
160 000

15 000

5 000

10 000

25 000

20 000

30 000

0
140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0

Trolig temperatur
utveckling till år 2111. 
Upp emot 4 grader 
varmare

Temperaturen idag, 
0,7 grader varmare än 
förindustriuell tid.

Dagens nivåer 
av koldioxid i 
atmosfären

Förväntade 
nivåer år 
2100

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

700

650

600

550

500

450

400

350

300

250

200

150

100

0

CO2 ppmV

Världens 
medel
temperatur

KolDioxiDKoncenTraTion i aTmosFären
jämFörT meD jorDens meDelTemperaTUr 
De senasTe 160 000 åren.



J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

10
5
0
-5
-10
-15
-20

30
25
20
15

J F M A M J J A S O N DJ F M A M J J A S O N DJ F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

600
500
400
300
200
100
0

1000
900
800
700

10
5
0
-5
-10
-15
-20

30
25
20
15

J F M A M J J A S O N DJ F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

600
500
400
300
200
100
0

1000
900
800
700

600
500
400
300
200
100
0

1000
900
800
700

10
5
0
-5
-10
-15
-20

30
25
20
15

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

10
5
0
-5
-10
-15
-20

30
25
20
15

J F M A M J J A S O N DJ F M A M J J A S O N DJ F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

600
500
400
300
200
100
0

1000
900
800
700

10
5
0
-5
-10
-15
-20

30
25
20
15

J F M A M J J A S O N DJ F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

600
500
400
300
200
100
0

1000
900
800
700

600
500
400
300
200
100
0

1000
900
800
700

10
5
0
-5
-10
-15
-20

30
25
20
15

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

10
5
0
-5
-10
-15
-20

30
25
20
15

J F M A M J J A S O N DJ F M A M J J A S O N DJ F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

J F M A M J J A S O N D

600
500
400
300
200
100
0

1000
900
800
700

10
5
0
-5
-10
-15
-20

30
25
20
15

J F M A M J J A S O N DJ F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

600
500
400
300
200
100
0

1000
900
800
700

600
500
400
300
200
100
0

1000
900
800
700

10
5
0
-5
-10
-15
-20

30
25
20
15

KlimaTZonernas KlassiFicering enligT Köppens KlimaZonsysTem
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Världens klimatzoner som det ser ut idag enligt Köppens system, 
ett vanligt system för klassifikation av klimattyper.

KlimaTZoner 2012, 0.7° graDer Varmare än FörinDUsTriell TiD



om man tittar på hur världens population är fördelad idag ser 
man ett tydligt mönster när man jämför med klimatzonerna. Vi 
har traditionellt sett inte bosatt oss i områden med extrem kyla 
eller värme.

VärlDens popUlaTion 2012, 7 miljarDer



stora delar av världens befolkning bor idag där klimatet tillåter 
det, och där marken är brukbar. självklart har även andra 
historiska aspekter spelat in, så som konflikter och kulturer, men 
mönstret är ändå onekligen tydligt.

VärlDens popUlaTion KombineraT meD KlimaTZonerna 2012



Vid 4° uppvärmning ritas hela vår världskarta om. sverige får ett 
medelhavsklimat, de tropiska regnskogarna torkar nästan helt ut 
öknarna breder ut sig över idag viktiga jordbruksområden och tätt 
befolkade länder.

KlimaTZoner 2112, 4° Varmare:



Det är svårt att förutse exakt hur klimatzonerna fördelar sig och 
breder ut sig, och ännu svårare att säga hur världens befolkning 
kommer att fördelas med hänsyn till det. men med tanke på 
de senaste 100 årens utveckling kan det komma att bli väldigt 
stora förändringar även i framtiden.

VärlDens popUlaTion 2112, 11.8 miljarDer



i det stora hela är det rimligt att anta att sverige kan komma att 
hamna i en helt ny klimatzon, och med ett extremt förändrat 
befolkningsunderlag. Vad händer då med vårt samhälle? hur skall 
dessa miljontals människor bo, och hur ska marken brukas?

VärlDens popUlaTion KombineraT meD KlimaTZonerna 2112



63% VärlDens lanDyTa ligger norr om eKVaTorn

63%
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mer än dubbla livsmedels
produktionen jämfört idag
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i takt med att populationen stiger 
ökar åcks vår levnadsstandard 
och därmed konsumtionen av 
livsmedel. många spår redan idag 
en  framtida livsmedelskris, oavsett 
klimatförändringarna. med de 
inräknad ser situationen väldigt 
oroväckande ut. hur och var vi odlar 
vår mat i framtiden kommer att bli en 
viktig fråga att lösa.



jorDbrUKsproDUKTionens geograFisK FörDelning iDag

geografisk fördelning av jordbruksmarken idag. Dagens viktigaste 
jordbruksområden kommer att vara obrukbara om världen blir 4° 
varmare.



jorDbrUKsproDUKTionens geograFisK FörDelning 2112

om världens medeltemperatur stiger kommer vi behöva odla 
vår mat över helt nya områden. samtidigt behöver också 
produktionen fördubblas jämfört med dagens siffror. 



KlimaTFlyKTingar Till sVerige

redan i vår omedelbara närhet kommer livet 
att bli mycket svårt vid 4° uppvärmning. 
stora flyktingströmmar kommer också att 
förändra världen, och vi kommer uppleva en 
massimmigration av ett slag vi aldrig tidigare 
sett. och de som har möjlighet att komma, 
kommer förmodligen också att  vara de mest 
privilegierade. Kanske handlar det främst andra 
européer, människor från övriga västvärlden 
och övre medelklass från både indien och Kina. 
Detta oavsett vad vi anser om rättvisan i det.



Vår del av världen är en av få platser som 
faktiskt på ett rent ytligt sätt tjänar på 
klimatförändringarna. marken blir mer 
fruktsam, havsnivåhöjningarna får inte så 
stora konsekvenser här, och vår privilegi
erade situation förstärks ytterligare av att 
omvärlden blir alltmer beroende av vad vi 
faktisk har här. livsmedel, behagligt klimat 
och stora ytor. sveriges population kommer 
att öka med flera hundra procent.

popUlaTionen i norra eUropa om 100 år



1. ett traditionellt jordbrukslandskap som vi är vana 
att se det. lapptäcket av åkrar är ett arv av olika 
äganderätter, naturliga landskapsförändringar och 
uppdelningar från arv över generationer. när dessa 
jordbruksområden torkar ut måste vi hitta nya marker 
för odlingar och det kommer förmodligen ske med 
helt andra mer industriella metoder.

23. hela Usa är indelat i ett rationellt nordöstligt 
grid som hela tiden mäter 1x1 mile. Det gör det 
enkelt att dimensionera gårdar, jordbruksmaskiner 
osv. och det gör det enkelt att beräkna skördar, sådd 
osv. om vi ska dubbla produktionen av mat till en 
alltmer växande befolkning behöver vi odla på nya mer 
industriella sätt. 

1. 2.

3.

DeT nya inDUsTriella jorDbrUKeT



haVsniVåhöjning i norra eUropa ViD 4° UppVärmning

havsnivån kommer inte att på ett dramatiskt 
sätt påverka sverige, däremot många andra, 
mer tätbefolkade länder, också i vår omedelbara 
närhet. man kan också tänka sig att östersjön 
kan komma att separeras från världshaven 
vid öresund med en enorm dammanordning 
eftersom det finns enorma ekonomiska 
intressen att skydda i alla storstäder runt havet. 
i sådant fall skulle stockholm till exempel inte 
drabbas alls av havsnivåhöjningarna.



haVsniVåhöjning i banglaDesh ViD 4° UppVärmning

bangladesh, med sina dryga 160 miljoner 
invånare är ett av världens mest tätbefolkade 
och fattigaste länder. en havsnivåhöjning här 
skulle i princip utplåna hela detta land.



några av världens ledare, barack obama, josé manuel barroso, angela merkel, Fredrik reinfeldt, nicolas sarkozy, gordon brown, lars løkke rasmussen med fler 
lyckades här inte enas om 2gradersmålet under klimatmötet i köpenhamn 2009. en minoritet av forskarna tror att det längre är möjligt att nå det målet, som endast 
är ett politiskt mål, inte vetenskapligt. Vetenskapen pekar på att 2 grader redan det är alldeles för långt och att vi då redan gått in i en ostoppbar händelseutveckling. 
De flesta forskare tror inte heller att det kommer att stanna vid 3 grader, kanske inte heller 4. Foto: henrik montgomery/scanpix.

KlimaTmöTeT i Köpenhamn 2009



conTinUes ciTy För en miljarD männisKor  

alan boutwell / mike mitchell.



alan boutwell intresserade sig för megstrukturer under hans studier och var särskilt influerad av archigram 
superstrukturer. han g jorde debut 1965 med ett modulärt byggsystem, där han experimenterade med nya tekniker 
och material. projektet var en gigantisk linjär stad som han skapade tillsammans med michael mitchell. projektet 
skapade en mycket uppmärksamhet. staden sträckte sig, på hundra meter höga pelare, rakt över den amerikanska 
kontinenten. Dess interiör kombinerade alla klassiska stadsfunktioner och var förbundna med ett komplext 
trafiksystem som differentieras av hastighet, transporter och avstånd.

alan boutwell och michael mitchell beskrev sitt projekt med ett självförtroende och tveklöshet som var 
karakteristisk för den tiden (fritt översatt från engelska): 

“Det här är vår stad, vi är inte ute efter att skapa sensation. Allt som vi har beskrivit här är möjligt idag och om vi inte 
agerar nu, trots alla dessa till synes oöversiktigliga svårigheter, hamnar vi snart i en situation där allt är för sent.”

conTinUes ciTy For 1.000.000 people



peter eisenman and 
michael graves worked 
with this project 1965 
before they became famous 
architects.

The jersey corriDor projecT



roaD ToWn

edgar chambless roadtown från 1910. han beskriver sin idé så här: “Tanken slog mig att om 
man lägger den moderna skyskrapan ner och låter hissar och funktioner löpa horisontellt istället 
för vertikalt, då kan man bygga inte bara en hundra våningar, utan tusentals. man tar bostaden 
med alla dess bekvämligheter ut på landsbygden med snabba och ljudlösa transporter.“



ciUDaD lineal

ciudad lineal av arturo soria är en stadsdel i madrid som tros inte bara vara den vara den första 
utan också den enda förverkligade idéen om den linjära staden. idag är staden en del av det urbana 
stadsnätet i madrid. arturo soria arbetade med ciudad lineal från 1986 till hans död 1920.



la Ville linéaire

la Ville linéaire 1995 av gilles gauthier (canada) är mer samtida tolkning av den linjära staden. 



KoWloon WalleD ciTy



KoWloon WalleD ciTy

Kowloon Walled city var en extremt tätbefolkad informell stad i Kowloon, hong Kong. Ursprungligen var det en kinesisk militär fästning med 
ringmurar. Dess befolkning ökade dramatiskt under andra världskriget. 1987 bodde 33 000 människor där på en yta av 26 000 m2. efter en 
mödosam vräkning började staden rivas i mars 1993.



babels torn från bibelns berättelse om människans väg att nå gud med hjälp av arkitektur – ett torn till himlen. pieter bruegel, 1563.

babels Torn



hong Kong, china

Vertical city i hong Kong.



maTera, perUgia – iTalien

matera i perugia



ragUsa ibla, sicilien – iTalien

barockstaden ragusa ibla är byggd på en kalkstenskulle som ligger inklämd mellan två dalgångar. 
staden växer ner på branterna och är i vissa delar mycket vertikal.



piTigliano, Toscana – iTalien



Den meDelTiDa sTaDen

på många sätt påminner den medeltida 
stadens konceptuela uppbyggnad om 
”wall city”.



eTT grUnDlägganDe KoncepT

Det är lätt att tänka sig, att om 
tekniken funnits under medeltiden hade 
man kunnat ta det vertikala stadens 
grundkoncept mycket längre.



st gotthard pass

milano
precis som att bergen i Ticino presser staden ner i dalgången skapas 
liknande förutsättningar i sverige när vi tvingas använda så står del av vår 
mark som möjligt för jordbruk. både bergen och jordbruket är geografiska 
förutsättningar som kan skapa linjära städer. Dessutom funkar dessa 
dalgångsstäder som en del av den viktiga infrastrukturen och knutpunkten 
mellan norr och söder.

san bernardino passlukmanier pass

Den naTUrligT linjära sTaDen



De geografiska 
förutsättningarna 
skapa den linjära 
staden på ett 
naturligt sätt.

Den naTUrligT linjära sTaDen



när marken är blir extremt 
dyrbar är det på samma sätt 
dalgången en geografisk 
förutsättning för den linjära 
staden

geograFisKa FörUTsäTTningar För Den linjära sTaDen



plan och FasaD aV ToKyo



PLAN:

FASAD:

FasaD och plan aV Wall ciTy



TäTbebyggD glesbyggD

i riktigt tätbebyggda områden växer städer ofta samman till ett stadsliknande mönster vilket till slut tränger undan jordbruket. 
om sverige får miljontals nya invånare kan det bli svårt att samtidigt bedriva storskaligt effektivt jordbruk.



ViKTen aV TäTTbebyggDa områDen

städer med hög densitet underlättar infrastruktur, tar mindre landyta i anspråk och förkortar avstånden mellan människor. 
städer utbredda över stora områden var alltid tänkta för bilen och de är också i regel en av grundbultarna i den ”tätbebyggda 
glesbyggden” (se grafik ovan) som inte gagnar ett aktivt lantbruk.



Den cenTraliseraDe sTaDen och segregaTioanen

städer som vi är vana vid att se dem är alltid uppbyggda med en slags mer eller mindre given centerpunkt. Det finns sedan en 
hierarkisk ordning nedplanterad i denna struktur där ytterområden blir problemtyngda medan den inre kärnan bara blir allt mer 
svårtillgänglig. oftast är det bara en mycket liten del av staden som faktiskt är attraktiv.



Den cenTraliseraDe sTaDen och KommUniKaTionen

i den centraliserade staden uppstår alltid stora problem med den grundläggande kommunikationen. när rörelser är linjär och 
staden är cirkulär uppstår till slut konflikter. ofta behöver man ta sig till de centrala delarna för att kunna ta sig ut i en annan 
perifer destination. Den centraliserade staden kan inte bli hur stor som helst, nya kärnor och konflikter uppstår förr eller senare.



meDlTiDssTaDen

om man tittar på en gammal medeltidsstad 
kan man hitta mer inspiration. De små städerna 
var ofta kungadömen med ringmurar byggda 
på höga platser.  omkring städerna försåg 
jordbruksmarken de trånga väl skyddade städerna 
med förnödenheter. 



ringmUren

om man tänker sig en stad med ringmur, och att 
man kunde öppna upp den och ställa den upp, 
så som i ”wall city”, kan man se att städernas 
uppbyggnad faktiskt får många likheter.

muren är det som definierar staden. 
närmast den finns lager, anläggningar osv.

muren är också själva filtret mellan staden och 
omvärlden. all kommunikation passerar den.

Det som tidigare låg i den innersta kärnan 
hamnar nu längs upp, bort från marken









parKer oFFenTliga 
byggnaDer

smala 
gränDer

breDa 
TraFiKeraDe 
Vägar

innergårDar

”sTöKiga” 
Urbana 
miljöer

sTaDens KValiTeTer

samtidigt som att staden brottas med många problem är den också uppbygd av självklara element som vi sammantaget faktiskt också älskar hos den.





TVå himlar
i princip skapas två himlar i den här 
staden. en helt ny slags värld och ett 
omvälvande faktum  
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1. 2. 3.

KonsTrUKTion

infrastrukturen, supersnabbtågen i det 
här fallet, är det alltid utgångspunkten 
för den linjära staden.

sedan etableras en stad med den 
stora väggen som utgångspunkt. 
om hundra år kanske det finns ett 
material som påminner om betong, 
men som är enklare att göra hål i, och 
som är billigare att framställa. Kanske 
man lyckas komprimera koldioxiden 
i atmosfären och binda den i ett nytt 
supermaterial.

när väggen är på plats kan man 
börja ta ut de hål för vägar och andra 
grundläggande funktioner.



4. 5. 6.

KonsTrUKTion

man börjar med att sätta någon slags 
huvudväg, en aveny om man så vill som 
slingrar sig upp till toppen och på så 
sätt med jämna mellanrum bryter av 
tätheten i strukturen.

byggnaderna fäst med olika former av 
konsolteknik och mellan (det vill säga 
ovan och under) en del hus etableras 
mindre gator små torg och formella eller 
informella platser. samtidigt byggs också 
ett avancerat podbilsystem lämpar sig väl 
för att även röra sig vertikalt.

Kanske blir staden aldrig riktigt 
färdig, byggnader rivs, byts ut och 
allting utvecklas och åldras, precis 
som i vilken stad som helst.



lanDeT blir sTaDen

supersnabbtåg kommer att lösa upp 
avstånden mellan stora områden på 
ett sätt som vi sätt flyget göra med 
avstånden i världen. ett helt land blir 
inte större än en stor stad om man 
tittar på restiderna. om det tar en 
timme mellan stockholm och malmö 
och en halvtimme till göteborg 
kommer det onekligen att förändra 
våra levnadsvanor. Vi bli än mer mobila. 
om dessutom hela sträckorna som vi 
färdas genom är själva staden i sig kan 
man börja att prata om ett land som 
en stad. och ändå är nästan all mark 
orörd.



Vägar

även om bilen kanske inte har särskilt viktig roll i en stad som är helt uppbyggd kring 
kollektiva transporttyper behövs gatan som ett offentligt rum och som en stadsfunktion, 
precis som att den behövdes innan bilar kom till. Det här är ett exempel på hur stor gata 
slingrar sig som en serpentinväg upp mot toppen av staden. här och var bildas platser 
som lämpar sig för mindre torg, podbilsstationer med mer. 

poDbilar

sTaTion

Kommersiella FasTigheTer

oFFenTlig byggnaD

sUpersnabbTåg



TUnnelbana binDer samman microTransporTer

som ett slags kommunikationsskelett fungera en till två tunnelbanelinjer som stannar 
ofta och sköter microtransporterna till och från snabbspårstationerna. Vertikalt sköts 
kommunikationen med större snabba och offentliga hissar. Detta är den huvudsakliga 
kollektivtrafiken som löser de flesta kortare transporterna.

seKTionFasaD

TUnnelbana

TUnnelbana

hissar



poDbilar ersäTTer bilTraFiKen

ett finmaskigt nät av podbilar är det perfekta transportmedlet när man behöver kunna 
röra sig helt vertikalt ibland podbilsnätet är fäst på utsidan av staden och därför i huvudsak 
i dagsljus till skillnad från till exempel tunnelbanor och hissar. en podbil kan kan ta sig till 
vilken station som helst i nätet utan att behöva stanna på några stationer emellan.. Det gör 
färdmedlet mer privat, och på det sättet mer likt bilen också.

seKTionFasaD


