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inledning

Å

r 1906 presenterades i The New York Herald ett prospekt för en
hundra våningar hög byggnad som skilde sig betydligt från de
höga hus och skrapor som dittills byggts: skyskrapan var tänkt att
rymma även tillverkningsindustrier, vid sidan av kontor, bostäder
och hotell. Allt åtskilt av sektioner med offentliga rum, kulturin
stitutioner och handel som avslutades högst upp med takträd
gårdar, simbassäng och nöjespark. Det var ingenjören och
byggherren Theodore Starrett som tillsammans med en grupp
kolleger hade skissat på en skrapa som skulle göra det onödigt att lämna
byggnadskroppen för att ta sig mellan hemmet, arbetet och den vardag
liga servicen. Stadens gator skulle därmed frigöras från den ökande
trängseln i de växande städerna, var tanken.1
Byggnaden blev aldrig verklighet. Illustrationer av den anses av arkitek
turkritiker Paul Goldberger visa en klumpig och lådliknande koloss, 2och
konceptet anses av Rem Koolhaas lida brist på professionell arkitektonisk
formgivning.3 Koolhaas, en arkitekt vars egna verk inte utmärker sig för
blygsamhet, skildrar i kritiska ordalag den eskalerande jakten på inte så
mycket höjden i sig som de enorma byggnadsvolymerna på Manhattan
under det tidiga 1900-talet. Han beskriver denna jakt som en tanklös och
1
2
3

Goldberger, 1982, s 8–9; Koolhaas, 1994, s 89–91.
Goldberger, 1982, s 8.
Koolhaas, 1994, s 89.
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girig exploatering av mark, ett evigt mångfaldigande av våningar som
staplades på höjden utan någon relation till varandra, till byggnadernas
fasader eller till den omgivande staden. Också arkitekturkritikern Ada
Louise Huxtable har hävdat att potentialer till kreativ utformning av höga
hus undertrycktes i denna strävan efter vinstmaximering. 4
Under det senaste decenniet har så kallat spektakulära märkesbygg
nader, höghus och skyskrapor kritiserats för att vara uttryck för en driv
kraft att alstra globalt kapital utan nämnvärd lokal avkastning, för att
åsidosätta demokratiska planeringsprocesser och för att vara ämnade att
locka till sig internationella företagskoncerner och turister utan hänsyn
till lokala särdrag.5 De byggs med argumentet att sätta en plats på kartan,
men i extrema fall är de snarare som jättelika bankvalv, av värde främst
för ägarna som rena investeringsobjekt.6
Samtidigt konstrueras många skyskrapor idag med tanken att rymma
en stor variation av funktioner och verksamheter och till och med i viss
mån vara öppna för allmänheten. Här ska jag i korthet berätta något om
denna mångfunktionalitet, och också vidga idén och leka med tanken på
ett mångfunktionellt höghus präglat av tillverkningsindustri, återbruks
verksamheter och tyngre service.7 Jag vill problematisera det spektaku
lära inslaget hos riktigt höga hus (deras arkitektoniska utformning och
extrema höjd) och lyfta fram ett perspektiv där höghusen skulle kunna
ge ett reellt bidrag till stadsförtätning, i meningen närhet mellan skilda
funktioner.
strävan efter höjd och mångfald
I den artikel 1906 där Starretts hundravåningsbyggnad presenterades
beskrev han i en intervju hur den jättelika byggnadskroppen skulle resa
sig upp bland molnen och inom sina väggar hysa de kulturella, kommer
siella och industriella aktiviteterna hos en storslagen stad. Han såg
4
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Huxtable, 1984, s 119.
Graham, 2016a; 2016b; Huriot, 2012; Ponzini, 2016; Sklair & Gherardi, 2012. Se
även Merwood-Salisbury, 2014, s 25–26 för en jämförelse med den ideologiska
debatt som fördes om skyskrapor i slutet av 1800-talet. Se också Caldenbys och
Olssons bidrag i denna bok.
57:e gatan på Manhattan har kommit att kallas Billionaire’s Row till följd av
denna bebyggelseutveckling, med lägenheter som används ”as a safe, steady place
to stash capital rather than as an actual space to live”. Se Green, 2016; Higgins,
2016.
Se Ferrings och Landers bidrag i denna bok för tankar om de sociala värden som
ansetts kunna stärkas genom en bred funktionsblandning inom en och samma
byggnad.
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framför sig att man i New York skulle ”travel heavenward as well as on
the surface”.8
Varför denna fäbless för att resa uppåt i höjd och att samla så många
funktioner det bara går inom en och samma byggnadskropp? Att det ses
som mycket eftersträvansvärt visar sig inte minst i den ständiga tävlan om
att vara Nordens, Europas eller världens högsta byggnad och i utredningar
av hur höjden egentligen ska mätas.9 Höjden bidrar ofta till utsikt och
tornen kan medföra ikonisk status för såväl hyresgäster och ägare som
städer och till och med en hel region.10 Vad mångfunktionaliteten
ankommer beskriver arkitekturhistorikern Bosse Bergman att det var för
hållandevis vanligt att en stor mängd funktioner sammanfördes i skyskra
porna i USA under sent 1800- och tidigt 1900-tal. Men med inspiration
från europeiska funktionalister kom skyskrapan mot mitten av 1900-talet
att göras till enbart kontorshus, enbart hotell, enbart bostadshus: ”Den
blev därmed en byggnad som alla andra, lika endimensionell till inne
hållet, lika avskild, sluten och halvprivat, fastän mycket större.”11
Mångfunktionalitet i förening med enorm höjd har åter kommit att
eftertraktas i 2000-talets spektakulära skyskrapor som Burj Khalifa
(2010), Jeddah Tower (under uppförande) och det kommande Bride of
the Gulf. När Burj Khalifa invigdes i Dubai i Förenade Arabemiraten
sågs det bland annat som ”the world’s first truly mixed utility tower”.12
Mångfunktionaliteten hos denna ”globala ikon”, som tornet utnämndes
till samma år av Council on Tall Buildings and Urban Habitat, står dock
inte i paritet med Starretts hundravåningshus utan blandar främst tysta
och städade funktioner som bostäder, hotell, kontor, butiker och restau
ranger. Samt att där förstås finns en observationsplattform.
I Jeddah Tower, som planeras att stå färdigt 2020 i Jeddah, Saudiara
bien, sträcker sig blandningen inte heller längre än så, om än tornet
marknadsförs som ”a new iconic landmark that attracts people from all
8
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Koolhaas, 1994, s 89. Koolhaas citerar Theodore Starrett i en intervju i New York
Herald 060513, del 3, s 8.
CTBUH, 2016; Gerometta, 2009; Göteborgs-Posten, 2017.
Bergman, 1985, s 51; Klerks, 2009, s 35; Wood, 2015, s 92. Jämför Olssons kapitel i
denna bok, där han problematiserar föreställningen att spektakulär arkitektur
skulle kunna sätta städer på kartan, visa på framåtanda och framtidstro. Till
syvende och sist är frågan vad en stad behöver för att bli attraktiv för boende och
besökare.
Bergman, 1985, s 60. Se även Bergmans bidrag i denna volym, ett bearbetat
utdrag ur den bok jag här refererar till.
Burj Khalifas webbsida, 2016.
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walks of society with comprehensive services and a multitude of uses”.13
För den mest storskaliga av de tre skraporna, den 230 våningar höga
Bride of the Gulf som ska uppföras i irakiska Basra lär det till och med
förhålla sig så att
height is not the goal, according to its designers, British-Iraqi
architecture firm AMBS. Instead, they want to create a ”ver
tical city”, with four interlinked towers of varying heights,
containing not just offices and hotels and the usual stuff, but
also ”its own transport systems, schools, clinics and neigh
bourhoods”. There’s also a vast canopy over a public area at
the base of the towers, called ”The veil”.14
Den här strävan efter mångfunktionalitet känns väl igen från de senaste
decenniernas stadsbyggande och visioner om den goda staden, men det
gör tyvärr också bristen på mångfald i den funktionsblandning som för
verkligas.
Ännu så sent som 1984 konstaterade författarna av en inventering av
industribebyggelsen i Göteborgsområdet att industribyggnader ofta var
insprängda i innerstadskvarteren, ibland med likadan fasadutformning
som flerbostadshus. På flera håll i Göteborg hade dessa byggnader
omvandlats eller rivits men området kring Långgatorna hade ”kvar en
karaktär av ’innerstad’ med industribyggnader integrerade med serviceoch bostadsbebyggelse”.15 Det paradoxala är att den blandning som
ännu levde i Långgatsområdet för tre decennier sedan trängts undan
allteftersom begreppet blandstad intagit en framträdande plats i rådande
stadsbyggnadsideal.
Om det skulle finnas betydande skäl att införa funktionsblandning på
en ny nivå i framtida städer och till och med bygga skrapor – om än inte
lika höga som Jeddah Tower och Bride of the Gulf som lär ska rymma
det mesta en modern stad kan behöva – var tog då funktioner vägen
som livsmedels- och tillverkningsindustrin (för allt som ska ätas och
konsumeras), sophanteringen (bortforslingen och återvinningen av allt
som tuggats och nötts), glasmästerierna (för underhåll av glasfasader,
glasdäck, glasräcken) och maskinreparatörerna (för de talrika hissarna
och ventilationssystemen)?
13
14
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The Telegraph, 2015.
The Guardian, 2015.
Birgersson & Wrigglesworth, 1984, s 94.
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industri-plus-mix
Hur ser möjligheten ut att funktionsblanda så brett som Starrett tänkte
sig, och att anlägga industribebyggelse i flera våningar? I en skrift med
titeln Industry in the City utredde den holländska konsultfirman
Urhahn Urban Design 2006 möjligheten att förtäta industribebyggelse
i växande städer vars marktillgångar krymper. Skriften producerades på upp
drag av London Development Agency16 och Greater London Authority med
anledning av att det i London har uppstått en konflikt mellan tillgången
till byggbar mark, som inte är grönområden, för nya bostäder och
behovet att fortsatt behålla och bereda ny plats för industriella verksam
heter och arbetsområden inom staden. Att kunna utnyttja de marktill
gångar som finns mer effektivt blir en central uppgift att lösa för
framtida stadsutveckling. Också en världsmetropol som London kon
staterades då, 2006, ha fortsatt behov av tillverkningsindustri:
The role of industry is vital to sustaining the success of Lon
don’s economy, it provides many jobs and many industrial
sectors, such as food, the construction industry and prin
ting, directly servicing the city’s main economic drivers on
an everyday basis. Utilities, waste, recycling and distribution
are indispensable elements within the city; their proximity
is vital for their operation and transport efficiency.17
Tio år senare, 2016, konstaterade två planeringsforskare, Jessica Ferm
och Edward Jones, att samma behov föreligger men att industriella verk
samheter har trängts undan alltmer från London och heller inte längre
har stöd i den officiella politiken och planeringen.18 Från en amerikansk
horisont har arkitekturhistorikern Nina Rappaport kartlagt fabriks
byggnadernas utveckling och förändring, vid sidan av industrialismens
globalisering, och försökt sia om deras framtida möjligheter som mer
vertikala, hybrida och förtätade:
[T]he vertical urban factory could be reinvented in the den
sest of cities, so that supply would meet demands for space
16
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18

London Development Agency lades ned 2012 och dess uppdrag inordnades under
Greater London Authority som ett bolag för mark och fastigheter. ”It is one of
the largest public sector landowners in London and its primary aims are to create
jobs and housing”, enligt Londonwiki, 2016.
Beunderman, 2006, s 8.
Ferm & Jones, 2016.
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for future new flexible economies. By increasing density and
land value in turn, and providing off-street access through
integrated distribution of flow, the movement of goods
could be rethought altogether.19
Inte heller jag tror att en mångsidigt hållbar stad kan tömmas på
tillverkningsindustri, tyngre service och återvinningsföretag. Jag när
också en förhoppning om att den industriella verksamhet som skedde
på vår egen bakgård skulle tvingas utveckla mer resurssnåla och sam
tidigt mindre hälsovådliga och miljöfarliga processer än de som
används på många håll i världen.20 Att hålla kvar, möjligen även ta
tillbaka, en del tillverkningsindustri och återbruksverksamheter och
verka för att integrera den i stadslandskapet på ett icke-störande vis
kan kanske till och med motverka så kallad eko-apartheid – en geogra
fisk uppdelning där välmående och rika lever i högproducerande men
hälsosamma omgivningar, medan de som tillhör de ”impoverished
and racial minorities are increasingly confined to urban slums and
ruined landscapes characterized by toxic waste, polluted air and water
and contaminated food”.21
Både rapporten Industry in the City och Nina Rappaports bok om
den urbana vertikala fabriken innehåller beskrivningar av hur innova
tiva designlösningar kan bidra till mer effektiv användning av industri
mark och hur bostäder skulle kunna placeras närmare industriella
funktioner utan olägenhet för de boende. Det finns naturligtvis många
faktorer att ta hänsyn till, som lukt, buller, föroreningar och tung trafik
som påverkar hälsa och säkerhet. Därtill kommer den stora skillnaden
mellan markvärdena på industri- och bostadsmark.
Ett kriterium för att lyckas med vad som i Industry in the City går under
benämningen industry-plus-mix22 är att i anslutning till de industriella
byggnaderna och kvarteren lägga verksamheter som drar till sig stadens
medborgare i vardagen: skolor, lokal diversehandel, vardaglig service,
kollektivtrafik och öppna allmänna platser. En risk är att områden med
industriell verksamhet annars blir isolerade och under kvällstid ligger
tomma och mörka och upplevs som otrygga. Detta måste avhjälpas för
19
20
21
22

Rappaport, 2016, s 437.
Jämför Amin, Massey & Thrift, 2000. Se också Svanberg, 2015 om behovet att
återföra industriproduktion till Europa.
Rees, 2014, s 199.
Beunderman m fl, 2006, s 13.
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Figurerna ovan visar två olika principer som
kan underlätta så kallad ”industri-plus-mix”
i s täder; det vill säga en större blandning
av funktioner i stadsdelar på den industriella verksamhetens villkor. Till vänster
syns principen för en flexibel byggnadstyp,
karakteriserad av öppna rumsliga system
och neutrala kvaliteter som passar till olika
funktioner. Byggnadernas bak- och fram
sidor kan ha skilda struktur och skilda
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användningar. Systemet kan på lång sikt
underlätta för en placering av bostäder och
kontor närmare industri och verkstäder. Till
höger syns principen för att förtäta industriella verksamheter på höjden. Antingen
genom att olika verksamheter placeras på
skilda våningsplan inom samma byggnad,
eller genom att företag har en produktionsprocess som drar nytta av att förläggas just
i höjdledd.

att den mångfasetterade förtätning som föreslås i rapporten ska kunna
bli verklighet och, viktigast av allt, så att inte bostäder som placeras i
”industri-plus-mix-områden” ska erbjuda sämre livskvalitet och bidra
till ökad segregering mellan fattiga och rika invånare.
en återblick på tätbyggda fabriker och urban mångfald
Historiskt är det ingen främmande tanke att inrymma industriella funk
tioner i flervåningsbyggnader. Under 1800-talet och det tidiga 1900talet var fabriksbyggnader ofta flera våningar höga och den industriella
produktionen förlagd till tät bebyggelse.23 Flera sådana byggnader står
kvar än idag (om än de numera används för funktioner av tystare och
renare slag), exempelvis textilfabriker (många ligger vid strömmande
vattendrag, bland annat i Borås och Norrköping) och metallindustri
(som SKF:s fabriksbyggnader i tegel i Gamlestaden i Göteborg). En his
torisk industribyggnad som sticker ut är det gamla sockerbruket i
Klippan i västra Göteborg. På en höjd i hamninloppet ligger bland annat
en så kallad toppcentrifugstation, som ger hela anläggningen en slotts
liknande karaktär.24 Produktionslinjen krävde en byggnad i flera plan.
Fabriksbyggnader kan anläggas i flera plan för att det är mest ändamål
senligt för de processer som ska rymmas i byggnaden, för att spara mar
kyta eller för möjligheten att överföra kraft från en centralt placerad
enhet som sträcker sig över flera plan. Exempelvis textilfabriker utfor
mades före elektrifieringens tid efter behovet av ett komplext maskineri,
en kraftkälla (vattenhjul) och en samlad kraftöverföring. Dessutom for
drade verksamheten mycket dagsljus och stora identiska ytor. Detta resul
terade från 1700-talet i en långsmal byggnadstyp på tre till sex våningar.
Efter ångkraftens och senare elektricitetens intåg kunde byggnaderna
läggas fritt från vattendrag och byggnaderna utformas efter andra behov.
Ökade krav på god belysning och i förekommande fall i kombination
med den nya teknikens tunga och kraftigt vibrerande vävstolar ledde till
att mekaniska väverier övergav flervåningsbyggnaden under 1800-talets
första hälft. Istället blev den så kallade sågtandsbyggnaden i ett plan stan
dard där takfönster mot norr släppte in dagsljus, men utan bländande och
värmande solsken, i de djupa byggnadskropparna.25

23
24
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Jørgensen 2014.
Birgersson & Wrigglesworth, 1984, s 48.
Birgersson & Wrigglesworth, 1984, s 71–87.
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förfining av råvaror och produktionsförhållanden
Vid omfattande funktionsblandning måste, som nämnts, höga krav
ställas så att inte de som bor och verkar i närheten ska drabbas av olägen
heter eller hälsoproblem som buller, lukt, vibrationer, föroreningar och
tung trafik. Ett närmande av industrin till andra funktioner skulle kunna
bidra till att miljökraven på industrin skärptes, vilket skulle gagna även de
verksamma i sektorn.26 Dessutom vore det intressant med en diskussion
om ökad tolerans gentemot vissa ljud och synintryck i stadsmiljön såvida
inslagen bedöms vara ett estetiskt snarare än hälsorelaterat problem.
Industriella aktiviteter som skulle gå bra att samlokalisera utan risk
för störningar vore, enligt den inventering som gjordes för Industry in the
City, tryckeri, förädling och förpackning av livsmedel, försäljning och
uthyrning av bilar och maskiner, grossisthandel samt textilproduktion.27
Återvinning och återbruk kan i viss utsträckning samlokaliseras med
andra verksamheter beroende på typ och process. I den sektorn är
graden av innovation så hög, konstateras i rapporten, att dess möjlig
heter till integrering med andra verksamheter ständigt ökar.
För att förtäta industribebyggelse inom befintliga ytor kan dels olika
företag etableras på olika våningsplan i samma byggnad, dels kan enskilda
företag utforma produktionskedjor som löper vertikalt snarare än hori
sontellt (se föregående uppslag, figuren till höger). Ett svenskt exempel är
Löfbergs 42 meter höga ”kaffeskrapa” i Karlstad, byggd 1960. Med bygg
nadens curtain wall-fasader av aluminium och glas är det möjligt att från
gatan blicka in på det flera våningar höga kafferosteriet (till höger).
Löfbergs var tidiga med att bygga en ”transparent fabrik” och skapa
en känsla av industrial cool, etnologen Robert Willims ord för en estetise
ring av den industriella produktionen som ”innebär att industrin kopplas
samman med behagande upplevelser, med konsumtion, spänning, trivsel
och rekreation. Estetiseringen har att göra med skapandet av ett ökat
avstånd till industrins negativa och i många år så framträdande karakte
ristika.”28 Syftet med kaffeskrapans utformning var dock inte estetiskt.
Den var ett sätt att ”i sann funktionalistisk anda”, som det heter i Karl
stads kulturmiljöprogram, låta funktionen ”styra formen, den höga
höjden valdes av produktionsrationella skäl; råkaffet blåses upp i högt
26
27
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Schoonbrodt, 1996, s 12–14.
Beunderman m fl, 2006, s 30–31. Man får anta att det är textilproduktion utan
vävstolar som avses, eller åtminstone att dessa nuförtiden alls inte skapar lika
kraftiga vibrationer som förr.
Willim, 2008, s 2.
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Kaffeskrapan i Karlstad. Löfbergs flera våningsplan höga kafferosteri är synligt genom
de mer eller mindre transparenta curtain
wall-fasaderna av aluminium och glas.
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Byggnadens funktion har fått styra formen.
Råkaffet blåses upp i högt belägna silos och
sedan faller det neråt genom produktionslinjen av sin egen vikt.
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Bilderna visar en tvärsektion
(nedan) och ett kollage (till vänster) av en spekulativ skyskrapa
till Kairo, som planerades kunna
smälta in väl i stadens medeltida
och rikt funktionsblandade kvarter. Upphovspersonerna har med
förslaget velat skapa en vertikal
tolkning av den komplexa interaktion som råder i Kairo, mellan
stadens form och informella sociala nätverk. För mer information
se Campbell och Comodromos,
2009.
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belägna silos och faller genom produktionslinjen av sin egen vikt”.29
Personligen tycker jag det är fascinerande att titta på industriella pro
cesser som pågår och min idé om en industriellt präglad skyskrapa är
måhända uttryck för ett slags exotisering eller, med Willims ord, esteti
sering av industrin. Likväl ser jag här en värdefull potential att med
höga hus och skyskrapor symbolisera vad människor, företagare och
städer gör – i kontrast till att ge synlighet åt stora industri- och fastig
hetskoncerner genom att deras ägande i sig får dominera stadsland
skapet symboliskt och konkret. I Karlstads kulturmiljöprogram lyfts
kafferosteriet fram för att det ”med sin tydliga, högresta siluett [är] ett
givet landmärke i Karlstad, och därtill en stark symbol såsom flaggskepp
för en av stadens mest kända industrier”.30 Byggnaden berättar om
någonting som produceras och står därmed för ett specifikt innehåll
som många känner igen och kan glädjas av: kaffe.
mångfunktionalitet till en ny nivå
Det framstår inte som någon science fiction-utopi med ett höghus där
småskalig industri, återvinningsföretag, verkstäder, konstnärsateljéer och
vandrarhem blandas med shoppinggallerior, restauranger och behagligt
boende i hotell, hyres- och bostadsrätter i olika prisnivå. Åtminstone så
länge man koncentrerar sig på den praktiska och arkitektoniska sidan.
Möjligen är det bara sociala och politiska krafter som står i vägen för att
bygga i vid mening funktionsblandade byggnader som skulle kunna
skapa större närhet mellan olika verksamheter, vardagsliv och människor.
Men hur skulle strukturen se ut för en byggnad av det här slaget?
Bosse Bergman har presenterat en ”tvärgata mot himlen” som innebär
att det höga huset integreras med omgivningen med sammanhängande
offentliga stråk, som stadsgator i höjdled. De kan dels ligga i byggnadens
mitt, som stora atrier kring hissar, dels i hörnen och på somliga vånings
plan förbindas horisontellt med byggnaderna bredvid.31 En komplicerad
fråga är i vilken grad dessa inre stadsgator skulle kunna vara tillgängliga
för allmänheten och vem som skulle ansvara för underhållet. Samtidigt,
resonerar Bergman, vore öppenheten i sig en förutsättning för att skapa
en stor blandning av olika slags verksamheter och funktioner, däribland
29
30
31

Karlstads kulturmiljöprogram, 2005, kvarter Skonerskeppet 1, byggnad 1, ”Viken”.
Karlstads kulturmiljöprogram, 2005, kvarter Skonerskeppet 1, byggnad 1,
”Viken”.
Bergman, 1985, s 58. Se även Bergmans och Woods kapitel i denna volym samt
Wood, 2015, s 99.
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sådant som småverkstäder vid sidan om bostäder, restauranger, sport
hallar, biografer, butiker och kontor.32
En verksamhet som är förhållandevis tyst, ren och grön och borde gå
bra att samlokalisera med andra är odling av växter, kanske till och med
av fisk. Jag har själv haft möjlighet att besöka återbrukade äldre indust
ribyggnader där flera plan fyllts med anläggningar för att odla fisk och
grönsaker i sammanvävda system till ömsesidig nytta, så kallad akvapo
nik.33 I andra system för vertikalt jordbruk utvecklas teknik för odling av
grönsaker utan vare sig solljus eller jord och där förbrukningen av vatten
kan reduceras till ett minimum tack vare att plantorna sprayas med
ånga. Den minskade mängden vatten reducerar kraftigt odlingarnas vikt
och odlingsbäddarna kan enklare staplas på höjden. Detta slags vertikala
jordbruk har haft en mycket snabb framväxt under 2010-talet.34
Ett utbrett förtätningsparadigm torde också leda till att det utvecklas
nya tekniker för vertikal organisering av industri som uppfyller högt
ställda krav på minimal miljö- och hälsopåverkan samt maximal stör
ningsreducering. Faktum är att tillverkningsindustri i Sverige idag inte
alls är så smutsig och bullrande som för några decennier sedan. I en
rapport från Västsvenska industri- och handelskammaren beskrivs
exempelvis tillverkningen av säkerhetsdörrar i Töreboda som roboti
serad, tyst och ren och exponerad bakom stora panoramafönster i en ljus
och trivsam anläggning.35 I intervjuer med två avdelningschefer inom
återvinningsföretaget IL Recycling (numera Stena Recycling) i det små
skaliga industriområdet Ringön i Göteborg framkom tankar om en
utveckling av verksamheten som mycket väl kunde förenas med renare
och mer synliga processer, som att robotisera sorteringen och bygga den
i flera plan med en observationsplattform varifrån processen kunde
överblickas.36 Varför inte också göra verksamheten pedagogiskt synlig
genom stora fönster?37 Den idén har redan framlagts av landskapsarki
32

33
34
35

36
37

Bergman, 1985, s 57. Även Wood resonerar om hur ansvar ska fördelas för att göra
höga byggnader offentligt tillgängliga: Wood, 2015, s 100. Resonemangen finns
återgivna även i Bergmans och Woods bidrag i denna bok.
Jämför gärna med en anläggning i Chicagos f d slakthusområde: The Plant, 2017.
Frazier, 2017, s 53–55; Despommier, 2011.
Svanberg, 2015, s 55. Svanberg hänvisar i sin tur till rapporten ”Bilden av indu
strin. En studie om vad ungdomar förknippar med näringslivets olika sektorer”
från Västsvenska industri- och handelskammaren 2011.
Intervjuer 150326; 160923. Jag sammanfattar här två olika idéer – en om roboti
sering, en om vertikalitet med observationsplattform – till ett enda koncept.
Se Willim, 2008, s 34–37 för ett också något kritiskt perspektiv på den iscensatta
industrin och transparenta fabriker.
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tekten Stella Svanberg, men då om återvinningsföretaget Renova, även
det beläget i Ringön: ”Utveckla Renovas vertikala återvinningscentral
med transparenta fasader och låt byggnaden bli ett viktigt statement i
Ringöns bidrag till en cirkulär ekonomi.”38
För en bostadsskyskrapa i London har arkitekten Thomas Corbasson
och firman VS-A föreslagit att man ska synliggöra och vertikalt förtäta
återbruksverksamhet. Allteftersom huset växer uppåt kommer fasaden
på de tillkommande våningarna att byggas upp av de boendes pappersoch plastavfall. Byggnadsställningarna ska också stå kvar och integreras
i fasaden. Skrapan kommer att tillverkas i en nära nog transparent pro
cess.39
Om transparens skriver Rappaport att det kan bli ett viktigt inslag i
vertikala urbana fabriker, i flera avseenden: dels fungerar det som mark
nadsföring av produkter och märken, dels integrerar det verksamheten
inom fabriksbyggnaderna med gatan utanför och bidrar således till
stadslivet väldigt direkt. Rappaport menar också att synliggörandet av
produktionen genom glasade fasader skulle kunna bidra till transparens
i produktionsförhållanden även på ett etiskt plan: ”By engaging and
educating the public about process, an ethic of labor might be engen
dered […] Ethical transparency not only increases public understan
ding of how things are made, but exposes the various steps along the
supply chain.”40
avslutning
Att förtäta städernas bebyggelse i syfte att gynna industri och återbruk
– ja, även odling – är knappast ingen omöjlighet med de tekniker för
småskalig och allt renare industriell produktion som redan finns. Saknas
ekonomiska incitament? Vad jag förstått har exempelvis sophantering
och återvinning blivit mycket lukrativa verksamheter och konkurrensen
är hård: ”Idag är det slagsmål om wellpappen, den är det nya guldet!”
yttrade en avdelningschef vid IL Recycling.41 Sannolikt är det bara den
politiska viljan som saknas, vilken i sin tur kräver väljarnas stöd. En
amerikanske professor emeritus i miljöhälsa, Dickson Despommier, har
i ett decennium utvecklat tankar om vertikal odling och tänker sig att
ett samhälle fritt från sopor vore fullt möjligt med dagens teknik:
38
39
40
41

Svanberg, 2015, s 84.
Walker, 2014.
Rappaport, 2016, s 439.
Intervju 150326.

284

Sustainable urban life is technologically achievable, and
most important, highly desirable. For example, food waste
can easily be converted back into energy employing clean
state-of-the-art incineration technologies, and wastewater
can be converted back into drinking water. For the first time
in history, an entire city can choose to become the functional
urban equivalent of a natural system.42
Förutom att många nog skulle uppleva stadens gator som levande och
intressanta om den industriella verksamheten blev synlig, tänker jag att
det också vore en pedagogisk poäng: den som förstår hur tillverknings-,
underhålls- och återvinningsverksamheterna går till har sannolikt en
större tolerans mot dem. Därutöver vill jag, med Nina Rappaport, lyfta
fram den etiska aspekten av att bygga med en större transparens för de
arbetsförhållanden som råder i produktionslandskapen.
Med en utvecklad mångfunktionalitet skulle höga hus och skyskrapor
verkligen bidra till ett rikt stadsliv för människor med olika slags vardag
och arbetsförhållanden. Byggnaderna kunde ta verklig höjd, inte bara i
meter räknat utan också ekologiskt, etiskt och estetiskt. Skrivet från en
göteborgsk horisont vore ett återbrukstorn i hamnen en fin pendang till
kontors- och bostadshöghuset Karlatornet som planeras på Norra Älv
stranden.

42

Despommier, 2011, s 2–3.
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