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Forord

1. Prismodtagerne 2015

Den globale byggebranche forventes at stå over for et boom
i byggeaktiviteten i de kommende årtier – ikke mindst høje
bygninger i de store byer.

Københavns Tømrerlaugs Priskomité har besluttet at tildele
Tømrerprisen 2015 til professor Poul Henning Kirkegaard,
Aarhus Universitet, Arkitektfirmaet C. F. Møller (v. arkitekterne Lone Wiggers og Mads Mandrup) samt NCC (v. direktør Martin Manthorpe) for hver på deres område at have ydet
en indsats for at fremme produktudviklingen og anvendelsen
af træ i byggeriet.

Det er et generelt kendetegn for de mange projekter, der er på
tegnebrættet, at der helt overvejende satses på beton og stål
som grundmaterialer i bærende konstruktioner. Samtidig kan
det konstateres, at byggebranchen står for en meget stor del af
den samlede CO2-udledning.
I de senere år er man flere steder i verden begyndt at opfatte
træ som et progressivt alternativ til beton og stål. Det begrundes bl.a. med at træ, som selv er et naturprodukt, er både
klimavenligt, et letvægtsmateriale, nemt at producere og
transportere – og åbner nye arkitektoniske muligheder.
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Professor
Poul Henning Kirkegaard,
Aarhus Universitet

I forbindelse med uddelingen af Tømrerprisen 2015 ønsker
Københavns Tømrerlaug, (som i år kan fejre sit 500-års jubilæum og dermed er landets ældste nuværende byggeorganisation) at fokusere mere generelt på træbaserede materialers
muligheder i fremtidens byggeri.

Poul Henning Kirkegaard har siden 2014 været professor
på Aarhus Universitets Institut for Ingeniørvidenskab for at
styrke undervisningen og forskningen inden for samspillet
mellem ingeniørvidenskab og arkitektur. Tidligere har han
deltaget i forskningsprojektet ”Aesthetic Qualities of Cross
Laminated Timber” og er en af de eneste, der i Danmark har
forsket i de nye anvendelsesmuligheder for træ.

Derfor en den brochure, som normalt bliver udgivet i forbindelse med prisoverrækkelsen og som omhandler et præmieret
enkeltprojekt, i år mere temaorienteret – ligesom prisen i år
deles mellem tre forskellige prismodtagere, der fra forskellige
indgange er med til at sætte fokus på de muligheder og potentialer, som træ som byggemateriale har i fremtiden.

Såvel i sin undervisning som i fag- og dagspressen har Poul
Henning Kirkegaard formidlet viden om de muligheder og
fordele, som udviklingen af krydslamineret træ åbner for
byggeerhvervet og gjort sig til talsmand for, at materialet er
et både interessant og konkurrencedygtigt alternativ til beton,
tegl og gipsplader.

Samtidig bliver denne publikation distribueret som et indstik i
Træsektionens magasin TRÆ, der har 10.000 modtagere, ligesom den vil blive tilbudt interesserede inden for de erhvervsfaglige uddannelser samt arkitekt- og bygningsingeniøruddannelserne. Publikationen vil desuden være digitalt tilgængelig
for alle.

Han er uddannet som ingeniør ved Aalborg Universitet i
1988, fik ph.d-graden i 1991 og var adjunkt og senere lektor
og har siden 2003 været knyttet til Uddannelsen Arkitektur
og Design ved Aalborg Universitet, hvor han hovedsageligt
har arbejdet med konceptuel og integreret bygningsdesign
og mødet mellem det tekniske og æstetiske. I 2010 blev
Poul Henning Kirkegaard professor i ”Innovative Design of
Structures” i Aalborg. Senest har Poul Henning Kirkegaard
på Aarhus Universitet forsket i ”helende arkitektur”, hvor
genstandsfeltet er arkitekturens muligheder for at påvirke
menneskers velvære.

Arkitektfirmaet C. F. Møller
v. arkitekterne Lone Wiggers og Mads Mandrup
Mads Mandrup er på tegnestuen fagligt ansvarlig for et
planlagt 34 etager højt boligbyggeri i Stockholm, mens Lone
Wiggers i forhold til offentligheden har været en engageret
og saglig formidler af såvel projektet i Stockholm som af
træmaterialers evne til at gøre byggeriet i Danmark mere
bæredygtigt.
Lone Wiggers og Mads Mandrup er begge partnere i arkitektfirmaet C. F. Møller, som er et af Skandinaviens ældste og
største arkitektvirksomheder. Firmaet, som blev grundlagt i
1924, har hovedsæde i Aarhus og tegnestuer i København,
Aalborg, Oslo, Stockholm og London.
Blandt C. F. Møllers mange større projekter gennem tiden

kan nævnes Aarhus Universitet, Akershus Universitetssygehus i Oslo, Alviks Tårn og Globen i Stockholm, Darwin
Centre i London og vundet førstepræmien i konkurrencen om
Det Nye Universitetshospital i Aarhus.
Sveriges største boligselskab, HSB, fylder i 2023 100 år. I
den anledning ønsker selskabet at opføre et innovativt og
bæredygtigt bolighøjhus i det centrale Stockholm, der skal
fungere som et nyt karakteristisk pejlemærke i byen. Selskabet udskrev en konkurrence med titlen ”Fremtidens almene
bolig”, som skal placeres på en grund i bydelen Marieberg.
C. F. Møller har i samarbejde med det svenske arkitektfirma
Dinell Johansson tegnet et forslag til et 34 etagers højhus i
træ, Västerbroplan, som blev konkurrencens vinderprojekt.
Derved blev C. F. Møller den første danske virksomhed,
der har meldt sig som en kvalificeret deltager i den globale
konkurrence om at bygge højhuse i træ.

NCC
v. direktør Martin Manthorpe
Martin Manthorpe er direktør for Strategi & Forretningsudvikling, Marked & Kunder i NCC og har i mange år været en
engageret talsmand for et mere bæredygtigt byggeri – med
særlig vægt på, hvorledes byggeerhvervet kan imødegå fremtidens forventede klimaudfordringer. NCC arbejder målrettet for at reducere såvel byggeerhvervets som bygningers
miljøpåvirkning og udvikle nye bæredygtige og energieffektive produkter og løsninger.
NCC er en svensk virksomhed med aktiviteter i hele Norden.
Virksomheden blev dannet ved en sammenlægning af to store
virksomheder i 1988 og etablerede i 1996 NCC Danmark,
som har 2.200 ansatte.

Dome of Visions, hvori overrækkelsen af Tømrerprisen 2015
fandt sted den 18.maj, er blevet til gennem et samarbejde
mellem NCC og Det Kongelige Bibliotek, Dansk Arkitekturcenter og Københavns Kommune. Konstruktionen er opført
på grundlag af idéer udtænkt af den amerikanske arkitekt
og fremtidsforsker Buckminster Fuller (1895 – 1983). Han
var specialist i minimalkonstruktioner, hvor den såkaldte
geodætiske kuppel anvendes som ydre facadebeklædning.
Kuplen udgør en beskyttende klimaskærm for et ressourceeffektivt træhus på størrelse med et enfamiliehus og en tilhørende have. Domen, som er flytbar, skal bruges til at samle
nye erfaringer med henblik på konstruktioner og materialeanvendelse og er både her og andre steder i landet blevet
brugt til mødested for en række arrangementer om fremtidens
byggeri.

Faktaboks om CLT
• Krydslamineret træ (CLT) kaldes også for
teknisk modificeret træ.
• Densiteten er lav – ca. 25 % af betonmateraler
• Styrke
• Formstabilitet
• Svindprocenten er mindre end for almindeligt
savskåret træ
• CO2-lagring: Træ oplagrer ca. 0,8 ton CO2 pr. m3.

Foto: Tysk byggeprojekt med rumstore CLT-elementer
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Krydslimet træ (CLT)
Der er 3 hovedgrupper af massivtræ-elementer:
1. Kantstillede lameller. Den smalle side er synlig.
Det fremstilles normalt i en standardbredde på 322 mm.
2. Krydslimede lameller.
Oversiden er bredsiden af lamellerne.
Fremstilles i facadestore elementer – op til ca. 3 x 16 meter.
De er mindre følsomme over for fugt, hvilket mindsker
behovet for dilatationsfuger. Desuden er det nemt at udskære
åbninger med CNC-udstyr.
Der er normalt 3 – 9 lag trælameller, der limes sammen på
kryds og tværs.
Det yderste lag består normalt af en træsort, der giver materi
alet en pænere overflade og højere styrkeklasse.
3. Boks-elementer.
Oversiden er bredsiden af lamellerne.

3. Et interessant produkt
for alle byggeriets parter
Professor i Ingeniørvidenskab og arkitektur, Poul Henning
Kirkegaard, Aarhus Universitet, har forsket i emnet ”Ny træbaseret arkitektur” og argumenteret for de store perspektiver i
de nye byggematerialer. Nedenfor oplistes en række fordele.
1. Produktionsmæssige fordele
Brug af krydslamineret træ betyder i mange henseender en
forenkling af byggeprocessen.
For det første kan selv store elementer præfabrikeres, hvilket
medvirker til at forkorte byggetiden. I samme retning
trækker, at de lette elementer ikke som beton og murværk
kræver tørretider.
For det andet har krydslaminerede trælementer en vægt, der
kun er en fjerdedel af betonelementernes vægt. Derfor er de
nemmere at transportere til byggepladserne.
For det tredje betyder monteringen af elementerne at selve
byggeprocessen støjer og forurener meget lidt –hvilket især
har betydning for opførelse af projekter i allerede bebyggede
områder. De kræver mindre krananlæg for at blive løftet på
plads end i det traditionelle ”tunge” byggeri.

Fra oven: Stue i C. F. Møllers 34 etagers træhus-projekt
I midten: CLT-element løftes på plads - kræver mindre kraner
herunder: Større Østrigsk CLT-byggeri, hvor mobilkran
løfter store CLT-elementer på plads

2. Miljømæssige fordele
Krydslamineret træ kan blive et gennembrud for et både
industrielt og grønt gennembrud i et ellers konservativt byggeerhverv – og dermed en væsentlig del af byggeriets bidrag
til den langsigtede løsning på klimaproblemet.
Med hensyn til CO2-balancen lagrer gennemsnitligt 0,8 ton
CO2 pr. kubikmeter i hele deres levetid (beton og stål er langt
mere CO2-tunge). Træ har en negativ CO2-balance. Samtidig
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Producenter - et udpluk

Som et udvalg af de større producenter af CLT kan nævnes
• Østrig
KLH Massivholz GmbH
Mayr-Melnhof GmbH
Hasslacher Norica Timber
• Tyskland
Pollmeier GmbH
Binderholz GmbH
• Finland
Metsä Wood i Finland
United Paper Mills (UPM) i Finland
• Sverige
Stora Enso AB
Martinsons
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• Danmark
Nordisk Element Byg A/S
Annebergs Limtræ A/S

• Spanien
Egoin Astei
• New Zeeland
XLam NZ Ltd
Tilling Timber Ltd
• England
B & K Structures
Benfield ATT Group Ltd
Egoin UK Timber Construction
EURBAN
G-Frame Structures
KLH UK
Merk
Steve Colemann (Timber Erectors) Ltd
Stora Enso Building Solutions UK
Wiehag Timber Construction
XLAM Dolomiti

• USA
Ligna Terra
Nordic Engineered Wood Products
•SmartLAM
•Structurlam Wood Products
•StructureCraft
•Cross Lam Timber Solutions

Hjemmesider med
information om CLT:
ReThinkWood.com/masstimber

naturallywood.com/emergingtrends/cross-laminated-timber-clt

Link til PhD-afhandling CLT,
AAU, Anne Kirkegaard Bejder,
2012

er træ en fornyelig ressource, der kræver relativt lidt energi at
fælde, forarbejde og transportere.

3. Konstruktive og funktionelle fordele

Siden 2012 har der været en årlig international ”Skovens
dag” som følge af, at den globale skovrydning skete i et
alarmerende tempo. Mens der i de seneste årtier er sket en
reduktion af skovarealerne i Afrika, Sydamerika og Oceanien, er der sket en tilvækst i Europa – ikke mindst i Norden.
Et stigende forbrug af træ kræver ansvarlig skovdrift

Krydslaminerede træprodukter har stor anvendelighed, idet
de er brugbare til næsten alle formål i kraft af deres styrke og
formbarhed.

Som særlige certificeringsordninger for at træ er bæredygtig
findes to globale ordninger, FSC- og PEFC-certificering. Der
har i de seneste år været stigende interesse fra både bygherrer og leverandører for bæredygtigt træ. I Danmark har både
staten og et voksende antal kommuner forpligtet sig til at specificere bæredygtigt træ som en del af deres indkøbspolitik.
Samtidig producerer træ energi, når det forbrændes – fremfor
at forbruge energi til bortskaffelse.
Endelig har træ som byggemateriale en større isoleringsevne
end tegl og beton, fordi træ ikke i samme grad er temperaturudledende – og betyder dermed mindre brug af traditionelle
isoleringsmaterialer..
Med hensyn til indeklimaet har Teknologisk Institut undersøgt forholdene i huse opført af limede massivtræ-elementer.
Hverken emissionen af formaldehyd eller flygtige carbonforbindelser overstiger de anbefalede værdier.
Da massivtræ-elementer virker fugtregulerende, bidrager
de til at stabilisere indeklimaet. CLT-elementer virker som
fugtbuffer i såvel årstids- som døgnvariationer.
Med hensyn til kravene til lydforhold skelnes der i Bygningsreglementet mellem krav til hhv. luftlydsisolation og trinlydsisolation. Luftlyd-kravene har betydning for opbygning af
vægge og dæk.
Trinlyd-kravene har betydning for opbygning af etageadskillelser. Her har massivtræ-elementer lettere ved at leve op til
kravene end de lette trækonstruktioner. Men der vil under alle
omstændigheder skulle anvendes en slags tungt fyld (beton,
sand, ler) eller mineraluld i etageadskillelser.

De kan anvendes både som bærende konstruktion, som
facadebeklædning og som indvendige overflader (i stedet for
gipsplader). Massivtræ-elementer har stor styrke og stivhed,
fordi fiberretningen skifter i hvert lag træ.
Der produceres elementer, der er så stærke, at de er velegnede til at bygge såvel højhuse, vindmøller af hidtil usete
højder, større anlægskonstruktioner og meget andet.
I de rigtige proportioner kan det anvendes både som bærende
og stabiliserende flade, rumdeler og overflade i ét.
Med simple knudepunktssamlinger opnås en opbygning, som
er god til at optage både vertikale og horisontale kræfter.
Samlingen mellem en søjle og en bjælke er ændret til et
møde mellem flader – som kan udformes på mange forskellige og fantasifulde måder.
CLT kan opnå samme bæreevne som stålbeton.
Træelementer skrues sammen med lange bolte, hvilket giver
stor sikkerhed ved jordskælv. Det italienske træforskningsinstitut Ivalsa har udsat et 20 meter højt træhus for rystelser,
der svarer til et kraftigt jordskælv – uden at det tog skade,
fordi de bolte og skruer, hvormed massivtræet var fæstnet,
opsugede energien i rystelserne. På den måde overgår konstruktioner af massivtræ betonelementer, der siden 1950´erne
har været det dominerende materiale til bærende konstruktioner i større bygninger.
Med hensyn til brandsikkerhed vil løsningen vil normalt
være at udstyre høje træhuse med særligt konstruerede sprinkleranlæg.
Materialet er så massivt, at det har svært ved at antændes og
brænder meget langsomt.
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4. Arkitektoniske muligheder
Massivtræ har et stort arkitektonisk potentiale.
I kraft af dets formbarhed kan krydslamineret træ bruges i forskellige former –
uanset om en bygning er cirkulær eller buet eller kræver store spændvidder.
Savværksindustriens udvikling har bl.a. medført en række nye konstruktioner
som platform framing og ballon forming.
Stofmæssigt fremstår krydslamineret træ som et naturligt og varmt materiale.
De mange og variede træsorter, der kan anvendes som det yderste lag, giver
mulighed for smukke og sanselige overflader – i forskellige hårdhedsgrader og
farver.
I den forbindelse skal CLT sammenlignes med beton, som ganske vist har en
række konstruktive fordele - men som er et ensartet og kunstigt produkt, der
i mange byggerier anvendes i et omfang, som skaber monotoni og mangel på
variation og stoflighed.

5. Et økonomisk fordelagtigt materiale
Krydslamineret træ et billigt byggemateriale – bl.a. fordi det kan fremstilles af
træ af relativt ringe kvalitet (modsat fuldtømmer).
I byggeriet har de senere årtiers skærpede isoleringskrav har medført stadigt
tykkere klimaskærme i tegl og beton – og deraf følgende øgede omkostninger
i forhold til lette og højisolerede trækonstruktioner og lette træfacader. Ifølge
den tidligere direktør for Træinformation, Bjarne Lund Johansen, vil krydslamineret træ være en oplagt mulighed i de kommende år, hvor der bliver
behov for flere billige boliger. Som sådan vil de nye materialer på sigt kunne
blive en del af løsningen på at billiggøre byggeriet.
Fra svensk side er det dog blevet påpeget, at markedet for de mere avancerede
CLT-produkter endnu er præget af så få producenter, at priskonkurrencen ikke
er slået tilstrækkeligt igennem. Til gengæld næres der forhåbninger om, at der
i løbet af få år vil komme flere leverandører og dermed billigere produkter.
Ifølge Lone Wiggers er der i Danmark ved at blive udarbejdet et nyt udbudscirkulære for offentligt og offentligt støttet byggeri. Mens de økonomiske kriterier hidtil har vejet ganske tungt, er der udsigt til, at der vil blive lagt større
vægt på livscyklusanalyser og totaløkonomiske kalkyler – hvilket alt andet
lige må forventes at gøre træbyggeri mere konkurrencedygtigt.
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Lathi, tømmerets by, Finland

7 etagers kontorbygning i Zürich

Sibelius Hall er et koncerthus bygget op i en
imponerende trækonstruktion, der beskyttes af en glasfacade.
Koncerthuset er lige så højt som en 8
etagers kontorbygning og har 2 koncertsale
med plads til ialt 2200 personer, samt en
åben hall, der ses her til venstre med imponerende limtræssøjler, der bærer trækonstruktionen under taget.

I centrum af Zürich tæt ved hovedbanegården ligger denne spændende
tilbygning til et kontordomicil – tegnet af arkitekten Shigeru Ban, som har
anvendt bærende trækonstruktioner til denne 7 etagers kontorbygning. Det
ligner lidt et kæmpemæssigt mekano-sæt, men Shigeru Ban ville gerne vise
at man kunne bygge et 7 etagers træhus i samme proces, som man normalt
sætter betonelementer op. Dog med den forskel at Shigeru Ban ville beholde det bærende skelet synligt i den færdige bygning. Der er benyttet limtræ
i høj kvalitet for at sikre styrken i den færdige konstruktion, der er udfærdiget med sindrige låse i konstruktionen – og som krævede stor nøjagtighed.

Koncerthuset er tegnet af arkitekterne
Kimmo Lintula and Hannu Tikka, og stod
færdigt i 2000. NCC var hovedentreprenør
på byggeriet,

De bærende vertikale søjler i fuld bygningshøjde og de ovale horisontale
bjælker er alle produceret som et gigantisk samlesæt med præcise CNCmaskiner og samlet på byggepladsen til et kæmpestort 3-dimensionelt
puslespil.
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Eksperimentelt byggeri i 1:1
Dome of Visions er et kuppelformet drivhus på højde med et treetagers
hus. Inde i kuplen står et toetagers træhus i læ for vind og regn - og
omgivet af duftende planter og træer.
Domen er inspireret af den amerikanske fremtidsforsker og
arkitekt Buckminster Fuller, som bl.a. beskæftigede sig med
minimalkonstruktioner, herunder den geodætiske kuppel. Domen er 10,5
meter høj og har en diameter på 21 meter - hvilket indebærer et samlet
grundareal på 350 m2. Den kan samles på 14 dage og nedtages lige så
hurtigt.
Eksperimentet skal høste ny erfaring om alternative konstruktioner,
materialer og samarbejdsformer. Projektet skal udfordre både byggematerialebranchen og det øvrige byggeerhverv i bestræbelserne på at
imødekomme fremtidens klimaudfordringer. Domen ønsker medvirke til
at indkredse konkrete løsninger på, hvordan der kan skabes bygninger,
der både er ressource- og energioptimerende - og samtidig økonomisk
rentable.
De forskellige steder, hvor Dome of Visions har været og skal opstilles,
vil den danne ramme for konferencer, debatter og offentlighedens besøg.
I begyndelsen af 2013 stod domen på Krøyers Plads i København,
hvorefter den i sommeren 2013 stod i Aarhus Havn, der er et af de store
aktuelle byudviklingsprojekter.
Fra foråret 2014 til foråret 2015 har Dome of Visions været placeret på
Søren Kirkegaards Plads, der i sin hidtidige form ikke har inviteret til
ophold og udendørs kulturoplevelser. Dermed har projektet medvirket
til at åbne debatten om, hvorledes den store Plads mellem Det Kongelige
Bibliotek og Langebro kan blive et kulturelt mødested i fremtiden. Dome
of Visions ser sig selv som et aktuelt bud på, hvordan man andre steder
kan gøre byernes - mellemrum - i form af pladser, torve, grønne anlæg,
byggetomter osv. til steder, hvor der i perioder kan udvikles alternative og
publikumsorienterede aktiviteter.
Det er NCC, der står bag projektet og som dermed aktivt medvirker til
at skabe debat og inspiration om fremtidens måder at bygge, bo og leve
på. Dome of Visions er blevet til i et partnerskab med Det Kongelige
Bibliotek, Københavns Kommune og Dansk Arkitektur Center, der alle
har en interesse i, at pladsen i fremtiden bliver et levende mødested.
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Foto: Søren Aagaard

Hvad nu hvis
Romerne havde bygget
Colosseum i CLT ?
Finske Metsä Wood har netop
lanceret en kampagne, hvor de
designer kendte bygningsværker i
en ny konstruktion med CLT - her
er det Colosseum i Rom, der er på
tegnebordet - Metsä Wood vil med
denne projektering vise hvor langt
man kan gå med konstruktioner i
CLT.
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4. Status i Danmark
Som udvendig beklædning har træ i de senere år fået en slags
renæssance. Det gælder både i nybyggeriet af parcelhuse,
hvor omkring hvert tiende nye hus i de senere år har været et
træhus, ofte efter svensk forbillede. I mange større nybyggerier er træ med held anvendt som facadebeklædning på
større eller mindre dele af bygningerne for at skabe variation
og udtryk i forhold til de plader og elementer, der indgår i
klimaskærmen. Samtidig ses der mange eksempler på, at en
udvendig isolering af eksisterende huse med efterfølgende
træbeklædning kan være en vellykket løsning.
Men i større danske nybyggerier er træmaterialer næsten
fraværende – mens der i bl.a. Østrig, Tyskland, Canada, USA,
Italien, England og Norge i de senere år er der igangsat en
række større byggeprojekter med træ som bærende konstruktioner. Den canadiske arkitekt Michael Green, har ligefrem
betegnet modificeret træ som det største gennembrud inden
for materialer i 150 år.
Markedet forventes at vokse, da der hos bygherrer er et
voksende pres for at bygge i højden i mange lande – især i de
større byer.
Når udlandet er længere fremme end Danmark på dette område, er der især blevet peget på følgende barrierer:
For det første vil lovgivningen skulle revideres, idet Danmark
har traditionelt haft ret strikse og funktionsbaserede brandkrav til byggeri. I 1999 blev det gennem en revision af BR95
muligt at opføre træhuse i op til fire etager med bærende
konstruktioner – under forudsætning af, at bygningen blev
forsynet med sprinkleranlæg eller at trækonstruktionerne blev
beklædt med et brandhæmmende materiale. Men der mangler
stadig regler for træbygninger, der er højere.
For nylig har landets fem største kommuner indgået et

samarbejde om at udarbejde et paradigme for brandkrav til
højhuse i træ. Det sker for at levere et kvalificeret input til de
nye regler i BygningsReglementet, som Energistyrelsen har
sat i gang. Ifølge Lone Wiggers er et af problemerne, at der
mangler danske standarder på området. Dansk Standard, som
er blevet privatiseret, stiller meget omfattende – og dermed
også bekostelige dokumentationskrav for at godkende de
løsninger, som producenter og rådgivere udarbejder.
For det andet er der et uddannelsesmæssigt aspekt. Både
forskere og en række af træbranchens leverandører har i de
seneste år efterlyst et større fokus i byggeriets uddannelser
– især blandt ingeniører og arkitekter – på de mange og nye
muligheder, som krydslamineret træ åbner for fremtidens
byggeri.
For det tredje har de fleste lande en traditionel afhængighed
af lokale byggematerialer. Især i en række skovrige lande
lande er der direkte taget politiske initiativer til at fremme
træs anvendelse i byggeriet. Det gælder fx i Sverige, hvor
16 kommuner tog et fælles initiativ med navnet ”Trästad
2012 for at fremme bæredygtighed og CO2-neutralt byggeri.
I Østrig besluttede en af delstaterne allerede i 1980´erne at
gøre træ mere synligt i byggeriet, hvilket har sat sig mærkbare spor. Det er heller ikke mærkeligt, at Sverige har en
førende rolle inden for træbyggeri. I kraft træets udbredelse i
Sverige har der også traditionelt været en stærk ”trælobby” i
Sverige.
Ifølge Poul Henning Kirkegaard er traditionerne for cementproduktion i Danmark så gamle og indarbejdede, at der er
skabt en ”betonbarriere”. Lone Wiggers er enig med Poul
Henning Kirkegaard i, at den hidtidige udvikling i dansk byggeri og arkitektur har været stærkt præget af anvendelse af
beton – hvilket er forståeligt, eftersom alle betonens bestanddele findes i jorden.
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5. Oversigt over eksempler
på byggerier af krydslamineret træ
Der har i mange år været en konkurrence på international
niveau mellem arkitekter om at bygge det højeste træhus i
verden.

1. Norden
Sverige
Västerbroplan i Stockholm

Arkitektfirmaet C. F. Møller, der er i gang med at projektere et
boligprojekt i træ for et boligselskab i Stockholm.
Byggeriet er 34 etager og ventes færdigt i 2023.
Huset bliver 108 meter højt (2 meter højere end tårnet på Københavns Rådhus) og har altaner i den øverste del.
Huset bliver inddækket af glas, der beskytter træet.
I midten af bygningen er en stabiliserende elevatorskakt i beton.
Facaden er underopdelt, så beboerne får et indtryk af, hvem der er
deres naboer.
Huset er bygget op omkring en trækonstruktion med en stabiliserende betonkerne, der indeholder installationer og elevatorer. Søjler
og bjælker er lavet af massivtræ. Lejlighedernes vægge, lofter og
vinduesrammer er også af træ og vil være synlige udefra gennem
de store vinduer. Hver lejlighed får en energieffektiv glasinddækket
veranda og bygningen får energi fra solceller på taget.

Kulturhuset Venesla (2011)
I Kirkenes planlægges der et træhus på 16-17 etager.
Finland
Sibelius Hall, Koncerthus i Lathi. Opført i træ og indeholdende et
nedlagt savværk. Indviet i 2000.
Det kommende centralbibliotek (indvies i 2017, hvor man fejrer
100-året for Finlands selvstændighed (se Træinformations hjemmeside)

2. Europa
England

I 2009 indviedes træhuset The Stadthaus i London med 9 etager. Her
er alt fra den bærende konstruktion til trapper, elevatorskakter og
gulvbjælker af træ. Tegnet af arkitektfirmaet Waugh Thistleton.

Huset indeholder også stålbjælker i de bærende konstruktioner –
men de er pakket ind i massivtræ, eftersom stålet smelter ved ca.
500 gr., mens den krydslaminerede indpakning brænder meget
langsomt (se illustration side 50 i prospektet)

Kingdale Skole (Ark. 12/08 p. 71)

Bygningen får tre fællesrumsfunktioner: Bed & Breakfest i bunden,
selskabslokaler i midten og et motionsrum på toppen.

Børnehaven i Langenegg 2004 (tegnet af Fink og Turner) (Ark.
12/08 p. 80)

I Skellefteå planlægges en bebyggelse i træ med 20 etager.
Limnologen i Växjö (7-etages bebyggelse fra 2007) (Ark. 12/08 p.
76)

Bolig i Ennstal (Ark. 12/08 p. 81)

Norge

I Wien er ejendomsudvikleren Kerbler ved at opføre en 84 meter høj
bebyggelse, hvori 76 % af byggematerialerne er træ.

I Bergen i Norge planlægger boligforeningen BOB Eiendomsutvikling A/S et 13-etagers hus. (bebyggelsen TREET)
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Teater- og koncerthuset Kilden i Kristiansand.

Morrey Grove 2008 (9-etagers byggeri) (Ark. 12/08 p. 74)

Østrig

Bolig i Klagenfurt (tegnet af Transform/Villach) (Ark. 12/08 p. 69)

Schweiz

Kapellet i Sumvitg (tegnet af Zumptor)
Kommunehuset i Ludesch

Tyskland

Vindmøller: Den tyske byggekoncern Züblin i Stuttgart opfører
vindmøller i op til 160 m. af det laminerede byggebøg (Baubuche),
som er udviklet af producenten Pollmeier i Thüringen. Den hidtidge
grænse for ståltårne til møller har været 150 m. og de skal normalt
præbrikeres på fabrik, træmøllerne kan samles på stedet.
I Prenzlauer i Berlin er opført to syvetagers beboelsesejendomme
(Tegnestuen Kaden + Partner)

Elementer udført i CLT opsættes. England

Spanien

Metropol Parasol i Sevilla fra 2011: En kolossal tagkonstruktion,
der ligner store sammenvoksede paddehatte og som er blevet byens
nye vartegn.

Italien

På Via Cenni i Milano ligger fire boligblokke, opført i træ i ni
etager.

3. Øvrige verden
Australien

I Melbourne i Australien blev et 10-etagers kontorhus, Forté, indviet
i februar 2013. Bygherren var Lend Lease. Der er bygget af krydslaminerede massivtræ-elementer af gran fra Østrig.

New Zealand

Limnologen i Växjö, hvor opførelsen af de 7 etagers boligblokke
med CLT elementer, skete under en totalinddækning ( se indsat foto)
der blev løftet med op efterhånden som byggeriet skred frem.

I byen Cristchurch blev en tredjedel af bygningerne udslettet af et
jordskælv i 2011. Nu er man ved at rejse en helt ny by, der hovedsageligt består af træhuse.

Canada

Den canadiske arkitekt Michael Green er ved at tegne et 30 etagers
højhus i træ, ”Tall Wood Tower”, i Vancouver –

USA

I Seattle findes Bullitt Center, hvor de øverste 4 etager har bærende
trækonstruktioner med en stålforstærkning.
Jacobs Hus (tegnet af Frank Lloyd Wright 1936)
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Bridport House, England- et stort boligkompleks i CLT, der
skal rumme ialt 900 boligenheder - hvor byggetiden estimeres
til ca. det halve af den tid et traditionelt beton/stål byggeri
ville kræve.

Tidligere prismodtagere

2009: The Scandinavian Golf Club i Farum

Københavns Tømrerlaug - Godt håndværk gennem 500 år

2011: Pier i Svanemøllebugten i København

Københavns Tømrerlaug er et af Danmarks ældste eksisterende
laug.

2012: Kræftpatienternes Hus Hejmdal i Århus
2014: Hotelfløjen på Forsikringsakademiets kursus- og konferencecenter Rungstedgaard i Nordsjælland, arkitektfirmaet
Lundgaard & Tranberg og entreprenørfirmaet HP BYG.

Siden 1515 har lauget forenet respekten for det gode håndværk
med forståelse for nutidens og fremtidens krav.

