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NORDENS STÖRSTA  
ARKITEKTURTIDNING
Som Nordens största arkitekturtidning riktar 
sig Trä! till arkitekter, konstruktörer och 
entreprenörer. Vi skriver ur ett globalt 
perspektiv om arkitektur, design, innovationer, 
detaljlösningar och tongivande personer.  
Trä! ges ut med fyra nummer per år. 

Kajstaden i Västerås, med den eleganta 
kontrasterande ytterpanelen, av C.F. Møller 
Architects med konstruktion av Martinsons 
& Bjerking är byggd helt och hållet av KL-trä. 
Foto Nikolaj Jakobsen.
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et är något speciellt med att rita sitt för
sta hus. Då är det lätt att ryckas med och 

vilja införliva alla sina arkitektoniska dröm
mar i en och samma byggnad. Och om man 
heter Jennifer Bonner och är konceptuell 
konstnär som vill blåsa upp en av sina små 
modeller i full skala – då blir det gärna extra 
allt.

– Haha, jag vet, det känns som att jag för
sökt trycka in alldeles för många idéer i det 
här huset. Men det är min första byggnad! Jag 
kunde inte låta bli, säger Jennifer Bonner.

Haus Gables har sina rötter i konstprojek
tet »Domestic Hats« som skapades för unge
fär fem år sedan. Projektet består av en utför
lig studie där amerikanska Jennifer Bonner 
producerade stiliserade modeller av hustak i 
Atlantas villaområden. Några år senare koka
de hon ner hustaksprojektet till »The Doll
haus«, vilket är precis som det låter – ett 
dockskåp. Dockskåpet blev i sin tur en 
1:12skalig förlaga till Haus Gables. Efter att i 
tio år ha undervisat på Harvard samt arbetat 
med sin konst vid sidan om skulle äntligen 
en av hennes abstrakta idéer bli verklighet. 
Med en liten, smal tomt i Atlanta och pengar 
ur egen ficka började Bonner planera huset.

Haus Gables består uteslutande av klträ 
– i golv, inner och ytterväggar samt tak. Men 
medan klträ är ett beprövat byggmaterial i 
Europa kan man i uSA räkna de konstruktio
ner som nyttjar klträ på ena handens fing
rar. För Bonner blev därför materialet en del 
av hennes experiment.

– Jag arbetade tidigt i projektet med en 
engelsk ingenjör. När jag berättade för ho
nom att jag ville ha ett exponerat innertak, 
där man verkligen upplevde dess rymd och 
geometri, sa han att jag borde använda kl
trä. För mig var det något nytt och spännan
de. Men i dag är jag ett stort fan av klträ! Det 
känns som en naturlig fortsättning på tradi
tionen att bygga med timmer. Förutom dess 
hållbarhetsaspekter kan det i uSA bli ett al
ternativ till våra innerväggar som i stort sett 
uteslutande är gipsväggar.

Huset består av 87 klträelement som trans
porterades till byggplatsen på 11 lastbilar. 
Ingen panel var den andra lik. Bonner var på 
byggplatsen så ofta hon kunde, initialt för att 
kontrollera att alla de element hon beställt 
var i rätt dimensioner. Men hon pendlade 
även fortsättningsvis mellan Boston och 

KARAKTÄRISTISKT TAK  
GER DOCKSKÅP NYTT LIV  
I FULL SKALA MED MEDVETET 
VALDA FEJKMATERIAL OCH 
EXPONERAT KL-TRÄ

»

D

Genom att använda KL-trä till husets 
alla vinklar och vrår visar Jennifer  
Bonner att det går att skapa många 
olika rumsligheter med materialet.

text Erik Bredhe foto Naaro

Sektioner.

Tidningen Trä! är en inspirationskälla och 
referenstidning för arkitekter, konstruktörer, 
byggherrar, byggentreprenörer, ingenjörer, 
fastighetsförvaltare, studenter och lärare  
(på högskolenivå). Våra 21 600 prenumeranter 
(TS-kontrollerad upplaga) har själva begärt  
att få tidningen Trä!

Enligt Demoskop vill 94 % av prenumeranterna läsa 
tidningen på papper. 70 % av läsarna sparar den 
för att läsa vid flera tillfällen och låter den även 
cirkulera på arbetsplatsen. Hälften påverkar i stor 
utsträckning material- och inredningsvalen i sina 
projekt. 30 % av läsarna har beställt mer information 
från annonsörerna.
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» DET ÄR VIKTIGT ATT BLI INVOLVERAD  
I VANLIG BOSTADSUTVECKLING.«

Vad har varit utmaningarna med att arbeta med trä?
– Utmaningarna är att introducera ett nytt material för en 
väldigt konservativ industri. Det finns nya sätt att jobba på, 
inte bara ingenjörsmässigt, utan även arkitektoniskt och i 
konstruktionsprocessen. Vi utmanar många människors 
uppfattningar om byggande, framför allt betongindustrin. 
Det började med hänsyn till miljön, att utforska byggnads
material med låg klimatpåverkan blev en viktig del av vårt 
arbete. Ju mer vi byggde av trä, desto mer insåg vi att bygg
processen runt materialet var mycket snabbare, renare och 
med högre precision. Och att den faktiskt alstrade en annor
lunda atmosfär, en annorlunda kultur inom byggandet.
Och resultatet?
– Våra byggnader är, enligt min åsikt, bättre och hälsosam
mare byggnader att bo och arbeta i.
Vad driver er att vara innovativa?
– I Storbritannien har vi inte speciellt starka miljölagar. Vi 
har alltid behövt argumentera för trä baserat på kostnadsef
fektivitet. Det har tvingat oss att vara väldigt försiktiga, spar
samma och effektiva med den mängd trä vi använder och hur 
byggnadsprocessen ser ut. Jag tror att det på många sätt har 
tvingat oss att utveckla tekniska lösningar som är mer pro
gressiva än många som finns i övriga Europa. Om trä kostar 
lite mer så har det i Europa ofta gått att motivera med hänsyn 
till miljölagar. Eftersom vi inte har kunnat använda det argu
mentet har vi behövt jobba ännu hårdare.
Dalston Works behövde ni klä in helt och hållet med 
tegel, hade det inte varit önskvärt med synligt trä?
– Absolut, vi vill att man ska kunna uppleva träet, kunna 
njuta av såväl den estetiska skönheten hos materialet som 
den bärande kapaciteten hos det. Jag tror att vi enkelt hade 
kunnat säga: »Nej, det är omöjligt, vi kan inte göra det«, men 
då skulle vi inte ha byggt en träkonstruktion som är så stor. 
Det vi har nu är ett högt, kompakt, bostadshus av trä. Det är 
något som alla kan använda som ett bevis på att det här 
materialet och den här processen är ett genomförbart alter
nativ till betong och stål. Det är vad som verkligen är viktigt.

– För oss är det viktigt att bli involverade i vanlig bostadsut
veckling och byggande, så att vi inte låter vårt arbete vara en 
idé i periferin utanför byggindustrin, utan i stället placera oss 
precis i mitten av den. Och ibland innebär det att vi måste kom
promissa med design och ytskikt. Vi har valt att kompromissa.

Vad anser du om prefabricering?
– Grejen med prefabricering är att vi behöver industrialisera 
hela byggnadsprocessen. Vi bygger hus på samma sätt som vi 
gjorde för hundra år sedan. Det är på sätt och vis galet. Alla vi 
pratar med jobbar med den globala bristen på bostäder. Sam
tidigt har vi en byggnadsindustri som ingen verkar uppskat
ta. Det spelar ingen roll om det gäller en badrumsrenovering 
eller att bygga tusen bostäder. Det är fortfarande en mar
dröm! Vi behöver säga: »Vänta, vad är det som sker? Det här 
är fel, det här är trasigt och fungerar inte. Vi gör på fel sätt 
och behöver förändra det. Vi behöver industrialisera proces
sen.« Industriellt producerade bostäder kommer att skapa 
mer kostnadseffektiva bostäder av högre kvalitet – snabbare.
Vad är fördelarna med kl-trä av lövträ som i Multiply?
– Styrkan. Det är dubbelt så starkt som klträ av gran. Det kan 
argumenteras att det inte är lika elastiskt, men det är väldigt 
starkt. Det gör att vi även med relativt tunna element kan 
klara en lång spännvidd. Och det skapar oväntade nya möjlig
heter! Det medför en ny dimension till arkitekturen som vi 
kan använda oss av när vi bygger med trä. Vi blandar barr 
och lövträ. För mig innebär ett bredare tillgängligt urval av 
material att arkitekturen kan bli mer spännande.
Multiply är en väldigt rumslig upplevelse, en rätt förvir-
rande 3d-labyrint vilket är spännande, vad är tanken?
– Det finns många olika tolkningar av Multiply. Vi hade roligt 
på kontoret när vi skapade den. Men jag tror att det är per
sonligt för var och en hur de upplever att springa omkring i 
den. Att bygga prefabricerat behöver inte innebära standard
lösningar. Vi kan göra saker annorlunda, vi kan ha roligt.
Vad kommer ske nu, vad är målet i framtiden?
– Jag tror att vi behöver utforska gränserna för träbyggande. 
Vi måste försäkra oss om att vi bygger miljövänligt, minska 
mängden betong och stål och låta trä vara det dominerande 
byggnadsmaterialet från och med nu. Sedan har jag min 
personliga arkitektoniska uppfattning om höga hus. Jag an
ser inte att det finns fördelar med riktigt höga hus. De skapar 
inte bra boendemiljöer eller fantastiska städer. Och de skapar 
inte hållbara städer för familjer att växa upp och bli gamla i.

NOTERA Andrew Waugh talar vid ett symposium i Stockholm den 8 ok-
tober då Gerhard Schickhofer tilldelas årets Marcus Wallenberg Prize för 
sitt arbete med att utveckla KL-trä.

Under 2009 färdigställdes Murray Grove i London, det första höga bostadshuset 
helt byggt av prefabricerade träelement. Pionjären Andrew Waugh berättar om 
hur Waugh Thistleton Architects för 15 år sedan började forska alltmer om trä 
och konstruktionsmetoder med låg koldioxidpåverkan.
text & foto David Valldeby

Dalston Works, världens största träbyggnad i London, 
Storbritannien.

Trenezia, förslag till stadsutveckling i Bergen, Norge.
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Tidigt i designprocessen harmoniseras byggna
dens huvudmått med dimensionerna hos de 
bärande delarna, medan knutpunkterna 
oftast ritas senare och baseras på specifika 
krav från byggreglerna. Förbandens primära 
syfte är att hålla samman konstruktionen 
och föra ner laster till grunden. 

Förbanden måste också kunna klara laster 
vid olyckslastfall, såsom brand eller brott på 
en bärande del, utan allvarliga skador eller 
kollaps. Lägre byggnader projekteras vanligt
vis med ett brandmotstånd på 30 eller 60 
minuter, medan större eller högre byggnader 
kan behöva ett brandmotstånd på 90, 120 
minuter eller mer. Många av de förband med 
exponerade ståldelar som används i dag upp
når dock inte högre brandmotståndsklassifi
cering än 30 minuter, vilket är otillräckligt 
för att kunna implementeras i höga trähus 
utan ytterligare brandskydd. I en ny studie 
har några förband med synliga limträytor 
brandtestats. Den visar att 90 minuters 
brandmotstånd kan åstadkommas med rätt 

utformning. Om man inte vill brandskydda 
förbandet med ett eller två täckande gipsla
ger är det möjligt att dölja det bakom träski
vor. Med kännedom om träets förkolnings
hastighet och det värmepåverkade djupet 
kan bärförmågan för förbandet under brand 
bedömas.

Ofta utförs träförband med exponerade 
stålbeslag eller fästdon, såsom skruv, spik 
eller dymlingar. Mekaniska förband med 
metalldelar finns i en mängd olika varianter. 
Serietillverkade produkter med godkända 
bedömda egenskaper är enkla att använda 
för konstruktören som kan jämföra lasterna 
med de deklarerade hållfasthetsvärdena och 
vid behov kontrollera blockskjuvning, fläk
ning, kontakttryck med mera. Av brand
skyddsskäl bör delarna av stål eller alumini
um som leder värme vara skyddade inne i 
träelementen. Exempelvis bör de vara place
rade minst 65 respektive 85 millimeter in i 
träelementet för 90 respektive 120 minuters 
brandmotstånd. Eventuella springor mellan 
stomdelarna bör fyllas med svällande 
brandfog. 

Det finns olika varianter av så kallade dol
da förband, nedan förklaras några närmare.

Inslitsade plåtar eller beslag – låses med hjälp 
av ståldymlingar eller träskruvar är den van
ligaste lösningen i större byggnader med 
synliga trästommar, se figur 1. För bästa 

Fig. 2 Skiss på dolt balkbeslag.

Fig. 1 Förband med dolda inslitsade  
stålplåtar och ståldymlingar (pluggas).

Gestaltningen av stora byggnader 
med exponerade träytor blir 
lyckad när arkitektens linjer 
möter konstruktörens förmåga 
att utforma byggdelarna.
text Pierre Landel & Marie Johansson, rISE

brandskydd bör dymlings och skruvhålen 
pluggas eller täckas med brandtålig fogmas
sa. Dimensioneringen följer Eurokoderna, 
och monteringen kan utföras delvis i fabrik 
eller helt på byggarbetsplatsen. Förbandet är 
lätt att kontrollera och kan demonteras när 
byggnaden renoveras eller rivs. Det används 
till exempel i höga trähus som Mjøstårnet i 
Norge och Kulturhuset i Skellefteå.

 
Metallbeslag med två självlåsande delar – for
made som en traditionell laxstjärt och skru
vade i träelementen. Systemet går snabbt 
och enkelt att montera, se figur 2. Bra brand
motstånd kan uppnås när alla metalldelarna 
är dolda och skyddade i djupet av träelemen
ten. Dock kräver det stor noggrannhet under 
tillverkning och montage, därför rekommen
deras att inte använda dessa beslag i båda 
ändarna av en balk eftersom montagetole
rans behövs på byggarbetsplatsen. Tillverka
re som till exempel Simpson StrongTie, 
Rothoblaas, Sherpa och Knapp har lösningar 
för olika lastnivåer.

Rena träförband – användes i äldre timmer
konstruktioner och börjar dyka upp i mo
dern tappning, se exempel i bild 3. Vid di
mensionering är träets tryck och 
skjuvhållfasthet samt vinkeln mellan 
lastriktningen och träfibrerna avgörande. För 
att kunna överföra laster i olika riktningar 

blir sådana förband komplicerade och kräver 
noggrann bearbetning och montage. Brand
motståndet kan bedömas enligt Eurokodens 
metod med resttvärsnitt.

 
Limmade förband – har hög styvhet och håll
fasthet men kvaliteten på limning utförd på 
byggarbetsplatsen kan vara svår att säkerstäl
la och används inte i Sverige. Utomlands har 
system utvecklats där lim och stålbeslag 

Säkert och elegant  
med dolda förband

teras i fabrik. Brandförmågan hos limmade 
förband beror på avståndet mellan stålet och 
träytan samt limmets temperaturtålighet.

 
Referenser
1.  Daniel Brandon, Pierre Landel, Rune Ziethén, Joa-

kim Albrektsson, Alar Just. High-Fire-Resistance 
Glulam Connections for Tall Timber Buildings. RISE, 
Research Institutes of Sweden, 2019.

2. Limträhandbok – Del 2, Svenskt Trä.
3. KL-trähandbok, Svenskt Trä.

kombineras för att sätta samman olika lim
trä eller klträelement även i fält. I tunna 
spår eller djupa hål gjuts stålplåtar eller skru
var med epoxi eller polyuretan in. Till exem
pel användes ett system med inlimmade 
hålplåtar från Ticomtec vid uppförande av 
ett 100 meter högt trätorn för ett vindkraft
verk och för utstickande trappor, se bild 4.  
I Sverige förekommer limförband främst 
som inlimmade skruvar i limträ, vilka mon
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3. Shigeru Ban synliggör mötet mellan 
limträpelare och -balkar med hjälp av hårdare 
fanerträdelar av bok med millimeterprecision  
i Tamedia i Zürich, Schweiz.

4. Svävande KL-trätrappa med 
inlimmade stålplåtar, UBC Earth 
Sciences i Vancouver, Kanada.
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Utgivningsplan

halvsida
– liggande

215 x 150 mm
+ 3 mm utfall

1/4-sida
stående

100 x 144 mm

helsida
215 x 300 mm 
+ 3 mm utfall

uppslag
430 x 300

+ 3 mm utfall

Format
baksida

215 x 270 mm
+ 3 mm utfall

halvsida
– stående

107 x 300 mm
+ 3 mm utfall
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doha, Qatar Den har kallats världens vackraste 
museibutik, och med sina böljande väggar av europeisk 
ek är butiken i Qatars nationalmuseum värd ett besök i 
sig. Inspirerade av en av Qatars grottor, Dahl al Misfir, 
som är känd för sina mineralformationer har Koichi 
Takada Architechts här skapat en lika fängslande plats. 

Den 170 kvadratmeter stora ytan ramas in av en 
design som ska visa såväl landets tradition och historia 
som dess roll i ökenlandskapet och vägen in i det 
moderna samhället. Här har naturen förts in i arkitek-
turen och här ska även besökarna kopplas samman 
med den.

Väggarna består av 40 000 oljade trästavar som 
har producerats med hjälp av CnC-teknik i Italien. Ingen 
stav är den andra exakt lik utan så unik att den bara 
passar på ett enda ställe i konstruktionen. Bitarna 
monterades för hand med fingerskarvar, och kanske är 
det därför som arkitekterna själva beskriver arbetet 
som att lägga ett gigantiskt tredimensionellt pussel. 
Varje segment har skruvats mot underliggande rad. 
Väggsegmenten är också fästa i en bakomliggande 
stålstomme.«
•  Det tog åtta år att färdigställa de två butikerna samt 

ett kafé. Museets restaurang är ännu inte invigd.

•  Exteriören är skapad av den franska arkitekten Jean 
Nouvel, och Koichi Takada såg arbetet med interiör-
en som en spegling av byggnaden.

w| koichitakada.com

STAVKONSTRUKTION  
SKAPAR UNIK UPPLEVELSE

Fo
to

t

foto  
Tom Ferguson

objekt  
Museibutik

arkitekt  
Koichi Takada 

Architechts
konstrUktör  

Devoto design
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Alldeles där Höga kustenleden viker av norr
ut, vid den steniga stranden i Kroksvedjan, 
med en kvällssol som får skogen att glöda, 
pågår slutmonteringen av de vindskydd som 
ska erbjuda vandrare en plats för vila och 
eftertanke.

För såväl utformning och konstruktion 
som praktisk byggnation svarar fem framti
da arkitekter och samhällsbyggare. En av 
dem är Emma Arvidsson, blivande 
landskapsarkitekt.

– Genom att flytta ut i naturen och arbeta 
i skala 1:1 får man en annan förståelse för de 
problem som kan uppstå än när man sitter 
lutad över ritbordet, säger hon.

Gustav Näsman, snart färdig byggnadsin
genjör, håller med. Han pekar samtidigt på 
vikten av det handfasta samarbetet mellan 
ingenjörer och arkitekter som präglar 
projektet.

– Genom att vara med under hela proces
sen får jag en viktig insikt om att vision och 
teknik inte nödvändigtvis behöver stå i mot
sats till varandra, säger han.

Tempot på stranden är högt uppdrivet. 
Om två dygn ska allt vara klart. Då har de 
haft knappt två veckor på sig, från idé till 
färdig byggnad. Virket – trallvirke i kärnfura 
28 x 120 millimeter som limmats ihop två 
och två – ligger utplacerat mellan stenarna 
och är avsett för både golv och tak.

Vindskyddet, som är öppet mot havet, för
ankras i en stenkista med utrymme för vir
ket att röra sig utifrån årstid och nederbörd. 
Virket är ställt på högkant i både golv och tak 
för maximal hållfasthet och bärkraft. 

– Tanken är att det på ett lekfullt sätt ska 
smälta in mot stenarna på stranden och på

1–2. Strandad – vindskyddet ska 
påminna om ett förlist skepp, 
och för att bärkraften ska bli 
så stabil som möjligt har virket 
ställts på högkant. 

3. Off-centred – vindskyddet 
formgavs för att skapa en 
flerdimensionell upplevelese av 
platsen och lyfta fram utsikten i 
valda riktningar.

4. He – ett vindskydd som går att 
tippa så att utsikten förändras i 
180 grader. Det är placerat bort-
anför vandringsleden för att 
bättre passa ensamvandrare. 

Sammanlagt nio lekfullt utformade 
vindskydd, alla byggda på plats av lokalt 
producerat trä, är resultatet av arkitektur
festivalen Arknat där studenter går från  
teori till praktik.
text Mats Wigardt foto Tommie Svanström Ohlson

minna om ett skepp som förlist, förklarar 
Gustav Näsman.

Ytterligare två grupper med studenter 
utformar och bygger samtidigt vindskydd på 
andra platser längs Höga kustenleden. Tea
men har fått namn efter respektive bygg
plats: Team Forest, Team Mountain och Team 
Sea. Gemensam nämnare är att man bygger 
av trä som vuxit och producerats på plats.

– Vi har velat lyfta fram trä som ett håll
bart och levande material och att studenter
na ska lära känna dess egenskaper för att 
använda det i sitt yrke på ett kreativt sätt, 
förklarar Martin Björklund.

Han är byggnadsingenjör på Sweco i Örn
sköldsvik och en av initiativtagarna till arki
tekturfestivalen Arknat som hölls första 
gången 2017. 

Planen var att bjuda in arkitektstudenter 
till seminarier och workshoppar, men också 
att ta klivet från teori till praktik och på kort 
tid designa och konstruera en praktisk bygg
nad i överskådlig storlek som utmanar sam
spelet mellan natur och arkitektur.

– Valet föll på vindskydd, det är något som 
alla kan relatera till. I uppdraget ingick även 
att vindskydden skulle både sticka ut och 
smälta in, säger Martin Björklund.

Och med en titt på resultatet av tidigare 
års arkitekturfestivaler kan man konstatera 
att de lyckats väl i sitt uppsåt. Vindskydden 
är på samma gång utmanande och inbjudan
de, de tänjer gränser och väcker känslor.

– Det viktigaste är att de får människor att 
vilja stanna till en stund, att de sitter ner 
mitt i naturen och bara mår bra, säger Mar
tin Björklund.

Varje år har, av de studenter som velat delta, 
15 valts ut. De har delats in i tre grupper där 
arkitekter, landskapsarkitekter och bygg
nadsingenjörer ingått. Inom ramen för den 
utvalda platsen och vindskyddets klassiska 
funktion – skydd, vila, övernattning, utsikt 
– har grupperna haft fria tyglar. 

Till nästa år flyttar Arknat söderut. Kvar 
blir nio unika vindskydd som skänkts till 
besökare och vandrare i Höga kusten. 

Kreativa vindskydd tänjer gränser i skön natur
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Arknat i Höga kusten har 
arrangerats av Sweco i 
samarbete med Friluftsbyn i 
Docksta. Virket kommer från 
SCa:s sågverk. Årets vindskydd 
finns, förutom på stranden vid 
Kroksvedjan, även vid 
Småtjärnarna söder om 
Örnsköldsvik och på toppen av 
Vårdkallaberget i Docksta.

Tidigare års vindskydd finns 
på Åsberget (A-Maze-Thing), 
Hålviken (Motte), Näske 
(Komponerar), Skuleberget 
(Forest Cradle), Körning (The 
Tree Cube) och Kulberget (Over 
the Edge).
w| arknat.com

Arknat
höGa KuSTEn, SvErIGE
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Träelement som 
formar sig självt

remstal, tyskland För att ge träelement en 
böjd form krävs i vanliga fall en mekanisk process. 
Men nu har universitetet i Stuttgart forskat fram 
ett sätt för träet att under sin industriella tork-
ningsprocess anta önskad form. Därmed har man 
kunnat skapa det 14 meter höga tornet Urbach 
Tower, framtaget för utställningen Remstal Gar-
tenschau. Det består av tolv komponenter skapa-
de av KL-träskivor som har format sig själva. Det 
är den första träkonstruktionen som är framtagen 
på detta sätt.

Processen går ut på att använda träets fuktgi-
vande egenskaper för att forma det utifrån 
önskvärt mönster. De 5 x 1,2 meter stora 

KL-träskivorna av gran har inför korslimningen 
producerats som vanliga flata element. KL-träski-
vorna består av en specifik layout av olika delar 
som gör att de enskilda lamellerna i torkkammaren 
formar sig enligt konstruktörens önskemål. För 
processen utvecklades en datorsimulator som kan 
styra trädelarnas utformning. Efter torkningen 
limmas delarna samman till böjda och stabila 
KL-träelement. 

För att väderskydda konstruktionen har den 
exteriört klätts med ett tunt lager av limträ av 
lärk. Fasaden har behandlats med titanoxid för att 
skydda mot såväl uv-strålning som hussvamp.«
w| icd.uni-stuttgart.de, itke.uni-stuttgart.de
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Det 14 meter höga tornet är skapat av KL-träskivor 
som har format sig själva, tack vare sina fuktgivande 
egenskaper och utan någon mekanisk process.

stanford, Usa En tidigare 
parkeringsplats spelar en viktig 
roll för den nya byggnad som 
universitetet i Stanford har 
skapat för sina studenter. Man 
hittade platsen ovanför en 
sluttning vid Lake Lagunita. Den 
omgivande och täta ekskogen 
skapar ett lugn långt bortom 
universitetets livliga miljö, och 
det har Ennead Architects tagit 
fasta på när de skapat den 
lågmälda byggnaden där en lång 
svängd trägång leder fram till 
entrén. Placerad i sluttningen 

ner mot sjön erbjuder övervå-
ningen makalös utsikt över 
omgivningarna, med vatten, 
skog och berg som inramning. 
Därför är restaurang, klassrum 
och studieplatser placerade på 
övre plan, medan administration 
och konferensmöjligheter finns 
på den mer ombonade mark-
nivån.

Såväl stomme som invändiga 
ytor är av douglasgran. Fasaden 
är klädd med cypress, och dess 
rutnät skapar ett intressant 
mönster och skuggspel, nästan 
som att befinna sig i en skog. 
Arkitekterna själva säger att de 
ville skapa ett trädhus i större 
skala.«
w| ennead.com
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objekt Urbach Tower
arkitekt Achim Menges,  

Dylan Wood
konstrUktör Jan Knippers,  

Lotte Aldinger, Simon Bechert

objekt Denning house
arkitekt Ennead Architects

konstrUktör Degenkolb

Studiebyggnaden ligger inramad av skog, och 
fasaden liksom det yttre rutnätet är av cypress för 
att ge känslan av att befinna sig bland träden.

De invändiga, markerade takbjälkarna skapar ett 
kontrastfyllt möte med fasadens mörka träpanel, 
synlig även från byggnadens insida.

växjö, sverige Som ett led i arbetet med 
folkhälsa satsar allt fler kommuner på att 
anlägga utegym. Kostnadsfria och alltid 

öppna för förbipas-
serande bidrar de till 
en mer välmående 
befolkning. Och vad 
kan människor må 
bättre av än att träna 

på ett utegym som är konstruerat av trä 
och utformat som en skulptur? 

Vid sjön Trummen i Växjö har konstnä-
ren Gunilla Bandolin tillsammans med 
Liljewall Arkitekter på uppdrag av kommu-
nen skapat Tetraedern, ett utegym med 
geometriska former. Bottenplattan är 
formad som en liksidig triangel, och kon-
struktionen av kiselimpregnerat trä inbju-
der förbipasserande att träna kroppen 
genom att klättra, hoppa och lyfta. 

Den som ännu inte känner sig riktigt 
redo för rörelse kan i stället slå sig ner på 
de tillhörande bänkarna och njuta av utsikt 
och natur. Konstruktionen har en höjd på 
cirka fem meter, vilket gör den till ett 
landmärke som syns från andra sidan sjön. 
För att avgränsa gymmet från den närlig-
gande bilvägen har man planterat al runt 
omkring skulpturen.«
w| bandolin.se

Skulptur skapar rörelse

Skuggspel med trädkänsla

objekt Bränt trädhus
arkitekt Victoria Migliore

konstrUktör ECTS

Distinkta vinklar 
i mjuk tallskog

objekt Tetraedern
arkitekt Gunilla Bandolin  
& Liljewall arkitekter
konstrUktör Martin & Co

frehel, frankrike Ett klimatsmart fritidshus där naturen bestäm-
mer. Det är resultatet av det trädhus som Victoria Migliore har ritat 
till en privat beställare på en tomt där tallarna dominerade – och 
skulle vara kvar. På grund av den sandiga terrängen är huset placerat 
på pålar på ett avstånd av en meter från marken. Pålningen var 
också ett sätt att säkerställa att tallarnas känsliga rötter inte tog 
skada av byggnaden. Från husets rektangulära form har man skurit 
ut luckor, både för att forma fönster och för att skapa naturliga 
utrymmen mellan ute och inne, till exempel en uteplats som är 
formad mitt i byggnaden, och där taket ersätts av en hängmatta för 
den som vill beundra de omkringliggande tallkronorna.

Invändigt har takbjälkarna lämnats synliga och tillsammans med 
det väl tilltagna ljusinsläppet kontrasterar de mot fasaden av shou 
sugi ban-bränd träpanel. Tack vare byggnadens varierande vinklar är 
panelen synlig även inifrån byggnaden. I sovrummet har ytterpane-
len förlängts och klär en av innerväggarna.«
w| a-vm.fr



25 King i Brisbane i Australien av Bates Smart 
Architects och konstruktion av Wiehag är en 
stor, elegant och flexibel kontorsbyggnad.

Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet 
på, svenskt trä och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. 
Genom att inspirera, informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som 
ett konkurrenskraftigt, förnybart, mångsidigt och naturligt material.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av 
branschorganisationen Skogsindustrierna.

Annonsbokning
Jon Öst, mediasäljare
jon.ost@annonskraft.se
mobil 0707-627 68
Box 77, 827 22 Ljusdal
w| annonskraft.se

Alexander Nyberg, projektledare
tel. 08-762 72 36
tidningentra@svenskttra.se
w| svenskttra.se
w| tidningentra.se
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