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Gunilla Lundahl

E KOR AP PORT
Ekobyar, ekoko m m u n er och ek o stä d e r.

Ekologi i b y g g an d e  och p lanering  tilld rar sig nu a llt s tö rre  
in tresse  run t om  i v ä rld en . G unilla Lundahl 

ra p p o rte ra r  sen a s te  nytt.

Intresset for ekologiskt byggande tilltar. Kon- 
ferenser, rapporter och seminarier avlöser va- 
rann. När en andra ekobykonferens hölls i Fal
kenberg i Oktober, samlades 300 nya deltagare. 
Ändä fick inte alia som ville plats. Nära hundra 
nya ekobyprojekt finns nu pä planeringssta- 
diet. Elva kommuner utropade sig tili ekokom
muner och bildade en samarbetsorganisation. 
Konkret och kritiskt diskuterades det ekologis- 
ka byggandet och byarna. Runtom bubblade 
delförslagen upp. Men helhetslösningarna är 
ännu fä, motgängarna uppenbara och motstän- 
det i de övergripande Systemen segt.

De optimistiska ekobyprojekten i Orsa tili 
Bomässan 91 har reducerats väsentligt. En re- 
sursby kallar nu HSB sitt projekt. Kappen i hju- 
let är framförallt kostnadema. Lyxvillor i grön 
förpackning säger de kritiska. Ekonomi blev 
det mycket tal om.

Ur brukarnas synvinkel är de ekonomiska 
oddsen starka för ekobyarna. Förbruknings- 
kostnader för energi, sopor, vatten och mat 
minskar. De sociala vinsterna är heller inte o vä- 
sentliga för ekonomin — sambruk och byte av 
tjänster förbilligar. Nyligen visade en utredning 
att invänarna i Tuggelite i Skäre bor betydligt 
billigare än boende i jämförbara konventionel- 
la hus.

Kostnaderna för byggandet, brister i erfa- 
renhet, tekniskt kunnande och överblick reser 
hinder. I Orsaprojektet adderas hos HSB kost
naderna för det nya utan att besparingar i hel- 
heten blir synliga. De som talade för HSB me- 
nade att Organisationen künde ta pä sig arbetet 
som murbräcka gentemot institutionella hinder 
och stä ut med tidiga utvecklingskostnader. 
Andra menade att den fristäende bostadsrätten 
gav den enda möjligheten att styra innehäll och 
pris. Gott försvar fick ocksä den smäskaliga all- 
männyttan utan stora organisationskostnader, 
men med kunskaper, kontakter och ett social! 
engagemang. Varför ska vanliga människor be- 
höva binda kapital i boendet?

Boverket gav vaga och undanglidande svar 
pä frägor om verkets roll i finansieringen. Des
to mer precisa är JAK-bankens (Jord, Arbete,

Kapital) företrädare i sin diskussion om rän- 
tans betydelse för utvecklingen av nya projekt. 
De bedriver alltsä räntefri in- och utläning. Sitt 
budskap följde de upp i november i Ärsta i 
Stockholm med seminariet Tillväxtens gränser 
och möjligheter, samhällsekonomiska grundva- 
lar för en häIIbar mänsklig utveckling. Dar re- 
dovisades även ideerna bakom finansdeparte- 
mentets utredning om en grön BNP.

VADÄRENEKOBY?
Förslag till definition av ekobyn kom frän flera 
hall — Boverket, HSB, Folke Günther, Varis 
Bokalders, Hans Eek och EFEM. De samman- 
föll pä de fiesta punkterna även om betoningar- 
na künde ligga lite olika. För en ekoby ska t ex i 
Boverkets preliminära förslag gälla: Den ska 
lokaliseras inom en fungerande Infrastruktur,

den ska anpassas tili de lokala förutsättningar- 
na, minst 50 kvm/lägenhet ska finnas för od- 
ling. Ej härdgjord mark ska gä att odla pä. Man 
ska ha tillgäng tili ej elberoende svalförvaring. 
Användbart renvatten inom omrädet ska an- 
vändas. Avloppet ska tas om hand lokalt, avfal- 
let ska källsepareras och lokal kompostering 
ska genomföras. Husen ska inte ligga pä mark 
som lutar NO-N-NV. Högst 25% av solinsträl- 
ningen fär avskärmas. Värmen fär dra högst 50 
kwtim/kvm och är. Varmvatten värms frän för- 
nyelsebar energikälla. Eleffektiva apparater 
ska användas. Lüften regieras genom självdrag 
och behovsstyrd ventilation. Byggmaterial ska 
ej vara hälsovädliga. Minst fern kvm/lägenhet 
skulle vara gemensam yta. Kvar att diskutera är

byggteknik, social miljö, upplätelseformer, pla- 
neringsteknik, boendemedverkan, upphand- 
lingsformer.

Ska man precisera? Är det inte bättre att tala 
om energiomlopp och näringskretslopp? Att 
tala om resurscirkulation i stället för precisera i 
teknik och siffror. Och att redovisa vad man 
strävar efter pä läng sikt. Ekobyggandet som 
process i stället för projekt. Sä resonerade en 
del.

Frägor som blev hängande i lüften var: Vem 
bestämmer byggpriserna idag? Hur sätta fart 
pä informationskretsloppet bland myndig- 
heterna?

Medinflytande är en av kärnfrägorna i eko
byggandet. Ekobyarna kräver engagemang av 
de boende. Vilken roll ska de ha i planering och 
byggande? HSB har trycket underifrän. Ett 
miljödokument lades fram tili ärets kongress 
och det ställer krav pä ekologiskt engagemang. 
Ett omfattande studiearbete har dragits igäng. 
HSB är ocksä engagerat i ett stört antal ekoby
projekt. Framtidsforskaren Per Berg, repre- 
sentant för en ekobyförening utanför Uppsala, 
som dessutom är hans forskningsobjekt, häv- 
dade bestämt att alia initiativ bör utgä frän de 
boende. Och att arkitekterna kan komma in en 
bit in i projektet. Arkitekterna hävdade dock 
sin kunskap som en resurs och visade pä de 
kostnader som en alltför individualistisk och 
ostyrd planering drar med sig.

U r delta växte debatten om vilka som ska bo 
i ekobyar. Heit klart har det krävts energi, kun
skaper och vilja utöver det vanliga av pionjärer- 
na. God ekonomi tycks dessutom krävas av 
dem som närmast stär pä tur. Dessutom krävs 
intresse och arbetsinsatser pä fritiden. ”Vem 
som heist” förväntas inte bo i en ekoby. Men 
vem tar hand om de resurssvaga?

Nils Tiberg, restproduktprofessor i Luleä, 
tar upp den frägan. Hans rykte baserar sig pä 
hans lyckade maskkomposteringar och ”mask- 
ringen”, som blivit folkrörelse. Men hans 
egentliga arbete gär ut pä forskning kring hur 
samhällets restprodukter ska hanteras, vilka 
möjligheter som finns att foga in dem i ett krets-
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1. Permakulturcentmm i Steyerberg, som leds 
av Declan Kennedy. A tt ge gamla hus en ny 
klädnad i form av ett växthus, är en modeltför 
att spara energi och höja brukskvaliteten.
2. Audonicon, en skola i Skanderborg, Dan
mark. Arkitekter Holger Hellentp och Leif 
Hansen. Som vanligt i antropsofiskt inriktad 
arkitektur, spelar förhällandet mellan männi- 
ska och natur bade andligt och materiellt en 
stor roll.

3. Planerad park i Dortmund. Det blev en le- 
vande park for kultur, forskning, utbildning 
och rekreation. Declan och Margrit Kennedy 
hör till initiativtagarna till projektet.
4. Kullön utanför Vaxholm, ett av de ekoby- 
projekt som ligger längtframme. For denna 
översiktliga plan star Krister Wiberg, SAC.
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1. Stadsförnyelse pä Kjeld Langesgade, Köpen- 
hamn. När taket behövde reparerasfick det er- 
sättas av ett lusthus/matsaUvardagsrum/kök. 
Arkitekt Oie Andersen.
2. Rotzonanläggning i Berlin som renar kvarte- 
rets grävatten. Anläggningen som blev klar tili 
IBA-utställningen 1987ligger i hörnet Bemalt
er strasse/Dessauer Strasse.

3. Kreutzberg, Berlin. Stadsdelen har länge 
präglats av slum ochförfall, menförnyas nu allt 
snabbare. Kreativiteten hos husockupanter och 
ekologiska aktivister blommar, nya skönhets- 
ideal hyllas. Här bekransas en trasig mur.

Foto Floyd K Stein
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lopp, eller rent av undvika att de uppstär. Här 
dyker frägorna upp kring engagemanget i sam- 
hällsplaneringen och byggandets ekologiska 
grundproblem. Ekobyar kan vara viktiga expe- 
rimentverkstäder, men inte lösningen pä nutida 
och framtida miljöproblem.

EKOKOMMUN OCH EKOSTAD 
Ekokommunerna är kanske ett viktigt nästa 
Steg. De som bildat förening är: Hällefors, 
Kungsör, Orsa, Sorsele, Övertorneä, Lindes- 
berg, Nora, Tranäs, Tierp och kommundelarna 
Eriksberg och Almunge-Knutby i Uppsala. 
Tillsammans och med hjälp av en projektsekre
terare ska de formulera handlingsprogram, 
samordna, ordna seminarier, ge ut en bulletin 
och utbildningsmaterial — och diskutera hur 
industri, jordbruk och översiktsplanering kan 
ställa om.

Ekostaden är det begrepp som nu runtom i 
världen ställs i centrum för intresset. I april 
hölls den första internationella Ekocity- 
konferensen i Berkeley i Kalifornien. Dit kom 
över 700 deltagare frän heia världen för att dis
kutera möjligheterna tili överlevnad i städerna, 
när de nu bara blir fler och allt större. Där dis- 
kuterades miljöskydd, social rättvisa, hälso- 
samma städer och heia system, markanvänd- 
ning och transporter, naturen i staden och 
stadsjordbruk, politik och styrning, ekonomi 
och ekologi. Där farms heia spännvidden mel- 
lan dem som engagerar sig stärkt i odling, na- 
turliga kretslopp och grön miljö tili dem som 
lägger huvudvikt vid teknologisk förnyelse, of- 
fentlig styrning och organisatorisk förändring. 
En innehällsrik och intressant konferensrap- 
port kan rekvireras frän Urban Ecology, PO 
Box 101 44, Berkeley, CA 94709, USA.

Permakulturbegreppet hade en stark för- 
ankring pä Ekocitykonferensen och utveckla- 
des där av Declan Kennedy, som ocksä talade 
om detta i Falkenberg. Själv förestär han Euro
pas Permakulturcentrum i Steyerberg i Tysk- 
land. Hans hustru Margrit Kennedy fördjupar 
diskussionen om ekonomi efter att i mänga är 
ha arbetat med ekologiskt stadsbyggande inom

IBA i Berlin. För henne är en förändrad syn pä 
ekonomi en av hörnpelarna i ekostaden.

Declan Kennedy beskrev hur permakultur
begreppet (permanent agriculture) vuxit frän 
att enbart handla om odling tili att bli mer om- 
fattande. Det handlar för honom om en plane- 
rings- och projekteringsmetod med mälsätt- 
ningen att ästadkomma stabila system, som un- 
derhäller sig själva och befinner sig i samklang 
med ekologiska principer. System som inte ba
ra skänker människor näring utan ocksä energi, 
värme, meningsfullt arbete och ett nytt sinnligt 
förhällningssätt tili elementära livbetingelser.

Bland annat handlar det om att optimera 
verksamheter sä att varje element i ett system 
fyller flera funktioner och att varje funktion 
bärs upp av flera element. Bara sä kan man 
uppnä flexibla och stabila strukturer med ett 
minimum av energi och arbete.

Ideerna firms uttryckta dels i samhället Stey
erberg i flera permakulturprojekt och dels i 
Dortmund, där universitetsparken ska för- 
vandlas till en demonstrations-, experiment-, 
kultur- och rekreationsanläggning. Stör vikt 
lägger han vid att teknik inte är huvudfrägan 
utan social gemenskap och livsglädje. Paradis- 
drömmen hälls levande.

Ekostaden har ocksä blivit en viktig angelä- 
genhet för EG. Under sommaren har EGs mil- 
jöminister sänt ut tili medlemsländerna en 
’’Grönbok om stadsmiljön” som incitament tili 
debatt och eftertanke. Där sägs t ex:

Man kan inte bara behandla de omedelbara 
orsakerna tili miljöförstöringen. Man mäste 
ocksä uppmärksamma de ekonomiska och so- 
ciala val som är den reella bakgrunden tili Pro
blemen.

Där är nödvändigt att bygga pä livskvalitet i 
städerna. Dä är ocksä samordningen i staden 
viktig. Det räcker inte att bara rena lüften. En 
kritisk analys av städernas funktion, Struktur 
och utvecklingssätt mäste tili. Är städernas för- 
fall ett tecken pä en kulturell kris?

Där talas om staden som ett brett utbud av 
specialiserat rämaterial. Kulturen spelar dä en 
avgörande roll för den ekonomiska kreativite-

Schafbriihl, Tübingen. Arkitekten Joachim 
Eble har ritat bade kvarter och stadsdelar i Tü
bingen, där de ekologiska ambitionerna varit 
höga bade social!, tekniskt och estetiskt. Schaf- 
brühl hör tili de iildsta.

Foto Varis Bokalders

ten. Miljöns kvalitet blir en grundläggande frä- 
ga. Att förbättra stadsmiljön är en process. Det 
är inte bara en fräga om ekologi utan om arki- 
tekturens kvalitet överhuvudtaget. Anonyma 
lädor i internationell Stil har trängt sig in över- 
allt och fördärvat de historiska stadskärnorna. 
Det krävs mer än ytlig efterapning av historiska 
element om harmoni med det gamla ska äter- 
skapas. Det krävs respekt för fundamental 
traditioner i materialval, mängfald i byggandet 
och allsidig användbarhet. Den gamla zonin- 
delningen mäste ersättas med en insats för att 
utveckla staden som projekt som tillför det so- 
ciala och ekonomiska livet nya kvaliteter.

Där myntas begreppet post-urbana struktu
rer om förorterna. Om den funktionalistiska 
zonindelningen som hindrar stadens dynamik 
och organiska helhet skrivs en hei del. Där sägs 
ocksä att fotgängarna mäste betraktas som de 
huvudsakliga brukarna av stadens gator. Och 
gatan mäste ätererövras för de boende.

Ett bra incitament för debatt även här i Sve
rige. Är det sä att vi här halkar efter pä vägen 
mot ett friskare samhälle? Jämför vi oss med 
Danmark ser det betänkligt ut. Där har man t ex 
bestämt sig för att halvera energiförbrukningen 
inom 25 är. Att bli heit självförsörjande pä en
ergi genom att satsa pä vind och biogas. Miljö- 
vänlig energiteknik är ett av Danmarks nya vik
tiga exportprodukter. Runt om i Danmark 
byggs och forskas det pä ekologiskt vis. Det 
firms ett debattglatt miljöministerium, som 
producerar lättillgängliga filmer och skrifter. 
Byplanlaboratoriet samlar och sprider infor
mation om ekologiska projekt. Tillsammans 
med Danske Arkitekters Landsforbund har de 
ocksä tagit initiativ tili en nordisk arkitekttäv- 
ling om en ny stadsekologisk bebyggelse.

Är det dags för oss ocksä att ta lite friskare 
tag? Dä krävs engagemang pä alia häll och kan- 
ter — som i Danmark, gun il la  lu n d a h l

Författaren är frilansjournalist och bevakar design, 
inredning och ekologi för tidskriften Arkitektur.
F n vikarierar hon ocksä som intendent vid Arki- 
tekturmuseet, där hon bl aförbcrcdcr en utställning 
om ekologi i byggandet.
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