
Ett EU-strukturfondsprojekt avse-
ende flervåningsbyggnader i trä har
genomförts vid Umeå och Luleå
tekniska universitet tillsammans
med SPTrä, Linnéuniversitetet och
Lunds universitet. Forsknings- och
utvecklingsarbetet har fokuserat på
att (a) utvärdera och utveckla kom-
pletta byggsystem med integrerade
bjälklag, väggar och anslutningar
för effektiv prefabricering och mon-
tage, (b) utveckla metoder för ef-
fektiv horisontalstabilisering av
höga trähus inklusive en ny plastisk
dimensioneringsmetodik, (c) stude-
ra funktionella samverkanskon-
struktioner för bjälklag och väggar
med stora spännvidder och hög bru-
karkomfort samt att (d) utarbeta
effektiv och säker dimensionering
av komponenter och förband, speci-
ellt vid risk för sprödbrott.

I samhället ställs allt hårdare krav på kli-
matanpassat, miljövänligt och kostnads-
effektivt byggande. Som en följd av detta
kan vi se några tydliga utvecklingsten-
denser:
� ökat intresse för användning av trä och
förädlade träprodukter
� ökade krav på optimering av material
och komponenter genom att de kombine-
ras till sammansatta och samverkande
konstruktioner och system
� strängare krav på energibesparing och
fuktsäkring i våra byggnader samt på torrt
byggande
� bättre brukarkomfort genom skydd mot
ljud och vibrationer i våra bostäder
� ökade krav på prefabricering, utveck-
ling av kompletta byggsystem, tillämp-
ning av industriellt byggande och industri-
ella byggprocesser.

I norra Norrland är den råvarubaserade
skogs- och träindustrin en dominerande
bransch. För fortsatt utveckling av denna
basindustri måste en ökad förädlingsgrad
komma till stånd. Det forsknings- och ut-
vecklingsarbete som bedrivs vid Umeå
och Luleå tekniska universitet inom trä-
området utgår från industrins behov och
inriktas mot att stödja branschens utveck-
ling. Ett väsentligt område för ökad för-
ädling är användningen av trä i byggan-
det. Träbyggandet är ett funktionellt, mil-
jövänligt och samhällsekonomiskt byg-
gande. Den industriella tillverkningen,
produktionen och processen för byggan-
det i trä är avgörande för utvecklingen av
trä- och byggbranschen och för kvalite-
ten och ekonomin avseende våra byggna-
der.
Flervåningsbyggnader i trä för bostä-

der, kontor och offentliga lokaler är ett
viktigt marknadsområde för utveckling
av och vidareförädling i träindustrin. I
Nordamerika byggs 80 till 90 procent av
flerbostadshusen upp till fyra till fem vå-
ningar med träregelstomme. Detta materi-
alval görs i första hand av ekonomiska
skäl. Flervåningshus i trä bör därför rim-
ligtvis ha en potential att ta betydligt stör-
re marknadsandelar än de femton procent
som råder i Sverige idag.
Under de senaste åren har det skett en

påtaglig utveckling av flervåningsbyg-
gandet i trä. Preliminära resultat tyder på
att det finns en potential för att byggkost-
naden för hus med trästomme kan bli läg-
re än motsvarande hus byggda med kon-
ventionell teknik om tekniken utvecklas i
tillräcklig omfattning.
Forsknings- och utvecklingsprogram.

Forsknings- och utvecklingsprojektet
”Flervåningsbyggnader i trä – Design och
konstruktion av bjälklag, väggar och an-
slutningar” avslutades nyligen vid univer-
siteten i Luleå, Umeå, Växjö och Lund
samt SP Trä. Projektet är ett EU-Struktur-
fondsprojekt och har pågått under åren
2009 till 2012 med en total budget på ar-
ton miljoner kronor plus medfinansiering
från de deltagande universiteten på sju
miljoner kronor. Förutom Tillväxtverket
är också Regionförbundet och Länssty-
relsen i Västerbotten de primära finansiä-
rerna. Projektledare har varit Ulf Arne
Girhammar, som verkat vid både Umeå
universitet och Luleå tekniska universitet,
och vice projektledare Helena Johnsson,
LTU. De primära intressenterna har varit
Martinsons, Masonite Beams, Moelvens,
Plusshus, Lindbäcks och Lättelement.
TräCentrum Norr (TCN) har varit ett
paraply för verksamheten.

Syftet med projektet har varit att möj-
liggöra ett effektivt byggande av flervå-
ningshus i trä, att skapa verktyg för in-
genjörer att effektivt kunna konstruera
avancerade träbyggnader samt att skapa
funktionella bjälklag, väggar och anslut-
ningar för att ingå i kompletta byggsys-
tem.
Projektet har fokuserat på en integre-

rad utveckling av arkitekturen och kon-
struktionstekniken för flervåningsbygg-
nader i trä och därvid inriktats mot föl-
jande problemställningar:
1. Utveckling av kompletta byggnadssys-
tem med integrerade bjälklag, väggar och
anslutningar för effektiv prefabricering
och montage.
2. Utveckling av metoder för horisontal-
stabilisering av höga trähus.
3. Utveckling av samverkanskonstruktio-
ner för bjälklag och väggar i träbyggna-
der vid stora spännvidder och höga krav
på begränsad svikt och ljudtransmission.
4. Innovativ konstruktiv design av kom-
ponenter och förband i träbyggnader,
speciellt vid risk för spröda brott och
andra känsliga belastningssituationer.
För några innovativa byggsystem har

de arkitektoniska aspekterna studerats
och de konstruktiva aspekterna utvärde-
rats och utvecklats. Speciellt har en ny
plastisk dimensioneringsmetod för hori-
sontalstabilisering utvecklats. Nya för-
enklade dimensioneringsmetoder för sam-
verkansbjälklag och samverkansväggar
har också utarbetats. Även brottmekanis-
ka beräkningsmetoder för dimensionering
av komponenter och förband, som är
känsliga mot bland annat spröda brott, har
utvecklats.
Nedan avrapporteras några delar av

projektet. I denna artikel redovisas vissa
delprojekt inom de två första områdena
(1) kompletta byggnadssystem och (2)
horisontalstabilisering. De två återstående
områdena avrapporteras senare.

Kompletta byggsystem
Flervåningsbyggnader i trä ställer nya
och högre krav på byggsystemen. För att
vara konkurrenskraftig på marknaden
måste dessa vara kompletta systemlös-
ningar med bjälklag, väggar och anslut-
ningar anpassade till olika funktioner och
integrerade med installationerna. Bjälkla-
gen utgör kritiska komponenter som mås-
te klara stora spännvidder och problem
med ljud och vibrationer. På väggarna
och deras förankringar ställs stora krav
bland annat med avseende på horisontal-
stabiliseringen. Stor omsorg måste ägnas
åt anslutningarna för att skapa ett effek-
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tivt komplett byggsystem med rationell
tillverkning och montage. Byggsystemen
måste uppfylla kraven för de industriella
byggprocesserna.
Inom ramen för programmet har pri-

märt studerats och utvärderats tre bygg-
system: (a) Masonites flexibla byggsys-
tem, ett skiv-regelbärande system med en
speciell komponent kallad plyboard; (b)
Moelvens Trä8-byggsystem, ett balk-pe-
larsystem med en speciell stabiliserande
lådbalk; och (c) Martinsons massiva
byggsystem, ett skivbärande system med
KL-träskiva (korslimmad träpanel). En
kortfattad beskrivning av byggsystemen
har tidigare lämnats i Husbyggaren [1].
Arkitektonisk design. Från befolk-

ningsexplosion till träskyskrapor. Värl-
dens befolkning har ökat stadigt åtmins-
tone sedan år 1350, då vår planet befol-
kades av ungefär 300 miljoner männis-
kor. De årliga födelsetalen har visserligen
minskat till 140 miljoner sedan det sena
1990-talets rekordkullar om runt 173 mil-
joner medan dödstalen väntas öka från 57
till 80 miljoner fram till 2040, men prog-
noserna talar sitt tydliga språk: världsbe-
folkningen lär sannolikt öka från dagens
sju miljarder till upp emot 10,5 miljarder
år 2050.
Det här är goda nyheter. Inte bara för

att vi kan se fram emot en mer intelligent
värld fylld av än mer värdefullt mänskligt
kapital – mer utbildning, mer kultur, fler
fascinerande idéer och förbluffande fram-
steg inom forskning och vetenskap – utan
även därför att fler och fler av oss i fram-
tiden kommer att bo i allt större städer.
Enligt FN bor redan fler än halva jordens
befolkning i städer, och det är inte rika
demokratier som står för den tilltagande
urbaniseringen. Våra storstäder är mänsk-
lighetens främsta uppfinning för välstånd
och utveckling, och medan migrationen
till de urbana knytpunkterna intensifierar
upplevelsen av stadens förtjänster ökar
inflyttningen från landsbygden inte mäng-
den förslösade fossilbränslen.
Sedan det 96 meter höga Latting Ob-

servatory byggdes år 1853 har New York
fött fram inte mindre än tolv byggnader
som vid punkten för sin tillblivelse var
högst i världen. De flesta av dem sökte
maximera ytan genom det arkitekten Rem
Koolhaas har kallat en ”överbelastning-
ens exploatering”. En sådan formulering
kommer knappast som en förvåning för
Harvardekonomen Edward Glaeser, som
visat att urban densitet blir avgörande när
den tillgängliga markytan minskar. Städer
som inte kan växa på bredden måste växa
på höjden. De resulterande stadskärnorna
borde vara absoluta höjdpunkter i mänsk-
lighetens historia, och likväl framstår
våra urbana centra, baserade på kapitalis-
tiska doktriner om hyperdensitet – alltför
ofta som Koolhaas kallade ”groteska
mättnadspunkter”.
Glaeser lyssnar inte på det örat. Han är

intresserad av vilken roll våra städer har

spelat i människans utveckling, och slut-
satsen är entusiastisk: våra metropoler har
”förstärkt mänsklighetens styrkor”. Med
stor entusiasm skriver ekonomiprofessorn
om hur städerna möjliggör innovation
och hur densiteter som staplas på varandra
till slut utgör ständigt växande urbana sil-
huetter. Glöm horisontellt utbredda städer
som London, Mumbai och Paris – sky-
skrapan är framtiden.
Skyskrapor byggs förstås av stål och

glas, tillsammans med världens oveder-
sägligt viktigaste konstruktionsmaterial –
cement. Betong är inte bara ett mycket
starkt material men även ett väldokumen-
terat sådant som är förhållandevis lätt att
tillverka i stora kvantiteter till en relativt
låg kostnad. Den kräver dock en omfat-
tande produktionsprocess, vilken är en ut-
maning ur ett hållbarhetsperspektiv.
Trä framstår som ett radikalt hållbart

alternativ. Som en rikligt förekommande
förnyelsebar naturtillgång har trämateria-
let de senaste decennierna i allt högre
grad framträtt som ett högintressant
forskningsämne. För arkitekter har trä fle-
ra uppenbara fördelar utöver de rent este-
tiska egenskaperna: kortare byggtider,
lättare grundkonstruktioner, färre nöd-
vändiga maskiner under konstruktionsar-
betet, potentiellt billigare, hållbara vär-
den. Att använda trä sparar i genomsnitt
0,9 ton koldioxid per kubikmeter.
Minskad densitet för ökad livskvalitet.

Det är mot den bakgrunden våra förslag
för skyskrapor i trä, vilka vid en första an-
blick kan framstå som extrema, bör dis-
kuteras. Men det är inte bara de materiella
aspekterna som särställer de här bygg-
nadsförslagen, utan även deras organisa-
toriska principer. Vi har utgått ifrån en ut-
vidgning av professor Glaesers idé om att
fler människor innebär högre densitet
innebär utökade möjligheter för produk-
tion av olika slag. Vi menar att ett sådant
synsätt är för snävt och att det inte tar i
betraktande andra mätvärden än männis-
kor per yta. Vi tror på en mindre tvådi-
mensionell idé om densitet: målet bör inte
nödvändigtvis enbart vara att få plats med
så många människor som möjligt på en så
liten yta som möjligt, utan även att främja
positiva interaktioner mellan dessa män-
niskor.
De fem träskyskrapor som presenteras

här utgör därför ett alternativ till en kool-
haask exploatering av överbelastningar.
Våra skyskrapor är i stället baserade på
en lågdensitetsmodell. Vi tror det är möj-
ligt att uppnå arkitektoniska intensifie-
ringar utan att förlita sig på monotona re-
petitioner av identiska våningsplan sym-
metriskt staplade på varandra. Hög den-
sitet är bättre än den i förorterna så fre-
kvent förekommande horisontella utbred-
ningen, men här förespråkar vi i stället en
ny modell där volymer staplas i ett gle-
sare mönster i en vertikal organisation.
En lika enkel som grundläggande obser-
vation ligger till grund för denna nya ty-

pologi: medan det sällan är möjligt att ut-
öka avståndet mellan stadens byggnader
går det att öka avståndet mellan dess vå-
ningar. Om vi kan hitta ekonomiskt gång-
bara sätt att exploatera dessa glesare stap-
lingsprinciper kan vi spekulera kring och
experimentera med spatiala konfiguratio-
ner som erbjuder nya och ännu inte kart-
lagda möjligheter.
Bortom de repetitiva våningsplanens

tyranni väntar nya livsstilar sprungna ur
stadsvävens mindre täta delar. Många av
de problem vi associerar med samtida ur-
bana betingelser – trängsel, miljöpåfrest-
ningar, sociala missförhållanden, under-
måliga ljus- och luftkvaliteter, brister i
produktion och distribution av livsmedel,
sjukdomar – skulle potentiellt kunna av-
hjälpas med en sådan lågdensitetsstrategi.
Vi tror att morgondagens invånare i allt
högre utsträckning kommer att söka sig
bort från stadens tätaste delar, mot and-
rummen, och att våra vertikalt glesare och
i alla bemärkelser lättare träskyskrapor
erbjuder just sådana andrum, egna inte-
grerade sfärer i en urbant livlig kontext.
Baserat på tre svenska byggsystem.

Den föreliggande studien bygger på prefa-
bricerade volymer som staplas på varand-
ra för att minska den tid och ansträngning
som krävs i byggnadernas konstruktions-
fas. Volymerna är uppbyggda av delar
från byggsystem producerade av tre sven-
ska företag. Martinsons kallar sig ”Sveri-
ges största tillverkare av limträ”, Moel-
ven förklarar sig vara ”en av Europas le-
dande tillverkare av limträ” medan Bygg-
ma AS har som mål att ”vara marknadsle-
dare i norra Europa på träbaserade kun-
danpassade lättbyggsystem med I-balkar
som bas”.
Martinsons system innehåller ett brett

utbud av prefabricerade byggkomponen-
ter som delas in i två delar som stödjer
varandra. Den första innehåller färdiga
stomsystem i limträ och massivträ, gjord
på norrländsk, senvuxen gran och furu –
långa sektioner som ligger till grund för
konstruktioner av strukturer med stora
spännvidder. Den andra innehåller prefa-
bricerade korslimmade komponenter, så
kallade KL-träpaneler, med vilka flervå-
ningsbyggnader kan sättas samman, samt
flerskiktade, akustiska träpaneler som kan
förberedas för att ackommodera elektriska
installationer och vattenledningar. Vårt
arbete är fokuserat på de korslimmade
komponenterna, med vilka företaget hit-
tills färdigställt byggnader upp till åtta
våningar.
Moelven levererar såväl standardise-

rade lösningar som skräddarsydda kon-
struktioner svarande mot specifika önske-
mål. Deras flexibla systemlösningar kan
huvudsakligen delas in i tre grupper: la-
minerade strukturelement, interiöra sys-
tem, samt olika byggmoduler. De sist-
nämnda används för såväl temporära som
permanenta byggnader och produceras
inomhus under perfekta förutsättningar
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vilket reducerar konstruktionens omfatt-
ning. Moelven klarar även att förse sina
moduler med elektriska installationer. In-
teriörsystemen är skräddarsydda och le-
vereras monteringsfärdiga. Moelvens mo-
dulära Trä8-system innehåller specifikt
producerade stabiliseringselement: lådlik-
nande komponenter som kombinerar lim-
trä och fanérträ (LVL, laminated veneer
lumber). De stabiliserande elementen
fungerar som konsoler förankrade i grun-
den och klarar höjder upp till minst fyra
våningar.
Byggmas MFB-system (Masonite Flex-

ible Building) baseras på prefabricerade
enheter och möter dagens krav på brand-
säkerhet, fuktighetskontroll, styrka, stabi-
lisering, värmekomfort och akustisk iso-
lering. MFB-systemet innehåller prefabri-
cerade vägg-, golv- och takelement som
levereras som individuella skivor, vilka
sätts samman på byggarbetsplatsen. Lätta
I-balkar i trä integreras med en panel av
kompositlaminat (plyboard) för att forma
en rigid ram för vägg- och bjälklags-
elementen. I dagsläget avsedda för bygg-
nader upp till åtta våningar och spann upp
till åtta meter möter elementen hårda krav
på brandsäkerhet och god akustik. Det har
spekulerats i att kombinationen av plybo-
ard-paneler, I-bjälkar och upphängda
bjälklagselement skulle kunna göra
MFB-systemet lämpligt för byggnader
upp till tjugo våningar.
Från T Scraper till Perch, Porous och

Punch. Trä har liksom alla material en
alldeles egen inneboende logik, vilken
varierar med olika kontextuella värden.
Vi valde att utforska olika resulterande
effekter på tre olika sätt, ett för vardera av
våra slutgiltiga prototypförslag. Under ar-
betet med den första av våra typologier
intresserade vi oss särskilt för den additi-
va/subtraktiva övergången från spjälverk
till podium till skiva till element; arbetet
med den andra fokuserades i stället på hur
en överdimensionerad datoriserad borr-
maskin skulle kunna användas för att per-
forera byggnadens membran mot omvärl-
den med ett mönster av strategiskt place-
rade och vinklade öppningar; medan den
tredje handlade om artikulationen av
staplade prefabricerade enheter.

Vi utgick från 81 formtekniska typolo-
gier. För- och nackdelar utvärderades så
och vägdes mot en studie av förlagan
Stadthaus, en träbyggnad om nio våningar
i London ritad av arkitekterna Waugh
Thistleton, vilket genererade en lista över
nio särskilt lovande typologier.
Den formstudie vi ansåg hålla högst

potentiell arkitektonisk kvalitet och som
samtidigt framstod som intressant att ge-
stalta med hjälp av de tre byggsystemen
ovan var den vi kallade T-scraper: en
samling T-formade moduler symmetriskt
organiserade på ett sätt som bryter upp
huskroppens stränga rigiditet och introdu-
cerar rytmiska öppningar i såväl plan som
sektion – ett förkroppsligande av lågden-
sitetsprincipen, figur 1. Samtidigt uppfyl-
ler T-scraper-typologin en ortogonalitet,
skalbarhet, modularitet, konstruktionspo-
tential, statisk kapacitet, formell stringens
och programmatisk öppenhet som gör
den till ett mycket intressant alternativ att
utforska vidare. När volymerna väl stap-
lats på varandra, typologierna hade utvär-
derats och T-scraper-formationen fram-
trätt som det mest lovande alternativet
lämnade vi de volymetriska och typolo-
giska studierna för att i stället fokusera på
hur det kan konstrueras med hjälp av de
olika byggsystemen. Målet är att designa
tre versioner av T-scraper-konceptet,
tänkta att bygga på samma organisatoriska
princip men ändå skilja sig åt avsevärt
sinsemellan i fråga om allt från program-
matisk prestanda via cirkulationsstrategier
och konstruktionsdetaljer till materiell ar-
tikulation. De tre byggnaderna utforskas
senare genom teckningar, diagram och
modeller som experimenterar med skal-
förskjutningar, alternativa strategier för
fasadutformning och fenestration med
mera.
Efter en grundläggande analys av de

tre byggsystemen (en teoretisk jämförelse
mellan Martinsons KL-träsystem kontra
Moelvens modulära balk-pelarsystem
Trä8 och Byggmas MFB-system förstod
vi att de alla har olika tektoniska fördelar.
Martinsons korslimmade komponenter är
mycket stabila och har en hög lastbärande
kapacitet i förhållande till sin vikt. Moel-
vens Trä8-system bygger på en innovativ

stabiliseringslösning, medan de prefabri-
cerade lättkomponenter som ingår i
Byggmas MFB-system tillåter stora
spännvidder (upp till tio meter) och större
möjligheter att öppna upp byggnaden.
Mot bakgrund av de konstruktionstek-

niska förutsättningar som kommer med
respektive system, tillsammans med de
konceptuella konturer som skissats ovan,
når vi så de tre slutgiltiga förslagen. Alla
bygger de på basenheter om 5 x 5 x 5 m³
(vilket ger de interiöra dimensionerna 4 x
4 x 4 m³) som kopplats samman horison-
tellt eller placerats ovanpå varandra för
att bilda vertikala beboeliga volymer.
Varje resulterande T-konfiguration inne-
håller fyra våningar över en höjd av tjugo
meter. Vårt grundläggande antagande är
att vi med en sådan generöst tilltagen tak-
höjd (och sannolikt med hjälp av ett se-
kundärt lastbärande supportsystem) teore-
tiskt borde kunna nå en byggbar höjd om
22 gånger fem meter, alltså 110 meter.
Skyskrapan kallad Perch är först ut, fi-

gur 2 a. Det är en 105 meter hög träsky-
skrapa som utforskar lågdensitetstanken
genom en öppen ljusgård om 10 x 10 m²
som löper vertikalt genom byggnadens
mitt. Roterade broar skjuter genom ljus-
gården och binder samman byggnadens
sidor. Lägenheterna har flätats samman i
höjd- och sidled så att de formar ormlika
mönster som påminner om kinesiska pus-
sel – en enda bostad kan ha ett vertikalt
spann om femton tilll tjugo meter och
innehålla ett flertal intressanta nivåför-
skjutningar. Ett spjälverk av trä löper
mellan de solida panelerna. Ibland tycks
det bryta igenom volymerna, stundtals
öppnar det upp fasaden med fönsterparti-
er, emellanåt förvandlas det till stommen
för en interiör bokhylla, här och var fun-
gerar det som en ljusarmatur, annorstädes
som en spaljé över vilken växter klamrar
sig fast. Byggnaden är uppförd med en
något modifierad version av Martinsons
KL-träsystem.
Därefter kommer Porous, figur 2 b,

som vid en första anblick visuellt liknar
Perch. På det konceptuella planet är skill-
naderna desto större: 85 meter hög är Po-
rous ett resultat av sin egen position på
jorden i förhållande till solens och stjär-
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Figur 1: Diagrammet visar uppbyggnaden av Perch, vilken introducerar roterade broelement till den
grundläggande T-scraper-typologin.



nornas väg över himlavalvet. Dessa ljus-
cykler har kartlagts och utgör basen för
byggnadens unika fenestration, vilken
bygger på att hål borras genom träele-
menten i vinklar som motsvarar ljuskäl-
lornas position på vissa datum och tider.
Porous är i mångt och mycket den logiska
fortsättningen på en dekonstruktion av
fönstret, en strategi för att släppa in ljus
och öppna upp siktlinjer genom och ut ur
byggnaden. Så kontrolleras den interiöra
miljön av externa krafter. Där Perch hade
en öppen ljusgård fyller Porous i med
golvytor som programmerats till att fun-
gera som kollektiva inslag för de boende.
MFB-systemet används för att tillåta den
kreativa håltagningen med bibehållen sta-
tisk kapacitet.
Slutligen har vi Punch, där den tidigare

T-konfigurationen bryts upp och organi-
seras på ett nytt sätt, figur 2 c. Volymerna
tillåts glida upp och ner längs massiva
vertikala element, vilket leder till att den
100 meter höga träskyskrapan närmast
liknar fyra sammanbundna hisschakt, en
sorts vertikal stadssilhuett i miniatyr över
vilken exteriöra ”livskapslar” klamrar sig
fast. Ljusgården från Perch har här blivit
en inbyggd central kärna som helt överlå-
tits åt de boende: en sorts byggnad i
byggnaden där publika funktioner staplas
på varandra: en restaurang, en swimming
pool, ett bibliotek – alla de funktioner
som inte får plats i lägenheterna. En sorts
serviceryggrad som får byggnaden att lik-
na ett hotell snarare än ett traditionellt
flerbostadshus. Varje lägenhet har en
egen takterass och all cirkulation har pla-
cerats på deras utsidor, vilket maximerar
boendeytan samtidigt som det ger upphov
till en unik rytmisk artikulation av bygg-
nadens infrastruktur. Punch är uppbyggd
med hjälp av Moelvens Trä8-system.
Utöver rent arkitektoniska fördelar

(som en framåtsträvande och driftig bygg-
herre lätt skulle kunna kapitalisera på) och
hållbarhetstekniska värden skulle de här
träskraporna även kunna utgöra kostnads-
effektiva alternativ till sina traditionella
motsvarigheter. Utrymmen för potentiella
besparingar står att finna genom en framti-

da byggnads alla etapper, inklusive kon-
struktionsfasen, som med stor sannolikhet
skulle bli betydligt kortare än industrin är
van vid. Nettokostnaden för det tidigare
nämnda Stadthaus-projektet i London var
3,8 miljoner pund (ungefär 39,5 miljoner
kronor) eller mindre än 1 400 pund (14 500
kronor) per kvadratmeter. Det bör noteras
att arkitekterna marknadsförde den bygg-
naden som varandes ett resultat av ”ban-
brytande materiell innovation”, medan de
byggsystem vi applicerat på de spekulativa
skyskraporna ovan redan har använts för
att konstruera flera faktiska byggnader,
om än i mindre skala.
Trähöghus inspirerade av Case Study

House Program. T-scraper-projektet före-
gick två andra förslag där vi applicerar
byggsystemen ovan i höga och stora trä-
byggen. Det första heter Case Study Hou-
ses 2.0 (CSH 2.0) och är ett projekt som
oscillerar mellan idéer om ”mass custom-
isation” och konstruktionen av ett regel-
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baserat system som kan användas för att
generera arkitekturen till innovativa hög-
hus i trä, figur 3 på nästa sida.
Case Study House Program (CSHP) är

ett experiment i efterkrigstidens USA
som inleddes med en artikel i tidningen
Arts & Architecture i januari 1945. Idén
var att introducera modernismens estetik
genom en serie replikerbara prototyper –
en minimalistisk och förenklande attityd
där rationella planimetriska organisatio-
ner mötte industriella material och kon-
struktionsmetoder. Tidens ledande arki-
tekter ombads rita förslag på experimen-
tella byggnader – billiga och effektiva
typhus (”case study houses”), som skulle
utgöra grundstommen för bostäderna.
I vårt projekt var vi särskilt intresse-

rade av att fånga upp idéer om hur avan-
cerade nya material och tekniker kunde
användas i regelbaserade system där
massproduktion och prefabricering ut-
gjorde bärande grundtankar.

(a) (b) (c)
Figur 2: Variationer på ett tema – de tre första träskyskraporna bredvid varandra.
(a) Spjälverket och de roterade broarna lättar upp den rigida geometrin i skyskrapan
Perchs symmetriska konfiguration (Martinsons); (b) träskyskrapan Porous bygger på
ett koncept där solens och månens positioner tillåts styra placeringen av byggnadens
öppningar (Masonite); och (c) volymerna i Punch glider upp och ner längs massiva

vertikala element, och är uppbyggd av hängande moduler (Moelven).



Snarare än massproduktion är vi emel-
lertid intresserad av ”mass customisa-
tion” – en term som introducerades 1987
av författaren Stan Davis i boken Future
Perfect. ArkitekturteoretikernMario Car-
po skriver i sin bok The Alphabet and the
Algorithm om hur övergången till en digi-
tal produktionskedja i själva verket utgör
brytpunkten mellan en produktion av
identiska kopior till en produktion av se-
rier innehållande individuellt diverge-
rande och anpassade objekt, vilket leder
till en diskussion om ”objektiler” (engel-
ska objectiles) – fyrdimensionella algo-
ritmiska konstruktioner med en oändlig
mängd möjliga variationer – efter filoso-
fiska teorier av Gilles Deleuze och Be-
nard Cache.

Grunden för CSH 2.0-projektet baserar
sig på en idé om snittet som arkitektonisk
generator och alternativ metod föra att
skapa staplade strukturer. I de tidigare
träskyskraporna byggde det modulära
förhållningssättet på en additiv process
där volymer travades på varandra. Här ut-
forskar vi i stället en subtraktiv process,
där sektioner av en imaginär volym som
fyller ett helt våningsplan skärs bort för
att skapa rymder, cirkulationsvägar och
infrastrukturella utrymmen, samtidigt
som byggnaden tillåts reagera på externa
krafter av olika slag och över olika skalor.
När ett våningsplan skurits igenom

placeras ett annat ovanpå, vilket i sin tur
skärs igenom. På så sätt skiktar vi skurna
volymer ovanpå varandra, vilket genere-

rar en intressant och intrikat konfigura-
tion där skärytorna inte alltid linjerar med
varandra, utan ger upphov till en sorts
vertikal labyrint av överlappande vå-
ningsplan. Metoden ger oss möjlighet att
introducera olika sorters skärningar vid
olika punkter i byggnaden, och att använ-
da systemet för att generera intressanta
iterationer av intressanta formella, pro-
grammatiska, funktionella och arkitekto-
niska moment.
Panelproduktionen bygger som nämnts

på ”mass customisation”-metoder, vilket
innebär att varje panel skärs till rätt di-
mensioner av en CNC-maskin i fabrik.
CSH 2.0-träskrapan är byggd med Mar-
tinsons massivträsystem.
Trähöghus baserade på en File-to-

Factory-process. Den sista träskyskrapan
är horisontell snarare än vertikal. Den
bygger på file-to-factory (fil-till-fabrik)-
processer (F2F) och utgår ifrån ett kon-
cept där byggnaden fungerar som ett
parametriskt nätverk av sammanlänkade
komponenter som kan kontrolleras indi-
viduellt genom unika parametrar, figur 4.
I sig är det inte längre något revolutione-
rande koncept, men den här presenterade
designprincipen är unik.
F2F-byggnaden går i likhet med sin

CSH 2.0-motsvarighet tillbaka till de
möjligheter som följer på utvecklingen
mot digitalt styrda produktionsmetoder.
Träets enkelt maskinformbara egenskaper
gör det till ett idealiskt material för ”digi-
talt kontrollerade processportaler”, vilket
har lett till att trä uppnått ”en status av att
vara ett high-tech-material”.
Om vi till detta digitalt kontrollerade

processande av high tech-materialet trä
lägger dagens möjligheter för olika system
att kommunicera med varandra så har vi
grunden till en högst flexibel process där
datorstyrd produktion (CAM) och skär-
ning (CNC) länkas till parametriska desig-
napplikationer och potentiellt till och med
live-strömmad kontextuell data och infor-
mation från platsen för byggnaden. Sam-
mantaget skulle detta kunna utgöra en
F2F-operation som möjliggör produktio-
nen av individualiserade byggnadskompo-
nenter som är ekonomiskt producerade
och perfekt avpassade för situationen, och
vilka även kan testas och analyseras innan
de tillverkas. Om komponenten innehåller
en sensor kan den dessutom skicka data
tillbaka till systemet även efter att den in-
stallerats, och rapportera om sin aktuella
status inom det nätverk av komponenter
som utgör själva byggnaden.
F2F-träskrapan är kolossal. Det är en

byggnad som i sin skala närmar sig sta-
dens, en megastruktur som kombinerar
alla de tre träbyggnadssystemen ovan –
en rutnätsstruktur dubblerar som gatunät
och är tillverkad av Martinsons KL-trä-
system, vilken stöttas av överdimensione-
rade L-stabiliserande element från Moel-
vens Trä8-system (vilka också fungerar
som kanaler för cirkulation och infra-
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Figur 3: Case Study Houses 2.0-projektet bygger på ett regelbaserat system med
vilket vi kan generera innovativa höghus i trä. Skyskrapan är en vertikal labyrint

av överlappande våningsplan.

Figur 4: File-to-Factory-skyskrapan är horisontell snarare än vertikal och ingår till
såväl skala som parametrisk ambition i en japansk tradition. Inom det gigantiska

infrastrukturella spjälverket infogas prefabricerade, kapselliknande
lägenhetsvolymer.



struktur). Inom detta gigantiska spjälverk
infogas prefabricerade, kapselliknande lä-
genhetsvolymer som tillverkats med
Byggmas MFB-system. Dessa hängs i
spjälverket, vilket utmanar våra tidigare
idéer om kompressivt eller subtraktivt
staplande, figur 5.
Den resulterande byggnaden uppvisar i

någon mån en avlägsen likhet med den
gigantiska timmerbaldakinen i Sevilla,
Spanien, uppförd 2011. Denna byggnad
innehåller bland annat ett arkeologiskt
museum, en grönsaksmarknad, ett upp-
höjt torg, en hög gångväg, barer och re-
stauranger, inklämda i en sorts överdi-
mensionerat träparasoll. F2F-byggnaden
är tänkt att på samma sätt blanda olika
programmatiska funktioner inom spjäl-
verkets ramar, där varje ruta håller en ak-
tivitet. Men trots sin jättelika skala är F2F
inte någon kompakt byggnad. I stället för
densitet får vi intensitet – i stället för idén
om en individuell byggnad som bär upp
kollektiva boende handlar det här om en
kollektiv byggnad som bär upp individu-
ella boenden.
Även om en liknande byggnad aldrig

uppförts, och trots att en arkitektur som
går utöver det vanligtvis förekommande
per definition tvingas omfamna icke stan-
dardmässiga idéer om hur strategier som
”mass customisation”- och prefabrice-
ringskoncept kan användas i produktions-
fasen, är det här en byggnad som inte krä-

ver någon udda konstruktion. Helt vanliga
byggare kan använda helt vanliga trä-
komponenter för att sätta samman den.
Projektet visar även på vilka möjlighe-

ter som öppnas upp när flera olika trä-
byggnadssystem hybridiseras och tillåts
komplettera varandra. Även om dess ska-
la och kompromisslösa design gör F2F-
träskrapan högst kontroversiell och pro-
vocerande är det viktigt att komma ihåg
att dess påstådda radikalitet i själva verket

är den logiska förlängningen av insikten
att trä är ett utmärkt material för digitalt
kontrollerade produktionsprocesser. Alla
de teknologier projektet använder sig av
finns redan i dag, vilket även är fallet för
produktionen, de strukturella möjlighe-
terna och monteringsstrategierna.
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Figur 5: I stället för densitet – intensitet. Byggnadens delar är parametriskt
designade – skulle konstruktionsschemat behöva ändras kan systemet enkelt anpassas

för den nya situationen.

–––––––––––––––––
Artikeln fortsätter och avslutas i nästa
nummer av Bygg & teknik (3/13), som ut-
kommer vecka 14.


