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Forskning och utveckling 2021
Välkommen till det andra numret av White Research Labs FoU-magasin. Det första täckte
programperioden 2017–2019, då vi fokuserade på equitable architecture, resource efficiency och
informed design. Denna gång bestämde vi oss för att inte vänta till hela nya programperioden
var till ända utan att dela med oss av utvecklingen av ny kunskap, och nya verktyg och metoder
längs vägen. Så nu bjuder vi er att läsa om 17 WRL-finansierade projekt som blivit klara sedan
förra magasinet. Här finns också presentationer av fem kollegor som för närvarande genomför
doktorandstudier, och en tankeväckande omvärldsorientering från Dsearch, vår utvecklingsenhet
inom computational design. Vi hoppas det blir inspirerande läsning.
Anna-Johanna Klasander, Forskning- och Utvecklingschef

Sedan starten 1951 har White varit engagerade
i sådan praktikbaserad forskning och utveckling
som medverkar till att arkitektur och stadsbyggnad kan göra skillnad i samhället. Med tiden har
sökandet efter ny kunskap och innovativa lösningar
blivit allt mer systematiskt organiserat och idag är
White Research Lab en väletablerad del av verksamheten, med låga trösklar för alla anställda som
vill engagera sig i FoU. Forskningen som finansieras av WRL är huvudsaklingen kopplad till våra
uppdrag och på så sätt brett utspridd på företaget.
De senaste tio åren kan vi räkna till över 300 kollegor som varit engagerade i olika grad, representerade av hela spektrat från nyfikna nybörjare till
fullfjädrade forskare. Den inre kärnan av WRL finns
där för att vägleda och stötta.

År 2020 lanserade White Research Lab vårt fjärde
program för forskning och utveckling. I det pekar vi ut
två angelägna utmaningar i samhället där arkitektur
och stadsbyggnad har stor betydelse: omställningen
till cirkulär ekonomi samt förbättrad hälsa och ökat
välmående. Vi kallar dessa två teman Cirkulär arkitektur och Hälsofrämjande livsmiljöer, och på samma
gång som de i sig är tydligt formulerade mål, är de
medvetet breda för att hålla öppet för utforskande ur
många olika perspektiv. Titeln på vårt FoU-program
2020–2024 är Informerad design. Detta övergripande tema signalerar ambitionen att utveckla vår
arkitektur baserad på den bästa tillgängliga och
mest relevanta kunskapen för hållbara lösningar.
Medan begreppet ”informerad design” vanligtvis är
förknippat med datorgenererad design baserad på

kvantitativ analys, vill vi betona nödvändigheten att
låta gestaltningen informeras också av andra typer
av viktiga förutsättningar, såsom människors erfarenheter och behov, beprövad teknik och kunskap, estetiska och etiska överväganden, för att nämna några.
I ett multidisciplinärt fält som arkitektur behövs alltid
mänskligt omdöme för att väga samman alla aspekter.
För att nå ännu längre i utvecklingen och ta inno
vativa lösningar till marknaden har White lanserat
ett ambitiöst program för innovation, som sedan år
2020 är en systerenhet till WRL: White Innovation
Lab. I nästa nummer av FoU-magasinet siktar vi på
att visa upp detta tillsammans med en annan del av
vår verksamhet som vi vill lyfta: de nationella och
internationella forskningsprojekt som har extern
finansiering. Behåll er nyfikenhet till dess!

Research and Development 2021
Welcome to the second issue of White Research Lab’s R&D Magazine. The first one covered
the programme period of 2017–2019, in which we focused on equitable architecture, resource
efficiency, and informed design. This time, we decided not to wait until this new programme
period ended but to share the development of new knowledge, tools, and methods within
White, along the way. So here we invite you to read about 17 WRL-funded projects that have
been completed since the first magazine. You will also find presentations of five colleagues
who presently conduct PhD studies, and a thought-provoking outlook from Dsearch, our
development unit for computational design. We hope you will find it inspiring reading.
Anna-Johanna Klasander, Head of Research and Development

Since its start in 1951, White has been engaged in
the sort of practice-based research and development that enables architecture and urban design to
make a difference in society. Through the decades,
this search for new knowledge and innovative solutions has become more systematically organised
and today White Research Lab is a well-established part of our company, with low thresholds
for employees who want to engage in R&D. The
research that is carried out with funding from WRL
is mainly connected to our projects and thus distributed throughout the company. Over the last ten
years over 300 colleagues have been engaged to
different extents, representing the whole range from
curious beginners to fully-fledged researchers. The
small core of WRL is there to guide and support.
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In 2020, White Research Lab released our fourth
programme for research and development, in which
we point out two urgent societal challenges where
architecture and urban design have great impact:
the transition to circular economy, and improved
health and well-being. We call the two themes Circular architecture and Healthy living environments.
At the same time as they imply clear goals, the two
themes are deliberately broad to make them open
for investigations from many different perspectives.
The title of the 2020–2024 R&D programme is
Informed Design. This overarching theme signals
the ambition to develop our architecture based on
the best available and most relevant knowledge
for sustainable solutions. Whereas the concept
‘informed design’ commonly is associated with com-

putational design based on quantitative analysis, we
emphasise the necessity to also inform design with
other types of essential input: people’s experiences
and needs, tried and tested know-how, aesthetics
and ethics, to name just a few. In a multidisciplinary field such as architecture, human judgement is
always needed to weigh all aspects together.
To take development even further and bring
innovative solutions to the market, White has
launched an ambitious programme for innovation:
White Innovation Lab, which since 2020, is a sister
organisation to WRL. We will aim to feature this
in our next issue of the R&D Magazine, along with
another area that we wish to highlight: our externally funded national and international research
projects. Stay curious until then!
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Doktorand på White
White är ett företag som ser värdet av starka band till akademin och vi har en lång
historia av medarbetare som delar sin tid på kontoret med engagemang på olika
universitet. Det rör sig om professorer, lektorer, kritiker, ritsalshandledare och inte
minst – doktorander. Som gränsgångare för de över kunskap och erfarenheter åt
bägge håll, och för kontoret innebär deras närvaro i akademin att vi inte bara får
tillgång till ämnesmässig spetskunskap utan också till värdefulla nätverk med
internationella förgreningar. Här presenteras de fem medarbetare som just nu
är doktorander. De har kommit olika långt i sina studier och har olika typer av
finansiering; externa källor står för huvudparten. De drivs av sitt eget engagemang
för frågor som också vi på White ser värdet av. På så sätt har vi ett gemensamt
intresse i doktorandstudierna som berikar det intellektuella klimatet på kontoret.

Doctoral Students at White
White is a company that values strong bonds to academia, with a long history
of employees that share their time in the office with engagements at various
universities. The list contains professors, lecturers, critics, studio teachers, and
not least – doctoral students. As boundary spanners they transmit knowledge
and experience both ways and for the office their presence in academia means
that we not only get direct access to cutting-edge knowledge but also valuable
networks with international reach. Here we present the five colleagues who
currently conduct doctoral studies. They are at different stages and have different
types of funding; external sources contribute with the larger part. They are driven
by their own engagement in issues that White also sees the value of. In that way
we have a mutual interest in their doctoral studies, which enriches the intellectual
climate in the office.
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Malin Alenius om ljusets gestaltning
Vad handlar din forskning om?
Min forskning handlar om hur ljus behandlas
inom arkitekturen. Med ökad professionell specialisering och ökade krav på kvantifiering har
ljusbehandlingen idag alltmer separerats från
utformningen av den rumsliga upplevelsen. Tillsammans med avsaknaden av ett gemensamt
språk leder detta till en bristande kommunikation
mellan dessa kompetensområden. Konsekvensen är att det sinnliga samspelet mellan ljus och
rum och samverkan mellan dagsljus, solljus och
elektriskt ljus, sällan utforskas eller utnyttjas. I
sin tur leder detta till att varken ljusets positiva
inverkan på människan eller möjliga energibesparingar kan tas omhand. Med utgångspunkt
i dagens arkitekturutmaningar utforskar jag nya
metoder för en integrerad ljusutformning utifrån
ett gestaltningsperspektiv. Jag intresserar mig för
det naturliga ljusets rörelse och dess samspel
med människan i det byggda rummet. Utifrån fallstudier och praktiska experiment undersöker jag
hur utformningen av dagsljus och elektriskt ljus
har utvecklats historiskt, ser ut idag och med vilka
möjliga metoder och verktyg ljuset skulle kunna
utformas i framtida rum.
Hur ska kunskapen användas och
för vem kan den göra skillnad?
Jag riktar mig till praktikens aktörer såsom arkitekter,
ljusdesigners och ingenjörer men även till andra
forskare och till studenter. Ljusuppgiften hanteras i
dagens byggprocess av ett antal olika kompetenser
och specialister med olika språk. För att möjliggöra
en ljusdesign där dagsljus och elljus samordnas som
en integrerad del av byggnadsutformningen behövs
ökad kommunikation och en bättre gemensam förståelse av helheten. I mitt avhandlingsarbete betonar
jag därför språkets, både det skrivna och det visuella,

betydelse för förmedling mellan aktörer och som
idégenererande verktyg i designprocessen. Valet av
verktyg för att utveckla och representera rumsliga
koncept av ljus inverkar inte bara på hur arkitektur
representeras och kommuniceras utan också på hur
idéer utvecklas och formas under designprocessen.
Vad är din utgångspunkt/drivkraft
för din undersökning?
Min avhandling grundar sig i frågor som uppkommit i mitt yrke som arkitekt och ljusspecialist. Jag
anser att det saknas såväl verktyg som teorier som
stödjer arkitektens arbetssätt och utvecklar hennes
metod att arbeta integrerat med ljus i designprocessen idag. Befintlig forskning på ljusområdet
baseras i huvudsak på naturvetenskaplig metod
och kvantitativa beräkningar. Jag har i stället valt att
inta arkitektens perspektiv för att undersöka ämnet
utifrån en rumslig helhet, där ljus faktiskt upplevs. I
det snabba tempo som dagens byggprocess ofta
innebär, och där dagsljus och belysning behandlas
i separata processer, är denna helhet ofta svår att
upprätthålla. Jag vill bidra med att utveckla språk,
metoder och verktyg som underlättar kommunikationen mellan ljusets olika specialistområden och
stärker den rumsliga ljusgestaltningen.

Akademisk hemvist: KTH Stockholm,
Skolan för arkitektur och byggd miljö
(ABE), Arkitekturens design, teknik och
representation.
Projektupplägg: Industridoktorand på
heltid mot doktorsexamen.
Finansierad av: Bertil & Britt
Svenssons stiftelse för belysningsteknik,
Energimyndigheten och WRL.

Hur ser du på praktiken utifrån en
akademisk sida och vice versa?
Arbetet med avhandlingen har gett mig möjligheten
att se på praktiken mer utifrån. Både genom att ta ett
steg tillbaka och genom en historisk tillbakablick har
också dagens situation blivit tydligare för mig. Jag vill,
genom en praktiknära forskning grundad i konkreta
fall, bidra till en öppnare dialog mellan forskning och
praktik. Jag hoppas samtidigt att jag kan bidra till
ökat intresse och kunskap om ljusets roll i designprocessen och i upplevelsen av arkitekturen.

Malin Alenius on the Design of Light
What is your research about?
I research how light is considered in architecture. With burgeoning professional specialisation
and lighting requirements, lighting design has
been increasingly separated from spatial design.
Together with the lack of a common language this
leads to poor communication between these areas
of expertise. The consequence is that the sensuous interaction between light and space is very
seldom engaged with, and the interplay between
daylight, sunlight and electric light is rarely fully
explored. The result being that neither the positive impact of light on people, nor the potential for
energy efficiency are achieved.
Starting from the architectural challenges of
today, my project aims to research new methods
for lighting design. I am interested in the changing
nature of natural light, and its interplay with people
in built space. Using case studies and practical
experiments, I study how the design of daylight and
artificial light has evolved historically, the current
state of the art, and the methods and tools that
could be used for lighting design in the future.
Whom would you like to see
make use of the new knowledge?
I am targeting actors within the building industry,
such as architects, lighting designers, engineers,
but also fellow researchers and students. In our
current building process, lighting is managed by
a number of competencies and specialists, with
different knowledge backgrounds. To establish
lighting design as an integrated part of the building
process where daylight and artificial light is coordinated, improved communication and a common
understanding of the problem is needed. In my thesis, I therefore stress the importance of language,

White Arkitekter

both written and visual, for generation and mediation of ideas in the design process. The choice of
tools to develop and represent spatial concepts
for lighting is important, not only for architectural
representation, but for the shaping of ideas in the
design process.
What is your driving force for doing this?
My thesis is based on questions that originate in
my practice as an architect and lighting designer. In
my view, tools and theory in support of integrating
light into architecture, are missing today. Existing
lighting research is based on the natural sciences
with a quantitative approach. I have instead chosen
to take an architectural approach and study the
subject from the perspective of space – where
light actually is perceived. In the contemporary
fast-paced building process, where daylight and
artificial light are often managed separately, such
a holistic perspective is often hard to achieve. I
want to contribute to the development of language,
methods, and tools that facilitate communication
between various disciplines and strengthen lighting design.

Academic Affiliation: Royal institute
of Technology (KTH) Stockholm,
School of Architecture and the Built
Environment (ABE), Architectural
Design, Technology and Representation.
Project Scope: Full-time Industrial PhD
student towards doctoral degree
Funded by: Bertil & Britt Svenssons
Foundation for Lighting Technology, the
Swedish Energy Agency and WRL.

How do you look upon practice from an
academic point of view (or vice versa)?
The work on the thesis has given me the opportunity to study practice from more of an outside
perspective. By taking a step back from practice,
and looking to history, the current situation has
become clearer to me. Through practice-based
research driven by case-studies, I want to contribute to a more open dialogue between research and
practice. At the same time, I hope to contribute to
an increased interest in, and knowledge of, the role
of light in architecture and the design process.
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Yaël Bratel om urbana mötesplatser och rättvisa städer
Vad handlar din forskning om?
Våra städer är inte statiska artefakter fyllda med hus
och vägar, snarare dynamiska stadsrum som ständigt formas och omformas i komplexa processer. En
viktig aspekt av detta är att städer har stor potential
att separera eller förena människor. Den potentialen
vill jag undersöka! Målet med min forskning är att
bättre förstå våra urbana mötesplatser och deras
kraft att generera rättvisa städer.
I ett samhälle där alla former av utanförskap växer
måste även stadsbyggnadssektorn ta ett större
ansvar. Forskning visar gång på gång att det inte
bara är socioekonomiska förutsättningar som ger
upphov till skillnader. Stadsbyggnadssektorn är en
viktig, men ibland förbisedd, aktör och har stora möjligheter att bidra till ett mer rättvist urbant landskap.
Min forskning utforskar urbana mötesplatser
utifrån ett stadsbyggnads- och rättviseperspektiv
i gränslandet mellan människorna i staden, den
byggda miljön och alla som planerar och designar
vår omgivning. Där finns en hel värld av outforskad
kunskap.
Hur kan din forskning användas
och vem vill du påverka?
Jag tror att det finns ett stort branschintresse av att

lära sig mer om rättvisa stadsmiljöer och urbana
mötesplatser. Men jag tror också att det finns många
som funderar på de här frågorna som privatpersoner.
Därför finns det stora potential att hitta viktiga arenor
för att föra den här diskussionen.
Som praktiker vill jag förstås att min forskning
ska nå även utanför akademin till näringsliv och
politik. Jag tror verkligen på att frågor kring integration och byggd miljö måste bli mer öppna och
tvärsektoriella för att landa rätt. För att komma
framåt krävs samarbete och ett väldigt bra första
steg är att diskutera problemet på branschöverskridande plattformar.
Vad är din drivkraft?
Min drivkraft ligger i mina personliga erfarenheter
av att växa upp i ett väldigt segregerat område.
Under den perioden önskade jag att det funnits
större kunskap och ambitioner kopplat till rättvisa,
social integration och den byggda miljön.
Det finns också en stark drivkraft i de erfarenheter jag fått av att jobba med stadsutveckling
och social hållbarhet inom näringslivet. Även om
vi i Sverige har haft en otrolig kunskapsutveckling
kring stadsbyggnad och mjuka frågor märker jag
att det fortfarande finns en stor osäkerhet och

okunskap kring vilket värden social hållbarhet kan
generera. Där hoppas jag kunna bidra till att rättviseperspektivet och mänskliga värden snart blir
lika självklart inom stadsbyggnad som ekonomi
eller arkitektur.
Hur ser du som akademiker
på praktiken (och vice versa)?
Nu när jag befinner mig i den akademiska världen
kan jag se att praktiker många gånger är, eller
tvingas vara, modiga på olika sätt. När man jobbar
praktiskt tvingas man ständigt ta beslut och testa
kunskap i verkligheten utan skyddsnät eller facit
på hand.
Inom akademin testar man varje hypotes på
alla tänkbara sätt för att vara helt säker på att inte
missa viktiga detaljer eller missförstå något. Det
ger en robusthet och en trygghet som inte återfinns
i praktiken alla gånger.
Det kan skapa viss frustration att akademin
inte lyckas svara på praktikens frågor i samma
tempo som de uppstår. Men jag ser ändå att akademin utgör en viktig bas för stora delar av det
praktiska arbetet i näringslivet just på grund av
sin noggrannhet och kamp för ständig kunskapsutveckling.

Akademisk hemvist: KTH Stockholm,
Skolan för arkitektur och byggd miljö
(ABE), Institutionen för urbana och
regionala studier.

notice that there is still a great deal of uncertainty
and ignorance about what values social sustainability can generate. I hope that I can contribute
to the perspective of justice and a more human-
oriented approachbecoming as natural to urban
planning as economics or architecture is today.

Academic Affiliation: Royal institute
of Technology (KTH) Stockholm, School
of Architecture and the Built Environment (ABE), Division of Urban and
Regional Studies.

Projektupplägg: Heltid, mot
licentiatexamen.
Finansierad av: Axel och Margaret
Ax:on Johnsons Stiftelse.

Yaël Bratel on Urban Meeting Places and Just Cities
What is your research about?
Our cities are not static artefacts filled with buildings and roads, but rather dynamic space constantly
forming and reforming through complex processes.
An important aspect of this is that cities have a great
potential to separate or unite human beings. I want
to explore that potential. The goal of my research
is to gain a better understanding of urban meeting
places and their power to create just cities.
In a society where consequences of injustice,
eg. exclusion and segregation, are increasing,
the urban planning and design sector must take
greater responsibility. Research has shown time
and again that it is not only socio-economic circumstances that create marginalisation, but that
the urban planning and design sector is central
in the process of forming just urban environments.
My research explores these processes focusing on meeting places and their relation to urban
justice. There is still a whole world of unexplored
knowledge in the borderland between the built
environment, the social sphere and the urban
planning and design sector.
How could your research be used and for
whom would you like it to make a difference?
I believe that there is great interest in understand-
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ing more about urban justice and meeting places
among professionals. I also think that many people
have reflected on these issues as individuals. Therefore, I see a large potential for expanding the debate
into new arenas.
As a practitioner, I hope that my research will
reach outside academia to both industry and policymakers. I believe that issues of justice and the
built environment must become more open and
cross-sectoral in order to develop. To move forward,
collaboration is essential. A very good first step is to
discuss the problem on platforms that reach across
the urban planning and design industry, political
spheres and academia.
What is your driving force for doing this?
My personal experience of growing up in a very segregated area is a great driving force. During that
period, I wished there was greater knowledge and
higher ambitions concerning justice, social integration and the built environment.
I also find a strong inspiration in the experiences
I have gained from working with urban development and social sustainability in the urban planning
industry for many years. Even though in Sweden
there has been incredible knowledge development
concerning urban planning and social issues, I

How do you look upon practice from your
academic point of view (or vice versa)?
Now that I spend a lot of time in the academic world,
I notice that practitioners often are, or are forced to
be, brave in many ways. When you work with urban
planning and design in practice, you are constantly
forced to make decisions and test knowledge against
reality, without safety nets or all the facts to hand.
Within academia, every hypothesis is thoroughly tested to be completely sure not to miss
important knowledge or misunderstand anything. It
provides robustness and security that is not always
found in practice.
The fact that academia fails in answering questions from industry in the same tempo as they arise
might create some frustration. But I still see that
academia provides an important theoretical base for
much of the practical work in the urban planning and
design industry, just because of its thoroughness
and constant strive for greater accuracy.

Project Scope: Full-time towards
licentiate degree.
Funded by: Axel and Margaret Ax:on
Johnsons Foundation.
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Axel Heyman om att utnyttja eller skapa lägen
Vad handlar din forskning om?
I Skandinavien behöver planerna för våra städer
stämma överens med marknadens preferenser,
annars finns risken att de inte genomförs. Trots
detta finns det begränsat med forskning om vilken
form på staden som marknaden efterfrågar – till
exempel utformning av gatunät, eller läge och kvalitet på grönområden. Övrig forskning visar tydligt
att olika lägen i städer, vilka i stor utsträckning
bestäms av stadsplaneringen, påverkar bostadspriser som i sin tur kan användas som en uppskattning av människors preferenser. Min forskning
försöker uppskatta dessa preferenser för olika
aspekter av stadens form på ett sätt som kan informera stadsplaneringspraktiken. Genom att bygga
vidare på etablerad forskning och forskningsfälten
urbanmorfologi (läran om stadens form) och urban
ekonomi försöker jag svara på två frågor. Den första är hur stadens form relaterar till huspriser som
en uppskattning av människors preferenser. Den
andra är hur läge kan beskrivas för att både kunna
informera stadsplaneringspraktiken och passa in i
de ekonomiska värderingsmetoder som finns.
Hur kan din forskning användas
och vem vill du påverka?
Resultatet från min forskning kan hjälpa de flesta
aktörerna i planeringsprocessen att kunna ta
mer informerade beslut och på ett mer precist
sätt förstå frågor om genomförbarhet i strategisk
planering. Att till exempel kunna uppskatta på
vilket sätt en nyetablering av bostäder bedöms
på marknaden i ett tidigt skede skulle hjälpa
beslutsfattandet mot en mer genomförbar plan.
Det skulle i sin tur hjälpa både planeringsinstan-

ser och såväl offentliga som privata utvecklare,
och i förlängningen medborgarna och användarna
av staden.
I slutändan kan den nya kunskapen ha påverkan på hur städer prioriterar mellan olika aspekter av hållbar stadsutveckling. Det skulle på ett
direkt sätt kunna hjälpa till att hitta lösningar på
den pågående krisen med brist på ”prisvärda
bostäder”.

Akademisk hemvist: Arkitektur- och designhögskolan Oslo
(AHO), avdelningen för urbanism och landskap (huvudsakliga
arbetet); Chalmers, institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, avdelningen för Stadsbyggnad samt Spatial
Morphology Group (SMoG), (avslutande arbete).
Projektupplägg: Deltid mot doktorsexamen.
Finansierad av: Norges Forskningsråd via AHO, samt WRL.

Vad är din drivkraft?
Jag har alltid trott på evidensbaserade arbetssätt
i stadsplaneringen, vilka kan utvecklas på många
sätt. Men när det kommer till stadsutveckling så är
många mål och beslut normativt baserade på vad
som är god stadsbyggnad, möjligtvis beroende
på dess politiska natur. Därför tycker jag att det är
intressant att undersöka människors preferenser
för stadens form eller läge för att bidra till bättre
förståelse för vad god stadsbyggnad är.
Hur ser du som akademiker
på praktiken (och vice versa)?
Dagens stadsplaneringpraktik med avseende
på evidensbaserade metoder utvecklas konstant inom områden som är lätta att mäta, som
till exempel miljöaspekter, trafik och mikroklimat,
men betydligt mindre på områden som är svårare
att kvantifiera. Det gör att beslutsfattandet ofta
förespråkar viss utveckling och utesluter en stor
del av de sociala aspekterna. Detta är mycket en
kulturfråga där vi behöver bli bättre både på att
hitta evidens hos alla aspekter, och inte minst lära
oss att tolka och balansera resultaten i de beslut
vi tar i stadsbyggandet.

Axel Heyman on the Exploitation or Creation of Location
What is your research about?
In the Scandinavian context, urban planning and
design proposals typically must correspond to the
market’s preferences, in order to be realised. Even
so, market preferences for different aspects of
urban form – such as street layouts, or the location
and quality of green spaces – have only to a limited
degree been investigated. Research clearly shows
that location in cities, which to a great extent is
determined by urban planning, affects housing
prices, which can act as a proxy for people’s
preferences. My research aims to reveal people’s
preferences for aspects of urban form in a manner
that could be informative to urban planning and
design practice. Building on existing work and the
theoretical framework of urban morphology – the
academic field of cities physical form – and urban
economics, it asks two questions. Firstly, how is
urban form related to housing prices as a proxy
for attractiveness? Secondly, how can location
be described to both provide information useful
for urban planning practice and also fit economic
valuation methods?
How could your research be used and for
whom would you like it to make a difference?
This knowledge would allow most actors and stakeholders in the planning and design process to take
more informed decisions, and to be able to more
accurately understand issues of viability in strategic
urban development. For example, being able to estimate in early stages in what way a potential location
of new housing is preferred, could help steer the
decision-making towards a more feasible plan and
design. This should benefit public planning author-
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ities as well as public and private developers, and
eventually the citizens and users of the city.
In the end, this knowledge could have implications on how cities prioritise between different
aspects of sustainable urban development. It
could directly help find solutions to the affordable
housing crisis.

Academic Affiliation: The Oslo School of Architecture and
Design (AHO), Institute of Urbanism and Landscape (main
work); Chalmers University of Technology, Department of
Architecture and Civil Engineering (ACE), Spatial Morphology
Group (SMoG) within Division of Urban Design and Planning
(concluding work).
Project Scope: Part-time towards doctoral degree.
Funded by: Research Council of Norway via AHO, and WRL.

What is your personal
driving force for doing this?
I’ve always believed in evidence-based approaches
in planning and design, which could be developed
in a multitude of ways. However, when it comes to
urban planning and design, many of the goals and
decisions are based on a normative perception of
what good urban development is, perhaps due to
its political nature. Therefore, I find it interesting to
investigate people’s preferences for urban form or
location, in order to contribute to a better understanding of what constitutes a good city.
How do you look upon practice from your
academic point of view (or vice versa)?
The practice today regarding evidence-based
approaches develops constantly on issues that
are easily measurable, such as various environmental issues, traffic, and microclimate aspects,
but less so on issues that are harder to quantify. This often makes decision-making skewed
towards certain issues, leaving out many of the
social aspects. This is very much a matter of culture, where we need to be better at looking for
evidence in all aspects equally, as well as learning
how to interpret and balance the results into planning and design decisions.
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Marie-France Stendahl om modellering
av byggnader och energi
Vad handlar din forskning om?
Jag undersöker möjligheterna att utveckla en
funktionell integration av de digitala redskapen
BEM och BIM, alltså Building Energy Modelling
respektive Building Information Modelling. Idag är
den nödvändiga kombinationen av designprocess
och prestationsanalys oklar, ineffektiv, dyr och
tydligt suboptimerad. Ett betydande problem är
exempelvis återkommande simuleringar i modeller
som måste rensas på överflödig data, vilket innebär stora mängder bortkastat arbete.
Målet är att effektivisera designen av stora
vårdbyggnader (och andra stora byggnader) med
höga energikrav. Nya verktyg och en arbetsprocess som integrerar energi- och dagsljussimuleringar är nödvändiga för att minska kostnaderna
för byggproduktionen och möjliggöra övergången
till nära nollenergibyggnader med mycket smart
resursanvändning.
Hur kan din forskning användas
och vem vill du påverka?
Jag hoppas att arkitekter, ingenjörer och miljöspecialister ska ha nytta av mitt doktorandprojekt. Första
steget var en litteraturgenomgång som ringade in
kunskapsluckor när det gäller integrationen av BIM
och miljökonsekvensbedömningar. I nästa steg
kommer jag att analysera integrationen i designprocessen i några arkitekt- och ingenjörsföretag.
Syftet är att länka teori till praktiken och föreslå

möjliga lösningar till nuvarande hinder för att integrera BIM och miljökonsekvensbedömningar. Mer
specifikt gäller det integrationen BIM-to-BEM
(BIM2BEM) och BIM-for-LCA (BIM4LCA).

Akademisk hemvist: Lunds
Universitet, Institutionen för arkitektur
och byggd miljö, enheten för Energi och
Byggnadsdesign.

Vilken är din egen drivkraft?
I industriländer är byggnadssektorn den som förbrukar mest energi. Att minska energiåtgången för
bebyggelse även i liten omfattning får ändå betydelsefull inverkan på globala miljöeffekter som är kopplade till fossila bränslen och deras klimatpåverkan.
Som arkitekt känner jag ansvar för att spara
energi både i nya byggnader och i renoveringsprojekt för att bidra till att leda mot positiv global
miljöpåverkan och den nödvändiga omställningen
till nollenergibyggnader (NZEB).
Jag undervisar också och som lärare vill jag
hjälpa arkitektur- och ingenjörsstudenter att få
en bättre förståelse för de metoder och verktyg vi
behöver för att ställa om våra städer.

Finansierad av: Energimyndigheten,
Nordiska Ministerrådet & WRL

Projektupplägg: Halvtid till licentiat

Hur ser du som akademiker
på praktiken nu – och vice versa?
Att vara industridoktorand innebär att ha tillgång till
det bästa av två världar. Du kan dra nytta av din
erfarenhet från praktiken för att utveckla forskning
baserad på fallstudier och du kan påverka studenter
genom din erfarenhet från projekt. Samtidigt får du
genom dina akademiska erfarenheter med dig både
trovärdighet och fakta tillbaka till branschen!

Marie-France Stendahl on Building Energy
and Information Modelling
What is your research about?
I investigate the possibilities to have a fully functional integration between BEM and BIM; that is
Building Energy Modelling and Building Information Modelling. At the moment, the design process
and performance analysis under BIM is unclear,
expensive, inefficient, and clearly sub-optimal.
A significant problem is, for instance, that BIM
models need to be cleared of excess information
before each new BEM simulation, which results in
a large amount of non-productive work. The goal
is to develop a more cost-effective design process
for large and complex buildings, such as hospitals, with high energy demands. New tools, and a
work process that integrates performance metrics
such as energy use and daylighting, are necessary
to minimize costs for building production, and to
enable the transition towards near-zero energy
buildings with smart resource use.
Whom would you like to see
make use of the new knowledge?
I hope that architects, engineers, and environmental specialist will benefit from this doctoral
research project. The first step was a literature
review that outlines knowledge gaps concerning
BIM and environmental impact assessment. The
next step will consist of analysing the integration
of the design process in a few architecture and
engineering practices. The aim will be to link theory
and practice, and propose possible solutions to
the barriers hindering the integration of BIM and
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environmental impact assessments. More specifically, BIM-to-BEM (BIM2BEM) and BIM-forLCA (BIM4LCA) integration.

Academic Affiliation: Lund University,
Department of Architecture and Built
Environment, Energy and Building
Design Unit

What is your personal
driving force for doing this?
The building sector is the largest consumer of
energy in industrial countries. To reduce building
energy use, even by a small percentage, still leads
to a significant effect on the global environmental
impacts associated with fossil fuel consumption,
and the subsequent effects on climate change.
As an architect, I feel responsible to save energy
in new buildings or building renovations, which can
lead to positive global environmental impacts and
help to make the necessary transition to net-zero
energy buildings (NZEB).
I also teach, and in that role I want to help architecture and engineering students to get a better
understanding of the methods and the tools we
need to transform our cities.

Project Scope: Half-time to licentiate
Funded by: Swedish Energy Agency,
Nordic Council of Ministers, WRL

How do you look upon practice from
academic point of view (or vice versa)?
To conduct an industrial PhD means having the
best of both worlds. You can benefit from the
industrial experience to develop research based
on case studies, and you can also influence students with your experience of projects. At the
same time, you have the academic experience
that gives you both credibility and facts useful
for industry.
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Christina Vildinge om design som förändringsagent

Akademisk hemvist: HDK-Valand
– Högskolan för konst och design,
Göteborgs universitet
Projektupplägg: Doktorandstudier
på deltid
Finansierad av: FORMAS,
Bertil och Britt Svenssons Stiftelse
för belysningsteknik, J. Gust.
Richertska stiftelsen, Adlerbertska
Stipendiestiftelsen och WRL

Vad handlar din forskning om?
Jag arbetar med design och management, och
undersöker design som drivkraft i förändringsarbete för hållbar stadsutveckling. Design i mitt
forskningsarbete handlar specifikt om materialet
ljus som har förmågan att inkludera människa och
plats på sätt som förenar, överbygger motsats och
bidrar till ny gemensam förståelse. Design innebär
inte bara utformning, design är också en process
som, rätt använd och inkluderande, kan medverka
till gemensamt lärande, bättre samverkan, förändring och ökad demokrati.
Just ljus är ett tacksamt medium därför att
de flesta kan leva sig in i hur ljus förändrar en
plats – på sätt som påverkar hur vi människor mår,
beter oss och möts. Ljus väcker också frågor om
avvägningar mellan olika intressenoch ställer krav
på samarbete; i en gemensam process konkretiseras dessa frågor och gruppen som samarbetar
behöver ta ställning. Samverkan är därför centralt
i mina studier, som undersöker samarbetsformer i
verkliga projekt av olika slag. I arbetet ingår också
utvärdering och fördjupad metodutveckling om ljus
och konst, lärande rum och social inkludering.

Vad kan kunskapen bidra med och för vem
kan den göra skillnad?
Kunskapen om hur staden fungerar för olika
människor när det är mörkt, är viktig både att utveckla
och att föra in i stadsutvecklingsprocesser. Ljus, som
gestaltat element, saknas ofta i kommunala styrdokument, vilket påverkar förutsättningar för jämställdhet, tillgänglighet och trygghet. I samarbete med
mitt projekt ser nu trafikkontoret i Göteborg över sin
vägledning för belysning av allmän platsmark.
Ett mer informerat, inkännande och inkluderande sätt att planera staden för de mörka
timmarna, påverkar allas användning och upplevelser av det offentliga rummet – alla stråk, platser, byggnader och parker. Dessutom förbättras
välbefinnande och livsmöjligheter inte bara för oss
människor utan också för hela ekosystemen och
de djur, fåglar och insekter som finns i städerna.
En bra ljusplanering gör verklig skillnad för social,
ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
Vad är din drivkraft?
Jag drivs av övertygelsen att den fysiska miljön ska
bidra till ökad känsla av samhörighet. Jag är förvissad

om att bred samverkan, särskilt med utgångspunkt
i konkret design, kan bidra till bättre beslut, social
förändring och stärkt demokrati. Detta är vad jag vill
undersöka i mitt avhandlingsarbete. Jag vill medverka
till att lyfta ljusets roll i stadsutvecklingen, särskilt som
det är ett så mångfacetterat fenomen som alla kan ha
en relation till. Att ljus kan användas som ett verktyg
för att bygga en hållbar stad för alla inspirerar mig.
Hur ser du som akademiker på praktiken
(och vice versa)?
Visioner och idévärldar utvecklas både i akademin och i arkitekturpraktiken, men praktiken riktar
sig mot den faktiska livsrum som vi alla kan dela
och mötas i. Forskningsarbetet har som syfte
och ansvar att bidra till samhällsutveckling på
hållbara sätt, medan arkitekturpraktikens uppgift
är att realisera dessa visioner och världar. Min roll
som aktionsforskare innebär att jag kan medverka
i designprojekten som praktiker och forskare på
en och samma gång. För mig är kombinationen
av båda perfekt, eftersom jag får bidra till både
kunskapsuppbyggnad och utveckling av hållbara
livsrum samtidigt.

Christina Vildinge on Design as an Agent of Change
Academic Affiliation:
HDK-Valand – Academy of Art and
Design, Gothenburg university
Project Scope: Part-time
doctoral studies
Funded by: FORMAS,
Bertil and Britt Svensson Foundation
for Lighting Technology, J. Gust.
Richertska Foundation, Adlerbertska
Foundation, WRL
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What is your research about?
My work is in design and management and I investige how design as collective action can become
a change-agent for sustainable urban development. Design in my research is specifically about
the material light which can include place in ways
that unite, mediate differences, and contribute to
common understanding. Design implies more than
form, it is also a process that, if done right and in
an inclusive way, can contribute to collective learning, better collaboration, change and increased
democracy.
Light is a beneficial medium, since most people
can imagine how a light will change a place – in
ways that affects human well-being, behaviour, and
sociability. Light also highlights trade-offs between
various societal interests and places demands on
collaboration; in a collective process these issues
are made concrete, and the collaborators need to
take a stance. Collaboration is therefore central
to my study of forms for collaboration in various
actual cases. That work also includes evaluation
and in-depth method development about light and
art, learning spaces and social inclusion.

Whom would you like to see make use of
the new knowledge?
Knowledge on how the city works for different people when it is dark outside, is important to develop
and bring into urban planning processes. Light
as a design element, is often missing in municipal steering documents, which impacts equality,
accessibility, and safety. In collaboration with my
research, City of Gothenburg Traffic and Public
Transport Authority is reviewing their guidelines for
city lighting. A more informed, sensitive and inclusive way of planning the city for the dark hours
impacts everyone’s use and experience of public
space – streets, squares, buildings and parks. It
also improves wellbeing and opportunities not
only for humans but for whole eco-systems and
the animals that live in cities. Good planning of
light makes real difference for social, ecological,
and economical sustainability.
What is your personal driving force for
doing this?
I am driven by the conviction that the built environment should contribute to an increased shared

sense of belonging. I am certain that broad collaboration, especially based on a concrete design process, could contribute to better decision making,
social change and strengthened democracy. This
is what I want to research with my thesis. I want to
emphasize the role of light in urban development
since it is a multi-faceted phenomenon that is relatable for all. The fact that light can be used as a tool
for building the sustainable city inspires me.
How do you look upon practice from
academic point of view (or vice versa)?
Visions and conceptual worlds are developed
both in academia and architectural practice, but
practice targets the actual world that is inhabited
and shared by everyone. Research aims to inform
sustainable development, whereas practice
is tasked with the realisation of the visions and
worlds. My position as an action researcher allows
me to be part of design projects as practitioner and
researcher at the same time. For me, that combination is perfect since I get to simultaneously contribute to knowledge production, and to development
of sustainable places for life.
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WRL-projekt
WRL-projekten är en viktig del av Whites ambition
att utveckla vår arkitektur, våra metoder och verktyg
och vårt kunndande med hjälp av forskning &
utveckling i den dagliga verksamheten. Projekten
genomförs av medarbetare på våra olika kontor –
ofta som en integrerad del av ett uppdrag. Anslag
kan sökas löpande och med kort framförhållning.
Det ger oss möjlighet att möta uppdragens behov
och på så sätt ge avtryck i vårt arbete och dess
byggda resultat. Här följer en sammanställning av
de WRL-projekt som avslutats sedan 2020.

WRL projects
WRL projects are a vital part of White’s ambition
to develop our architecture, methods, tools, and
knowledge through research & development in
everyday practice. The projects are carried out by
employees in our different offices – often as an
integrated component of a commission. Funding
can be approved with short notice in order to benefit
fast-paced commissions and consequently inform
our work and the built result. Below you find the
WRL projects that have been concluded since 2020.
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Koldioxidbudget:
Sara Kulturhus

Carbon Budget:
Sara Kulturhus

Tania Sande Beiro

Tania Sande Beiro

● En livscykelanalys (LCA) utvärderar klimat

● Life Cycle Assessments (LCA) makes it pos-

avtrycket av en byggnad, dess material och
byggdelar.
Sådana analyser skapar kunskap om relationen mellan koldioxidutsläpp och arkitektur.
Resultaten som redovisas i denna rapport kan
användas som referenser i kommande klimat
neutrala eller klimatpositiva byggprojekt.
Analysen av Sara Kulturhus, byggt huvudsakligen av trä, avser koldioxidutsläpp från material,
byggnation och drift under 50 år. Dessutom
inkluderas biogent kol som förvaras i träkonstruktionen och lokalt producerad, förnybar energi från
solceller på fastigheten.
Enligt Whites definition av klimatneutrala byggnader*, visar LCA-analysen att Sara Kulturhus är
klimatpositivt. Med detta menas att mängden biogent kol i byggnadens träkonstruktion, sammanräknat med utsläppsminskningen från solcellerna
under 50 år, är större än motsvarande koldioxid
utsläpp från material, byggnation och drift.

sible to evaluate the climate footprint of buildings,
their materials, and elements.
Such analyses generate knowledge about the
relation between carbon emissions and architectural design. The results presented in this report can
be used as a reference and guidance in forthcoming carbon neutral or carbon negative projects.
The analysis of Sara Culture Centre, a building with wood as a main material, considers carbon emissions from construction and operation
during a theoretical 50-year lifespan. Further
more, the budget includes biogenic carbon in
the timber construction, and on-site renewable
energy generation in the form of photovoltaics.
According to White’s definition of carbon
neutral buildings*, the LCA assessment confirms
that Sara Cultural Centre is carbon negative. This
means that the carbon emissions resulting from
construction, materials and operational energy
are less than a combination of carbon saved
by on-site renewable energy generation over
50-years, and that attributed to biogenic carbon
stored in the wooden construction.

*https://whitearkitekter.com/se/wp-content/
uploads/sites/3/2019/12/20191125Klimatneutrala-byggnader-final-desktop-view.pdf

*https://whitearkitekter.com/wp-content/
uploads/2020/06/20200305-carbon-neutralbuildings-print-low-res.pdf
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Att gestalta
lärandemiljöer utomhus
Nicklas Centring, Marie Pell & Fanny Linnros
● Vad säger forskningen om att designa skol-

och förskolegårdar för maximalt lärande och vad
rekommenderar Boverket? Yta är en resurs som
är dyr och den måste vi använda smartare när
vi planerar våra levnadsmiljöer. Därför måste vi
belysa för alla som arbetar med barns miljöer, att
lek och inlärning behöver utrymme för att kunna
ske och att dessa två är sammanvävda.
Runt om i Sverige bygger vi nya skolor och
förskolor. Ambitionen för lärandemiljön inomhus
är hög och nytänkande samtidigt som utemiljön
hamnar i skymundan trots att forskning och läroplanen tydligt betonar att utemiljön spelar minst
lika stor roll för inlärningen som miljön inomhus.
Denna litteraturöversikt fokuserar på det
formella lärandet mellan pedagog och elev samt
problematiserar hur det formella lärandet och den
fria leken interagerar med varandra och påverkar
barnens helhetsinlärning.
Rapporten belyser hur viktig utemiljön är för
helhetsinlärningen för våra barn. Den visar hur vi
kan börja tänka kring utemiljön som en lärmiljö
och hur viktigt det är att jobba tätt med arkitekter
och skolpersonal i planeringen. Den viktigaste
lärdomen är att skolenhetens storlek påverkar
inlärningen, tilliten och jämlikheten hos våra barn.

Learning Environments
Outdoors
Nicklas Centring, Marie Pell & Fanny Linnros
● What does the current research say about

designing school yards with learning in focus and
what are the recommendations of the National
Board of Housing? Space is an expensive
resource, and we need to think smarter when
planning our living environments. Therefore, we
need to emphasise to everyone working with
children’s environments that play and learning
both need space to happen, and that the two are
inextricably intertwined.
All around Sweden, new schools and
pre-schools are being built. The ambition for
the indoor learning environment is high and
progressive while the outdoor environment is
less considered, even though research and the
state syllabus clearly underline that the outdoor
environment is as important for children’s
learning as the indoor environment.
This literature study focusses on formal learning
between teacher and learner – and problematises
how formal learning and play interact and affect
children’s overall learning.
The report highlights the importance of the
outdoor environment for the holistic learning of
our children. It shows how to start thinking about
the outdoors as a learning environment and how
important it is to work closely with both architects
and school staff in planning. The key lesson is
that the size of the school unit impacts learning,
trust and equality amongst the children.
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Återbesök Önstahallen
Päivi Eriksson

Dialogbaserad projektutveckling
av bostadsprojekt

● Som arkitekt är man intresserad av att följa sitt

Susanne Clase, Josefine Wikholm, Elin Rittmark & Lisa Wistrand

projekt från ritning till färdig byggnad. Ibland ges
möjlighet till detta, men inte alltid.
För projektet Önstahallen i Västerås har White
tagit fram bygglov och upphandlingsdokument.
Beställaren gick sedan vidare och anlitade en
entreprenör och White fick ej möjligheten att ta
fram bygghandlingar. Detta är ett återkommande
scenario där slutresultatet är intressant att följa
upp. På så sätt kan vi vara proaktiva i syfte att ge
våra övriga projekt bästa möjliga förutsättningar
att nå sin fulla potential.
I detta projekt har slutresultatet för uppdraget
jämförts med de tidiga skisserna och byggnadens olika delar (såsom tak, väggpaneler,
glasning mm) har studerats i ett platsbesök i den
färdigställda byggnaden.
Vi kunde bland annat konstatera att vår lösning
för en glasad korridor med dubbelfunktion
fungerar och skapar mervärde utan att ta extra
yta i anspråk.

● Sverige och många andra länder har en allt

ökande äldre befolkning. År 2019 var en femtedel
av befolkningen över 65 år. Den grupp som ökar
allra mest fram till 2028 är den över 80 år. Därför
är det viktigt med en ökad kunskap och bra modeller för utveckling av bostäder för denna grupp.
Det finns hälsorisker med att bo för länge i en
bostad som är otillgänglig och bidrar till social
isolering. En bostad som inte främjar självständighet bidrar till sämre välbefinnande och hälsa
för den enskilda och ökat behov av hjälp från
anhöriga och samhället.

Dialogue Based Project
Development of Housing Projects
Susanne Clase, Josefine Wikholm, Elin Rittmark & Lisa Wistrand
● Sweden, along with many other countries,

Learning from
Önstahallen
Päivi Eriksson
● As an architect you are interested in following

your project from the drawing board to finished
building. Sometimes in the Swedish context you
are given this opportunity, but not always.
For the Önstahallen project in Västerås, White
developed the planning application and tender
documentation. The client subsequently hired a
contractor and White did not get the opportunity
to develop the construction documents. This
is a recurring scenario where it is interesting to
follow up the end-result. In this way, we can be
pro-active in providing our other projects with the
best conditions for reaching their full potential.
In this project the end-result of the commission
has been compared to the initial sketches, and
various parts of the building (such as roof, wall
panelling, glazing, etc) have been studied in a
site visit of the completed building.
Among other things, we could determine that
our solution for a multi-purpose glazed corridor
works as expected and adds value without
occupying extra space.

White Arkitekter

I detta projekt utvecklades och prövades en
arbetsmodell som involverar människor som
bor och verkar på en plats i formandet av nya
bostadsmiljöer i deras närområde. Ett trygghetsboende i Rambergsstaden i Göteborg användes
som testprojekt för att pröva arbetsmodellen i ett
tidigt skede.
Frågorna togs vidare i form av följeforskning
vid bla Chalmers i projektet DIABAHS. Detta
resulterade i Klokboken, en hemsida som syftar
till att sprida kunskaper kring planeringen av
bostäder för seniorer.

expects a growing elderly population. In 2019
every fifth Swede was 65 years or older. The
group that it is anticipated will have the largest
increase towards 2028 is the 80-year-olds
and above. Therefore, it is important to have
increased knowledge and good models for
housing development geared towards this
group.
There are health risks associated with staying
for too long in a dwelling that is inaccessible and
socially isolating. A dwelling that does not promote independence contributes to lesser well-

being and health for the individual, and greater
demands for help from relatives and society.
The project team developed and tested a
workflow for involving inhabitants and citizens
in the design of new housing in their neighbourhood. A senior citizens home in Rambergsstaden,
Gothenburg was used as a test case for the
workflow in an early design stage.
The research was furthered by, amongst
others, Chalmers in the project DIABAHS. This
resulted in Klokboken (Book of Wisdom) – a
website aimed towards disseminating knowledge
around the planning of senior citizen housing.
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Ekoladan
klimatpåverkan

Climate Impact
of the Eco-barn

Tania Sande Beiro, Barbara Vogt, Sam Liti,
Andreas Eggertsen Teder & Karin Hedén

Tania Sande Beiro, Barbara Vogt, Sam Liti,
Andreas Eggertsen Teder & Karin Hedén

● Ekoladan är en hundra år gammal lada som

● Ekoladan (the Eco-barn) is a hundred-year-old

renoverats med fokus på hållbarhet och omvandlats till ett hotell med konferens- och mötesmöjligheter. Byggherrens ambition var att bygga med
minsta möjliga klimatpåverkan, och genom denna
studie kunde projektgruppen dra slutsatser
och sammanställa rekommendationer till andra
byggprojekt som siktar mot koldioxidneutralitet.
Syftet var att skapa erfarenheter kring olika material och energisystems klimatpåverkan utifrån ett
byggt projekt.
I projektet utfördes en klimatberäkning för att
följa upp koldioxidpåverkan från material, transporter till bygget, energi på byggarbetsplatsen
och energi under driften.
Beräkningarna visar ett bra resultat jämfört
med andra projekt. Nyckelfaktorer för att uppnå
ett så lågt koldioxidavtryck är återanvändning
av den befintliga strukturen samt prioritering
av biobaserade och andra material med låga
koldioxidutsläpp. Andra viktiga resultat är att
klimatskalet i byggnader med mindre yta har en
stor inverkan, att solcellers inverkan kompenseras efter cirka nio år och att den installerade
biokolanläggningen är en effektiv metod för att
balansera fotavtrycket genom att producera
värme som minskar byggnadens energibehov,
samtidigt som kolet i biobränslet direkt tillförs
marken i form av biokol.

barn, which has been redesigned into a hotel and
conference venue, renovated with sustainable
and natural materials. In the Eco Barn project, the
client’s ambition was to build with the smallest
possible climate impact.
This study gave the project team an opportunity to draw conclusions and make recommendations for other building projects, aiming for
carbon neutrality. The aim was to gain experience
of the climate impact of different materials and
energy systems from a built project.
In the project, a climate calculation was
performed to monitor the carbon footprint of
materials, transports to the construction site,
energy on site and energy during operation.
The calculations show a good result compared to other projects. Key factors to achieve
such a low carbon footprint are the reuse of
the building structure and other materials, and
prioritizing bio-based and other low carbon
materials. Other important findings are that the
building envelope has a large impact in smaller
buildings, the impact of PV cells is compensated
after about nine years, and the installed bio-char
facility is an effective method to balance the
footprint by producing heat which reduces the
energy demand of the building, and at the same
time adding carbon from the biofuel directly to
the soil in the form of biochar.
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The Royal Park
Hospitality and
Education Hub

The Royal Park
Hospitality and
Education Hub

Margaret Steiner

Margaret Steiner

● Besöksnäringen har historiskt sett haft en

● The hospitality sector has historically had a

dramatisk påverkan på miljön genom energi- och
vattenförbrukning, förbrukning av varor och
avfallshantering. Det har saknats en hållbarhetsagenda i branschen. På grund av den rådande
pandemin har i stort sett alla svenska företag i
branschen haft svårigheter i form av bristande
efterfrågan som skapat en kritisk situation för
arbetsgivare och anställda.
White har deltagit i The Royal Park Hospitality and Education Hubs ambitioner att leda
branschens omställning genom nätverkande,
kunskapsdelning, utbildning och innovation.
Projektet har skapat en förståelse för vad som
behövs för att starta om besöksbranschen vad
gäller den byggda miljön. Med utgångspunkt i en
gemensam analys har utvecklingsområden och
behov identifierats utifrån de nya insikterna.
Rapporten sammanställer lärdomar och
trender inom ett antal aspekter av besöks
näringen; systematisk styrning, den kreativa
processen, mänsklig teknikintegration, socialt
värdeskapande & kompetensutveckling.

dramatic environmental impact through energy
and water consumption, use of consumable and
durable goods, and generation of waste. The
inclusion of the sustainability agenda within the
hospitality sector provides a great opportunity.
Because of the current pandemic, virtually every
business involved in travel and hospitality in
Sweden has suffered due to the drop in demand,
creating an acute situation for employers and
staff in the industry.
White has taken part in The Royal Park
Hospitality and Education Hub endeavors to lead
the sector’s sustainable shift through community
building, knowledge sharing and education and
innovation.
The project has provided an understanding
what is needed to restart the hospitality sector
from the standpoint of the built environment.
Based on a collective analysis, areas of development and need have been identified through the
new insights.
The report compiles key findings and trends
within some aspects of hospitality; systematic
governance, the creative process, humane
integration of technology, social value creation &
skills development.
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Utanför den urbana normen

Outside the Urban Norm

Karl Landin, Josef Sjöberg, Anna Krook, Åsa Bjerndell
& Gustav Fornwall

Karl Landin, Josef Sjöberg, Anna Krook, Åsa Bjerndell
& Gustav Fornwall

● Ett urbant ideal har präglat hela det moderna samhällsbygget.

● The urban condition has served as the ideal for the construction

Staden är norm och dess motsats är landsbygden – det andra, det
som inte ingår i framtidens urbana visioner. Om vi som arkitekter ska
kunna jobba med social hållbarhet på nationell nivå, och vara med
och forma bilden av ett fungerande och hållbart liv i våra landsbygder,
måste vi kunna mer om landsbygdens planeringsförutsättningar.
När skillnaderna mellan stad och land blir en större del av
debatten blir det allt tydligare att stadsbaserade arkitekter och
planerare kan för lite om landsbygden – hur den fungerar och hur
den inte fungerar, och vilka som är de riktiga utmaningarna.
I denna rapport har vi har gjort en sammanställning av forskning
och politik som rör utveckling av Sveriges landsbygder och urbana
normer. Vi har studerat morfologiska klassificeringar av boställen,
rurala identiteter och definitionen av landsbygd.
Vi kan konstatera att folkomflyttningen från land till stad i stort sett
avstannat i Sverige. Trots det återstår betydande utmaningar för landets landsbygder. Vilka platser är det som har problem i urbaniseringens tidevarv och varför? Har det att göra med gleshet i den byggda
miljön eller låg tillgång till tjänster, kultur och arbetsmarknaden?

of our modern society. The countryside is the opposite of that ideal,
existing outside the urban visions of the future. If we, as architects
and urbanists, are to be able to work with social sustainability on
national level and if we are to be involved in shaping future sustainable life in rural areas, we need to know more about the core
challenges and conditions that they face.
As the urban rural divide has become a topic in current discourse,
it has become evident that “we in the city” do not have enough
insight into rural conditions.
In this report, we have surveyed recent research and policies
concerning the development of the rural areas of Sweden. We
have studied the morphological classifications of dwellings, rural
identities and the definition of rurality.
We can establish that migration from countryside to city has
largely stopped in Sweden. Still, significant challenges remain for
rural areas. What problems arise and where do they appear? Are
they caused by lack of density or low access to services, culture
and labour market?
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Dagvatten som en integrerad
fråga i designprocessen

Rätt att bo (i Malmö)

Jonathan Nyman & Tania Sande Beiro

● Malmös befolkning har en låg medelålder och

● Efterfrågan på gröna och öppna dagvatten-

lösningar som renar och fördröjer vatten lokalt
samt bidrar till andra ekosystemtjänster har ökat
snabbt. De öppna dagvattenanläggningarna
behöver integreras i utformningen av utemiljön.
Att förstå de tekniska förutsättningar som ligger
bakom val av öppna system är därför relevant för
planerare, designers och arkitekter som jobbar
med utformning av stadsmiljöer.
Vatten är en självklar del av stadsbyggandet
som blir allt viktigare; dels på grund av klimat
förändringar och hårdare miljökrav, dels på
grund av förtätningar som leder till större andel
hårdgjord yta i städerna och i sin tur till ökade
dagvattenmängder. Som interdisciplinärt arkitekt-

kontor har White kapacitet att arbeta med frågan
integrerat i planerings- och projekteringsskedena
av städer, byggnader och landskap.
Projektet har sammanställt kunskap och
metodik för dagvattenutredningar. Ambitionen
har varit att skapa förutsättningar för att
utveckla ett holistiskt arbetssätt där dagvatten
frågan integreras starkare i designprocessen
genom en sammanställning av kunskap om
dagvattenberäkningar.
Rapporten är en guide i processen att räkna
och integrera dagvatten i designprocessen. Den
innehåller en beskrivning av viktiga koncept,
riktlinjer för flödesberäkningar och dimensionering
av åtgärder samt konkreta beräkningsexempel.

Stormwater as an Integrated
Parameter in the Design Process
Jonathan Nyman & Tania Sande Beiro
● The demand for green and open stormwater

solutions that purify and delay water locally and
contribute to other ecosystem services has
increased rapidly. Open stormwater facilities
need to be integrated into the design of the
outdoor environment. To understand the technical
conditions behind the choice of open systems
is therefore relevant for planners, designers and
architects who work with the design of urban
environments.
Water is an important factor in urban planning that is becoming increasingly significant
due to climate change, stricter environmental
requirements, and increased stormwater volumes
because of urban densification. As an inter-
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disciplinary practice, White has the capacity to
integrate water in the processes of planning and
designing cities, buildings, and landscapes.
The project has compiled knowledge and methodology for stormwater analysis. The ambition has
been to provide a knowledge base about storm
water calculations and management for developing
a holistic approach where stormwater is more
strongly integrated into the design process.
The report is a guide to the process of calculating and integrating stormwater in the design
process. It contains a description of important
concepts, guidelines for flow calculations and
dimensioning of systems, as well as specific
calculation examples.

Sanna Holmberg & Jozefin Kraft
en framtid som mestadels kommer bestå av äldre
och unga, vilket leder till färre skattebetalare, som
i sin tur leder till försämrade villkor för våra äldre.
Psykisk ohälsa, ensamhet och fattigdom ökar
bland äldre, och unga har svårt att ta sig in på
bostadsmarknaden.
Problemet är inte bara en bostadsbrist,
utan en bostadsojämlikhet och det som byggs
utmanar inte den klassiska bostadstypologin.
Projektet visar att både mätbara och omätbara
värden kan skapas genom att bo tillsammans.
Genom att undersöka boendeformer där
trygghet och möten premieras, och där platsens
betydelse och karaktär ligger till grund för en
hållbar stadsutveckling, har detta projekt tagit
fram ett underlag för en ny typ av boendeform
som kombinerar äldre och unga.
Gemensamt för de studerade projekten är
ett fokus på människorna som ska leva i huset,
men att många av projekten är placerade i
utkanten av staden bidrar till ett utanförskap. Väl
planerade boenden kan understödja gemenskap
och trygghet, exempelvis genom visuell kontakt.
Det är även viktigt att arkitekturen understödjer
möjligheten att kunna dra sig undan.

The Right to Housing
(in Malmö)
Sanna Holmberg & Jozefin Kraft
● The population of Malmö has a low average

age and a future that will mostly consist of
the elderly and young, which leads to fewer
taxpayers, which in turn leads to deteriorating
conditions for our elderly. Mental illness,
loneliness and poverty are increasing among the
elderly and young people are finding it difficult to
enter the housing market.
The problem is not only a housing shortage,
but a housing inequality and what is being built
does not challenge the classic housing typology.
This project demonstrates that both quantifiable
and unquantifiable qualities can be created
through communal living.
By investigating forms of housing where security and social activity are rewarded, and where the
importance and character of place is the basis for
sustainable urban development, this project has
formulated the basis of a new typology of housing,
combining the elderly and young.
The studied projects have in common an
emphasis on the inhabitants, but the fact that
many of the projects are located on the periphery
of cities contributes to social exclusion. Welldesigned housing can support inclusion and
security, for example through visual contact. It is
also important that the architecture supports the
possibility of retreat.
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Att lära av trähistorien
Pi Ekblom & Elsa Sjöblom
● Att använda trä i sin renaste form är det mest

ekologiskt hållbara. Materialet har många fördelar
framför andra byggmaterial, framförallt är det
ett förnyelsebart material som används i stor
skala. I dagens träbyggande används främst så
kallat KL-trä där lim är en viktig och problematisk
komponent. Materialet är formstabilt, vilket förenklar användandet, men risken är att traditionell
kunskap om träets naturliga beteende går förlorat.
Inte sällan överdimensioneras KL-träelement och
produktionen innebär ett stort svinn.
En byggnad kan bli mer arkitektoniskt intressant när träets egenskaper kommer till sin fulla
rätt. Trä är i högsta grad ett levande material med
varierande egenskaper. Därför är det i särklass

det byggnadsmaterial med flest variationsmöjligheter i sin tektoniska utformning.
Trä har hög hållfasthet i relation till sin vikt,
god isoleringsförmåga och är lätt att bearbeta.
En kvalificerad användning kräver kunskap om
hur trä som material beter sig. Man bör känna
till dess ortotropiska struktur som präglar dess
fysiska, termiska och mekaniska egenskaper
olika mycket i olika riktningar. Den omgivande
miljöns temperatur och fukt förändrar också
materialet.
Baserat på traditionell kunskap som idag på
många sätt är bortglömd, sammanställs i denna
rapport konstruktiva egenskaper och möjligheter
med trä i omodifierad form.

Wood – Learning from History
Sanna Holmberg & Jozefin Kraft
● Using wood in its natural state is the most

ecologically sustainable option. The material
features many advantages over other construc
tion materials, and most notably it is a renewable
material that is already utilised at scale. Wooden
construction often implies the use of cross-
laminated timber (CLT), where glue is a problem
atic key component. The material is dimensionally
stable, which simplifies use, but the risk is that
traditional knowledge of the natural behaviour of
wood is lost. CLT is often over-dimensioned, and
the production generates a lot of waste.
A building can potentially become more
architecturally interesting when the properties of
wood can be fully utilised. It is truly a living mate
rial with dynamic properties. Therefore, wood

White Arkitekter

showcases an outstanding potential for variation
in its tectonic expression.
Wood has great strength in relation to its
weight, good insulation capacity and is easily
shaped. Qualified use requires knowledge of the
material’s behaviour. You should know its anisotropic structural properties and how they affect
physical, thermal, and structural performance
differently in different directions. Temperature
and moisture in the surrounding environment also
affect the material.
This report compiles traditional knowledge
about construction, material properties and
the potential of wood in its unprocessed form
– knowledge that in many respects is forgotten
today.
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Hubben –
dokumentation av
detaljer

Hubben –
Documentation of
Details

Anna Röjdeby, Anton Jakobsson
& Julia Sandgren

Anna Röjdeby, Anton Jakobsson
& Julia Sandgren

● Hubben är en mötesplats för alla företag i

● Hubben is a business hub in Uppsala Science

Uppsala Science Park, med kontor, laboratorier,
konferens och restaurang. Byggnaden stod
färdig för inflyttning i början av 2018 med nöjd
beställare, hyresgäst och produktion. Arkitekterna har fått möjlighet att vara med ovanligt
mycket ute på bygget under produktion för att
diskutera alternativa lösningar och justerade
utföranden.
Byggledningen efterfrågade uppföljning entreprenadvis och skapade ett flöde på byggplatsen
där en entreprenad i taget gick in så att de inte
störde varandra. Därmed kunde bra säkerhet och
en ordnad byggplats tillgodoses. Detta medförde
även att alla detaljer vi ritade delades upp utifrån
en arbetsordning så att entreprenader på bygget
inte behövde korsas och återkomma onödigt
många gånger.
Denna studie sammanställer, dokumenterar
och delar erfarenheter av ritat, respektive byggt
utfall, för ett urval detaljer i byggnaden.
Upplägget att följa upp entreprenadvis
fungerade bra med avseende på tidplan och
ekonomi. Vi såg att byggbarheten blev bättre och
detaljerna blev också renare i sitt uttryck då vi lade
ner mycket möda på att få önskad materialitet eller
utförande att fungera med arbetsflödet på bygget.

Park, with offices, laboratories, conference facilities, and restaurant. The building was completed
in early 2018 with satisfied client, tenant, and
construction team. The architects were given the
opportunity to be present more frequently on the
construction site to discuss alternative solutions
and construction details.
Site management asked for process monitoring
according to trade and created a flow on the site
where only one building trade was active at a time,
to keep interference at a minimum. That way a safe
and rational construction site could be ensured.
This meant that all design details were organised
according to construction phasing to avoid crossing workflows on site and to minimise return visits.
This study compiles, documents and shares
the learnings from design proposals and the built
end-result, for a selection of construction details.
The set up to monitor the progress by trade
worked well with respect to both schedule and
budget.
We experienced that constructability
improved and that the details were more refined
in their expression when efforts were made to
integrate materiality, form, and design with the
construction workflow.
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Testrigg för
sittergonomi

Test Rig for
Seating Ergonomics

August Olsson

August Olsson

● När vi arbetar med att designa möbler för olika

● Today, when we design furniture for various

typer av sittande idag, använder vi oss utav Erik
Berglunds bok ”Sittmöblers mått” (2004). Vi
förlitar oss på bokens mått och vinklar för olika
sittställningar. Informationen är väldigt tydlig och
lättillgänglig, men problemet är att den också
låser vår kreativitet. Det är först när vi har en
färdigbyggd prototyp som vi har möjlighet att
testa komforten på en stol.
Vi behöver utmana våra måttsättningar och
traditioner för att hitta nya sittmöjligheter. Ett
verktyg som i ett tidigt skede kunde testa
komforten på det vi ritar skulle ge oss en
effektivare och mer kreativ designprocess.
I projektet utvecklades en steglöst justerbar
testrigg med aluminiumram och sittlameller av
bokträ. Olika typer av komfort och sittande går
att simulera – från komforten av en pall eller en
skalstol, till en fåtölj med nackstöd.
Riggen fyller sitt syfte väl. Vi har möjlighet
att ställa in avancerade sittkurvaturer med
hög precision. Det är möjligt att justera varje
skålningsmodul separat, både positionering och
skålningsgrad. Detta ger stora fördelar, exempelvis för skalstolar med komplicerad geometri där
prototyper är kostsamma.

White Arkitekter

forms of sitting, we use Erik Berglund’s book
“Sittmöblers mått” (2004). We trust the stated
dimensions and angles for various seating
positions.
The information is very clear and accessible,
but the problem is that it also blocks our creativity.
Until we have built a prototype, we cannot test
the comfort of the proposed chair.
We need to challenge our metrics and traditions to find new seating possibilities. A tool that
could test the comfort of our designs at an early
stage, would give us a more efficient and creative
design process
In this project a seamlessly adjustable, test
rig was developed with an aluminium frame
and seating lamellas in beech. Various types of
comfort and sitting is possible to simulate – from
the comfort of a stool or a shell chair, to an
armchair with neck support.
The rig works well. We have the possibility
to set advanced seating curvatures with high
precision. It is possible to adjust each lamella
separately, both for position and degree of
curvature. This brings great advantages, for
instance when designing shell chairs with complex
geometries where prototyping is expensive.
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Fördjupade studier för integration
av dagsljus och belysning

Designsystem
Functions

Isabel Villar, Maha Shalaby & Vitaliya Mokhava

Frans Magnusson, Agnes Orstadius
& Saga Karlsson

● Dagsljus och elektrisk belysning blir ofta förbi-

sedda i designprocessen trots deras betydelse
för att skapa hälsosamma och hållbara miljöer.
Målsättningen för denna studie var att
formulera ett arbetssätt för belysningsspecialister
och ett pågående byggnadsprojekt studerades
för att identifiera var, när och hur ljusfrågor bäst
kan lyftas i olika skeden av designprocessen. För
att underlätta kommunikationen mellan belysningsspecialister och designers togs en ordbok
fram, Let’s talk about light, med mätetal och
belysningskoncept.

Det studerade projektet var lyckat på så sätt
att ljusspecialisterna med hjälp av det utvecklade
arbetssättet kunde påverka utformningen, optimera
byggnaden och åstadkomma en ljusdesign som
uppfyllde alla kriterier enligt WELL och LEAD.
Studien påvisade en diskrepans mellan lokala och
internationella regler och certifieringar, bland annat
gränsvärden som inte är tillämpbara i den skandinaviska kontexten, och utmaningar med att kombinera
olika certifieringar i ett och samma projekt samt att
applicera mätetalen för dygnsrytmljus då de inkräktar på visuell komfort och energiförbrukning.

In-depth studies for Integration
of Daylight and Artificial Light

● Projektet är ett konkret exempel på digitali-

seringen av arkitektkontorets arbetsflöden och
nyttan av att kunna kombinera kompetens inom
arkitektur och datorprogrammering.
Syftet var att frigöra tid från repetitiva sysslor
till fördel för designarbetet och målgruppen var de
personer som arbetar med lokalprogram idag.
I projektet utvecklades ett designsystem som
visualiserar ett lokalprogram diagrammatiskt. Systemet består av en automatiserad koppling mellan
ett kalkylblad och en 3D-modell, kompletterat med
en tydligt dokumenterad metodik.
Den frekventa användningen av systemet visar
på värdet av att låta datorn stötta arkitekten i repetitiva delmoment snarare än att automatisera bort
hela processer.

Isabel Villar, Maha Shalaby & Vitaliya Mokhava
● Daylight and artificial lighting design are

seldomly considered during the design process,
despite their importance in the creation of
health-promoting and sustainable environments.
The aim of this study was to formulate an ideal
workflow that could be used by lighting specialists.
An ongoing building project was studied to
identify where, when, and how questions on
light should be addressed at the different stages
of the building design process. To ease the
communication between lighting specialists and
designers a glossary Let’s talk about light was
produced, explaining commonly used terms for
metrics and lighting concepts.
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The studied case was successful, as with
help of the developed methodology, lighting
specialists were able to inform the design,
optimise the building and create a lighting
scheme that complies with all the WELL and
LEED requirements. The study revealed a gap
between local and international regulations and
certifications, including inapplicable thresholds
for the Scandinavian context, challenges when
combining different certifications in one project,
and in applying the metrics for circadian light
since they can compromise visual comfort and
energy consumption.

Designsystem
Functions
Frans Magnusson, Agnes Orstadius
& Saga Karlsson
● This project is a concrete example of the

digitalisation of the workflows of an architectural
firm and the benefits of the capacity to combine
architectural and computer programming
competence.
The purpose was to free up time from repetitive
tasks in favour of design work, and the target
group was the professionals already working with
space planning.
In the project a design system was developed
that diagrammatically visualises information
from space planning datasheets. The system
comprises an automated integration between a
spreadsheet and a 3D-model, complemented
with a documented methodology.
Frequent usage of the system demonstrates
the value of computer support in repetitive
sub-tasks, rather than the automation of entire
workflows.
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Experiment med
Augmented Reality

Experiments in
Augmented Reality

Jerome Beresford

Jerome Beresford

● Augmented Reality, kombinationen av digital

● Augmented Reality, the overlaying of digital

information över livekamerabilder, blir allt
vanligare (tänk Instagram selfiefilter).
För oss som arkitekter blir frågan hur Augmented Reality kan informera designprocesser och
leda till bättre arkitektur.
Mellan hösten 2020 och sommaren 2021
undersökte vi hur Augmented Reality skulle
kunna passa in i våra designprocesser på White.
Våra experiment fokuserade på att sända digitala
arkitekturmodeller över en kamerafeed som
ses på anslutna telefoner och surfplattor, så att
vi kan visualisera projekt i fullskalig storlek på
deras föreslagna plats. Projektet undersökte tre
framgångsrika testfall; visualisering av en rad
höga byggnader på plats under en förestudie,
visualisering av ett brosäkerhetsstaket nära
Stockholmskontoret och visualisering av en
parametrisk designmodell i skala 1: 500 mot en
fysisk platsmodell.
Möjligheten att använda Augmented Reality
för att snabbt analysera designalternativ på
plats i verklig skala var roligt och informativt, och
erbjöd möjligheter för att förbättra kommunikationen med kunder, förbättra designbeslut och
sänka kostnaderna. Det gjorde det möjligt för
oss att enkelt föreställa oss designalternativ
och omedelbart se resultaten av förändringar
mot angränsande byggnader, vilket informerade
designprocessen och utvecklingen.

information on live camera images, is becoming
more and more common (think Instagram selfie
filters).
For us as architects the question is how Augmented Reality can inform the design process
and lead to better architecture?
Between autumn 2020 and summer 2021 we
researched how Augmented Reality might fit into
our design processes at White. Our experiments
centred around broadcasting architectural
models over camera-feeds viewed on connected
phones and tablets, allowing us to visualise
projects at full size in their proposed location. The
project investigated three successful test cases;
the visualisation of a cluster of tall buildings on
site during feasibility stage, the visualisation of a
bridge safety fence near the Stockholm office for
the developed design stage, and the visualisation
of a parametric design model at 1:500 scale in
context against a physical site model.
The abilty to use Augmented Reality to quickly
analyse designs in context at real-scale was fun
and informative, and offered opportunities for
improving communication with clients, improving
design decisions and reducing costs. It allowed
us to fluidly reimagine options and instantly see
the results of changes against neighbouring
buildings, informing the design process and
option development.
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Nobelbergets tegel

Nobelberget Bricks

Anna Öhlin & Matilda Månsdotter

Anna Öhlin & Matilda Månsdotter

● De gamla industribyggnaderna på Nobelberget i Stockholm uppfördes i tegel. I

● It was decided early on that the usage of brick would be a natural component in

arbetet med detaljplanen för de nya bostadskvarteren slogs det fast att tegel skulle
användas som fasadmaterial för att knyta an till platsens historia.
När byggnaderna stod klara såg vi en möjlighet att dokumentera det vi lärt oss
under projektering och produktion. Ambitionen var att presentera våra ritningar och
färdiga fasaddetaljer på ett pedagogiskt sätt och göra det lättåtkomligt. Syftet var att
inspirera och att sprida expertis inom området till kommande projekt. Vi ville också
dela den här erfarenheten med våra kunder.
Nobelbergets första kvarter, som ritats av oss på White, består av fyra individuella
byggnadskroppar i tegel. Under projekteringen fick många av oss för första gången
rita detaljer för murade tegelfasader. Till vår hjälp hade vi tegelprojektörer som
synade detaljerna och stöttade oss i vårt arbete. Vi arkitekter hade även tät kontakt
med murarna och följde arbetet på plats. Denna studie innebar att noggrant följa upp
projektet efter färdigställande, vad blev som vi tänkt oss, vad är värt att tänka på?
Detaljerna vi ritat fotograferades och sammanställdes i ett kartotek. I en interaktiv
ritning finns möjlighet att klicka på en detaljmarkering i fasad som tar dig direkt till
den bakomliggande ritade detaljen. Kopplat till detaljritningen finner man foton av
utförandet. Som arkitekt är man aldrig fullärd och behovet av väldokumenterade
referensobjekt är oändligt.

transforming the Nobelberget area in Stockholm from an old industrial site with red
brick buildings into a modern urban neighbourhood.
When the construction project was finished, we saw the opportunity to document
what we learnt during the process. The ambition was to present our drawings
together with the as-built façade details in a pedagogical way that was easy to
access. The aim was to inspire and to spread the knowledge to future projects. We
also wanted to share this experience with our clients.
The first block, designed by a team of architects from White Arkitekter, consists
of four individual brick buildings. The design phase was, for many of us, the first time
to encounter masonry brick facades. To guide us we worked closely with a brick
consultant and had regular contact with the bricklayers on-site This study focused on
a close follow-up of the project post-completion.
The details we drew were photographed and compiled. An interactive drawing
provides the possibility of clicking on a façade detail that takes you directly to the
underlying high-resolution detail and its attached photographs. An architect is never
fully educated, and there is a constant need of well documented references.
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Vardagskartor
– ett komplement till
det mätbara

White Arkitekter

Everyday-lifemaps
– a Complement to
the Measurable

Lisa Wistrand & Moa Lipschütz

Lisa Wistrand & Moa Lipschütz

● Som samhällsplanerare arbetar vi på uppdrag

● As urban planners, we work on behalf of

av kommuner, regioner, myndigheter och fastighetsägare för att betona de sociala aspekterna i
transportplanerings- och stadsutvecklingsprojekt.
I detta uppdrag har vi gjort en social inventering vid två hållplatslägen kopplade till ett
framtida Metrobuss-system i göteborgsregionen.
Vår uppgift var att utgå från metoden vardagskartor, som ett obeprövat arbetssätt under
utveckling. Resultatet blev en djupare förståelse
för människors behov, önskemål, strategier och
motiv kopplat till resande, vilket kontrasterar
den mer kvantitativa data som ofta används i
transportplanering.
Genom att rita sin egen, mentala karta över
resmönster och strategier visade studiens
intervjupersoner hur nuvarande transportsystem
svarar eller inte svarar upp till deras vardagliga
behov, vilket synliggjorde ojämlika geografier och
livsvillkor. Således kan vardagkartor fungera som
ett viktigt kvalitativt komplement för att verifiera
de antaganden som ligger till grund för olika
planeringsbeslut.

municipalities, regions, government authorities
and property owners in order to emphasize the
social aspects of transport planning and urban
development projects.
In this project, we have made a social
inventory at two bus stops connected to a future
Metrobus system in the Gothenburg region. Our
task was to start from the everyday-lifemaps
method, as an untested approach under development. The result was a deeper understanding of
people’s needs, wishes, strategies and motives
linked to travel, as a contrast to the more quantitative data regularly used in transport planning.
By drawing their own mental maps of travel
patterns and strategies, the interviewees contributed to an understanding of how current transport systems respond or do not respond to their
everyday needs; thereby highlighting unequal
geographies and living conditions. Accordingly,
everyday-lifemaps can be an important qualitative complement to verify the assumptions that
various planning decisions are based upon.
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Would Wood
Innovationsprojektet Would
Wood, finansierat av Vinnova,
utforskade de arkitektoniska
möjligheterna hos additiv
tillverkning med cellulosabaserade material. Dsearch
på White Arkitekter initierade
utvecklingen av skriptade
metoder som sammanlänkar
designmodeller och koden för
styrning av robotiserad tillverkning. Projektet genomfördes i
samverkan med Chalmers ACE,
RISE, KTH, StoraEnso, Phenotype Studio, Ragn-Sells, Neste,
Scania, Veidekke, Nouryon och
Svenskt Trä.

Svart låda eller ekosystem?
– vägen framåt för en
arkitekturpraktik i förändring
Frans Magnusson, Jonas Runberger & Libny Pacheco

E N PRAKTI S K OM SVÄN G N I N G?
ett decennium där computational design drivit på
De senaste åren har vi sett en snabb utveckling av
innovation inom estetik och tektonik, läggs nu även
tjänster och plattformar som automatiserar arkitekt- vikt vid den bredare arkitekturuppgiften. Arkitekten
uppgifter inom allt från stadsplanering till inredning. och forskaren Daniel Davis går så långt som att
Somliga riktar sig mot arkitekter, andra direkt mot
påstå att ”den tråkiga framtiden för CAD” är att
fastighetsutvecklare. Marknaden myllrar av olika tan- ”göra många byggnader bättre” snarare än att ”göra
kar kring hur kod kan användas i designprocessen. ett fåtal extraordinära byggnader”.7
Detta är särskilt påtagligt i tidiga skeden där det är
Det är svårt att ge en komplett bild av datorns
viktigt att snabbt få fram alternativ att utreda.
roll inom arkitekturen idag, men den här korta överDigitaliseringen präglar alltså vår samtid, men
sikten spänner över olika ämnesområden – från
tanken har varit närvarande inom arkitekturen
det tillämpade och affärsorienterade, till det expemycket längre. Design Methods-rörelsen, med
rimentella och framtida. Vi på White Arkitekter följer
Christopher Alexander1 som en prominent med- uppmärksamt den internationella framkanten och
lem, kan ses som en startpunkt i och med deras
vi är aktiva både när det kommer till intern metodutintresse för formaliserade designprocesser så
veckling, praktisk tillämpning i våra uppdrag och
tidigt som 1960-talet. Utvecklingen inom Compu- samverkan inom akademin.
ter Aided Design (CAD) och Building Information
Modeling (BIM) kom igång strax därefter.2 Den så
AUTOMATI S E RAD E D E S I G NTJÄN STE R
kallade Digitala Omsvängningen på 1990-talet
Det är många nya spelare som erbjuder automatiintroducerade en bred palett av experimentella
serade designtjänster. Den amerikanska startupen
arbetssätt där form, upplevelse och representa- Testfit8 påstår att de kan ”avsluta affären omedeltionsteknik utforskades.3
bart” genom att generera byggnadsförslag ”inom
På det tidiga 2000-talet blev datorprogramme- loppet av sekunder, inte veckor”. För närvarande
ring mer tillgängligt för arkitekter genom visuella
erbjuder de tidiga skisser och rimlighetsanalyser
programmeringsmiljöer så som Generative Com- som är anpassade för en nordamerikansk markponents i Bentleys Microstation, Grasshopper i
nad. Där är hållbarhetsfaktorer ännu inte lika vikMcNeels Rhinoceros och Dynamo i Autodesks
tiga, men i samtal med Clifton Harness, VD och
Revit. Den perioden4 innebar också en bredd av
grundare, framkom det att de har den europeiska
experiment inom automatiserad tillverkning5, avan- marknaden i sikte.
cerade strukturer, nya formspråk, materia6 och
Norska SpaceMaker9 har en liknande ansats
automatiserade processer.
och erbjuder ”lägre risk, snabbare projekt och
Idag är många arkitektur- och ingenjörsföretag
bättre bostäder” genom sin datadrivna process
aktiva i utvecklingen av ett ständigt växande eko- och molnbaserade plattform. Båda dessa företag
system av applikationer – somliga med ett fokuserat
riktar in sig i lika delar mot arkitekter och fastighetsanvändningsområde, andra med bredare tillämp- utvecklare, en fördelning som troligen kommer att
ning. Plattformar som Grasshopper, skapad av arki- väga över mot den senare gruppen över tid. En
tekten David Rutten, tillämpas nu inom branscher
annan likhet är deras slutna system, där använsom flygindustrin, smyckesdesign och mekanik.
darna inte har tillgång till de underliggande algoritSamtidigt har helt nya aktörer gjort inträde i
merna och hur de appliceras i projekten.
byggbranschen, med erbjudande inom automaDet finns också ännu mer specialiserade autotion och datahantering utifrån nya perspektiv. Efter
matiserade verktyg på marknaden. Att ringa in en
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tydlig problemuppställning, möjliggör en tjänst som
kan stå på egen hand, utan mänsklig inblandning.
Detta förhållningssätt kan exemplifieras av molnbaserade tjänster som Saltmine10 och gFloorz11, som
båda automatiserar kontorsplaner på olika sätt.
ÖPPNA D E S I G N E KOSYSTE M

Det finns även aktörer som slagit in på en annan
väg genom att skapa nya noder i ett växande ekosystem av applikationer och tjänster som sammantagna kan svara mot sina användares behov. På
plattformar som Grasshopper, modelleringsprogramvaran Rhinoceros visuella scriptningsmiljö,
har det skett en febril utveckling av verktyg och
metoder de senaste 10 åren – med tillämpningar
som sträcker sig bortom designfältet, in i hållbarhets- och hållfasthetssimuleringar, visualisering
och datainteroperabilitet.12 Enkel användning och
en inkluderande och hjälpsam utvecklargemenskap har hjälpt användare av befintliga applikationer att bli utvecklare av nya.
Informationshantering har varit ett svårt problem
för byggbranschen på grund av dess splittrade och
ombytliga natur.13 Den växande mängden data
som genereras i byggprojekt, tillsammans med
användningen av algoritmer i designprocessen,
skapar ett behov för arkitekter att ta sig an data på
nya sätt. Framväxande aktörer löser detta problem
på olika sätt inom ekosystemet. Speckle14, som
har sitt ursprung i ett offentligt forskningsprogram
stöttat av EU15, tillhandahåller ett system som kan
sända geometriska objekt och data mellan olika
designplattformar via ett dataformat som är deras,
men som de delar med sig av som open source.
Detta låter användaren följa och kontrollera projektinformationen genom designprocessen på ett
transparent sätt, utan att offra interoperabiliteten
med andra parter i branschen.
Hypar16, med före detta Autodesk- och
WeWorkmedabetare i staben, låter användare
nyttja, alternativt utveckla och sedan dela eller sälja
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Järvsöpaviljongen
Järvsöpaviljongen skapades med återbruk
i fokus, från möjligheten att nyttja 100-åriga
ekbjälkar från rivningen av ett sågverk i Järvsö.
Dsearch utvecklade ett skräddarsytt designsystem som en del av projektet, där olika designvarianter kunde utforskas med feedback från ett
materialförråd, vilket medgav en effektiv användning av alla element. Konceptet formades genom
ett samarbete mellan Elena Kanevsky (White
Stockholm) och Vladimir Ondejcik (Dsearch).

White Arkitekter
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algoritmer för byggbranschen på deras plattform.
Lösningen är baserad på ett öppet kodramverk
och öppna datastandarder. Hypar lägger också
grunden för en ny nivå av interoperabilitet, bortom
design, geometri och data, med deras växande
förmåga att köra kod som skapats på andra plattformar, som Grasshopper och Excel.
Det pågår även explosion av data i allmänhet,
vilket skapar ett behov av att hantera realtidsdata
från sensorer och system utspridda i samhället.
Konceptet Digitala Tvillingar har utvecklats inom
avancerad tillverkningsindustri som en lösning för
att integrera stora mängder data från mätningar,
simuleringar och specifikationer.
En annan källa till komplex data kommer från
utvecklingen inom industriell automation, där additiv tillverkning i ett brett urval av material gör intåg i
industrin från sitt ursprung inom akademin. Här har
vi sett byggnadsdelar och till och med hela byggnader som skapats i processer som utmanar hur
vi ser på byggprocessen idag. Ett nytt ekosystem
inom byggbranschen kan mycket väl vara under
uppseglande, där formgivning inte längre handlar
om tillpassning av standardiserade komponenter,
utan direkt formande av materialet i sig. Detta för
med sig nya krav på informations- och kunskapshantering i hela branschen.
VÄG E N FRAMÅT

Intern utveckling
På senare år har White sjösatt
ett antal utvecklingsprojekt
inom computational design.
Med grunden i ett ekosystemstänkande har dessa inriktats
mot arbetssätt som kombinerar
teknisk verktygsutveckling
med metodik och utbildning.
Integrationen med det dagliga
arbetet är viktig för att kunna
identifiera var automatisering
tillför värde för designern.
Ett konkret resultat är en
verktygssvit som stöttar olika
återkommande arbetsflöden, till
exempel att skapa terrängytor
från offentlig geodata och olika
hållbarhetsanalyser så som
dagsjus, solljus och dagvatten. Som en anpassning till
Rhinoceros zoologiska namn
givningsstandard, och som en
blinkning till Whites namn och
vegetariska matpolicy, heter
sviten WHEAT. Utvecklingsansvariga är Viktor Sjöberg och
Frans Magnusson.

Med vår bakgrund inom både computational
design och BIM har White ett starkt utgångsläge
när det gäller att skapa nya kommunikationsvägar
till kunder, samarbetspartners och allmänheten.
Vårt pågående samarbete med olika akademiska
parter ger oss tillfälle att utforska en bredd av relaterade ämnen, från att tillämpa hållbarhetsanalyser
och förutsättningar för tillverknings (som beslutsunderlag tidigt i designprocessen), till direkt kontroll över verktygsbanor i robotiserad tillverkning.
Vår långsiktiga satsning på Digital Twin Cities
Centre17 är ett utlopp för denna ambition och det
belyser en annan typ av ekosystemtänkande;
genom att förflytta hela branschen i önskad riktning
kan starka aktörer dra nytta av att vara öppna med
sin utveckling. Centret driver projekt som bland
annat riktar in sig på ett fördjupat samarbete mellan
arkitekter och konstruktörer genom ett intensifierat
utbyte av data, realtidsfeedback från tillverkningsprocesser till designprocessen, återbruk av byggmaterial och byggnadsdelar genom geografiska
databaser, visualisering av osynlig data så som
buller, och så vidare. Med en grund inom akademin
och en ambition att utveckla en ny digital samhällelig infrastruktur är detta initiativ rotat i en tro på
öppen källkod och öppen data. Samtidigt undersöker DTCC affärsmodeller för de nya företag som
skulle kunna byggas ovanpå en sådan öppen infrastruktur – som delar av ekosystemet.
Vi tror att vägen framåt inte nödvändigtvis är ett
svartvitt val mellan designtjänster som helautoma-

tiska svarta lådor och helt öppna verktyg och plattformar. Det kommer fortfarande finnas utrymme
för kommersiella aktörer att tillhandahålla verktyg
och tjänster i våra många komplexa och varierande
projekt. Det som är viktigt för oss är att varje aktör
är tillräckligt öppen vad gäller datahanteringen
så att interoperabiliteten inom ekosystemet kan
säkras och våra olika arkitekturdiscipliner kan
få fullt utlopp för sina färdigheter och fullt ut kan
dela med sig av sin erfarenhet med kunder och
kollegor. Detta lägger grunden för bättre informerade designprocesser, förbättrad interdisciplinär
kommunikation inom uppdrag och projekt, och
kan påverka det byggda resultatet genom digital
tillverkning som en ny möjlighet för arkitekturen.
En annan viktig aspekt av öppenhet har med
användningen av algoritmer och stora datamängder
att göra; jämförbart med att förmågan att förklara
och motivera ett designförslag är en avgörande
egenskap hos en professionell arkitekt, så är ansvaret för att förklara och motivera hur data har insamlats, skapats, hanterats och spelat in i utformningen
av ett projekt, något som kommer att vara en fundamental del av en ny arkitekturpraktik. Därför är White
en aktiv partner i utforskandet och utvecklingen av
de transparenta ekosystem vi ingår i.
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3.	Greg Lynn, Folding in Architecture (1993) in The Digital
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4.	Carpo, M. (2017). The second digital turn: design beyond
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pneumatic body based on a water spider web. Architectural
Design, 85(5), 60–65.
6.	https://oxman.com/
7.	https://www.danieldavis.com/cads-boring-future/
8.	https://testfit.io/
9.	https://www.spacemakerai.com/
10.	https://www.saltmine.com/
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13.	Kolarevic, B. (Ed.). (2004). Architecture in the digital age:
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17.	https://dtcc.chalmers.se – Digital Twin Cities Centre (DTCC)
på Chalmers, Institutionen för Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik i Göteborg, är ett nationellt kompetenscentrum
som sammanför akademi, offentlig-, och privat sektor – bland
andra White. Där huseras en utvecklingsplattform för en
digital tvilling av städer, tillsammans med anknuten forskning
om data och programmering för design och hantering av den
byggda miljön.

Träbrodata
White har som en del av milestone-projektet Design and Data vid
Digital Twin Cities Centre på Chalmers ACE möjligheten att fördjupa förståelsen av samverkan mellan arkitektur och konstruktion.
En pågående fallstudie omfattar utvecklingen av en träbro i Umeå,
där alternativa gestaltningsförslag utforskas med direkt feedback
från strukturella analyser. Projektet leds av Dsearch, i samverkan
med doktoranden Jens Olsson på Chalmers.

28

FoU Magasin | R&D Magazine

Wooden Bridge Data
As part of the Design and Data Milestone project at the Digital Twin Cities Centre at Chalmers ACE, White has taken the
opportunity to deepen our understanding of the interoperability
between architectural and structural design. A current case is the
development of a timber bridge for Umeå, where alternate designs
are explored with immediate feedback from structural analysis
processes. The project is led by Dsearch, in collaboration with
PhD candidate Jens Olsson at Chalmers.

Järvsö Pavillion
The Järvsö pavillion was designed with re-use in mind, and
the opportunity to utilise century old oak beams from a dismantled
lumber yard in Järvsö. Dsearch developed a custom design system
as part of the project, where different design variants could be
explored with feedback from the stock of materials, ensuring
the efficient use of all elements. The concept was formed in a
collaboration with Elena Kanevsky (White Stockholm) and Vladimir
Ondejcik (Dsearch).

Blackbox vs Ecosystem
– the Road Ahead for an Architectural
Practice in Transformation
Frans Magnusson, Jonas Runberger & Libny Pacheco

as aerospace, jewellery design and mechanical
In recent years, we have seen a rapid development
engineering.
of design automation services and platforms, rangAt the same time, novel actors have entered the
ing from urban planning to interior design. Some
architecture, engineering, and construction market,
of these initiatives are directed towards architects, providing automation and data management serwhile others are bypassing our discipline, target- vices from alternate perspectives. After a decade
ing real estate developers directly. The market is
where computational design has fuelled innovanow bustling with initiatives, employing code to
tions in architectural aesthetics and tectonics, it
facilitate design automation through different
now also addresses more conventional practice.
approaches. This is true in particular for early stage
Architect and researcher Daniel Davis even states
building design, where rapid provision of several
that the “boring future of CAD” is to “make lots of
proposals can provide important insights for deci- buildings better”, rather than “to make a couple of
sion making.
extraordinary buildings”.7
Digitalisation of course characterises contemWhile it is difficult to provide a full picture on
porary society, but the idea has been present within
the role of computation within architecture today,
architectural thinking for far longer. The Design
this brief overview ranges over different domains
Methods Movement, with Christopher Alexander1 – from the applied and business oriented to the
as one prominent member, could be seen as a
experimental and emerging. We at White Arkitekter
starting point, pursuing formalized design meth- are closely following these global developments,
odologies as early as the 1960s. Developments
and we are active within both internal method
in Computer Aided Design, and later Building
development, practical applications within our
Information Modelling started not long after.2 The
commissions and external collaborations within
so-called Digital Turn of the 1990s introduced a
the research community.
wide range of experimental practices exploring
form, experiences, and modes of representation.3
AUTOMATE D D E S I G N S E RVI CE S
During the early 2000s, computer programming
Many new players are offering automated design
was made more accessible for architects through
services. American start-up Testfit8 argues that
visual scripting environments such as Generative
they can “solve deals instantly”, producing buildComponents for Bentley Microstation, Grass- ings in seconds, not weeks. The current offer is
hopper for McNeel Rhinoceros, and Dynamo for
targeting early-stage feasibility studies, and the
Autodesk Revit. That period4 also saw a wide range
setup is highly contextualised to the American
of experiments in digital fabrication5, exploration of
market where environmental analysis is not yet
advanced structures, novel form, new materials6
deemed essential. But according to our converand automation.
sation with Clifton Harness, CEO and co-founder,
Today, many architecture and engineering
the company now turns its eyes towards Europe.
practices are actively involved in development
Norwegian SpaceMaker9 has a similar attitude,
of an ever-growing ecosystem of applications, offering “lower risk, faster projects and better
some with a narrow focus, others with a broader
homes” through the data driven decisions of its
scope. Platforms such as Grasshopper, created
cloud-based platform. In both cases, clients are
and developed by the architect David Rutten, now
more or less equally divided between architects
has applications within many other industries, such
and developers, a ratio that may shift towards the
A PRACTI CAL TU R N?

White Arkitekter

latter further on. Another common denominator
is the black-box approach, where the user has
no access to the underlying processes of the
employed algorithms.
There are also more specifically targeted automation tools offered on the market. Framing the
addressed problem narrowly, allows the service
to be more self-contained. This approach is exemplified by cloud-based services such as Saltmine10
and gFloorz11, that seek to optimize the design of
floorplans for workplaces.
TRAN S PAR E NT D E S I G N E COSYSTE M S

A different approach has been taken by actors
seeking to create new nodes in a growing ecosystem of applications and services that collectively
respond to the needs of its users. On platforms
such as Grasshopper, the visual scripting environment of the Rhinoceros modeller, there has been
an extensive development of tools and methods
over the past 10 years – with implementations
extending far beyond the field of architecture into
environmental and structural simulation, design
modelling aids and automation tools, visualisation
workflows and interoperability protocols.12 Ease
of use, and an inclusive and helpful community
have allowed users of the existing applications to
become developers of the new.
Information management has been a hard
problem to solve in the building industry due to
its fragmented and volatile nature.13 The growing
amount of data being generated in building projects, together with the use of algorithms in the
design process, stress a need for architects to
approach data in novel ways. Emerging actors are
currently taking different approaches in solving
this problem within the ecosystem. Originating
from a public research programme funded by
the EU14 – Speckle15 provides a system that can
send geometric objects and data between various
design platforms through a proprietary, but open-
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Would Wood
The Would Wood innovation project, funded by
Vinnova, explored the architectural potential of
additive manufacturing in cellulose-based materials.
The Dsearch team at White Arkitekter initiated
the development of scripted methods connecting
design models and the code for controlling
robotic production. The project was conducted in
collaboration with Chalmers ACE, RISE, KTH, Stora
Enso, Phenotype Studio, Ragn-Sells, Neste, Scania,
Veidekke, Nouryon and Svenskt Trä.

sourced data format. This allows the user to follow
ing business and governance models for ventures
and control the flow of data throughout the design
that could be built on top of such an open platform
process in a transparent way, without sacrificing – as part of an ecosystem.
interoperability with other actors in the industry.
We believe that the path forward is not necHypar16, with alumni from Autodesk and
essarily a binary choice between black boxed
WeWork in the team, offers a proprietary plat- automated design services or fully open-sourced
form where users can build and then share or sell
tools and platforms. There will still be a role for
algorithms for the building industry. The platform
commercial actors to provide tools or services to
is based on an open-source code framework and
augment our many complex and diverse design
open data standards. Hypar is also establishing
workflows. What is important is that each actor is
a new level of interoperability, beyond design
transparent in terms of data input, processing, and
geometry and data, with their emerging capacity
output to allow for interoperability with other parts
to run code created on other platforms, such as
of the ecosystem, so that our various architecGrasshopper and Excel.
tural disciplines can fully leverage their skills and
There is also an ongoing explosion of data in
share their results and expertise with clients and
general, which creates a demand for management
colleagues. This enables more informed design
of real-time data from sensors and systems dis- processes, improved multi-disciplinary communitributed throughout society. The concept of Digital
cation within projects and commissions, and may
Twins has emerged in advanced manufacturing
even have direct influence on the built result in
industry as platforms for integrating vast amounts
terms of using digital manufacturing as an added
of data from measurements, simulations and
asset of the architect.
specifications.
Another crucial aspect of transparency relates
Another source of complex data comes from
to the use of algorithms and large datasets; just as
recent developments within design to production, a key competency of an architect is the ability to
where additive manufacturing in a wide range
explain and justify the reasoning behind a design,
of materials is entering industry after a period of
the ability to explain how data was generated,
more academic research – we have seen building
collected, managed, and used in the design of a
components and even complete buildings pro- project, will become a fundamental responsibility
duced through processes that challenges the way
for architectural practice. Therefore, White is an
we see construction at large. A new ecosystem
active partner in the research and development of
of construction may very well be under formation, the transparent ecosystems we are part of.
where design is no longer the configuration of
standardised components, but the manipulation
of material itself. This brings new requirements for
information and knowledge management within
1.	Alexander, C. (1964). Notes on the Synthesis of Form (Vol.
the whole industry.
5). Harvard University Press.
TH E R OAD AH EAD

With our history of both computational design and
BIM development, White has a strong position
to further advance our modes of communication
with clients, collaborators, and the public. Our
continuous collaboration with academic partners
has allowed us to explore a wide range of related
themes, from employing environmental analysis
and manufacturing constraints as conditions in
early-stage design, to the direct control of the
toolpaths of robotic manufacture.
Our long-term commitment to the Digital Twin
Cities Centre17 is one venue for this ambition
and it also highlights another form of ecosystem
approach; by moving the whole industry forward,
strong actors can benefit from being transparent
with their development. Projects within the centre
target among other things: collaboration between
architects and structural engineers through
enriched exchange of data, real-time feedback
from manufacturing processes to the design process, reuse of building materials and components
through geo-located databases and visualisation
of invisible data such as urban noise. With an academic set-up and an ambition to develop a new
digital societal infrastructure, this initiative is firmly
grounded in the tenets of open-source and open
data. At the same time, DTCC is actively investigat-

2.	Engelbart, D. C. (1962). Augmenting human intellect: A
conceptual framework. Menlo Park, CA.
3.	Greg Lynn, Folding in Architecture (1993) in The Digital
Turn in Architecture 1992–2012 (pp.28–47)
4.	Carpo, M. (2017). The second digital turn: design beyond
intelligence. MIT press.
5.	Dörstelmann, M., Knippers, J., Koslowski, V., Menges,
A., Prado, M., Schieber, G., & Vasey, L. (2015). ICD/
ITKE research pavilion 2014–15: Fibre placement on a
pneumatic body based on a water spider web. Architectural
Design, 85(5), 60–65.
6.	https://oxman.com/
7.	https://www.danieldavis.com/cads-boring-future/
8.	https://testfit.io/
9.	https://www.spacemakerai.com/
10.	https://www.saltmine.com/
11.	https://www.gensler.com/
12.	https://www.food4rhino.com/
13.	Kolarevic, B. (Ed.). (2004). Architecture in the digital age:
design and manufacturing. Taylor & Francis.
14.	https://speckle.systems/
15.	http://innochain.net/
16.	https://hypar.io/
17.	https://dtcc.chalmers.se/ – Digital Twin Cities Centre
(DTCC), at Chalmers ACE in Gothenburg, is a national
competence centre that brings together academia, government, and industry – among others White (REF). It hosts
a development platform for a Digital Twin of whole cities,
together with related research on data and computation for
the design and management of the built environment.

Internal Development
White has initiated a series of development projects within computational design in recent years. With an ecosystem approach these
have been geared towards establishing workflows that combine
technical application development with methodology and training.
Integration with daily practice is important in identifying where automation can bring the most value to the designer. One concrete result
is a suite of tools that support various common workflows such
as generation of terrain geometry from public geodata and various
sustainability analyses such as daylighting, insolation, and water
runoff. Following the zoologic naming convention of the Rhinoceros
ecosystem, but also nodding to White’s name and vegetarian food
policy, the suite is named WHEAT. Development leads are Viktor
Sjöberg and Frans Magnusson.
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White Arkitekter 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, med arkitekturens kraft, driva omställningen till ett hållbart
liv. Vår vision är att 2030 ska alla våra projekt vara formstarka och klimatpositiva. Vi är ett
medarbetarägt arkitekturkollektiv som utgörs av mer än 700 medarbetare med närvaro i
Sverige, Norge, Storbritannien, Tyskland, Kanada och Östafrika.
White Arkitekter is one of Scandinavia’s leading architectural practices. We work with
sustainable architecture, urban design, landscape architecture and interior design for
current and future generations. Our mission is to enable sustainable life through the art of
architecture. Our vision is for 2030 is that all our architecture will be climate neutral. We are
an employee-owned architecture collective of more than 700 employees, with presence in
Sweden, Norway, UK, Germany, Canada and East Africa.
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whitearkitekter.com
@whitearkitekter

