
MENNESKET HAR BYGGET I TRÆ I TUSINDVIS AF ÅR, MEN EFTER 

BETON OG STÅL HAR VUNDET FREM, HAR VI I  DANMARK IKKE 

HAFT TRADITION FOR DET. MEN MÅSKE ER EN NY TRADITION  

PÅ VEJ – FLERE BYGNINGER I TRÆ SKYDER FREM. 

Træ i byggeri
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P
å en bakke i den lille by Lisbjerg lidt nord for Aarhus 

skyder et etagebyggeri op af jorden. Som udgangspunkt 

ligner det alle andre boliger, men det er det så alligevel 

ikke. ’Fremtidens bæredygtige almene bolig’ var over-

skriAen, da Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Aarhus 

Kommune og AL2Bolig udskrev en åben konkurrence om en 

række demonstrationsbyggerier. Tegnestuen Vandkunsten vandt 

konkurrencen i 2014 med et projekt, som introducerer et gennem-

prøvet byggesystem i massivtræ og med ubehandlede træfacader 

– et bud på et moderne dansk træhus. Det vender vi tilbage til. 

Men hvordan er vi nået dertil, at træ så at sige genintroduceres 

som primært byggemateriale – ikke bare til sommerhuset men til 

helårsboliger, højhuse, svømmehaller og fodboldstations. 

Det er der ganske givet mange årsager til, men én af dem er 

en branche, der er gået sammen om at udbrede kendskabet og 

ikke mindst fordelene ved at arbejde med træ i byggeri, blandt 

andet initieret af organisationen Chora Connection i København 

– en handletank, som de kalder sig selv. Deres vision lyder på at 

bidrage til en bæredygtig og resilient verden – en dejlig vidtløAig 

og lidt luAig formulering, men som er omsat til nogle meget 

konkrete initiativer, deriblandt at se træ som en af løsningerne. 

VÆK MED MYTER

Arkitekt David Goehring er med på en Skypeforbindelse fra 

sit sommerhus i Sverige – omgivet af træ. Han er hollandsk/

amerikansk statsborger, men har boet i Danmark i seks år og 

kender eAerhånden den danske kultur godt og holder meget 

af den. David Goehring har været ansat hos Chora Connecti-

on siden stiAelsen i 2015 og er for ganske nyligt indgået som 

partner i virksomheden Ax Jensen & Goehring arkitekter, som 

har en vision om at skabe det første danske højhusbyggeri i 

træ. Han har været en af drivkræAerne bag Go2WOOD, en 

paraplyorganisation med hele 26 partnere, der arbejder for at 

fremme brugen af træ inden for byggeri og design, har været 

vært for Go2WOOD-konferencen med den verdensberømte, 

canadiske ’træ’arkitekt Michael Green som hovedtaler og udgivet 

Go2WOOD Compendium. 

”Hos Chora Connection har vores mål været at samle og ikke 

mindst teste viden. Vores første mål var at undersøge hele værdi-

kæden – fra frø til skov over produkt og konstruktion til genbrug. 

Ingen forstod hele kæden, og da vi begyndte at røre ved den, så 

fik vi engageret en lang række parter i branchen. Vi begyndte 

i oktober 2014 med det første rundbordsmøde, hvor vi var 40 

parter. Det var en øjenåbner og fik afsløret, hvor forskellige vi 

var, men det gav også mulighed for, at vi kunne begynde at 

arbejde tættere og tættere sammen. Vi havde alle det samme 

ønske om at fremme brugen af og viden om træ, men vi har vidt 

forskellige forudsætninger og ideer til at nå det mål. Derudover 

passer Go2WOOD rigtig godt ind i FN’s 17 Verdensmål, som 

blandt andet indebærer et punkt om bæredygtigt skovbrug,” 

fortæller David Goehring. 

Noget af det første, der skete var, at der blev skabt et fæl-

lesskab, hvorfra viden blev spredt ud. Der er mange myter, 

når det kommer til at bygge i træ – blandt andet om brandfare 

og højere priser, og ved at dele informationer, kan disse myter 

langsomt aflives. 

”Hjemmesiden og nyhedsbrevet træ.dk, der har et bredt fokus 

på træ, er vokset ud af dette samarbejde, og så er vi fælles om at 

sprede budskaber. Det har haA en virkningsfuld eaekt. Vi har 

taget initiativ til en prototype for at tilskynde Danmarks første 

højhusbyggeri i træ, udarbejdet livscyklusanalyser, så vi kan 

dokumentere, hvilke miljømæssige eaekter det har at anvende 

træ, vi har skabt overblik over de økonomiske aspekter, vi har 

dokumenteret, at der er rent faktisk også er træ nok og vi har 

arbejdet for at aflive myter om risiko for brand og fugt,” fortæller 

David Goehring og fortsætter:

”Lidt eAer lidt oplever vi, at der sker en opmuntrende udvik-

ling. Vi ser nye hybridløsninger, som kombinerer stål, beton og 

træ i byggeprojekter, spire frem, og vi ser flere og flere byggerier 

fortrinsvist med træ som materiale. Da certificeringsordningen 

DGNB blev introduceret til det danske marked, blev træ taget 

ud som et målepunkt, da det indgik i så få byggerier, men det 

er ved at finde sin vej ind igen. Så jeg tror virkelig på, at der er 

sat gang i en spændende udvikling. Selvfølgelig skal vi sikre, 

at vi rent faktisk kan forsyne verden med træ, men der bliver 

virkelig plantet meget i disse år. Vi skal finde mulighederne og 

balancen, men træ er i virkeligheden det eneste materiale, der 

for alvor kan afhjælpe i arbejdet med klimaudfordringer.”

GODT FOR (INDE)KLIMAET 

Der var mange gode grunde, da det blev besluttet at lade træ 

været et gennemgribende materiale i et nyt, bæredygtigt byggeri 

i Lisbjerg. Det handlede selvfølgelig om de miljømæssige aspek-

ter. Set over en periode på 50 år bruger det kun en tredjedel 

så meget energi som et tilsvarende hus i betonhus og tegl, når 

man kigger på energiforbruget til at producere materialer og 

bygninger – derudover er det meget energieaektivt set på driAen. 

Og så højner træ oven i købet også kvaliteten af indeklimaet og 

fleksibiliteten i boligerne. 

DAVID GOEHRING
Arkitekt og partner,  
Ax Jensen & Goehring 
arkitekter

KIM DALGAARD
Arkitekt og projektleder, 
Vandkunsten
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”Der ligger et grundigt analysearbejde til grund for dette 

byggeri. Træ er det mest bæredygtige materiale, der findes på 

stort set alle parametre, og derfor valgte vi at arbejde henimod 

at anvende det som centralt materiale i både konstruktion og 

indvendig og udvendig beklædning. Der er nogle åbenlyse fordele 

i produktionen, som ikke er så energi- og CO2-tung som ved 

andre materialer, men det er også meget sundere at opholde sig i 

et træhus, og det er langt mere fleksibelt, hvis boligerne på sigt 

skal ændres. Formålet for os har været at vise, at vi kan bygge 

mere bæredygtigt, det kan leveres på de samme præmisser og 

måske endda billigere, fordi elementerne vejer en del mindre, og 

vi undgår endda for at male. Der er naturligvis en psykologisk 

barriere i forhold til brand, og derfor har vi arbejdet tæt sammen 

med en brandingeniør,” fortæller projektleder og arkitekt Kim 

Dalgaard fra Vandkunsten. 

Ifølge Kim Dalgaard er det ikke kun boligernes fremtidige 

beboere, der får gavn af træets mange fordele. Det giver også 

en anden atmosfære på byggepladsen. 

”Jeg oplever, at folk er glade og tilfredse med arbejdet. Det er 

et materiale, som de kan forarbejde i hånden, og her får tømreren 

rent faktisk mulighed for at arbejde med træ – og ikke blot stål 

og gips, som oAest anvendes i store byggerier. Det duAer bedre, 

og vi har ikke store kraner til at håndtere tons tunge elementer. 

Træ taler til sanserne på en anden måde,” siger han. 

Kim Dalgaard er spændt på at følge, hvordan beboerne og 

boligforeningen kommer til at reagere på træet set over en lidt 

længere periode. Træet står i sin rå konstruktion, og det er et 

levende materiale, som vil holde længe, men forandre udseende 

over årene. 

”Træet vil gennemgå en patinering, som der kan være forskel-

lige opfattelser af alt eAer hvor man kommer fra, men vi håber, 

at de fleste kan se værdien i en grånet og 'vejrbidt' facade, da 

vi har valgt det frem for at anvende kemi. I Østrig er de vant 

til det, og derfor ser de det som noget naturligt og smukt, men 

herhjemme er det nyt. Vi håber dog, at vi kan være med til at 

ændre på opfattelsen af træhuse, hvor man værdsætter den rå 

kvalitet. Bæredygtighed har en konsekvens, som i dette tilfælde 

handler om at udfordre en æstetisk vane,” siger han.

Illustration: Vandkunsten
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