskade sig bland annat rum 
där man kan stänga om sig, inte vara exponerad, 
och ha tillgång till vuxna att anförtro sig till. Ett 
träd, där ens sorger och bekymmer kunde hängas 
av innan man går in på Krut var ett annat poetiskt 
och känslomässigt önskemål från ungdomarna. 
Erfarenheterna från projektet samlades i metod
boken Att gestalta ett jämställt rum – metoder, 
vägval och lärdomar.

Projektet resulterade också i metodboken Att 
gestalta ett jämställt rum – metoder, vägval och 
lärdomar, som White tog fram tillsammans med 
den ideella organisationen Tjejer i förening och 
Malmö stadsbibliotek. Boken tar upp hur metoder 
för normkritiskt och jämställt arbete kan användas 
inom inredningsarkitektur. Metoderna går att appli
cera på olika former av offentliga rum inomhus, rum 
som ska gestaltas och fyllas med innehåll, exem
pelvis inom skola, vård och äldreboende.

”Hela kärnan i att applicera ett norm
kritiskt perspektiv på inredningsarkitektur 
ligger i just detta; att genom nya metoder 
skapa möjligheter att vaska fram behov vi 
aldrig kunnat nå fram till i en traditionell 
arbetsprocess”

”Flera av våra och bibliotekets före
ställningar om vad en ungdoms avdelning 
på ett bibliotek bör innehålla stämde inte 
med vad unga idag har för behov av en 
avdelning som riktar sig till dem”.

Karolina Nilsson, inredningsarkitekt

● Det råder en skev fördelning mellan könen när 
man tittar på hur barn använder sig av samhällets 
offentliga rum och platser. Även annat påverkar 
tillgängligheten och användningen av våra gemen
samma rum – det kan handla om socioekonomiska 
och geografiska faktorer, men också om vilka som 
upplever sig välkomna. I anslutning till uppdraget 
för Krut – Malmö stadsbiblioteks nya ungdoms
avdelning – utvecklades metoder för normkritiskt 
och jämställt arbete inom inredningsarkitektur. 

”Vad vi fyller våra offentliga rum med för 
innehåll, och vilka som får delta i den 
arbetsprocessen, är viktiga frågor att 
utforska och kunna besvara för att skapa 
offentliga platser som är inkluderande och 
jämställda.” 

”Gestaltning kan inte ensamt lösa sam
hällsproblem som rör ojämlikhet och 
integration. Men gestaltning och design 
spelar viktiga roller i arbetet med att 
skapa offentliga rum som fler känner sig 
välkomna att besöka och använda.” 

Victoria Percovich-Gutierrez, processledare  
och expert inom social hållbarhet

Gestaltningen av Krut har arbetats fram gemen
samt med ungdomsorganisationen Tjejer i fören
ing. Avdelningens design och innehåll baseras på 
ungas skapande och de tankar, idéer och berät
telser som de delat med sig av. Under en månad 
anställdes 20 ungdomar från alla Malmös stads
delar. Efter utbildning med workshops inom bland 
annat stadsbyggnad, arkitektur, dialog, jämställd
het och projektledning kunde de, under ledning av 
processledare och inredningsarkitekt, presentera 
en möblerad planritning. Ungdomar från hela 

Fackkunskap och samskapande

EQUITABLE 

ARCHITECTURE

Krut är ett bevis på att detta är 
grundläggande faktorer för att skapa 

offentliga rum dit många känner sig 
välkomna och trygga att besöka.

KAROLINA NILSSON, INREDNINGSARKITEKT

https://intranet.white.se/project/jamstallda-offentliga-platser-inomhus/
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Förskolegårdars friyta i  
förhållande till naturliga 
material

MariLiis Männik, Kristina Philipson & 
Fanny Linnros

● Idag byggs fler förskolor än på länge i Sve
rige, vilket hänger ihop med den höga takten på 
bostadsbyggandet. I varje bostadsområde White 
är med och planerar dyker samma frågor upp: 
Hur mycket plats behöver förskolan egentligen? 
Förskolornas storlek och placering ger konse
kvenser för både stadslivet, barnens möjlighet till 
lek och de ekologiska systemen. Hur ser dessa 
konsekvenser ut? Boverket kom 2015 ut med 
sina rekommendationer för storlek på skol och 
förskolegårdar. Enligt dem bör förskolegården inte 
understiga 40 m²/barn eller 3000 m² totalt för att 
kunna erbjuda de möjligheter till lek som barnen 
behöver. I verkligheten har Stockholms stad på 
senare tid byggt förskolor med mycket liten eller 
till och med ingen gård alls. I andra änden hittar vi 
till exempel Haninge kommun som i ett planprojekt 
gick ut med förutsättningen 60 m²/barn i stations
nära bebyggelse med stadskvarter. För att kunna 
argumentera för vad som är en rimlig storlek har vi 
utökat vår referensbank – hur ser 5 respektive 40 
kvadratmeter per barn ut i praktiken efter några års 
slitage? 

Denna studie fokuserar på naturliga mark
material, deras slitage och deras filtrerande egen
skaper i förhållande till förskolegårdens friyta. En 
gård med gummiasfalt ger noll möjlighet till lokalt 
omhändertagande av dagvatten, vilket krävs för 
att vi ska kunna nyexploatera. Hur stor behöver 
gården vara för att naturliga material ska kunna 
finnas utan att bli en hårt packad, brun lerkaka? 
I rapporten presenteras en inventering och ana
lys av 18 förskolegårdar i innerstad och ytterstad, 
samt checklistor för planering och gestaltning av 
framtida förskolegårdar.

Vi skapar staden! 
Fanny Linnros

● Detta Vinnovaprojekt handlade om att låta unga 
få syn på hur staden ser ut och att vilja vara med 
och påverka hur staden utvecklas. I ett samarbete 
mellan White, Tengbom och Stockholms Stad 
kunde ungdomar få sommarjobb i kommunen 
och under sina tre arbetsveckor lära sig om hur 
staden planeras och själva bli aktörer som skapar 
en förändring av staden. Med handledning fick 
de möjlighet att planera, genomföra och driva ett 
eget temporärt stadsutvecklingsprojekt i liten skala. 
Projektet skedde parallellt med det ordinarie ren
hållnings och skötselarbetet, med målet att skapa 
fler aktiva medborgare som känner ett stort ansvar 
för sitt lokalsamhälle och sin närmiljö.

Detta utvecklingsprojekt byggde på överty
gelsen att ett ökat intresse för stadens utform
ning skapar en vilja att vara med och påverka. I 
förlängningen leder detta förhoppningsvis till att 
fler vill organisera sig på sin fritid men också att 
fler söker sig till yrken/branscher som arbetar med 
detta. Genom att utveckla arbetsformerna och 
involvera driften av staden i ett större perspektiv 
blev sommar jobben i kommunen både tydligare i 
sitt syfte och mer meningsfulla för allmänhet och 
ungdomar.

Blå Barnevennlig By
Hanne Finseth, Kjetil Torgrimsby &  
Ingjerd Sandven Kleivan

● Den intensiva urbaniseringen av Oslo under 
1900talet har resulterat i att 67 procent av sta
dens vattendrag har kulverterats. Vår tids klimat
förändringar leder bland annat till mer frekventa och 
kraftigare skyfall och Oslo har under de senaste 
åren drabbats av flera större översvämningar. 
Detta pekar på vikten i att planera för vattnet och 
inte emot. Med smarta och tillgängliga blågröna 
lösningar kan vi säkra städerna mot översväm
ningar, samtidigt som vattnet blir en rekreativ och 
platsskapande ekologisk resurs.

Detta projekt genomfördes hösten 2019 som 
en interaktiv och rumslig workshop på Barnas 
Åpne Hus (BOHO) – en del av det internatio
nella nätverket Open House. Utgångspunkten för 
workshopen var ett urbant älvlandskap på golvet. 
I fonden hängdes en textilskulptur där filmer på 
vattendrag i Oslo projicerades. Älvlandskapet fick 
barnen att fantisera fritt och bygga hus, båtar, par
ker, lekplatser, etc, i olika återbrukade byggmaterial.
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https://intranet.white.se/project/forskolegardars-friyta-i-forhallande-till-naturliga-material/
https://intranet.white.se/project/forskolegardars-friyta-i-forhallande-till-naturliga-material/
https://intranet.white.se/project/forskolegardars-friyta-i-forhallande-till-naturliga-material/
https://intranet.white.se/project/vi-skapar-staden/
https://intranet.white.se/project/bla-barnevennlig-by/
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Urban pedagogik
Teresa Lindholm & Fanny Linnros

● Studien utgick från Fanny Linnros examens
arbete Stadsplanering på schemat och den hand
ledning för lärare som tagits fram i samarbete med 
en referensgrupp av lärare och forskare. Övningarna 
i handledningen testades på fyra klasser från skolor 
i Tensta och Skarpnäck. Syftet var att utveckla nya 
metoder i anslutning till pågående uppdrag för att 
vässa de verktyg vi har i dialogarbeten med barn. 
Synpunkter hämtades också in från lärare och elever 
efter genomförda workshops, för att ytterligare 
säkra att arbetssättet blir relevant och lockande 
även för dem.

EQUITABLE 

ARCHITECTURE

Ljuslab för barn – 
design som lärande och 
innovationskraft 

Christina Vildinge, Kajsa Sperling,  
Mathias Holmberg, Andreas Milsta,  
Mikaela Åström Forsgren, Torbjörn Eliasson, 
Marcus Anderson & Elsa Hallström

● Tillsammans med GöteborgsOperan och 
Riksutställningar byggdes ett mobilt lärande rum 
för utforskande av ljusfenomen på Rymdtorget i 
Bergsjön. I samverkan med SDF Östra Göteborg, 
Kultur förvaltningen och Konstepidemin arrangera
des 100 workshoptillfällen och lika många prak
tiska verkstadsarbeten för tusen skolbarn från 
östra Göteborg. Skolbarnen, i åldrarna 6–9 år, 
deltog i en dramatiserad interaktiv upptäcktsresa 
i det mobila lärande rummet och tillverkade varsin 
lykta i en verkstad med konstnärer.

Ljuslab var ett utforskande och designdrivet 
utvecklingssamarbete kring ljusinstallationer. 
Med ljus som konst och kulturform skapades 
mötesplatser som bidrog till både lärande, kre
ativitet och innovationskraft. När alla ljuslyktor 
tändes i vinterkvällen blev det tydligt att nya vär
den uppstår av barns, ungas, kvinnors och äldres 
deltagande och avtryck i stadsrummet. Ljuset 
användes för att på ett utforskande sätt förvandla 
platsen, påverka närmiljön och se skönheten i att 
göra det tillsammans. 

Inkluderande lärmiljöer
Filiz Coskun & Johanna Hallgren

● Trots tydlighet i lagen är långt ifrån alla Sveriges 
skolor idag en inkluderande miljö för alla. Bland 
annat brister skolan i tillgänglighet för elever med 
funktionsnedsättningar. De lagar och regelverk 
som finns har också för få exempel och råd för hur 
en skolmiljö bäst utformas för att också inkludera 
elever med, vad som i rapporten kallas, ”osynliga 
behov”. Syftet med studien var att öka kunskapen 
om vad en tillgänglig skolmiljö innebär för elever 
med dessa behov, men även generellt öka kunska
pen om hur den fysiska lärmiljön påverkar oss och 
vår inlärningsförmåga. 

För att åstadkomma inkluderande lärmiljöer 
måste gestaltningen av den fysiska lärmiljön ses 
som en helhet. Barn och elever med osynliga 
behov är extra känsliga för intryck från sin omgiv
ning. För att skolmiljön ska vara tillgänglig för dessa 
elever krävs särskilda åtgärder vid planering och 
utformning, men genom att planera skolmiljöer för 
elever med så kallade osynliga behov skapar man 
en bättre miljö för många fler. Studien resulterade 
i ett gestaltnings och ett processverktyg för skol
arkitekter och skolplanerare med fyra komponen
ter som i rapporten exemplifieras med skisser och 
foton: en arkitektur som förmedlar funktion och 
identitet – en talande arkitektur, rätt skala och yta, 
rum för koncentration, och tillhörighet.

https://intranet.white.se/project/urban-pedagogik/
https://intranet.white.se/project/ljuslab-for-barn-design-som-larande-och-innovationskraft/
https://intranet.white.se/project/ljuslab-for-barn-design-som-larande-och-innovationskraft/
https://intranet.white.se/project/ljuslab-for-barn-design-som-larande-och-innovationskraft/
https://intranet.white.se/project/inkluderande-larmiljoer/
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”Working within planetary boundaries, urban 
design and architecture should be developed 

and refined with resource efficiency as an 
important point of departure for innovative 

design. We focus on human needs and quality of 
life when designing the built environment with 

respect to our basic resources.”

”För att stanna inom planetens gränser, måste 
arbetet med stadsutveckling och arkitektur 

utvecklas och förädlas med resurseffektivitet 
som utgångspunkt för innovativ design. Vi 

fokuserar på mänskliga behov och livskvalitet 
när vi gestaltar den byggda miljön med respekt 

för våra naturresurser.”

➲
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Återbruk av 
byggmaterial i 
industriell skala – 
ccbuild

Lena Enebjörk, Sara Grahn &  
Björn Johansson

● White har tillsammans med flera engagerade 
aktörer i bygg och fastighetssektorn startat pro
jektet ccbuild, samfinansierat av Vinnova, med 
målet att möjliggöra återbruk av byggmaterial och 
byggvaror i industriell skala. 

Den digitala plattformen ccbuild.se skapades 
inom Centrum för cirkulärt byggande och innehåller 
kunskap, rapporter, guider och goda exempel. På 
plattformen finns även ett antal referensprojekt 
som utvärderats med avseende på besparingar 
i form av koldioxidutsläpp, avfallsmängder och 
inköpskostnader – tack vare återbrukade bygg
produkter. Inom ramen för projektet har också ett 
digitalt inventeringsverktyg, produktdatabas samt 
en marknadsplats för återbrukbara byggvaror 
utvecklats. Marknadsplatsen nås via ccbuild.se.

Samverkan och kunskapsdelning mellan olika 
aktörer längs värdekedjan har varit centralt i arbe
tet. White har inte minst utvecklat kunskap om det 
praktiska genomförandet genom en hyresgästan
passning åt Vasakronan som också var del i pro
jektet. Här kunde vi testa och utveckla återbruks
metodiken i praktiken och under tiden utvärdera 
arbetssätt och resultat tillsammans med både 
projektledning och internt inom White.  

Vårt deltagande har lyft arkitektens roll i cirku
lära produktflöden. Vi har även visat att design och 
utformning är en viktig del i ledet att skapa lokaler, 
som trots återbrukade byggprodukter, känns nya 
och behovsenliga för brukaren. 

Cirkularitet 
och återbruk
Den snabba utarmningen av jordens resurser kan i hög 
grad kopplas till byggbranschen där Whites verksamhet 
ingår. För att nå en hållbar utveckling måste vi ställa 
om från linjära till cirkulära processer som speglar 
naturens kretslopp. En av de viktigaste åtgärderna för 
byggbranschen är att öka graden av återbruk. Flera av 
våra utvecklingsprojekt har fokuserat på detta i form av 
att utforska hur designprocessen behöver förändras för 
att tillåta återbruk, hur en digital plattform kan byggas för 
att öka takten för återbruk i industriellt byggande samt 
hur ett koncept där naturliga flöden är kärnidén kan bidra 
till en ny bostadstypologi. 

https://intranet.white.se/project/aterbruk-av-byggmaterial-i-industriell-skala/
https://intranet.white.se/project/aterbruk-av-byggmaterial-i-industriell-skala/
https://intranet.white.se/project/aterbruk-av-byggmaterial-i-industriell-skala/
https://intranet.white.se/project/aterbruk-av-byggmaterial-i-industriell-skala/
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EcoCanopy
Sandra Sydbom, Viktor Sjöberg,  
Alexander Hägg, Jonas Runberger,  
Barbara Vogt, Linda Marlevi,  
Vladimir Ondejcik, Filippa Karlsson,  
Maha Shalaby & Alejandro Pacheco Diéguez

● EcoCanopy är ett koncept där innovativa bygg
material och användningen av restvärme skapar 
en utemiljö och mikroklimat som stöttar unika 
ekosystemtjänster. Konceptet har utvecklats i 
projektet Ebbe Park i Linköping med stöd från 
Naturvårdsverket. Genom att täcka över gården 
med ett transparent membran skapas unika miljöer 
och klimatzoner som blir trivsamma att nyttja under 
stora delar av året, oavsett väder. Miljön kopplas 
till en lärande AI som optimerar mikroklimatet för 
människors välbefinnande och upplevd komfort. En 
annan bärande tanke är att skapa förutsättningar 
för ett lokalt kretslopp kring vatten och urban 
odling, i både större och mindre skala. Boende 
och verksamheter får tillgång till lokalt odlade 
livsmedel samtidigt som klimatpåverkan minskas 
med smart resurshantering. Kretsloppssystemen 
kan utformas som mer eller mindre självförsör
jande. Mikroklimatet kan anpassas till närodlade 
livsmedel såsom subtropiska eller tropiska frukter 
och grönsaker, som inte trivs i det kallare svenska 
uteklimatet. Eventuell spillvärme från verksamheter 
och bostäder kan användas för att hålla en mini
mumtemperatur om 14°C vintertid. 

Eco Canopy – att 
samskapa i design
processens tidiga 
skeden

Filippa Karlsson, Oskar Lindqvist,  
Anders Bobert, Sandra Sydbom,  
Elin Haettner & Elise Grosse

● I samband med projektet EcoCanopy utforma
des metodik och digitala verktyg för hur brukar
perspektivet kan inkluderas i innovationsprocesser 
i mycket tidiga skeden. Detta kräver samverkan 
och förankring hos olika aktörer; kommun, fastig
hetsägare, konsulter från olika discipliner, akademi 
och inte minst brukare (företag och boende/med
borgare). Utvecklingsprojektet resulterade i ett 
antal insikter i vad brukarna önskade sig av bygg
naden: majoriteten ville se blandade markunderlag 
med stenplattor, gräs och träspänger som största 
inslag. Aktiviteterna strosa samt sitta och läsa var 
viktiga inslag, men också att gå på restaurang och 
café. Syftet med undersökningen var att samskapa 
en arkitektur i EcoCanopy som var mer relevant för 
brukarna – ett sätt att erbjuda medborgarna att 

”sitta hemma i mjukisbyxor och delta i deltagande 
designprocesser”.

Arkitektens 
återbruksmetodik
Björn Johansson & Lena Enebjörk

● Återbruk är att återanvända material och 
byggdelar som redan finns på plats, att ge redan 
investerade resurser ett nytt värde och att använda 
det som en del av gestaltningen. EU har fastställt 
målet att minska avfallet från byggsektorn med 70 
procent fram till 2020. Återbruk utgör de högst 
prioriterade åtgärderna i avfallshierarkin: att före
bygga och att återanvända. Projektet mynnade ut 
i en guide som bland annat ger följande argument 
för återbruk:

●    Ju noggrannare undersökningar som görs 
desto mer material går att återbruka. Vissa 
produkter behöver tas ur cirkulära flöden. 
När farliga ämnen är identifierade läggs en 
kostnad på bearbetning och sanering istället 
för inköp av nya produkter. 

●   Återbruk på plats innebär att inga transporter 
behövs. 

●   Leveranstiden för produktion är noll då 
produkten redan är framtagen. Kostnad för 
hantering och bearbetning kan vägas upp 
mot att inköpskostnad för byggdelen många 
gånger är mycket låg. 

●   Enda sättet att öka utbudet av återbrukade 
produkter är att öka efterfrågan. 

●   Vi behöver skifta investeringskostnader från att 
betala för produkter och material till att istället 
betala för tjänster och kunskap. 

●   Hellre betala för bearbetning av befintliga 
material än för inköp av nya. 

●   Genom att sälja sina produkter en andra eller 
tredje gång alternativt hyra ut produkter kan 
nya affärsmodeller skapas.

RESOURCE 
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https://intranet.white.se/project/eco-canopy/
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Klimat
neutralitet
Klimatfrågan har blivit vår tids ödesfråga. Byggbranschen i 
Sverige står fortfarande för cirka 20 procent av utsläppen 
och år 2045 ska alla sektorer ha nollutsläpp. Detta ställer 
enorma krav och det kommer snabbt gå från att vara en 
utvecklingsfråga till att bli en hygienfaktor. White ligger 
långt fram och har utforskat en mängd relevanta ämnen 
som klimatberäkningar både för ny- och ombyggnation 
i byggskedet men även hur vi med hjälp av nya metoder, 
verktyg och nya digitala hjälpmedel kan öka förståelsen 
mellan arkitektur, gestaltning, planeringsprocesser och 
energiprestanda.

RESOURCE 

EFFICENCY

Constructivate
Ulrika Nilsson

● Efter gruvnäringen står byggsektorn för Sveri
ges största avfallsmängder – omkring åtta miljoner 
ton per år varav endast hälften återvinns. Enligt 
EU:s rådande avfallsdirektiv ska respektive med
lemsland senast år 2020 nå en återvinningsgrad 
om 70 viktprocent (inkluderar återanvändning men 
exkluderar energiåtervinning). Huruvida Sverige 
redan når dit är oklart och statistiken som finns att 
tillgå är för osäker för att det entydigt ska gå att 
säga om så är fallet.

Constructivate var ett tillämpat forsknings projekt 
finansierat av MISTRA, vars övergripande mål var 
att bidra till att nå ökade materialåtervinnings
grader av bygg och rivningsavfall i Sverige genom 
att titta brett längs de värdekedjor som kopplar till 
bygg och rivningsverksamheter. I slutrapporten 
ges fyra övergripande rekommendationer:

●    En god sortering vid källan är helt nödvändig 
för att nå höga materialåtervinningsgrader.

●    Beställare behöver ställa ökade och 
tydliga krav för avfallshantering och 
materialåtervinning. 

●    Kunskapsbyggande och utbildning för 
att få till en god sortering i relevanta och 
rena fraktioner: Inspirera och engagera 
för att göra det där extra och nå högre 
materialåtervinningsgrader.

●    Se på Sveriges Byggindustriers riktlinjer för 
resursoch avfallshantering vid byggande och 
rivning som en typ av standard: använd dem 
och skapa en enhetlighet kring avfallshante
ringen på byggarbetsplatser.

https://intranet.white.se/project/forskningsprojekt-constructivate/
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Klimatberäkning  
under byggskedet –  
A Working Lab

Karin Hedén & Tania Sande Beiro

● Akademiska Hus har uppfört kontorsbygg
naden A Working Lab på Chalmers i Göteborg. 
Ett mål i projektet var att minska klimatpåverkan i 
byggskedet såväl som under drift. För att följa upp 
och minimera klimatpåverkan under byggskedet 
utförde White en klimatberäkning av koldioxidut
släpp från grund, stomme och klimatskal under 
byggproduktionen.

Resultatet visade att tillverkning av material för 
byggnaden står för 89 procent av klimatpåverkan, 
medan transport står för tio procent och byggpro
duktion för en procent. Den bärande stommen och 
bjälk lagen har störst klimatpåverkan med 34 pro
cent respektive 32 procent av den totala. För att 
styra mot en byggnation med låg klimatpåverkan 
behövs att:

●    En tidig analys görs av klimatpåverkan från 
grund och stomme.

●   Klimatpåverkan från olika byggdelar utvärde
ras kontinuerligt under projekteringen.

●   Konventionella konstruktionslösningar och 
material ersätts med klimatförbättrade.

●   Krav på materialtillverkare ställs och följs upp 
vid inköp.

●   Alla inblandade har ett stort engagemang.

Sustainable 
Transformation and 
Environmental Design – 
Ett ”livscykelverk”

Elise Grosse & Niklas Eriksson

● Under sommaren 2018 lanserades boken  
Informing Sustainable Architecture – the STED 
project, en unik publikation som resultat av ett 
treårigt öppet forskningssamarbete. Fyra forsk
ningsinstitutioner och fem skandinaviska arkitekt
kontor, däribland White, deltog i samarbetet, som 
också fått ekonomiskt stöd av forskningsstiftelsen 
ARQ. Projektet startade 2015 med stöd av Nordic 
Built Foundation, för att visa hur hållbar utveckling 
tar plats i själva designprocessen.

och en av dessa kan läsaren dess
utom fördjupa sig i, genom att scanna 
en QRkod i boken som länkar vidare 
till de enskilda rapporterna och mer 
utförliga presentationer. Det var vik
tigt att göra en bok, en konkret och 
taktil sammanfattning av STEDpro
jektet, men den följer egentligen inga 
regler om hur en forskningspublika
tion bör se ut.

De arkitektkontor som ingått i 
STED utöver White för Sverige, är 
norska Helen&Hard, danska Vand
kunsten, finska OOPEAA och isländ
ska Studio Granda. De akademiska 
deltagarna var Chalmers Tekniska 
Högskola CTH, norska NTNU, Dan
marks Tekniska Universitet DTU och 
CINARK Kunstakademiets Arki
tektskole Danmark. 

Hur har det varit att arbeta 
i projektet med ett så brett 
kontaktnät?
Arbetet med STED har präglats av 
ett ovanligt gott och öppet samar
betsklimat, säger Elise. Det är precis 
vad den här sortens projekt behöver, 
en generositet och vilja att driva 
utvecklingen, både inom akademi 
och praktik och fördjupa kontakten 
däremellan.

Projektet presenterades under 
invigningshelgen av BLOX, det nya 
arkitekturcentret i Köpenhamn, under 
en välbesökt internationell konferens, 
där Elise Grosse föreläste under 
rubriken ”From Ithink to Wethink! – 
collaboration and cocreation for inn
ovating a sustainable environment”. 
Under Almedalsveckan 2018 inspire
rade STEDprojektet till en workshop 
för att vidareutveckla de case som 
lagts fram i projektet, däribland 
Ecocanopy, ett kvarterstäckande kli
matskal med innovativa byggmaterial 
och nytänkande design.

Informing Sustainable Architecture 
– the STED project har genomförts 
med medel från ARQ, Whites stiftelse 
för vetenskaplig forskning inom arki
tektur, samhällsplanering, byggnads
planering och projektering, med fokus 
på att stötta gränsöverskridande stu
dier och projekt som förenar akademi 
och praktik.

Elise Grosse var 
Whites repre
sentant i STED 
(The Sustainable 
Transformation 
and Environmental 
Design project). Hon forskar i 
samverkansformer och cocre
ation, och var hållbarhetsexpert 
på White till och med 2018.

– Projektet syftar till att belysa arki
tekturprocessen som den del av ett 
byggprojekt där den mest effektiva 
hållbara omställningen sker. Denna 
process är komplex och omfattar en 
mängd faktorer som platsens förut
sättningar, kulturellt, socialt, geo
grafiskt, ekonomiska förutsättningar, 
tekniska möjligheter och begräns
ningar, designteamets kunskaper 
och erfarenheter, bland mycket 
annat. Projektet har undersökt hur 
nya informationsteknologiska verk
tyg (ICT, Information and Commu
nications Technology) kan användas 
för att bredda kunskapsbildningen i 
designprocessen och hur hållbara 
beslut kan grundas på data i tidiga 
designskeden.

STED jämför sig härmed med 
Vitruvius och Palladios böcker om 
arkitektur – det är hög tid att bygga 
vidare på den kunskapsgrundande 
systematik och de metoder som 
har definierat arkitekturprocessen 
sedan mer än ett årtusende. Idag är 
BIM och andra digitala verktyg den 
samlande platsen i ett designprojekt, 
och expertkunskapen som ingår i den 
modellen tillhör alla som ingår i pro
cessen. Hur vi på bästa sätt använ
der denna situation för att skapa mer 
hållbar arkitektur är huvudfrågan i 
STEDprojektet: hur kan våra digitala 
processer stötta hållbarhet?

Det är högt ställda ambitioner 
som förpliktigar. Hur ser du på 
publikationen som helhet?
Vi kallar boken för ”a scientific cof
feetable book”! Det är halvt på skoj 
med mycket allvar: boken är bara 
toppen av isberget då den innehåller 
endast ett urval av de bästa ingående 
projekten, berättar Elise Grosse. Var 
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Klimatneutral 
ombyggnation
Maria Glädt, Vitaliya Mokhava,  
Johanna Rand & Daniel Nilsson

● Hur kan klimatneutralitet i ombyggnadsprojekt 
definieras? Definitionen på klimatneutralitet är ofta 
inriktad på nybyggnadsprojekt, men dessa står 
endast för en procent av det befintliga beståndet. 
Projektgruppen har resonerat kring fyra möjliga 
definitioner av klimatneutral ombyggnation och 
gjort en klimatberäkning av ombyggnationen av 
Maja Beskowskolan i Umeå som ett verkligt case. 
Beräkningen visade låg klimatpåverkan från mate-
rial och produkter jämfört med nybyggnadsprojekt, 
men också att klimatpåverkan från avfallshantering 
kan vara stor.

Projektet har mynnat ut i ett förslag på definition 
av klimatneutral ombyggnation, som skapar incita-
ment både för återbruk av befintliga byggnader och 
avfallsminimering:

●    Klimatpåverkan för rivning och hantering av 
avfall ska inkluderas.

●    Befintliga material som behålls behöver inte 
ingå i kalkylen.

Dessutom bör nybyggnationer där man ersätter en 
befintlig byggnad med en ny ses som en ombygg-
nation, för att klimatpåverkan för rivning och han-
tering av avfall ska ingå i kalkylen.

https://intranet.white.se/project/wrl-201814-klimatneutral-ombyggnation/
https://intranet.white.se/project/wrl-201814-klimatneutral-ombyggnation/
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Assessing Natural 
Ventilation Potential
Nicholas Baker, Samantha Suppiah,  
Erik Ternstedt & Viktor Sjöberg

● Natural ventilation is a method of passively 
ventilating buildings, using natural pressure diffe
rences, without the need for mechanical systems. 
Incorporating natural ventilation into a project 
offers architectural, environmental and financial 
advantages, by simplifying construction, fre
eingup space, minimising energy consumption 
and reducing construction and operational costs. 
This reduction in energy consumption means that 
natural ventilation is a particularly good strategy 
for zerocarbon buildings, and the added benefit 
of passive cooling can help prevent overheating 
during summertime.

In order to realise the advantages introduced 
above, the connection between natural ventilation 
and the architectural process needs to be restored. 
The purpose of this research was to work towards 
developing a quantitative method for assessing 
the potential of natural ventilation, as well as to 
better understand the barriers to natural ventila
tion in projects. The project Timmerbyn, in Lindval
len, was used as a casestudy. The study shows 
among other things that:

●   Natural ventilation is an interesting architectu
ral concept where the shape of the building 
becomes the ventilation system. 

●   Traditional ventilation consultants show little 
interest in natural ventilation, despite a number 
of successful cases and academic research.

●   The Swedish Building Regulations do not 
mention natural ventilation at all.

●   Fear of change is a huge barrier, stemming 
from a risk to business security on the side of 
the ventilation consultants. 

●   Culverts for natural ventilation require signi
ficant capital cost and additional structural 
engineering considerations. 

●   Ventilation consultants tend to join design 
teams later in the design process. 

●   VVS consultants often specify their systems 
and carry out their own energy calculations. 
This makes for a selfregulating system.

Early Stage Energy 
Indicators 
Maha Shalaby & Alejandro Pacheco Diéguez

● The Early Energy Indicators tool, developed in 
this project, provides sustainability indicators for 
early stage design models:

●   Form Factor – the ratio between the external 
wall surfaces and the floor area. 

●   Average U value – the better the structure’s 
insulation, the lower the U value. 

●   Primary energy – the directly usable energy 
available in the environment.

Solar Energy in  
Urban Planning
Johan Dahlberg, Marja Lundgren &  
Malin Alenius

● A large portion of the potential for energy effi
ciency in existing buildings and potential to utilize 
solar energy still remains unused. Political state
ments and directives are moving towards zero 
energy buildings, communities and whole cities. 
An increased use of solar energy is one impor
tant part of the development ahead, where the 
urban fabric needs to utilize passive solar gains 
and daylight to reduce the energy use in buildings 
and for lighting outdoor environments, as well as 
to improve the inhabitants’ comfort indoors and 
in urban outdoor areas. Also, active solar energy 
systems integrated in the urban context will enable 
a supply of renewable energy primarily as heat and 
electricity, but also of solar cooling, helping cities 
reach sustainable solutions.

A main objective of the IEA SHC Task 51 Solar 
Energy in Urban Planning has been to provide sup
port to urban planners, authorities and architects to 
develop urban areas with architecturally integrated 
solar energy solutions. The scope includes solar 
energy issues related to new and existing urban 
development areas and sensitive solar landscapes. 
Results from 11 countries are contained within 
this report. It also includes a review of legal frame
works, description of barriers and opportunities 
in planning processes as well as the approaches, 
methods and tools used.

Giftfri och  
klimatsmart förskola
Ulrika Wallin, Lisa Läckgren,  
Helena Wickholm, Elise Grosse,  
Maria Olsson, Susanna von Eyben,  
Niklas Singstedt & Emelie Westergren

● Det här projektet syftade till att utveckla ett 
typkoncept för framtidens förskola. Konceptet ska 
ge förskolebarn en giftfri och klimatsmart vardag, 
reducera koldioxidutsläpp och bidra till ett klimat
neutralt samhälle. Utveckling av typkonceptet 
förutsätter samverkan med kommuner. Det finns 
behov av en ”cost managementrådgivare” för att 
få en starkare kontroll av kostnader från start till slut 
och få kunskap om deras metoder. Typkonceptet 
och genomföringsprocessen ska utvecklas och 
paketeras så att den kan användas även i andra 
sektorer, som till exempel vård.
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Trä
Att bygga mer i trä verkar vara en av de mest effektiva 
åtgärderna för att radikalt minska utsläppen från 
byggsektorn samtidigt som träarkitektur innehåller en 
mängd andra kvaliteter som ofta eftertraktas. White ritar 
allt från möbler och inredning till kallbadhus, bostäder, 
kontors- och höghus i trä och det är inte utan utmaningar. 
Fem Whitepapers har författats för att sammanfatta 
kunskapen om stomsystem, ekonomi, hälsa, hybrida 
konstruktioner och fasader. Även genomförda projekt har 
studerats för att säkerställa att vi hela tiden lär oss från 
våra erfarenheter. Samtidigt driver vi också spetsprojekt 
inom additiv tillverkning där vi utforskar hur mer 
avancerade designlösningar kan realiseras med trä. 

RESOURCE 

EFFICENCY

Stomsystem i trä  
för bostäder
Daniel Stenqvist

● När vi som arkitekter sätter pennan till pappret 
för att börja skissa en planlösning i ett trähus – vad 
bör vi ha med oss då? Den här rapporten fokuserar 
på tre färdigställda bostadsprojekt med olika typer 
av trästommar och hur tidiga val av system ger 
effekter i det färdiga resultatet. Den kan ses som 
en grundläggande introduktion till de huvudsakliga 
stomsystemen som används i träbyggande idag: 
Volymelement, Pelar/Balksystem och KLTrä.

Tvingande mått och standardisering, baserad på 
fabrikens logik och vägtransport, ger volymelement 
en begränsad flexibilitet. Viktiga punkter att tänka 
på är hur skarvar hanteras och hur repetitioner 
kan vändas till en styrka i uttrycket. Modulsystem 
innehåller generellt sett lägre andel trä – fördelak
tigt sett till materialvolym – men vad som adderas 
utöver träet blir viktigt i en klimatkalkyl. 

Ett pelar/balksystem ger stort utrymme för 
gestaltning – dels kan träet i sig användas som 
ett starkt exponerat element, men det finns också 
stora friheter att komplettera stommen på olika sätt. 

Viktigt att tänka på är att långa spännvidder 
också ger upphov till högre höjder på bärningen – 
något som märks tydligare i trä än stål och betong.

Ett KLträsystem är beroende av samverkan 
mellan flera skivelement/väggar. Det innebär att vi 
som arkitekter bör ha en tydlig plan för var bärande 
linjer kan föras in och definiera planlösningen. 
KLskivor har en stor fördel i att lasten fördelas över 
stora ytor – vilket innebär att håltagningar ofta kan 
göras i lägen som är komplicerat med konventio
nell byggteknik – exempelvis över hörn. Genom att 
minska på gipslager och isoleringsmängder i både 
inner och ytterväggar och reducera antalet plast
skikt, står sig KLträ starkt i en klimatjämförelse. 

https://white.egnyte.com/navigate/file/e526b7b6-d501-4865-a137-70ffa55e75f4
https://white.egnyte.com/navigate/file/e526b7b6-d501-4865-a137-70ffa55e75f4
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Trä och ekonomi
David Christoffersson

● I tidiga skeden bedömer en byggherre poten
tiella risker i ett projekt och sätter pris på dessa. 
Är osäkerhetsfaktorn hög blir risken större och 
kalkylen sämre. Har man inte jobbat med trä 
tidigare kan okunskapen ses som en risk och 
trästommen riskerar att bytas ut. 

En KLträstomme ger idag en annan bygg
process än vad en betongstomme gör. Detta beror 
på att det delvis blir en ny affärsmodell. Leverantö
rerna har oftast sina egna montörer och i de flesta 
fall gör man då även icke bärande innerväggar med 
mera i KLträ. Väljer man dessutom att ha synligt 
trä på insidan kan elementen levereras med färdigt 
ytskikt på insidan till byggarbetsplatsen. En bygg
entreprenör som vanligtvis har mycket personal 
och lägger många arbetstimmar på att montera 
betongstommar, komplettera dessa och att till 
exempel bygga gipsväggar (stomkomplettering) 
behöver inte längre all denna personal på ett bygge. 
Detta är en stor förändring och flyttar kostnader 
från entreprenören till en extern stomleverantör.

Trästommar har tjocka bjälklag för att klara 
ljudisoleringen. Detta riskerar att minska antalet 
våningar som får lov att uppföras på en viss tomt. 
Lägenhetsskiljande innerväggar blir något tjock
are än motsvarande i betong eller gips. Detta gör 
att man riskerar tappa uthyrbar yta. Alla byggdelar 
är också generellt dyrare. Dessa nackdelar kan 
uppvägas av att en prefabricerad KLstomme 
leder till avsevärt färre fel på byggplatsen. En 
trästomme väger upp till 80 procent mindre än 
motsvarande betongstomme vilket förenklar 
grundläggningen. Man kan välja en mindre och 
billigare kran på byggarbetsplatsen. Den lägre 
vikten på elementen gör också att man kan lyfta 
större element, vilket innebär färre lyft och mindre 
krantid. Vidare gör den låga vikten att man kan 
lasta betydligt fler element på en lastbil och antal 
transporter till byggarbetsplatsen kan minska 
med så mycket som 90 procent. Tidsvinsterna är 
också stora – snabbare/färre transporter, snabb
are montage, mindre arbete på byggarbetsplat
sen och så vidare.

Trä och hälsa
Jens Axelsson

● Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus i bygg
nader, vilket gör att vi måste utforma denna miljö 
så att den blir god och hälsosam. Det är vanligt att 
associera materialet trä med naturen och med ett 
naturligt ursprung vilket de flesta människor värde
rar högt. 

Denna kunskapssammanställning visar att 
inomhusmiljöer med synligt exponerat trä har en 
rad fördelaktiga egenskaper. Det exponerade 
träet tycks bidra till minskade stressnivåer och 
ökad produktivitet hos de människor som vistas i 
rummen. Ytterligare en aspekt av trä visar på högre 
uppmätta halter av melatonin hos boende, där de 
har dagsljus som reflekteras mot en träyta i ett 
sovrum, jämfört med om ytan är vitmålad. Detta 
antas leda till bättre och jämnare sömn och ett all
mänt välbefinnande. Temperaturskillnader upplevs 
mindre med trä än betong, eftersom trä har sämre 
värmeledningsförmåga. Obehandlat trä ger också 
långsammare variationer i luftfuktighet genom att 
buffra fukten, vilket har en positiv påverkan på hal
ter av partiklar i inomhusluften.

Träfasader
Anton Magnuson

● Att bygga i trä och använda träbeklädda fasa
der är inte något nytt i Sverige, det är snarare en 
del av vår nordiska byggnadstradition. Trä är ett 
lätt arbetat och mångsidigt material, men också 
känsligt och föränderligt, vilket är viktigt att ha i 
beaktning vid både gestaltning och projektering av 
träfasader. För att säkerställa att fasaden får åldras 
med värdighet och behålla sitt estetiska utryck är 
det viktigt att fundera kring hur fasaden kan komma 
att förändras, hur mycket underhåll som accepte
ras och hur det påverkar valet av fasadmaterial. 

Kärnved av furu är det vanligaste materialet i 
exempelvis gamla välbevarade träfönster. Som 
fasadmaterial har gran däremot en fördel mot furu 
eftersom cellerna i splintveden sluter sig mer vid tork
ning och får därmed högre motståndskaft mot fukt.

Värmebehandling en metod som ökar träets 
naturliga motståndskraft. Genom att låta materialet 
värmas upp till omkring 200 grader torkar träet och 
blir mer stabilt. Värmetillförseln får även cellstruk
turen att sluta sig, vilket gör den mindre benägen 
att suga upp vatten som ger ett ökat rötmotstånd.

Slamfärg påverkar inte träets fuktupptagnings
förmåga och är därför känslig för yttre påverkan 
med risk för sprickbildning i träet under åldrings
processen. Däremot är slamfärgsfasader lätta att 
underhålla och är pålitliga då fasaden ger ett gott 
intryck även på utsatta områden. Gammal är äldst 

– slamfärg är fortfarande en aktuell och svårslagen 
behandlingsmetod i sina rätta element.

En tjärbehandlad träyta yttorkar på ett par dagar, 
men tjäran i sig torkar aldrig riktigt. Därför gäller 
tumregeln ”en gång tjära, alltid tjära”, eftersom tjä
ran kan blöda igenom andra typer av behandlingar 
och ge ett flammigt och missfärgat resultat. 

RESOURCE 
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https://white.egnyte.com/navigate/file/5e6d1bc9-506f-4860-bb9a-a36b0d4f6c25
https://white.egnyte.com/navigate/file/839c1f60-2d5c-465e-bbc2-b73fb4864438
https://white.egnyte.com/navigate/file/f3224dfc-9652-4442-91d7-4ce0536b819e
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Hybrida 
träkonstruktioner
Daniel Asp

● Hur vi bearbetar och sammanfogar trä leder till 
produkter som har olika fördelaktiga egenskaper. 
Limträ, krysslaminerat trä, plywood, träfibrer som 
isolering i väggar med mera, ger nya möjligheter att 
bygga mer miljövänligt. Men det är inte alltid det är 
ändamålsenligt att bygga allt i trä. Dimensionerna 
på bjälklagen kan bli för höga, spännvidderna för 
små eller akustiken kan bli problematisk. Då kan 
hybrida träkonstruktioner där trä används tillsam
mans med andra material vara en bra lösning. Rätt 
material på rätt plats, helt enkelt.

I de flesta hybrida trä och stålkonstruktioner är 
det stålelementen som för över krafter i drag och 
träelementen de som för över krafter i tryck. På 
grund av att stål är mycket starkare än trä så kan 
konstruktionen bli tunn och smäcker.

I samverkanskonstruktioner där betong och 
träelement är förbundna och strukturellt verkar 
tillsammans bidrar oftast träet med draghållfast
het och betongen med tryckhållfasthet. Det ger en 
mycket effektiv konstruktion som kan möjliggöra 
längre spann och bättre dynamiska egenskaper på 
grund av ökad styvhet och massa.

Man kan också tala om hybrida konstruktioner 
mellan olika typer av trä. Bok, till exempel, har näs
tan dubbel så stor hållfasthet som furu, vilket ger 
möjlighet till mindre dimensioner och överföring av 
krafter i kopplingar där belastningarna är för stora 
för normalt timmer.

Biomimicry as a Design 
Process. Material: 
Wood/Cellulose

Anja Borges

● Biomimicry is an approach to innovation and 
design that seeks sustainable solutions to human 
challenges by emulating nature´s timetested pat
terns and strategies. It allows us to see what is 
already here – to learn from complex organisms 
who have learned to live gracefully and serve cle
ver answers to design challenges. A biomimetic 
design process usually involves multidisciplinary 
teams. It is typically not linear, but iterative, and 
integrates feedback loops. It can start from a 
design challenge and locate a solution in biology 
or start from biology with a biological solution and 
move to locate an application for an analogical 
problem. This report collects examples of how 
the structure and material properties of wood 
can be applied directly but also analogically in 
architectural design.

Pelarbalkstomme i 
flerbostadshus
Helene Eriksson & Fredrik Hedvall

● Projektet samlar erfarenheter från projekte
ringen av Kv Fallskärmen i Örebro – ett flerbo
stadshus med pelarbalkstomme. Studien visar 
att det är viktigt att så tidigt som möjligt:

●  välja trästommesystem.

●  koppla in brandkonsult.

●  koppla in akustiker.

●  koppla in konstruktör.

https://white.egnyte.com/navigate/file/380322a1-5666-4dfe-9f21-73984273e45d
https://white.egnyte.com/navigate/file/380322a1-5666-4dfe-9f21-73984273e45d
https://intranet.white.se/project/biomimicry-as-a-design-process-material-wood-cellulose/
https://intranet.white.se/project/biomimicry-as-a-design-process-material-wood-cellulose/
https://intranet.white.se/project/biomimicry-as-a-design-process-material-wood-cellulose/
https://intranet.white.se/project/fallskarmen-flerbostadshus-trahusbyggande/
https://intranet.white.se/project/fallskarmen-flerbostadshus-trahusbyggande/


Would Wood –  
additiv tillverking i trä
Jonas Runberger, Vladimir Ondejcik & 
Malgorzata Zboinska

● I detta Vinnovaprojekt omvandlas spillmaterial 
inom träindustri och jordbruk till formbara och 
hållbara material för byggande. Additiv tillverkning 

– att 3dprinta material för produktion – är också 
en möjlighet att minska spill från byggindustrin. 
De flesta traditionella metoder bygger på 
subtraktiv tillverkning som på olika sätt tar bort 
material som inte används. White deltar med 
arkitekturkompetens och har även tagit fram skript 
för styrning av printerns banor vid utskrifter. En 
första demonstrator som samlar utvecklingen inom 
digital metodik, material och produktionsteknik har 
färdigställts i samverkan med kursen Material & 
Detail på Chalmers ACE och består av kombinerade 
ytterväggselement. I nästa 3dprintas fasadpaneler 
för inklädnad av korridorer i bostadshus och de 
två sista demonstratorerna kommer att bestå av 
ett interiört element i en lastbilshytt och en friare 
prototyp för en trappa i modulformat.
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https://intranet.white.se/project/would-wood/
https://intranet.white.se/project/would-wood/




INFORMED DESIGN

”With ever more complex contexts and 
conditions for our projects, informed design 

can make relevant information readily available 
to the architect, and provide feedback on 
consequences of decisions made during 
the design process. Traditional design 

expertise, experience-based knowledge and 
computational design methods can provide 

an intersection between qualitative and 
quantitative modes of design and evaluation.”

”När förutsättningarna för våra projekt blir 
alltmer komplexa kan informerad design göra 
relevant information överskådlig för arkitekten 
och tydliggöra konsekvenserna av beslut under 
designprocessen. Traditionell designexpertis, 

erfarenhetsbaserad kunskap och computational 
design kan kombineras för att hantera  
kvalitativa och kvantitativa aspekter av 

gestaltning och analys.”

➲
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Natur
baserade 
lösningar
Ekosystemtjänster är de tjänster 
som naturen ger oss och som gynnar 
människan. Vi behöver bli bättre på 
att utnyttja naturliga system för att 
få de värden vi eftersträvar. White 
driver detta både genom stora 
strategiska samarbeten och genom 
att vi utvecklar skarpa verktyg för att 
kunna ta bättre beslut om exempelvis 
vattenflöden eller hur en exploatering 
påverkar gröna kvaliteter i ett område. 
För senare skeden i projekt har vi 
specificerat vad man behöver tänka på 
i utformningen av urbana ängsmarker 
för att främja biologisk mångfald och 
för konstruktionen av gröna tak.

QGYF – open 
sourceverktyg för 
grönytefaktor i QGIS

Felicia Sjösten Harlin & Elin Haettner

● c/o City utvecklade under våren 2019 verkty
get QGYF – en GISbaserad grönytefaktor (GYF) 
för stadsdelar. Verktyget består av ett plugin till 
QGIS, en öppen GISprogramvara som vem som 
helst kan ladda ned och använda kostnadsfritt. 
Verktyget skapar nya förutsättningar för att arbeta 
med ekosystemtjänster i stadsplanering. Genom 
att effektivisera arbetsprocessen med beräkning 
och visualisering av urban grönska inom ett och 
samma verktyg skapas nya möjligheter att arbeta 
dynamiskt och kontextuellt med ekosystemtjänster. 
Tidsbesparingen med QGYF jämfört med traditio
nella beräkningar av grönytefaktorn i Excel upp
skattas till 30–70 procent beroende på projektens 
detaljeringsgrad och omfattning.

INFORMED 

DESIGN

c/o City – grönytefaktor 
(GYF) för allmän 
platsmark

Jan Wijkmark, Ulrika Stenkula,  
Malin Romo & Felicia Sjösten Harlin

● Många städer står inför stora förändringar med 
ökad befolkningstäthet och behov av att ta stora 
ytor i anspråk för bebyggelse. För att klara omställ
ningen krävs ökad kunskap om vilken roll de gröna 
ytorna spelar och hur de ekosystemtjänster de 
erbjuder kan bidra till både hållbara lösningar och 
ekonomiska vinster. I forskningssamarbetet c/o 
City utvecklades verktyg för att lyfta fram värdet av 
naturen i staden, skapa planeringsunderlag och 
ta fram konkreta lösningar som underlättar arbetet 
med ekosystemtjänster i stadsplanering. 

I den första projektfasen av c/o City utvecklades 
verktyg och metoder. I den andra fasen verifiera
des och justerades verktygen och metoderna samt 
gjorde dem tillgängliga för aktörer inom samhälls
byggandet. I projektets sista fas låg fokus på att 
testa och utvärdera verktygen och sammanställa 
resultat från pilotprojekt som pågår i flera stads
utvecklingsprojekt i Sverige. Från 2018 drivs c/o 
City som en förening för branschens aktörer.

https://intranet.white.se/project/qgyf-open-source-verktyg-for-gronytefaktor-i-qgis/
https://intranet.white.se/project/qgyf-open-source-verktyg-for-gronytefaktor-i-qgis/
https://intranet.white.se/project/qgyf-open-source-verktyg-for-gronytefaktor-i-qgis/
https://www.cocity.se/
https://www.cocity.se/
https://www.cocity.se/
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Stadsbruk

Anna Eklund, Åsa Bjerndell, Josef Sjöberg 
& Martina Kozlovic Sjöland

● Med stöd av Vinnova har konceptet Stadsbruk 
utvecklats och testats i flera svenska kommuner 
med målet att skapa nya arbetstillfällen, stärka 
integrationen och bidra till en grönare, mer attrak
tiv stad genom urban kommersiell odling. En rad 
odlingsmodeller och stödfunktioner för kommuner, 
markägare och odlare har tillkommit. Kommuner 
och andra intressenter har i ett nätverk kunnat 
utbyta erfarenheter från arbetet med att skapa för
utsättningar för Stadsbruk. För att ge stöd till de 
viktiga odlarna har det etablerats en inkubator som 
bidrar till affärsutvecklingen i de urbana jordbruken.

En handbok har tagits fram med förhoppningen 
att kunna uppmuntra och underlätta för fler kommu
ner att tillvarata, utveckla och skapa förutsättningar 
för Stadsbruk. Där har Whites mångfacetterade 
kompetens gjort det möjligt att samla och disku
tera erfarenheter från projektet och hur det hänger 
samman med städers och kommuners långsiktiga 
strategiska utveckling och planeringsverktyg.

Att anlägga urbana 
artrika ängsmarker
Tove Jägerhök, Anna Bernmark,  
Viktoria Arvidsson & Jan Wijkmark

● Inga andra växtsamhällen på jorden är lika artrika 
per kvadratmeter som ängsmarken. Men ängsmar
ker är idag hotade såväl i Sverige som globalt. Sär
skilt blommor är på stark tillbakagång. I städer kan 
det dock finnas förutsättningar att skapa denna typ 
av livsmiljöer som både utgör habitat för hotade 
arter och ger stora estetiska och rekreativa värden. 
Här undersöktes möjligt utförande, anläggnings
metoder samt driftsaspekter för att åstadkomma 
långsiktigt hållbara ängar.

Resultatet är ett kunskapsunderlag som sam
manfattar estetiska, tekniska, ekologiska och 
driftsaspekter av att anlägga artrika ängsmarker i 
urbana sammanhang samt redovisar goda exem
pel. Underlaget bidrar till bättre lösningsförslag 
som kan realiseras utifrån beställarens projekt
ekonomi och driftsmöjligheter. Det kan också 
användas för att förenkla arbetet med urbana 
parkmiljöer.

Grönatakhandboken –  
kvalitetssäkrade 
systemlösningar för 
gröna anläggningar på 
betongbjälklag

Tove Jägerhök & Daniel Groop

● ”Kvalitetssäkrade systemlösningar för gröna 
anläggningar/tak på bärverk/bjälklag med nollto
lerans mot läckage” är ett projekt inom Vinnovas 
utlysning Utmaningsdriven innovation. Projektets 
mål har varit att sammanföra forskare, offentlig/
privat sektor och näringsliv inom främst bygg och 
anläggningssidan för att tillsammans utveckla 
helhetslösningar för gröna anläggningar och tak, 
med hänsyn taget till miljö och högt ställda krav på 
hållbarhet, material, byggnadsteknik och energief
fektivisering. Resultatet blev en praktisk handbok.
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Thermal Comfort 
Analysis – Kiruna torg

Alejandro Pacheco Diéguez, Christoph 
Duckart, Sarah Dahman Meyersson,  
MarieClaude Dubois & Dermot Farrelly

● In the design of a new central square for the city 
of Kiruna, emphasis was placed on creating a com
fortable microclimate that mitigates the extreme 
cold season. This project developed a methodo
logy to evaluate the effect of floor surface material 
and tree density on the outdoor thermal comfort 
of the square. The evaluation of thermal comfort is 
complex as it involves many parameters: air tem
perature, radiant temperature from surrounding 
objects, relative humidity, wind speed, clothing 
level and activity level. Material choice can impact 
the thermal sensation in areas with a high direct 
sunlight exposure. The amount of solar radiation 
(heat) that is reflected by the material is higher with 
lighter materials. 

The results show that material choices have 
impact for places with a high direct sunlight expo
sure, especially during the warmer seasons. 40 
more minutes of thermal comfort on average per 
day during summer are attained using light com
pared to dark granite. Trees reduce both the direct 
sunlight access and the wind exposure. These 
two factors have been found to have a significant 
impact in pedestrian thermal sensation.

https://intranet.white.se/project/stadsbruk/
https://intranet.white.se/project/att-anlagga-urbana-artrika-angsmarker/
https://intranet.white.se/project/att-anlagga-urbana-artrika-angsmarker/
https://intranet.white.se/project/kvalitetssakrade-systemlosningar-for-grona-anlaggningar-pa-betongbjalklag/
https://intranet.white.se/project/kvalitetssakrade-systemlosningar-for-grona-anlaggningar-pa-betongbjalklag/
https://intranet.white.se/project/kvalitetssakrade-systemlosningar-for-grona-anlaggningar-pa-betongbjalklag/
https://intranet.white.se/project/kvalitetssakrade-systemlosningar-for-grona-anlaggningar-pa-betongbjalklag/
https://intranet.white.se/project/kvalitetssakrade-systemlosningar-for-grona-anlaggningar-pa-betongbjalklag/
https://intranet.white.se/project/thermal-comfort-analysis-kiruna-torg/
https://intranet.white.se/project/thermal-comfort-analysis-kiruna-torg/
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Building Integrated 
Green Facade 
Optimization Tool

Stephanie Angeraini, Alejandro Pacheco 
Diéguez & Andreas Eggertsen Teder

● Tall robust building integrated green façades 
constitute a challenge in the Nordic climate. A 
digital optimization, evaluation and visualization 
tool was developed for the Nya Sjukhuset i Malmö 
project, as a part of the daylight strategy for the 
hospital. The tool defines and specifies plants that 
can be used as green facades by simulating day
light levels and solar radiation) on available facade 
surfaces.

Integrerat analys  
och designverktyg  
för vattenavrinning

Gustav Jarlöv, Libny Pacheco, Jens Modin, 
Matilda Åström, Elin Lindström, Malin 
Törnqvist, Felipe Garcia, Elin Haettner, 
Mattias Eriksson & Jonas Runberger

● Tullhusplatsen is a new public square in the 
large urban development of Östra Hagastaden 
at the northern edge of Stockholm city – an area 
exposed to risks of flooding. This project investiga
ted how to handle these overflows and assessed if 
the water can be used to increase urban qualities 
in the square. Computational methods for this pro
blem were developed in addition to an exploration 
of GIS methods to assess water accumulation risk.

Digital 
metodik och 
gestaltning
White använder sig av datorprogrammering i designprocessen 
– så kallad computational design – bland annat för att 
snabbt kunna utvärdera många alternativ. Den digitala 
kompetensen används också för att stötta utforskandet av 
arkitekturens materiella uttryck. Nedan visas exempel på 
veckade betongelement, perforerade aluminiumkassetter, 
kurviga limträbalkar och screentryckta pennstreck. Nya 
visuella medier, som till exempel Augmented Reality, har 
också utforskats.

https://intranet.white.se/project/building-integrated-green-facade-optimization-tool/
https://intranet.white.se/project/building-integrated-green-facade-optimization-tool/
https://intranet.white.se/project/building-integrated-green-facade-optimization-tool/
https://intranet.white.se/project/integrerat-analys-och-designverktyg-for-vattenavrinning/
https://intranet.white.se/project/integrerat-analys-och-designverktyg-for-vattenavrinning/
https://intranet.white.se/project/integrerat-analys-och-designverktyg-for-vattenavrinning/


Konstnärliga parametrar 
i Humanistiska Teatern
Frans Magnusson, Jonas Runberger, Nina 
Wittlöv Löfving & Jacob Melin

● Den perforerade fasaden på auditoriebyggna
den Humanistiska Teatern i Uppsala blev uppförd 
som ett offentligt konstverk i Statens Konstråds 
regi. Konstnären Ann Lislegaard tog fram ett gra
fiskt mönster som White med hjälp av computa
tional design omsatte i ett mönster av hexagonala 
hål, stansade ur aluminiumskärmen som täcker 
byggnaden. Eftersom byggnaden har en rundad 
och utåtlutande form var det viktigt att studera hur 
konstverkets rektangulära original skulle placeras 
på fasaden och hur byggnadens dörrar, fönster 
och fasadindelning skulle inverka på konstverkets 
uttryck. Konst och arkitektur kunde integreras i en 
process med snabb visuell återkoppling där krav 
på dagsljusgenomsläpplighet, nödutrymning och 
anslutning till omgivande byggnader, hålstorlekar 
och materialtjocklek med mera kunde hanteras 
samtidigt som konstnärens vision. 
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Origamibetong –  
design till produktion
Ola Dellson, Hanna Johansson,  
Jonas Runberger, Vladimir Ondejcik & 
Björn Vestlund

● I ett bostadsprojekt efterfrågades ett rationellt, 
hållbart och prisvärt fasadalternativ där detalj
planen föreskriver ljusa fasadmaterial. Betongele
mentfasad är ett praktiskt val, men svårt ur gestalt
ningssynpunkt. Det utvecklades därför en relief för 
betongformar med inspiration från origami. Primärt 
fokus var gestaltning genom ljus/skuggverkan men 
även egenskaper som vattenavrinning och inord
nande av fönster etc. togs omhand. Med parame
triska verktyg för skiss, utvärdering och produk
tionsunderlag kunde kostnadseffektiva variationer 
av fasaderna åstadkommas där produktionen av 
betongelementen sker med etablerade metoder.

I forskningsprojektet utarbetades ett arbets
flöde där computational design användes på ett 
effektivt sätt för formsökande i mycket tidigt kon
ceptskede. Förutsättningarna för att ta fram pro
duktionsunderlag för betonggjutning där cellplast
formarna fräses med robot undersöktes också.
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Parametric Design  
in GoDown Arts
Filip Sudolsky, Ulrika Stenkula,  
Vladimir Ondejcik & Jonas Runberger

● I Nairobi medverkar White i utvecklingen av 
GoDown Arts Center, Kenyas första och största 
hubb för aktuell och nyskapande kultur. Genom 
hela processen har arbetet med fasaden varit ett 
viktigt identitetsskapande element. I detta projekt 
undersöktes hur computational design – skript
ning och programmering inom designprocessen 

– kunde användas för att koppla gestaltningen till 
lokal kenyansk kultur, såsom mönster inom textilier, 
lokal byggnadstradition och lokala material. 

Under flera workshops möttes konstnärer och 
aktörer inom projektet och den fraktala princip som 
återfinns i bland annat traditionella byars organisa
tion valdes som en princip för projektet. Fasaden 
fick först en bildlig tolkning där fraktalprinciperna 
återfinns i ett ”bubbelliknande” mönster av varie
rande storlek. I senare skeden vidareutvecklades 
detta och mönstret kom att baseras på de topogra
fiska formationerna i Rift Valley, ett område sydväst 
om Nairobi. Här användes satellitbilder för att styra 
mönstrets uppbyggnad och computational design 
gav möjligheten att fullt ut kontrollera de visuella 
kvaliteterna parallellt med fasadens avskärmning 
av dagsljus. 

Pixelprogrammering –  
social skraffering av 
regionens hus

Per Hultcrantz, Karin Hedlund, Mattias Lind, 
Lars Zackrisson & Frans Magnusson

● Hur samlar vi in en stor mängd bildinformation 
och ställer den till förfogande i en designprocess? 
I gestaltningen av Regionens Hus i Göteborg har 
pixelprogrammering utforskats som designmetod. 
Genom ett textbaserat programmeringsspråk fram
taget för grafisk och interaktiv formgivning med 
hjälp av pixlar, inhämtades pennstreck dragna av 
medarbetarna på White. Dessa sammanställdes 
till en skraffering av varierande täthet som sedan 
screentrycktes på fasaden. Pixeldatan i det inscan
nade strecket gjordes om till linjebaserade fält för 
att kunna skära ut tryckoriginalen från en plastfilm. 

En styrka med pixelprogrammering är möjlig
heten att automatisera repetitiva uppgifter, exem
pelvis att frilägga bilder. Projektet drog också nytta 
av möjligheten att kontinuerligt utvärdera det visu
ella resultatet. En begränsning i pixeldata är att den 
inte beskriver kurvor vilket gör att översättningen 
till skärbana måste designas och förankras i en 
gestaltningsprincip. 

Presentation med hjälp 
av Augmented Reality
Viktor Melin, Jessica Kusnadi &  
Zebastian Olsson

● White ritade en paviljong på Hallands Konst
museum som informerade om ombyggnaden av 
muséet med hjälp av Augmented Reality. I projek
tet utvecklades en process för att skapa en Augu
mented Reality (AR)modell och den nya tekniken 
utvärderades.

INFORMED 

DESIGN

https://intranet.white.se/project/parametric-design-in-godown-arts/
https://intranet.white.se/project/parametric-design-in-godown-arts/
https://intranet.white.se/project/pixelprogrammering-social-skraffering-av-regionens-hus/
https://intranet.white.se/project/pixelprogrammering-social-skraffering-av-regionens-hus/
https://intranet.white.se/project/pixelprogrammering-social-skraffering-av-regionens-hus/
https://intranet.white.se/project/presentation-med-hjalp-av-augmented-reality-2/
https://intranet.white.se/project/presentation-med-hjalp-av-augmented-reality-2/


INFORMED 

DESIGN

Magelungens parkbro och Innochain
Tom Svilans, Vladimir Ondejcik & Jonas Runberger

● Tillsammans med doktoranden Tom Svilans, 
från doktorandnätverket Innochain, utvecklades 
Magelungens parkbro till en uttrycksfull och 
effektiv fackverkskonstruktion i limträ. Förslaget 
har även vidareutvecklats inom ramarna för Tom 
Svilans doktorandarbete, vilket lett till en prototyp 
i fullskala samt ett alternativ där utnyttjandet av lim
träets materiella egenskaper drivits till sin spets, 
med detaljering ner till fognivå.  

Bron binder samman två olika nivåer och gör 
en halv loop genom ett skogsområde, som bland 
annat innehåller känsliga ekar. Toms egenutveck
lade verktyg, där böjningen av de enskilda limträ

lagren kan analyseras i designmodellen, kunde 
integreras med Whites computational design 
process. Detta medgav att faktorer som optimerad 
konstruktion och produktionsbegränsningar kunde 
integreras i mycket tidiga skisskeden och samord
nas med bronsdragning genom den 3dscannade 
skogsdungen, där lutningen fick vara högst 5 
procent för att uppfylla tillgänglighetskraven. Med 
denna avancerade design kunde de känsliga 
ekarna lämnas orörda och de krökta fackverksele
menten kunde produktionsanpassas och potenti
ellt minska kostnaden med cirka 40 procent.
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Erfarenhets
återföring 
och process
utveckling
Studier och utredningar visar återkommande att bygg-
branschen lider av brist på erfarenhetsåterföring. White 
satsar på att motverka detta genom att lära av tidigare 
erfarenheter där vi sammanfattar expertis, beskriver och 
utvecklar designprocesser och besöker genomförda 
projekt. Detta resulterar i en bred palett av kunskap om 
allt från hur man utvecklar en ny mödravårdsklinik i Kongo 
till samhällsservice på distans i svensk glesbygd – men 
även hur miljöerna vi gestaltar används och upplevs av 
människorna som brukar dem. 

Som arkitekt verksam sedan sent 70tal 
har Mats Egelius haft en nyckelroll inom 
bostadsarkitekturen i fyra decennier. 
På White har Egelius arbetat sedan 
1990, där han varit partner och tidigare 
ansvarig för marknadsområdet bostäder. 
2018 krönte han sin långa karriär med 
ett bokprojekt som samlar mycket av 
hans kunskap och erfarenhet. 

Mats berättar om bakgrunden till boken: 
– I september 2016 tackades jag av för mina 

25 år som partner och ansvarig för marknads
området Boende med ett bostadsseminarium. 
Jag visade många av mina projekt, dessutom 
deltog professorerna Claes Caldenby och Ola 
Nylander. Efteråt påpekade flera att det var värt 
en dokumentation, med fokus på min roll som 
debattör och engagerad i branschen.

Mats Egelius starka engagemang i bostads
frågor och kunskap om bostadskvaliteter har 
genomsyrat hans projekt under en omvälvande 
period med nya villkor, förändrat samhällsstöd, 
avregleringar och ökat fokus på säljbarhet inom 
bostadsmarknaden.

– Boken omfattar min tid i yrket som är från 
70talet, men här kommenteras även hela 
1900talets utveckling, särskilt miljonprogram
met, säger Mats. Det har varit en omvälvande 
period. Stat och myndigheter hade ett betydligt 
större inflytande under den första tiden, följt av 
avregleringar, borttaget ekonomiskt stöd och 
stort fokus på säljbarhet.

Genom bokens sexton kapitel visas konkreta 
exempel på hur kvalitet, närvaro och kunskap 
formar bra bostäder och livskraftiga städer, 
från omsorgen om planlösningen till platsen i 
staden. Sammantaget blir den en initierad och 
användbar referens och inspirationskälla för 
alla med intresse för boendets arkitektur och 
dess villkor. Efter nästan ett halvt sekel i yrket 
deklarerar Mats Egelius utan minsta tvekan att 
bostaden är arkitektens viktigaste uppgift.

”Det går att följa bostadsutvecklingen 
från slutet av 1970talet fram till slutet 
av 2010talet genom Mats Egelius 
artiklar, recensioner, debattinlägg och 
alla egna projekt. BoStad är både en 
logisk följd och ett resultat av Mats 
Egelius engagemang i samhällsfrågor 
och arkitekturdebatt. Arkitektens röst 
behövs när solvärden, frånvaron av 
gemensamhetslokaler, mörka gårdar, 
buller och brister i lägenhetskvalitet 
diskuteras. Förhoppningsvis inspirerar 
boken BoStad till ökat engagemang i 
bostadsfrågorna.”

Ur Ola Nylanders förord

HALLÅ DÄR 

Mats  
Egelius

BoStad – fyra 
decennier av 
bostadsritande
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Samnyttjande – problem eller möjlighet?

Teresa Lindholm, Hans Forsmark, Johanna Hallgren, Moa Lindunger, Kristina Philipson, 
Malin Romo, Elsa Törnros & Viktoria Walldin

Utvecklingsplan för 
Panzisjukhuset,  
DR Kongo

Saga Karlsson

● För Panzisjukhuset i Bukavu i östra delen av 
Demokratiska Republiken Kongo har White tagit 
fram en förstudie för en ny mor och barnenhet. 
Projektet var ett samarbete mellan White, Panzi
sjukhuset, Centrum för vårdens arkitektur på 
Chalmers, Göteborgs universitet samt Art of Life 
and Birth. Syftet var att bygga en enhet där utsatta 
kvinnor kan föda barn i en säker och professio
nell miljö, ett center som kan bli en förebild för en 
modern mödra och neonatalvård i centrala Afrika 
och i världen. I studien undersöktes hur en sjukhus
byggnad i en afrikansk kontext kan framtidssäkras 
genom att studera befintlig sjukhusstruktur, dess 
brister i flöden, samband, verksamheter och bygg
nader. Det togs även fram ett förslag för en lång
siktig utvecklingsplan av sjukhusområdet. Doktor 
Denis Mukwege, som är initiativtagare till Panzi, 
fick Nobels Fredspris vilket gör det extra motive
rande att vara med och utveckla arkitekturen som 
underlättar de läkande processerna.
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● Multifunktionshuset Messingen i Upplands 
Väsby – som ritades av White och stod färdigt 
2011 – ligger i anslutning till ortens pendeltågs
station. Platsen är ett gammalt industriområde som 
vid tiden för projektet länge dragits med problem 
som otrygghet, drogförsäljning och annan kriminell 
verksamhet. Messingen planerades med ambitio
nen att skapa en attraktiv lärande och arbetsmiljö 
med välfungerande pedagogiska rum och en 
offentlig plats som skulle möjliggöra möten och 
bidra till att minska otryggheten i stationsområdet. 
Förutom Väsby Nya Gymnasium rymmer Mes
singen även en rad andra verksamheter som bib
liotek, kulturskola, en multiidrottshall, mötes och 
konferenslokaler, ett scenrum, samt ett café och 
en skolmatsal som också fungerar som restaurang. 
Hela projektet blev väl mottaget och fick Stora 
samhällsbyggarpriset 2012.  I vår uppföljning har 
vi gått tillbaka för att utforska hur Messingen lever 
upp till de ursprungliga ambitionerna.

Resultaten visar att byggnaden tillfört ett väl
använt offentligt rum som skapar möten, liv och 
rörelse och därmed bidrar till ökad trygghet kring 
pendeltågsstationen. Samtidigt tycks problemen 
delvis ha flyttat inomhus, där det stora luftiga 
entréutrymmet kommit att domineras av vissa 
grupper som skapar otrygghet hos andra. Det är 
problem som den ordinarie personalen i huset sak
nar resurser att hantera och som sannolikt bottnar 
i flera faktorer. Dels menar flera informanter att 
kriminaliteten i samhället har blivit grövre, dels har 

byggnaden genomgått rumsliga förändringar som 
bidragit till situationen. Ursprungligen fanns ett 
café i anslutning till entrén, som spelade en viktig 
roll för att befolka utrymmet. När cafét sedan flyt
tade till en ny tillbyggnad försvann stora delar av 
bemanningen i entrén och flödet av människor i 
byggnaden förändrades.

Men det finns också många fördelar med 
samnyttjandet i Messingen. Skolan har fått tillgång 
till ett kommunalt bibliotek med kunnig personal 
och lugna studieplatser, en fullstor idrottshall, ett 
scenrum och en kombinerad restaurang och mat
sal som ger ökad vuxennärvaro och skapar en lugn 
stämning med matro för eleverna. De ljusa fräscha 
lokalerna uppskattas och när det gäller den peda
gogiska miljön vittnar många om att den fungerar 
mycket väl.

Vår studie visar bland annat hur viktigt det är att ta 
höjd för förändringar, hitta en bra balans mellan pro
grammerade och mer odefinierade ytor och tillföra 
många ögon på en plats. Kanske hade ett medbor
garkontor eller lokaler för socialtjänstens fältassis
tenter kunnat bidra till större trygghet i entrén? En 
annan minst lika viktig lärdom handlar om vikten av 
att analysera konsekvenserna när rumsliga föränd
ringar planeras. I detta behöver verksamheterna 
stöd. Vi tror därför att det behövs nya affärsmodeller 
som innebär att vi som arkitektkontor finns med även 
när en byggnad står klar och tas i drift. I en sådan 
modell bör även uppföljning och analys av hur olika 
ytor fungerar vara en självklar del.  

https://intranet.white.se/project/samutnyttjande-problem-eller-mojlighet-en-uppfoljande-studie-av-messingen-och-vasby-nya-gymnasium/
https://intranet.white.se/project/utvecklingsplan-for-panzisjukhuset-dr-kongo/
https://intranet.white.se/project/utvecklingsplan-for-panzisjukhuset-dr-kongo/
https://intranet.white.se/project/utvecklingsplan-for-panzisjukhuset-dr-kongo/
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Fasad Vårdbyggnad – 
teknik och estetik
Anders Medin, Alexander Åkerman &  
AnnaLena Elfving

● I projektet har ett antal sjukhusprojekt av White 
sammanställts och jämförts med avseende på 
fasadgestaltningen: Danderyds sjukhus, FUS i 
Linköping, NKS Stockholm, Östra Barnsjukhuset 
Göteborg, Huddinge/Chopin i Stockholm och 
Jhuset Uppsala.

Det har blivit en referensbank för gestaltnings
idéer i alla skeden i ett vårdprojekt. Centrala pro
jektdeltagare har också intervjuats kring följande 
frågeställningar:

●   Har projektet fått upp alla krav på fasaden 
tidigt i skiss och beslutsprocessen?

●   Har dagsljusfrågan lyfts i tidigt skede och 
lagts fast som projektmål?

●  Har man tillvaratagit möjliga utblickar och 
naturkontakt? 

●   Hur har man utformat sektionen vid fönster 
vad gäller bröstningshöjd, radiator, fönster
bänk, ljudkrav, rumshöjd, möjlighet till vädring, 
säkerhet och rengöringsbehov?

●   Hur har man löst utformningen för att minska 
solvärmelast?

●   Vilka huvudmodulmått har projektet utformats 
med?

●   Vilket/vilka fasadsystem är valda, och är 
fasaderna bärande eller ickebärande?

●   Har man involverat specialister på parametrisk 
design?

Fysiska parametrar 
samhällsrum
Anna Zimdahl, Karin Nyberg,  
Roger Edvinsson, Maxine Lundström & 
Kajsa Lundqvist

● I glesbygd pågår nu en utveckling av distans
vård samordnat med fler samhällsfunktioner, en 
samhällsservice på distans. Samhällsrummen 
som nu skapas görs med utgångspunkt från tek
niken och videokonferensanläggningar i befintliga 
lokaler med ofta bristfälligt anpassade rum. Denna 
forskningsstudie har samlat kunskaper för att öka 
upplevelsen i rummet med färg, form, material och 
orienterbarhet. Det har utretts vilka fysiska förut
sättningar som skapar det bästa virtuella rummet 
för ehälsa och annan viktig samhällsservice som 
Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Polis med 
flera i glesbygd.

Under arbetet har det tydliggjorts att det finns 
behov av att styra och påverka upplevelsen av 
samhällsrum. Kombinationen vård, rådgivning och 
utbildning är okomplicerad i själva utformningen av 
rummet, det handlar mer om organisering. Svårig
heter med kombinationen av verksamheter är kra
ven på sekretess, hygienkrav och enkel användning 
av utrustning.

Aktivitetsbaserade 
forskningsmiljöer –  
en kunskapsöversikt

Linda Mattsson, Filiz Coskun, Nicole Morel, 
Klara Frosterud & Hanna Plato

● En ökad nationell och internationell konkurrens 
mellan lärosäten i kombination med tekniska fram
steg och förändrade pedagogiska metoder driver 
utformningen av organisatoriska strukturer och 
fysiska miljöer inom akademin. Idag är ett kollabo
rativt arbetssätt en förutsättning för framgångsrik 
forskning och lärosätenas pressade ekonomi gör 
att yteffektiva lokaler efterfrågas. Trots detta är cell
kontor fortsatt den vanligaste rumsliga lösningen 
inom akademin. 

Projektet har studerat vad som driver trenden 
av aktivitetsbaserade arbetsmiljöer inom akademin 
och hur processer kring införandet av dem ser ut. 
Hur ser processer och förändringsarbete ut vid 
införandet av aktivitetsbaserade miljöer? Varför har 
en aktivitetsbaserad lösning valts och hur fungerar 
den idag? Är en aktivitetsbaserad lösning lämplig 
för forskande och undervisande personal? 

Drivande i utvecklingen av de nya fysiska miljö
erna är att skapa attraktiva och samtidigt resurs
effektiva arbetsmiljöer, där samverkan står i fokus. 
Den övergripande frågan om huruvida öppna 
arbetsmiljöer eller cellkontor är mest lämpliga för 
personalen är dock felställd. Den fysiska miljöns 
förmåga att stötta en verksamhet beror istället på 
hur väl den förhåller sig till verksamhetens behov 
samt till individuella behov hos medarbetarna. 

https://intranet.white.se/project/fasad-vardbyggnad-teknik-och-estetik/
https://intranet.white.se/project/fasad-vardbyggnad-teknik-och-estetik/
https://intranet.white.se/project/fysiska-parametrar-samhallsrum/
https://intranet.white.se/project/fysiska-parametrar-samhallsrum/
https://intranet.white.se/project/aktivitetsbaserade-forskningsmiljoer-en-kunskapsoversikt/
https://intranet.white.se/project/aktivitetsbaserade-forskningsmiljoer-en-kunskapsoversikt/
https://intranet.white.se/project/aktivitetsbaserade-forskningsmiljoer-en-kunskapsoversikt/
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Hur blev det? 
Återbesök på ombyggd 
vårdavdelning

Magnus Carlstrand, Anna Arias Ortega, 
Anna Uhlin & Anders Medin

● Vad händer när man byter till glasade dörrar 
till patientrummen på en vårdavdelning, så att 
patienterna kan ges en ökad kontakt med omvärl
den? Genom ett återbesök på Medicinkliniken på 
Värnamo Sjukhus, som byggdes om 2016, kunde 
besluten bakom utformningen följas upp. 

Studien visar att det är viktigt med visuell kontakt 
mellan rum och korridor. Det är viktigt att patienten 
själv kan välja när den vill ha kontakt med korrido
ren. Studien bekräftar också att såväl ledning som 
personal och patienter menar att enkelrum är det 
bästa valet. Det konstateras också hur viktigt det 
är att personalen engageras i designprocessen. 
Den personalgrupp som var minst positiv med 
avdelningens utformning var den som flyttats dit 
i efterhand.

PopUp Infrastructure

Santiago Carlos Peña Fiorda, Stig Lassen & 
Susan Jayne Carruth

● The idea of merging ”PopUp” and ”Infra
structure” in their normally used definitions may 
seem like an oxymoron. In that contradiction lies 
the whole framework for this investigation. The pro
ject used temporary architecture as a generator for 
public interest in a cycling infrastructure project in 
Argentina that promotes sustainable development. 
The appropriate application of temporary interven
tions as local tools for community involvement as 
well as testing possible outcomes are key factors 
for a project to be successful. Investigating how 
temporary interventions work in the environment 
and how can they be used as tools for holistic 
understanding on how the built environment influ
ences the user can link the urban scale project 
directly to the user scaled intervention.

Key Conclusions:

● People go where people are.

●  If the infrastructure is built, people will use it.

●  Metrics play a key role in effective planning.

●   Accessibility for everyone should be always 
the main objective.

●   Pilot projects are great tools for urban 
development and testing ideas.

●   Pilot projects should be made quick, cheap 
and green.

●   People react good to interventions that are 
giving back space to the public realm.

●   Projects should always be ”picturefriendly” to 
take advantage of social media.
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Processledning vid 
vårdprojekt inom White
Jens Axelsson & Elin Rittmark

● Förändrings och dialogprocesser med verk
samheten i byggprojekt tar mycket energi i stora 
och långa projekt. Det är viktigt att verksamhetens 
energi, engagemang och kunskap tas tillvara på 
rätt sätt i denna typ av uppdrag, där tydlig kommu
nikation och spelregler spelar stor roll och det finns 
fallgropar som kan skapa frustration. Det behövs 
därför en utvärdering av hur White verksamhets
processer fungerar idag. Här undersöktes arbets
processer vid byggprojekt inom vårdsektorn och 
Whites metodik för dessa utvärderades. Resultatet 
har spridits internt i nätverket för Vård och hälsa.

https://intranet.white.se/project/hur-blev-det-aterbesok-pa-ombyggd-vardavdelning/
https://intranet.white.se/project/hur-blev-det-aterbesok-pa-ombyggd-vardavdelning/
https://intranet.white.se/project/hur-blev-det-aterbesok-pa-ombyggd-vardavdelning/
https://intranet.white.se/project/pop-up-infrastructure/
https://intranet.white.se/project/fasad-vardbyggnad-teknik-och-estetik/
https://intranet.white.se/project/fasad-vardbyggnad-teknik-och-estetik/
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Ljus
Dagsljus är livsviktigt för människans välmående 
samtidigt som det kan användas för sig självt 
eller tillsammans med elektriskt ljust för att 
skapa starka upplevelser. White har branschens 
bredaste expertis inom ljusdesign och dagsljus. 
Vi har utvecklat och publicerat kunskap i allt 
från hur dagsljusfrågan kan omhändertas i 
stadsbyggnadsprocessers olika skeden till hur 
vi kan kombinera dagsljusberäkningar med 
elektriskt ljust och hur våra simuleringar kan 
jämföras med upplevelsen i verkligheten. 

Dagsljus i 
stadsplanering – 
vägledning

Caroline Cederström, Malin Alenius,  
Johan Dahlberg & Marja Lundgren

● En tät stad ställer stora krav på utformning 
för att fortsätta vara en stad där ljuset når invå
narna. Dagsljus regleras idag vanligtvis sent i 
plan processen genom en abstrakt beräkning på 
rumsnivå. I detta projekt författades en vägledning 
som lyfter och presenterar kunskap om dagsljus i 
tidiga skeden. Den beskriver hur man genom enkla 
metoder för dagsljus på stadsplanenivå kan säker
ställa goda förutsättningar genom planprocessen 
fram till byggnadsnivå och sammanställer befint
liga forskningsresultat, i lagar och regler samt från 
standarder om dagsljusplanering. 

Vägledningen ska stödja planerare och arkitek
ter under planprocessen för att i högre grad än 
idag ta hänsyn till dagsljus i utformningen av en 
hållbar stad. Skriften har tagits fram inom projek
tet International Energy Agency / Task 51 Solar 
Energy in Urban Planning med syftet att underlätta 
för en dagsljusinformerad stadsplaneringsprocess.

https://intranet.white.se/project/dagsljus-i-stadsplanering/
https://intranet.white.se/project/dagsljus-i-stadsplanering/
https://intranet.white.se/project/dagsljus-i-stadsplanering/
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Daylighting and Lighting 
Under a Nordic Sky
MarieClaude Dubois & Malin Alenius

● Med medel från ARQstiftelsen gavs fack
boken Daylighting and Lighting under a Nordic 
Sky ut på Studentlitteratur förlag. Där presente
ras gällande regelverk och metoder för att säkra 
tillgången till dagsljus i inomhusmiljöer. Boken 
diskuterar även hur dagsljus på bästa sätt kom
pletteras med energi effektiva ljussystem och 
dynamisk belysning, och är rikt illustrerad med 
exempel från en rad byggnadsprojekt. Den samlar 
också den senaste forskningen rörande dagsljus 
och hur denna kan tillämpas inom arkitektur och 
stadsbyggnadsprojekt.

Energy and Daylight 
Analyses of Nya 
Sjukhuset in Malmö

MarieClaude Dubois &  
Alejandro Pacheco Diéguez

● A simulation workflow for energy and daylight 
analyses was developed and implemented in the 
Nya Sjukhuset project in Malmö, aiding the early 
design phase through to final assessments. An 
advanced computational design routine was writ
ten in the early design phases to determine the 
maximum daylight depth on each floor according 
to the point daylight factor requirement. Parallel to 
this, the maximum windowtowall ratio to meet the 
solar heat gain criteria was calculated iteratively. 
This routine was developed into a standard method 
at White. The project was presented as an article 
at the 2018 ASHRAE Building Performance Ana
lysis Conference and SimBuild in Chicago, Illinois 
in September 2018.

Skylight Studies

Cristiana Caira, MarieClaude Dubois,  
Pia Eckerstein, Carl Molin,  
Stephanie Angeraini & Thiago Ferreira

● In the large entrance hall of Psykiatrins Kvarter, 
in the Southern Älvsborg Hospital in Borås, sky
lights were developed as a solution to improve 
daylight conditions and to guide users towards 
the different building zones. Aperture sizes were 
optimized for the quality and quantity of natural 
light, considering various factors such as the sky 
luminance, orientation, and light transmittance of 
the glass. The project was documented as a case 
study to support future design processes involving 
skylights.
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https://intranet.white.se/project/daylighting-and-lighting-under-a-nordic-sky/
https://intranet.white.se/project/daylighting-and-lighting-under-a-nordic-sky/
https://intranet.white.se/project/nsm-simulation-paper/
https://intranet.white.se/project/nsm-simulation-paper/
https://intranet.white.se/project/nsm-simulation-paper/
https://intranet.white.se/project/optimering-av-takfonster-torget-psykiatrins-kvarter/
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Upplevt och uppmätt
Malin Alenius, Marja Lundgren, Sarah 
Dahman Meyersson, MarieClaude Dubois, 
Viktor Sjöberg & Pernilla Svedberg

● Med nya miljökrav har dagsljus åter hamnat i 
fokus. Komplexa program, djupare byggnadskrop
par och snabbt framväxande miljöcertifieringssys
tem med krav på mätbara mål har skapat nya förut
sättningar för hur arkitekter arbetar med dagsljus. 
De mätbara målen har funnits i lagstiftning sedan 
2014 samt i miljöcertifieringssystemen och har en 
direkt inverkan på arkitekturens gestaltning. De 
ställer krav på förståelse för uppmätta värden och 
dess samband till upplevt resultat.

I skriften Upplevt och uppmätt kartlade vi grund
begrepp och aktuella metoder för att både mäta 
och visuellt utvärdera ljus i rum. Det uppmätta visu
aliserades genom exemplet Katsan, Whites egen 
kontorsbyggnad i Stockholm. Upplevda värden 
beskrevs i mer precisa termer och en bakgrund 
gavs till hur vårt synsinne fungerar vilket gav en 
värdefull insikt i hur ljuset rätt utformat kan stärka 
rumsgestaltningen.

https://intranet.white.se/project/upplevt-och-uppmatt/


Linking Daylight and 
Artificial Lighting in the 
Design Process

Maha Shalaby & Isabel Villar

● In a competition entry by White for a retail center 
in London, the scope included artificial lighting only. 
This study developed an alternative daylightbased 
solution to the competition entry. The idea was to 
use daylight autonomy as an advanced metric to 
illustrate the value of integrating light design holis
tically in architectural processes and expand our 
lighting competence in projects such as this.

Simulating Light 
Redirecting Systems
Maha Shalaby 

● Today, daylight analyses can influence design 
decisions through simulation tools, but they do not 
allow us to assess the impact of light redirecting 
systems that make it possible to distribute light in 
desirable ways. These include light shelves and 
anidolic systems, light tubes, fibreoptics and other 
design elements such as narrow spaces between 
buildings – design elements that are becoming 
more common.  

Using the Climate Innovation District in Leeds 
as a case – this research assessed the effect of 
light redirecting devices through simulation, and 
how to ultimately evaluate the impact of such devi
ces, on daylight access. A standard method for 
some of the systems was developed in the form of 
computational scripts, allowing for design studies 
of these systems.
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https://intranet.white.se/project/linking-daylight-and-artificial-lighting-in-the-design-process/
https://intranet.white.se/project/linking-daylight-and-artificial-lighting-in-the-design-process/
https://intranet.white.se/project/linking-daylight-and-artificial-lighting-in-the-design-process/
https://intranet.white.se/project/simulating-light-redirecting-systems/
https://intranet.white.se/project/simulating-light-redirecting-systems/
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White är ett av Skandinaviens ledande arkitektkontor. Vi arbetar 
med hållbar arkitektur, design och stadsutveckling i en internationell 
kontext för nuvarande och kommande generationer. Vår mission är 
att, genom formstark arkitektur, driva omställningen till en hållbar 
livsstil. Senast 2030 ska alla våra projekt vara koldioxidneutrala.  
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