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NORDENS STÖRSTA  
ARKITEKTURTIDNING
Som Nordens största arkitekturtidning riktar sig Trä! till 
alla som vill bli inspirerade, upplysta och informerade 
kring hållbar och nyskapande arkitektur. Vi skriver ur ett 
globalt perspektiv om arkitektur, design, innovationer, 
detaljlösningar och tongivande personer. 
Trä! ges ut med fyra nummer per år. 

Kontorshuset Magasin X med synlig 
stomme och blandning av naturmaterial 
i fasad lyser upp i centrala Uppsala. Ritad 
av White arkitekter och konstruerad av 
Bjerking.  Foto Måns Berg.
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silkeborg, dAnmArk Vid den östra och västra stran
den av sjön Almindsø har Silkeborgs kommun med hjälp 
av Sweco skapat två nya badplatser. Arkitekterna har 
låtit sig inspireras av de organiska former som finns i 
naturen och utifrån den cirkulära formen skapat bryg
gor, badhytter och broar. Den är byggd av douglasgran 
från den lokala skogen och ihopsatt med bultar för att 
vid behov kunna demonteras. Bryggorna är formade 
som stora ringar, med möjlighet att gå hela vägen runt 
i stället för att behöva vända om vid änden. Cirkelfor
men fortsätter genom de låga omklädningsrummen 
som har fått samma radie. De hålls ihop av ett enkelt 

tak med tillhörande taksprång, där balkar och stöttan
de pelare är helt exponerade. Ljusinsläppet kommer 
från rutnätskonstruktioner samt utskurna ytor i taket. 

Almindsø, knappt fem mil från Århus, är ett av 
Danmarks skyddsområden, och för att bibehålla en 
biologisk mångfald och god vattenkvalitet behöver 
naturen här skyddas. Arkitekturen ska därför styra 
badgästerna att använda broar och bryggor så att de 
inte sliter på områdets natur.« 
•  Badplatserna är skapade med naturens bästa i åtanke. 

Flera träd har lämnats kvar och tillåts växa rakt igenom 
omklädningsbyggnaden och upp genom taket. 

•  Projektet vann 2021 Silkeborgs arkitekturpris, bland 
annat på grund av dess helhetsförståelse för landskap, 
material och byggnadstradition.

w| sweco.dk

CIRKULAR DESIGN  
FÖR NATURENS BÄSTA
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Tidningen Trä! är en inspirationskälla och 
referenstidning för arkitekter, konstruktörer, 
byggherrar, byggentreprenörer, ingenjörer, 
fastighetsförvaltare, studenter och lärare  
(på högskolenivå). Våra 24 900 prenumeranter 
(TS-kontrollerad upplaga) har själva begärt  
att få tidningen Trä!

Enligt Demoskop vill 9 av 10 prenumeranterna läsa 
tidningen på papper. 50 % av läsarna sparar den för 
att läsa vid flera tillfällen och låter den även cirkulera 
på arbetsplatsen. Nästan hälften påverkar material- 
och inredningsvalen i sina projekt. 21 % av läsarna 
har beställt mer information från annonsörerna och 
11 % av läsarna har gjort köp baserat på annonserna.
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» HUR KAN MÄNNISKORS ATTITYD  
TILL KONSUMTION FÖRÄNDRAS?«

Hur tycker du att arkitekturvärlden behöver förändras 
för att bli global?
– Under en ganska lång tidsperiod, åtminstone inom den 
arkitektoniska diskursen, var det mycket tydligt att det fanns 
ett centrum som bestod mer eller mindre av västvärlden, och 
kanske Japan. Och diskursen i den världen var kanon. För 
20–25 år sedan började vi se människor från »andra« världar 
komma till västvärlden och föra med sig erfarenheter, histo-
rier och sätt att prata om arkitektur, som kanonen inte var 
rustad att höra. 

– Det fanns en känsla att om du plötsligt öppnade dörren 
för andra åsikter eller sätt att tänka, så skulle din egen aukto-
ritet ifrågasättas. Det enda sättet att hantera det var att säga 
att det var perifert, att det var vid sidan om arkitekturen.

– Jag tror att efter det som har skett de senaste fem åren 
med klimatförändringar, rasrättvisa, social rättvisa, pande-
min, folkhälsan och till och med krig, så är plötsligt de här 
frågorna i centrum, och arkitekter som ansåg sig vara i cen-
trum har plötsligt inte språket för det nya. Det har varit ett 
riktigt skifte.
Hur kan detta skifte användas och skapa momentum?
– När jag började arbeta i Sydafrika hade vi att göra med ett 
arkitektyrke som var mycket nära kopplat till apartheid. 
Apartheids rumsliga ideologi kunde inte ha hänt om inte 
arkitektyrket på någon nivå var medskyldigt. I det sydafri-
kanska sammanhanget kunde arkitektur inte vara en 
vänster inriktad, avantgardistisk, oskyldig gemenskap, arki-
tekterna var för involverade. Och jag insåg väldigt snabbt att 
för att komma bortom det binära av gott och ont, svart och 
vitt, så var du tvungen att lita på en annan person. Någon 
annan måste på ett sätt vara bron mellan dessa två läger. 

– För mig har arkitektur alltid varit en översättnings-
disciplin. Man översätter en idé till en ritning, en ritning till 
en modell, en modell till en byggnad, en byggnad till en stad. 
Det är något med DNA:t i hur arkitekter tänker som verkligen 
har med översättning att göra.

I Sydafrika förstod jag mycket snabbt att de svarta studen-
terna – de flesta afrikaner talar mer än ett språk – instinktivt 
vet hur man översätter mellan världar, eftersom de generellt 
lever i en svart afrikansk värld men varje dag måste förhand-
la med västvärlden, med modernitet. Jag insåg att om vi kun-
de utrusta dessa elever för att bli översättare, så kunde de ta 
båda parter i handen. Arkitekten blev för mig den riktigt 
intressanta figuren, någon som löser saker på ett riktigt djup-
gående sätt, som en förhandlare.
Jag upplever det inte som att du är i just Accra, utan du 
är i hela Afrika, hur jobbar du för att vara överallt?
– När vi växte upp i Ghana tänkte vi alltid på oss själva som 
andra, utanför västvärlden. Men vi var också väldigt medvetna 
om världen. Det är kanske en av förutsättningarna för att växa 
upp i ett postkolonialt sammanhang, att man är väldigt med-
veten om andra platser. Ghana och Storbritannien har haft en 
rörelse mellan sig under lång tid. Ibland, med mina nära vän-

ner från Ghana, kunde vi vara i London en onsdag och i Accra 
en lördag – och samtalen och språket är detsamma. Så från en 
mycket tidig ålder hade jag en känsla av att geografi inte alltid 
är den bästa indikationen på var du är. Du bär med dig andra 
saker. Ibland är det språket, ibland är det ditt beteende som är 
din etikett, ibland är det relationer. Jag tror att identitets-
känslan är mycket mer komplex än ditt territorium.
Du har undervisat en del i Sverige med Ana Betancour, 
hur ser du på Norden?
– Jag minns att jag tänkte att vi tittar på de nordiska länderna 
och vi tänker på att det är det ultimata experimentet i förhål-
landet mellan demokrati, social välfärd, jämlikhet med 
mera, en förebild. Det finns ett slags förtroende och trygghet 
som kommer från människor som växer upp i det här syste-
met. Men när det slår mot omvärldens komplexitet, då inser 
man plötsligt att tryggheten och skyddet också kan trubba av 
hur man hanterar komplexiteten. Och jag tror att världen är 
mer komplex nu än den någonsin har varit.
Menar du att vi behöver upprätthålla den här komplex-
iteten för att utveckla världen ytterligare?
– Det vi behöver göra är att förstå vilka av värdena i en mo-
dern, komplex, mångfaldig, fragmenterad värld som vi ska 
hålla fast vid. Men hur bygger vi dem på ett sådant sätt att vi 
tillåter skillnad?
Hur ser du på hållbarhet?
– Vi har en grupp unga diasporaforskare som arbetar med 
AFI. Nyligen träffades vi i London och en av forskarna hade en 
lysande poäng. Hon sa: »Vi pratar om hantering av avfall. Det 
är så vi pratar om hållbarhet. Hur hanterar du avfall? Vad vi 
aldrig pratar om är hur du ändrar dina vanor så att du inte 
producerar det.«

– Jag tror att vi saknar kultursamtalet kring hållbarhet. 
Och när jag tittar på varifrån jag kommer, västra Afrika, skulle 
folk säga att människors beteende kommer från det faktum 
att vi inte har en enorm mängd resurser, vilket kan vara sant, 
men det betyder också att människors attityd till konsumtio-
nen är olika. Frågan för västvärlden är hur man ändrar männ-
iskors attityd till konsumtion. Att bli av med avfallet genom 
koldioxidkompensation eller plantering av träd eller vad som 
helst fördröjer bara problemet.
Hur ser du på arkitektens framtid?
– Tyngdpunkten på att utbilda människor att bygga byggna-
der tror jag har tagit yrket ner på en väg av resursförbruk-
ning. David Adjaye och jag pratar mycket om det när vi ses. 
På den afrikanska kontinenten är en arkitekts uppgift även 
att bygga kunskap, för att bygga upp ett självförtroende. 
Byggnaden är bara en del av den. Det är något med utbild-
ningen av en arkitekt, som handlar om konstruktionen, men 
jag tror inte att det nödvändigtvis är en materiell konstruk-
tion. Det kan handla om konstruktionen av samhället, av 
institutioner och av system. För mig finns det något väldigt 
hoppfullt och optimistiskt med utbildningen av en arkitekt. 
Och för mig är det början till förändring.

Under professor Lesley Lokkos korta Sverigebesök, som huvudtalare vid 
Arkitekturgalan, fick Trä! chansen att tala med henne. Lesley Lokko är 
grundare av arkitekturskolan African Futures Institute, AFI, i Accra, Ghana, 
och har utnämnts till kurator för Venedigbiennalen i arkitektur 2023.
text David Valldeby Foto Debra Hurford Brown
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ur bygger man för evigheten? Det var 
den delikata fråga som arkitekterna på 
Niall McLaughlin architects ställdes inför 
när de fick uppdraget att rita ett nytt 

universitetsbibliotek i Cambridge. 
Det nya biblioteket, Magdalene college 

library, skulle komplettera en tidigare bygg-
nad, uppförd för trehundra år sedan. Den 
nya byggnaden förväntas ha en ännu längre 
livslängd – fyrahundra år, eller mer.

– Enligt briefen skulle byggnaden faktiskt 
ha ett oändligt liv. Det är en ganska skräm-
mande uppgift för en arkitekt, men det speg-
lar både hur långsiktigt universitetet plane-
rar och bygger och den historiska tyngd som 
beställarna kände när de formulerade upp-
draget, säger arkitekten Tim Allen-Booth. 

– Att skapa en väldigt långlivad design 
ligger i linje med våra arkitektoniska ideal. 
Men även om man använder sig av de mest 
energieffektiva materialen så konsumerar 
själva byggarbetet i sig väldigt mycket ener-
gi. Därför vill vi skapa hus som håller så 

Efter trehundra år har Cambridge fått ett 
nytt universitetsbibliotek. Arkitektbyrån 

Niall McLaughlin valde att arbeta med 
hållbara material som trä och tegel, vilket 

gett byggnaden ett varmt och välkomnande 
uttryck. Här ska studenterna kunna arbeta  

i minst fyrahundra år framåt. 
text Bo Madestrand  foto Nick Kane

Studielugn med 
hållbara och  

naturliga material

H
1
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länge som möjligt. I det här projektet arbeta-
de vi med material som tegel och trä, som är 
beprövade och långlivade. Trä är väldigt håll-
bart och kan underhållas i stället för att by-
tas ut.

Att byggnaden skulle vara miljömässigt 
hållbar var också ett viktigt krav, berättar 
Tim Allen-Booth.

– De ville ha en byggnad som var kostnads-
effektiv att underhålla, med bra dagsljus och 
så lite mekanisk ventilation som möjligt. Vi 
arbetade nära ingenjörerna på Max Fordham 
för att skapa en byggnad med minimal ener-
giförsörjning. Den har naturlig ventilation, 
när vädret är varmt vädrar den ut unken luft 
via skorstenar. Vi var också angelägna om att 
använda material med så lågt klimatavtryck 
som möjligt, och det var därför vi valde trä i 
stället för betong och stål. 

Biblioteket i Cambridge har en interiör 
som präglas av naturliga material, de ger 
byggnaden ett varmt, välkomnande uttryck.

– Vi ville redan från början använda oss av 

1. Biblioteket är tänkt att ha ett 
oändligt liv, och därför valde 
man material som trä och tegel.

2. Lanterninerna i taket samt de 
enkla, stilrena lamporna ger ljus 
samtidigt som de också bryter 
av rummets räta linjer utan att 
dra till sig för mycket uppmärk-
samhet.

3. Mellan pelarna har hyllor place-
rats som väggar. Tillsammans 
med skrivbord, inskjutna i  
fönsternischerna, skapas en 
lugn och repetitiv struktur. 

2 3

trä och tegel. Vi ville uppnå en känsla av lugn 
och värme i interiören för studenternas skull. 
Dessutom är tegel ett dominerande material i 
de flesta av universitetets byggnader.

I kontrast till den försiktigt modernistiska 
exteriören har interiören ett klosterliknande 
lugn, en effekt som uppnås av de platsbyggda 
snickerierna, med hyllor och skrivbord som 
byggts in i väggar och fönsternischer i en 
arkitektonisk och strukturell helhet. Enstaka 
lösa möbler i form av arbetsbord och stolar 
följer interiörens materialval i ljusa träslag. 
En blond, skandinavisk asketism präglar 
inredningen, vilket förstärker bilden av 

Arkitekt Tim Allen-Booth

» Vi ville uppnå en känsla av  
lugn och värme i interiören.«

Tekniska specifikationer
Tidningsformat: 215 x 300 mm
Tryck: Arkoffset (4-färg)
Raster: 150 linjer
Foton: 300 dpi i 100 %

ICC-profil: Ladda ner profilen 
ISOcoated_v2_300_eci från 
trydells.se  
alternativt välj Coated Fogra39Annonsmaterial

Digitalt annonsmaterial i pdf. Vi kan ombesörja hjälp med annonser  
– begär prisuppgift. Vid annullering senare än fem veckor före utgiv-
ning debiteras fullt pris.

Annonspriser
Pris per införande (kronor/sek) vid samtida bokning  
(samtliga priser är inklusive reklamskatt men exklusive moms).
 1 ggr 2 ggr 3 ggr 4 ggr
Uppslag 50 800 45 700 40 600 35 600
1/1-sida 33 600 30 200 26 900 23 500
1/2-sida 19 800 17 800 15 800 13 900
1/4-sida 11 700 10 500 9 400 8 200

Bilagepriser
Inbladning eller inhäftning, max 
storlek a4 (pris i kronor per styck)
Vikt, max Pris
10 g 2,40
20 g 2,60
30 g 2,80
40 g 3,00
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INNOVATIONER  
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OVÄNTAT INRE 

framtidens fabrikNya möbler med minimalt avtryck
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Nordens största  
arkitekturtidning
Trä! (Sv) 24 900
Arkitekten (Sv) 14 800
Byggeri + Arkitektur (Dk) 10 300
Form (Sv) 8 000
Arkitekten (Dk) 7 700
Arkitektur N (No) 6 200
Arkitektnytt (No) 5 650
Arkkitehti (Fi) 4 200
Arkkitehtiuutiset (Fi) 3 900
Arkitektur (Sv) 3 800
Landskab (Dk) 1 700
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Källor kantarsifo.se, formmagazine.com, 
fagpressen.no, safa.fi, danskemedier.dk, 
byggeri-arkitektur.dk  
* ej upplagekontrollerad.

Våra prenumeranter
Av våra 24 900 prenumeranter 
återfinns runt hälften inom bygg-
sektorn, mestadels arkitekter och 
konstruktörer. Cirka 2 000 inom 
fastighetsförvaltning, 2 000 är 
leverantörer och tillverkare, 2 600 
prenumeranter inom forskning 
och utbildning och slutligen 
övriga drygt 5 700 prenumeranter 
med intresse för träbyggnad.

Annonsinlämning
Material mailas senast materialdag 
för respektive nummer till
annons@svenskamedia.se

Natives
Annonser med redaktionellt utseende undanbedes. Ett 
redaktionellt utseende uppstå exempelvis om annonsen har 
en rubrik följt av ingress samt efterföljande längre brödtext. 

Utgivningsplan 2023

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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Unika lösningar  
i klimatpositiva hus 

Tanken bakom de två nya klimatpositiva hyreshusen i Västerås 
är att inspirera branschen och visa att det går att bygga både 
grönt och klimatsmart, utan att hyrorna för den sakens skull 
skenar i väg. Men också att ge hyresgästerna förutsättningar 
att utveckla sina boenden till någonting bättre. »
text Katarina Brandt  foto Jan Tove

De två nya klimatpositiva hyreshusen i 
Västerås är de första av flera som kom-
mer att byggas på samma sätt i andra 
delar av Sverige, med stomme av KL-trä.
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Årgångsvirke
från norrländska 
skogar
Norrlands karga klimat gör att 
skogen växer långsamt här. Det 
gör träden senvuxna, finkvisti-
ga  och med täta årsringar. Här 
har generationer av skogsägare 
vårdat skogen i nästan hundra år 
innan den förädlas och blir till ett 
av världens mest ansedda virke.

norratimber.se

Läs mer här: tek.la/teklatra

Ett av världens högsta trähus – 
Kulturhuset Sara i Skellefteå är 
modellerat i Tekla. Modellen innehöll över 
3 miljoner modellobjekt.

VI UTVECKLAR TRÄ-
BYGGNADSKONSTEN 
GENOM TYSTA HUS
Med ödmjukhet och nytänkande 
skapar vi framtidens tysta och 
miljövänliga byggnader tillsammans 
med våra kunder och deras 
projektteam. Vi hittar attraktiva 
klimatsmarta lösningar för hållbart 
byggande i naturliga material, med 
människan i centrum

Vårt specialiserade team erbjuder 
mer än 50 års erfarenhet inom 
branschen och leder utvecklingen av 
mät- och beräkningsverktyg för att 
säkerställa rätt kvalitet på rätt 
plats. 

010 - 788 18 70
info@acouwood.com
www.acouwood.com

ACOUWOOD

Ökad dialog  
i tidiga skeden 
falun, sverige Moderna förädlade träprodukter 
som KLträ har startat en ökad användning av trä 
i projekt där prefabricerad betong varit det  
vanligaste valet – flerbostadshus, 
större skolbyggnader, kontor. Vi 
ser dock ofta i vårt dagliga arbete 
hur planlösningar och layouter är 
baserade på system i prefabrice
rad betong och ofta dåligt anpas
sade för att utföras i trä. Detta 
kan ofta leda till dålig kostnadsef
fektivitet i projekten. 

Prefabricerad betong har varit 
det dominerande materialet för 
nämnda typer av byggnader 
sedan 1960talet. Det har i sin 
tur lett till att beprövade planlösningar och 
rumsmått är baserade på spännvidder och 
förutsättningar från dessa system. Precis som 
man såg en förändring av planlösningar och mått 
på byggnader när man gick från system med 
murade väggar, med antingen träbjälklag eller 
platsgjutna betongbjälklag, till prefabricerad 
betong under perioden 1940–1960. 

För arkitekterna är utmaningen nu att hitta 
nya rumsmått och utformningar som är bättre 
anpassade till träbyggnadssystemens möjligheter. 
För att hitta rätt i dessa frågor så är det mycket 
viktigt att ha med en erfaren konstruktör i tidiga 
skeden, gärna redan i detaljplanestadiet. Där kan 
vi konstruktörer vara behjälpliga med att titta på 
våningshöjder, väggtjocklekar och andra mått 
som kan styra till exempel totalhöjder och ytor 
som upplåts för byggnation. Träbyggnader blir 
ofta lite högre än motsvarande byggnader i 
prefabricerad betong, och om denna höjdskillnad 
plockar bort ett helt våningsplan på grund av en 
restriktiv tillåten byggnadshöjd så får trä svårt att 
konkurrera ekonomiskt.  

Med ett gott samarbete mellan arkitekt och 
ingenjör kan man tidigt hitta optimeringar och 
förändringar som kan förenkla stomsystem, utan 
att försämra den arkitektoniska gestaltningen  
av byggnaden. Här kommer frågor som val av 
bjälklagstyper, påbyggnader och akustiskt system 
att spela stor roll. Även fönstersättningar, terras
ser samt placering och utformning av balkonger 
kan bli kostnadsdrivande om dessa passar illa med 
stomsystemet. En byggnadskonstruktör kan 
också guida och reda ut vad olika kravställningar 
har för konsekvenser på val av system. Även val 
av tekniska lösningar, såsom sprinkler och venti
lation, kan påverka utformningen av systemlös
ningen eftersom de kan inverka på till exempel 
undertakens utformning, vilka ofta är en del av 
det akustiska systemet i träbyggnader.

Så, för byggherrar som känner sig nyfikna på 
träbyggande – ta med en kunnig stomkonstruk
tör tidigt i projektet som komplement till er 
arkitekt. För som vi alla vet, allt blir bättre med 
ingenjörer inblandade, till exempel träbyggnader, 
matlagning och relationer.

Magnus Emilsson, vd & konstruktör, Limträteknik
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Interiören till det hem som binder 
ihop två radhuslängor består av flera 
kvartsnivåer med många småytor. 

objekt BTR house
arkitekt Dé Dal architectes

konstruktör  
JZH & partners

Öppen geometri  
i flera nivåer

mölnlYcke, sverige När 
Östermalmshallen i Stockholm 
för några år sedan skulle byggas 
om restes en temporär saluhall. I 
december 2021 monterades den 
tillfälliga byggnaden ner, bit för 
bit och transporterades till 
Göteborg. Nu har den fått nytt 
liv och nytt användningsområ
de: som padelhall. 

Det är ett av Sveriges 
största återbruksprojekt som 
även väckt internationellt 
intresse. Arbetet med att 
montera ihop alla delar var en av 
projektets stora utmaningar, 
liksom att anpassa den till 
västkustvädret, med stärkt 
väggstomme och takavrinning.

Utseendet är detsamma som 
när byggnaden fungerade som 
saluhall, förutom att den nu är 
två meter högre. Wallenstam, 

som drev projektet, fick också 
räta upp byggnaden något, 
eftersom lutningen var gjord 

med hänsyn till markförhållan
dena på Östermalmstorg. Allt 
material har kunnat återanvän
das. De delar av inredningen 
som inte passade i hallens nya 
funktion har i stället återbrukats, 
återvunnits eller sålts.«
w| tengbom.se

Återbrukad hall 
skapar intresse
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objekt Padelhall
arkitekt Tengbom associates
återbrukare Wallenstam

Padelhallen är ett unikt återbruks-
projekt, något som gett upphov till 
studiebesök från hela Europa. 

Detta är en krönika. Ståndpunkter i texten är skribentens egna.

brYssel, belgien I ett radhusområde utanför Bryssels stadskärna 
har man bundit ihop två längor med varandra genom att förtäta 
mellan dem. Eftersom de två längorna inte linjerar har den nya delen 
fått en veckad fasad som knyter dem samman. Den ursprungliga 
bebyggelsen är av betong och med fasader klädda med tegel. Till
byggnaden har i stället fått en stomme av trä och exteriören har 
klätts med tunn vertikal panel av jättetuja. Eftersom färgen föränd
ras över tid räknar arkitekterna med att byggnaden alltmer kommer 
att smälta in i grannskapet. 

 Interiören är skapad för att ge känslan av att bo mitt i ett träd. 
Etagen är uppbyggda utifrån kvartsnivåer, där varje liten yta har sin 
egen funktion, som till exempel sovloft, gemensamhetsutrymmen 
och lekhörna. De små varierande ytorna till trots skapas en helhet 
tack vare den öppna planlösningen. Trästommen är rikligt exponerad 
och kompletteras av en fondvägg av tegel, kanske som en påmin
nelse om hur kvarteret i övrigt ser ut.«
w| dedalarchitectes.com
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Arkitekten berättar
”Vi har använt oss av den grova träpanelen med inslag av 
mörka skivor på de lite mer publika entrésidorna och ljusa 
skivor mot den mer privata och intima gården. Träpanelen och 
de mörka skivorna är som ett skal på utsidan medan insidan, 
kärnan, är ljus och lätt”, berättar Nina Sandahl, ansvarig 
arkitekt på Sajt Arkitektstudio.

Kombinationen fibercement/trä 
“Det blir en dynamik och ett sätt att leka med de olika mate-
rialens egenskaper och olikheter, som tyngd - lätthet, grovt 
- lent, ljust - mörkt osv.”

Kv Arken är projekterad enligt miljöbyggnad silver, 
byggd av Värends Entreprenad för Växjöbostäder. Fler bilder finns på cembrit.se

Foto: Anders Bergön
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Dags att utveckla det 
cirkulära tänkandet
stockholm, sverige COP 26, Fn:s klimatkonfe
rens, arrangerades i november i Glasgow. Alla är 
eniga om att läget är kritiskt och att saker måste 
hända snabbt – snabbare än 
tidigare. Det är dock ingen garanti 
för att så blir fallet. Det långsikti
ga resultatet av den här typen av 
möten brukar ta lång tid att 
utvärdera. 

Att ett ökat träanvändande är 
ett snabbspår mot minskat 
klimatavtryck i byggindustrin 
verkar de flesta vara överens om. 
Här behöver vi inte vänta på 
några framtida tekniksprång. Att 
bygga av trä är väl beprövat, och 
de tekniska lösningarna finns. I Sara kulturhus, 
som är ett av världens högsta trähus (och som 
nyligen invigdes i Skellefteå), har man tänjt på 
gränserna, och den typen av projekt är viktiga för 
att visa vad som är möjligt. Det är inte bara i 
Sverige som denna snöboll har satts i rullning och 
snabbt ökar i omfattning. I Frankrike kom förra 
året besked om att alla offentliga byggnader 
måste byggas av minst 50 procent trä eller andra 
hållbara material. Även inom övriga eu ses trä
byggande som en förutsättning för att nå målet 
om klimatneutralitet 2050. Till och med Kina 
tittar intresserat på möjligheten att ersätta 
betong med trä i sina byggnader, trots att man i 
hög utsträckning saknar inhemsk träråvara. 

Men även när vi använder det fantastiska 
materialet trä behöver vi förbättra våra proces
ser för att ytterligare minska klimatavtrycket. Vi 
måste designa och digitalisera så att vi möjliggör 
återbruk. Vi måste hitta affärsmodeller som 
stimulerar till cirkulärt tänkande. Vi måste ha rätt 
material på rätt plats och maximera resursut
nyttjandet i alla våra processer. Det är stora och 
viktiga utvecklingssteg, men får vi dessa på plats 
kan vi prata om verkligt hållbara värdekedjor.

Mathias Fridholm direktör, Svenskt Trä

Mathias Fridholm

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 sågverks
näring och är en del av branschorganisationen 
Skogsindustrierna.

Tidningen Trä riktar sig till arkitekter, kon
struktörer och andra arkitekturintresserade. 
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Öppenhet med  
skogen som metafor
Den svenska skogen möter arabiska mönster under 
världsutställningen Expo 2020 i Dubai i Förenade 
arabemiraten. Paviljongen är utformad som en 
skogsdunge, där dekorativa trädstammar bär upp 
åtta trädkojor tio meter upp i luften.
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20 » Högt för 
flexibel verksamhet
I nyinvigda Sara kulturhus samsas 
flera kulturaktörer och ett hotell. 
Akustik och flexibilitet har varit 
viktigt för att en av världens 
högsta träbyggnader ska kunna ha 
en mångfasetterad verksamhet. 

26 » Nytolkat  
i kulturmiljö
Två nybyggda längor kompletterar 
en äldre gårdsmiljö i Halland. De 
nya husen har fått ett mer samtida 
uttryck, men har i material och 
form infogats i landskapets 
traditionella kulturmiljö.   

42 » Terrängen 
styrde placering
Närheten till skidåkning och 
fjällmiljö lockar människor till 
Tänndalen. Här har 25 nya hus 
smugits in på fjällets norrsida, 
placering och utformning 
anpassades till topografin. 
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Inspireras av 
Läs om smart, hållbar och inspire
rande arkitektur från hela världen. 
Du får möta de som tänker nytt, 
som utmanar gängse normer och 
skapar nya traditioner.

Tidningen trä har under sina 
dryga 30 år visat på utvecklingen 
och möjligheterna med trä och varit med och 
banat väg för en modern, hållbar utveckling inom 
byggandet. 
Teckna din kostnadsfria prenumation på:
w| tidningentra.se
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trä möter 
Maria Larsson
kunskap 
Att bygga från  
ett specifikt träd

TRÄDKOJOR  
PÅ BESÖK I DUBAI
UTDRAGEN FORM  
I SKYDDAD MILJÖ 
25 NYA VOLYMER  
I FJÄLLBRANT

byn mitt i världen

Kreativt och  
öppet för alla



Det karaktärsfulla Hus Hamburgö lånar konstruktionen av en 
bågbro‚ och är uppspänt mellan två klippor i Bohuslän. Ritad av 
Manthey Kula och konstruerad av Siv.ing. Finn-Erik Nielsen.

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 driver också viktiga bransch- och 
handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen 
Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri 
samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Annonsbokning
Jon Öst, mediasäljare
jon.ost@annonskraft.se
mobil 0707-627 682
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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