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Trä och hälsa

Ett vackert trägolv, en omsorgsfullt målad träfasad eller ett 
gediget trähus är exempel på kvalitéer i vår byggda miljö som 
vi ofta uppskattar och refererar till. Vi känner på oss att de 
är miljöer som vi kommer att trivas och må bra i; miljöer som 
kommer att åldras vackert och också vara möjliga att bearbeta 
för kommande generationer. Denna text  ställer frågan hur 
trä kan påverka vårt välmående och hälsa samt hur White har 
arbetat med dessa. Efter en generell inledande text om trä och 
hälsa, följer en genomgång av några av Whites projekt där ett 
antal projekts hälsoaspekter beaktas. 

POSIT IVA ASPEK TER

Att anta att trä påverkar människor, och har effekt på vår hälsa både fysiskt och psyko-
logiskt, förefaller rimligt eftersom nya och alltfler studier pekar i den riktnigen. Det är re-
dan känt att trä kan verka stressreducerande, om än på ett inte helt klargjort sätt, gör att 
vi mår bättre. Rent konkret kan trä utjämna luftfuktighet inomhus samt påverka partikel-
förekomster och emissioner i luften.1 Några av dessa aspekter är något enklare att knyta 
till materialet i sig, medan andra är upplevelsemässigt svårare att belägga vetenskapligt. 
Att trä är positivt för vårt välmående förefaller alltmer troligt.  

Att vi spenderar en stor del av vår tid inomhus i byggnader, gör att vi måste behandla 
inomhusmiljön så att den är god och hälsosam. Vi vet att flera aspekter samverkar och 
skapar ett sammanhang kring miljön, exempelvis att dagsljus har god påverkan på oss, 
tillika att vistas i naturen.2 3 Trä är i sammanhanget ett material som vi också associerar 
med naturen med ett naturligt ursprung, och som vi kan ana ha en positiv påverkan på 
oss. En studie av Augustin och Fell sammanfattar detta och menar att vi blir gladare, 

1 Dupleix et al. (2017), sid. 167
2 Wijk et al. (2014), sid. 10
3 Ulrich (1984)
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lyckligare och mer produktiva när vi befinner oss i en miljö med koppling till natur.4 
Förhåller det sig på detta vis, borde trä vara en viktig del av vår byggda miljö.

GER TR Ä ET T SNABBARE T ILLFR ISKNANDE? 

Att miljön har en inverkan på vårt välmående är sedan tidigare belagt, bland annat i Ro-
ger Ulrichs studie ”View from a Window may influence recovery from surgery”5, där gall-
stensopererade patienters vistelsetid på ett sjukhus jämförs. Vissa patienter har utblick 
över träd (natur) andra mot en tegelvägg på en intilliggande byggnad. De som får se na-
tur genom sitt fönster har en kortare vistelsetid, medicinerar och klagar mindre jämfört 
med de andra. Studien har utvärderats och liknande forskning pekar åt samma håll . Na-
tur, omgivning och miljö har alltså påverkan på vår hälsa. Sammanställningen ”Vårdmil-
jöns betydelse” sammanfattar flera studier och författarna menar att betydelsen av mil-
jön är viktig för vårt välbefinnande, eftersom de miljöer vi vistas i påverkar oss - även om 
vi inte alltid kan mäta det. Uppskattar vi en miljö, stödjer en miljö våra restorativa proces-
ser.6

Nyrud (m.fl.)7 har genomfört en studie där anställda på ett sjukhus får skatta sin 
(något allmänna) upplevelse av trä som ytskikt och gradera tio olika rum där några har 
(i varierande omfattning) trä som ytskikt och några inte. De svarar på frågor huruvida 
de uppskattar att arbeta i rummet och vilket rum som uppfattas vara det bästa för den 
inneliggande patienten. Några av rummen har träpanel på en vägg (mitt emot patientens 
säng), något har mer omfattande träinslag och några rum har endast målade väggar. 
Rummet med endast en vägg med träpanel anses vara det mest attraktiva. Detta antyder 
att trä som ytskikt (i vad som kan kallas ”lagom omfattning”) kan upplevas om attraktivt 
och positivt – både för personal och patient. I en annan studie av Nyrud, får patienter 
på en avdelning vistas i rum med antingen träpanel (björk eller ek) eller i rum med ett 
konstverk (abstrakt konst eller landskap).8 Intressant nog stannar patienterna i rummen 

4 Augustin, Fell (2015)
5 Ulrich (1984)
6 Wijk (2014), sid. 37
7 Nyrud (2013)
8 Nyrud (2017)

Kulturhus, Skellefteå (visionsbild)
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med träpanel kortare tid på avdelningen, även om patienterna i övriga rum inte tillmäts 
högre stressnivåer. Inom psykiatrins kvarter i Borås (Södra Älvsborgs sjukhus) planeras 
en liknande studie, där effekten på exempelvis inskrivningstid på en vårdavdelning skall 
studeras med patientrum med och utan fasadvägg i trä. Ytterligare forskning behövs 
inom området, för att klargöra och fördjupa förståelsen kring hur trä påverkar vår hälsa. 

Att vi upplever synligt trä som positivt visar även en finsk studie, där förskolor och 
äldreboende med konstruktion och ytskikt i trä har undersökts.9  De svarande i studien 
uppger att de upplever en högre kvalité av inomhusmiljön (vad gäller luftkvalitet och 
akustik) i just träbyggnader, utöver att de också värderar trät som material positivt i 
avseende på stressnivåer och ett allmänt välbefinnande. Huruvida detta har att göra 
med att det är nybyggda lokaler eller om annat påverkar de svarande förtäljer inte 
studien. 

ÖK AD KONCENTR ATION OCH BÄT TRE SÖMN

Synligt trä minskar våra stressnivåer, enligt en studie av Burnard och Kutnar.10 I denna 
studie mättes blodtryck på personer som antingen fick se en trävägg, eller ett annat vitt, 
slätt material. När blodtrycket avlästes steg det varken på personerna som rapportera-
de att det uppskattade träväggen eller ej, samtidigt som det steg på dem som sade att 
de inte uppskattade den vita släta väggen. Samtliga i studien behöll alltså en jämn blod-
trycksnivå när de exponerades för en trävägg vare sig de uppskattade den eller inte. En 
liknande studie från Österrike pekar på att elever i skolmiljö har lättare att koncentrera 
sig i en miljö med exponerat trä. Här visade det sig att elevernas stressnivåer sjönk när 
de studerade i rum med synligt trä, jämfört med dem som studerade i rum med andra 
material.11 Något som också framkommit i en amerikansk studie.12 Det exponerade träet 
tycks bidra till ökad produktivitet och därmed, förmodligen, bättre resultat är en av slut-
satserna i den österrikiska studien. Ytterligare en aspekt av trä visar på högre uppmät-
ta halter av melatonin hos boende, där de har dagsljus som reflekteras mot en träyta i 
ett sovrum, jämfört med om ytan är vitmålad, (vilket kan antas leda till bättre och jämna-
re sömn).13 

BÄT TRE INOMHUSLUF T MEN FLER E MIS S IONER?

Exponerat trä i inomhusmiljöer påverkar den upplevda inomhustemperaturen och utjäm-
nar luftfuktigheten.14 Temperaturskillnader upplevs mindre med trä än vid betong, efter-
som trä har sämre värmeledningsförmåga.15 Obehandlat trä har dessutom goda hygro-
skopiska egenskaper – 100 kvadratmeter obehandlat trä kan ta upp 10-30 kg fukt vid 
en ändring av relativ luftfuktighet från 30%  till 90%.16 Trä ger alltså långsamma varia-
tioner i luftfuktighet och buffrar fukten, vilket har en positiv påverkan på halter av partik-
lar i inomhusluften. Detta torde ge en bättre inomhusmiljö för bland andra astmatiker.17 
18 Den utjämnande effekten på luftfuktighet påverkar den upplevda luftkvaliteten positivt, 
vilket potenitellt har en stor effekt i skolor och på kontor, där upplevd god luftkvalité ökar 
produktiviteten hos dem som arbetar eller studerar i de byggnaderna.19

Trä kan också, givetvis beroende av ytbehandling, avge emissioner. I en studie 

9 Verma, Cronhjort, Kunttinen (2016)
10 Burnard, Kutnar (2015), sid 975
11 ibid. sid. 977
12 Fell (2015), sid. 17
13 ibid. sid. 20
14 Dupleix et al. (2017), sid. 167
15 Bhatta et al. (2019), sid 26
16 Nyrud (2018-09-18)
17 Nyrud (2018-09-18)
18 Frühapper (2017)
19 Make it wood (2016)
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av 13 nybyggda enfamiljshus med trästomme (massivträ alternativt träregelstomme) 
undersöktes hur höga värden av bland annat VOC-partiklar (volatile organic compunds), 
terpentiner, aldehyder och formaldehyd som kunde uppmätas i inomhusluften.20 De 
initiala värdena låg direkt efter färdigställandet av byggnaderna över gränsvärdena, 
men sjönk mycket snabbt (förutom värdet för aldehyder), och låg inom 6-8 månader 
inom gränsvärdena, det vill säga på samma nivåer som ett referensobjekt med 
betongstomme. Den upplevda inomhusmiljön hos de boende uppmättes dessutom 
till mycket god i husen med trästomme. Trä har också förmågan att hämma 
elektromagnetisk strålning med lika god effekt som betong.21

SAMMANFAT TNINGSVIS : V I  T YCKS UPPSK AT TA TR Ä

Många av de studierna som har gjorts kring trä och hälsa har ett relativt litet underlag 
och det går därför inte att dra några stora allmängiltiga slutsatser av dem, men de pe-
kar samstämmigt i en rikting: att trä tycks ha en positiv effekt på vår hälsa och vårt väl-
befinnande. Det är ett material vi är vana att se och förhålla oss till: kanske bidrar våra 
svenska skogar till att vi uppskattar träets egenskaper. När människor ställs inför frågan 
vilket material som föredras, får trä genomgående en hög positiv bedömning.22 23 24 Det 
kan tyckas banalt, men vår intuitiva uppskattning av trä säger något om materialets bety-
delse för oss. Det är också tydligt att se ett ökat intresse för trä: både av klimatmässiga 
skäl, men också för dess estetik och naturkoppling. 

På kommande sidor ges en kort genomgång av ett urval av Whites aktuella träprojekt 
inom bland annat bostad, vård, skola, kontor och kultur. Texten ger en introduktion till 
vad trä och hälsa kan vara, och några av de projekt där White har bearbetat temat. Dis-
kussionen om träts kvalitéer kommer att fortsätta lyftas och utvecklas!

Jens Axelsson, Kunskapsansvarig vårdbyggande och trä, mars 2019

20 Frühapper (2017)
21 Nyrud (2018-09-18)
22 make it wood (2016)
23 Verma et al. (2016)
24 Fell (2010)
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Riddersvik, Stockholm (visionsbild)

Kvinnohuset, Örebro Frostaliden, Skövde
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Whites bostadsprojekt har en lång tradition av projekt i 
trä, både som stomsystem och ytskikt, framförallt i mindre 
bostadshus. Trä är ett material som ofta förnknippas med 
hemmiljöer och därmed trygghet i både byggnader och 
interiörer. Som ett av de första högre flerfamiljshusen i trä, 
finns bostäderna i inre hamnen i Sundsvall (2006). 

Vilka hälsoaspekter är det som diskuteras kring bostaden? 

HE MMA I  TR Ä

När kvalitéer kring bostadsområden i trä 
nämnsinte sällan att dessa stadsmiljöer 
på en övergripande nivå blir mer hälso-
samma och miljövänligare. Projektgrup-
pen för de två bostadshusen i Frosta-
liden, Skövde, lyfter dessutom fram 
att byggprocessen blir tystare, damm-
fri, lättare och säker för dem som arbe-
tar med att uppföra husen. Materialet är 
lättarbetat och arbetsmiljön är behaglig. 

Även boendemiljön anses ge 
hälsovinster. Bland aspekterna nämns 
att träet som material bidrar till en 
god luftfuktighet och en upplevd jämn 
inomhustemperatur. Just luftuktigheten 
upplevs som jämnare i ett trähus, 
samtidigt som den antas kunna bidra till 
att skadliga partiklar hålls på låga nivåer. 
Detta eftersom att trä buffrar mer fukt 
och kan avge mer fukt när luften är torr, 
vilket håller nere de skadliga partiklarna.

1Inom projektet antas även att vistas, 
och bo i ett hus av trä, ger en skön och 
välkänd miljö för de boende. Att se, ta på 
och uppleva trä i sin direkta omgivning 
är en nog så viktig hälsoaspekt. Vi 
känner igen miljön och kan relatera till 
den. Detta tror vi påverkar oss genom 
att öka det allmänna välbefinnandet och 
minskade stressnivåer. Det är dessutom 

1 Dupleix et al. (2017) 

enkelt att montera en hylla eller en tavla. 
Att leva nära ett material man känner 
igen och enkelt kan förhålla sig till, ökar 
sannolikt försteålsen för byggnaden, 
menar flera av de arkitekter bakom 
bostadshus i trä.  

Ett nytt bostadsområde i Riddersvik 
i Stockholm skall bestå av drygt 100 
bostäder i massivträ. Här lyfts flera 
hälsoaspekter av träbyggandet: bland 
annat uppnår man en god och sund 
inomhusmiljö och träet som material 
uppmuntrar en koppling till naturen, 
något som anses ha flera hälsofördelar. 
Målet är att erbjuda inomhusmiljöer 
med en varm och taktil känsla, som skall 
påverka sinnena positivt. 

Kvinnohuset, ett bostadshus i Örebro 
av trä, skall utstråla värme och trygghet 
genom sin utformning där materialet trä 
har fått ta en stor roll. Att det dessutom 
gick att resa huset effektivt och på ett 
säkert vis på en trång tomt, gjorde att 
träet hade stora fördelar jämfört med 
andra material, både säkerhetsmässigt 
och ekonomiskt. Det lyfts även som 
ett bra material för dem som skulle 
bearbeta trät och arbeta med det under 
byggskedet. 

Boende

Frostaliden

Plats: Skövde

Färdigställt: 2018

Kontor: Göteborg, AA 

Jan Larsson 

Trä: Stomme, fasad, 

intriör

Riddersvik

Plats: Stockholm

Färdigställt: 2018

Kontor: Stockholm, AA 

Fredrik Fernek 

Trä: Stomme, fasad

Kvinnohuset

Plats: Örebro

Färdigställt: 2018

Kontor: Örebro, AA 

Fredrik Hedvall

Trä: Stomme, fasad
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Psykiatri Dronning Ingrids Hospital, Nuuk (visionsbild)

Psykiatri Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra, Göteborg

Psykiatri Södra Älvsborgs sjukhus, Borås (visionsbild)
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Det finns aningar inom forskning och bland arktikter att 
trä påverkar vår hälsa positivt och det syns därmed ofta i 
vårdprojekt. Det är ett material som de flesta av oss har 
en stark relation till. Det signalerar något naturligt, välkänt 
och naturnära i de, inte sällan, mycket spartanska och 
teknologiska vårdmiljöerna. 

TR Ä FÖR VÄLBEFINNANDE

I många projekt inom vård- och hälso-
segmentet finns en strävan att använda 
trä, just för att vi anser att det gör vård-
miljön bättre för att det är ett materi-
al vi tycker om att se, ger trygghet och 
är vana att förhålla oss till. Det är bekant 
och skapar en behaglig atmosfär. I sjuk-
vården finns höga krav på hygien och 
städbarhet. Inte sällan har det gett upp-
hov till kala och anonyma miljöer. För att 
komma bort från detta har trä i olika for-
mer blivit intressant att titta närmare på. 

I flera nuvarande projekt förekommer 
trä som ytskikt i vårdmiljöer. Några 
exempel på det är tillbyggnaden 
till Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus, psykiatrisk klinik  
på Södra Älvsborgs sjukhus och 
tillbyggnad till Panzi Hospital i Kongo. 

TR Ä OCH PSYKIATR I

White har en tradition med flera projekt 
inom psykiatri och rättspsykiatri, varav 
flera av projekten har en stor andel trä. 
Från White Göteborg kommer psykiatrin 
på SU Östra, SU Rågården, Södra Älvs-
borgs sjukhus och senast på Dronning 
Ingrid Sygehus i Nuuk. Trä betraktas 
som ett självklart material att arbeta med 
i dessa projekt: det ger en värme, har 
hög igenkänningsfaktor och associeras 
till trygghet och en ombonad känsla. 

Att skapa ombonade miljöer är viktigt 

Vård & hälsa

Psykiatri SU Östra

Plats: Göteborg

Färdigställt: 2008

Kontor: Göteborg, AA 

Stefan Lundin

Trä: interiört, ytskikt

Psykiatri SÄS Borås

Plats: Borås

Färdigställt: 2021

Kontor: Göteborg, AA 

Cristiana Caira

Trä: delvis stomme, 

interiört ytskikt

Psykiatri Nuuk

Plats: Nuuk, Grönland

Färdigställt: 2021

Kontor: Oslo/ Gbg,  AA 

Jenny Mäki

Trä: stomme, ytskikt

 

inom den psykiatriska vården, som 
ofta har längre vårdtider än somatisk 
vård. Att använda trä på golv eller vägg, 
påminner kanske om hemmiljö och gör 
att miljön känns omsorgsfullt bearbetad, 
medan väggpaneler utstrålar värme och 
är behagligt att röra vid .

Det finns studier som antyder att 
patienter som vistas i miljöer med trä har 
kortare vårdtider,1 något som givetvis 
är bra för patienten, som snabbare kan 
återvända till sin hemmiljö, men som 
också ger stora samhällsekonomiska 
vinster.

På SU Östra Sjukhuset i Göteborg 
finns dels trä i fast inredning, och som 
parkettgolv inne på avdelningarna. 
Parkettgolvet ger en signal om att det är 
en ombonad och trygg miljö. Det höjer 
statusen och gör miljön mer värdefull. 
Det ger dessutom ett lugnt och 
vårdande intryck till avdelningen. 

På psykiatriska kliniken på 
Södra Älvsborgs sjukhus planeras 
avdelningarna med omfattande 
träpaneler. Ytterväggarna i samtliga 
patientrum kläs med lackade träpaneler 
som anses ge ett harmoniskt och lugnt 
intryck till avdelningen och bidra med 
ett taktilt material. Väggarna kommer 
upplevas varma och behagliga att 
beröra, samtidigt som de tros kunna 

1 Nyrud (2017)
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Hjältarnas hus, Umeå

Hälsocentrum, Lindesberg (visionsbild)

Mödravårds- och neonatalenhet Panzi, Bukavu (visionsbild)
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ha en lugnande och läkande effekt på 
vårdmiljön.

 I Nuuk har trä valts, bland annat för 
tron på dess stressreducerande och 
läkande egenskaper. 

TR Ä : ET T NATURLIGT VAL !

Precis som i andra typer av projekt lyfts 
trä för dess naturliga egenskaper i vård-
projekt - det är material vi kan relatera 
till, med taktila egenskaper och det finns 
en tro på att det får oss att känna oss 
trygga. Det upplevs påverka den fysiska 
miljön positivt, och därmed också läkan-
det. Dessa är argument som går att fin-
na i flera projektbeskrivningar.

I högteknologiska vårdmiljöer 
används trä för att distrahera, skapa en 
kontrast och ge en abstrakt koppling till 
naturen. Det blir något som kontrasterar 
mot den i övrigt kala, anonyma och 
kanske skrämmande teknologiska 
miljön. Det anses också ha förmodade 
stressreducerande egenskaper. I 
tillbygganden till barnsjukhuset på SU 
Östra i Göteborg används trä interiört 
för att skapa en varm och trygg miljö 
som barn och vuxna kan relatera till 
och känna sig bekväma i, med ytor och 
möbler som känns varma och behagliga 
att beröra. 

I Lindesberg planeras ett nytt 
hälsocentrum och bostäder med en 
stor del exponerat trä. Koppling till 

Barnklinik SU Östra

Plats: Göteborg

Färdigställt: 2021

Kontor: Göteborg, AA 

Krister Nilsson

Trä: ytskikt

Hälsocentrum

Plats: Lindesberg

Färdigställt: 2019

Kontor: Västerås, AA 

Olov Gynt

Trä; stomme, fasad, 

ytskikt

Hjältarnas hus

Plats: Umeå

Färdigställt: 2017

Kontor: Umeå,  AA

Mödravårds- och neo-

natalenhet

Plats: Panzi, Bukavu

Färdigställt: 

Kontor: Göteborg, AA 

Cristiana Caira

Trä; ytskit interiört, 

exteriört

den omgivande naturen är en del av 
hälsoprofilen och ett av de viktigaste 
argumenten för att använda trä. 
Lärkträpanel och limträbalkar skapar ett 
rum som inspireras av naturen och skall 
locka boende i kvarteret att röra sig mer, 
vilket i sig främjar hälsa. 

I Hjältarnas hus i Umeå kan familjer till 
sjuka barn få hjälp och stöd. Byggnaden 
har trä både i stomme, interiör och 
fasad. Detta skapar en varm och 
ombonad miljö, som kanske inte skiljer 
sig så mycket från hemmiljön, och är 
därmed något annat än den vårdmiljön 
som familjerna vistas i en stor del av 
tiden. Här vill man bejaka det friska och 
och trygga, och trä anses då vara ett bra 
materialval som det är enkelt att förhålla 
sig till. 

På Panzisjukhuset i Bukavu i Kongo 
är inte trä det naturliga stommaterialet, 
men rummen gestaltas med akustik-
paneler, ribbverk och detaljer i trä. 
Det är ett lokalt material som valdes 
just därför, men även för dess läkande 
egenskaper och för att det har positiv 
inverkan på rumsakustiken, och de är lätt 
att förändra eller reparera vid behov.

 

Barnklinik SU Östra, Göteborg (visionsbild)
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Kallbadhus, Karlshamn

Kulturhus, Skellefteå (visionsbild)

Havsbad, Kastrup
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Trä ger harmoniska miljöer som kan stimulera och inspirera 
oss. Att trä verkar sänka vår stressnivå kan potentiellt 
förstärka de positiva aspekter som kultur och rörelse har, och 
dessutom genom konnotatationer med natur uppmuntra oss 
att vistas utomhus. 

TR Ä ÄR SKÖNT FÖR KROPPEN

Eftersom att trä är ett material som läm-
par sig att ha nära kroppen, tycks bad-
miljöer vara särskilt lämpliga att gestal-
ta i trä. Exempel på detta är havsbaden i 
Kastrup och Hasle, men också kallbad-
huset i Karlshamn. Trät upplevs varmt 
nära kroppen på grund av sin dåliga vär-
meledningsförmåga. Det är behagligt att 
röra vid inom ett relativt stort tempera-
turspann, det vill säga även vid låga tem-
peraturer. Precis som att det upplevs 
varmt när man är nedkyld, har trä se-
dan länge använts i bastu eftersom det 
känns svalt. 

Det blir, med rätt utförande, inte heller 
halt när det är vått, och kan absorbera 
och leda iväg en del av det vatten som 
kommer från en badares kropp. 

TR Ä OCH KULTUR

I Skellefteås nya kulturhus har trä bland 
annat valts för att det är ett inbjudan-
de material som besökarna enkelt kan 
förhålla sig till och som har en lokal för-
ankring. Det är ett material med lång 
tradition i Skellefteå, en av de största 
träproducerande områdena i landet. Det 
är något som känns igen av de som skall 
vistas i kulturhuset och får en symbolisk 
koppling till industrin och byggnadstra-
dition. Det är också en viktig aspekt av 
att välja trä som material, eftersom igen-
känningsfaktorn kan verka tryggt och 

Kultur och fritid

Havsbad 

Plats: Kastrup / Hasle

Färdigställt: 2008

Kontor: Malmö, AA

Trä: stomme

Kallbadhus

Plats: Karlshamn

Färdigställt: 2017

Kontor: Malmö,  AA 

Stig Gustafsson

Trä: stomme, fasad, 

interiör

Kulturhus

Plats: Skellefteå

Färdigställs: 20XX

Kontor: Stockholm, AA 

Robert Schmitz

Trä: stomme, fasad, 

interiör

lugnande.  
Trä är lätt, möjligt att bearbeta på 

ett enkelt och snabbt vis, och kan 
därför vara ett bra alternativ i känsliga 
naturmiljöer. Exempel på detta är fler av 
de Naturum som finns runt om i Sverige: 
bland annat Store Mosse utanför 
Värnamo, Vattenriket i Kristianstad 
eller Kosterhavet. Dessa uppmuntrar 
till rörelse och lockar människor till 
att besöka naturområden som annars 
är otillgängliga, en potentiellt stor 
hälsovinst i sig.  

Naturum Store Mosse, Värnamo
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Magasin X, Uppsala (visionsbild)

NCC Huvudkontor, Stockholm (visionsbild) NCC Huvudkontor, Stockholm



WR L WH I TEPA P ER N R 06 TR Ä OC H H Ä LSA

19

Sänkta stressnivåer och ökad koncentrationsförmåga som 
leder till högre produktivitet är några av de aspekter som 
nämns när trä diskuteras i arbets- och skolmiljöer.  

TR Ä ET T BR A VAL

I Uppsala finns snart Sveriges största 
kontorshus i massivträ, Magasin X. Någ-
ra av anledningarna till att välja en mas-
sivträstomme är givetvis att trä är en 
förnybar resurs, samtidigt som byggti-
den på platsen förkortas och effektivise-
ras. Några av hälsoaspekterna som lyfts 
i samtalen kring projekten är en förbätt-
rad inomhusluft och möjlighet att höja 
det allmänna välbefinnandet hos dem 
som vistas i byggnaden. Som undersök-
ningarna i det inledande kapitlet antyder, 
presterar människor som arbetar i mil-
jöer med synligt trä bättre, de har lägre 
stressnivåer och tycker att det är lättare 
att koncentrera sig. 

I Os skole i Halden i Norge används 
trä både exteriört som interiört. Trä 
används interiört för att bidra till ett 
bra inomhusklimat och en god akustisk 
miljö för elever och lärare. Trä ger 
även en robust karaktär med hög 
igenkänningsfaktor i materialet eftersom 
det används lokalt i andra miljöer. Detta 
bidrar til att skapa trygghet i miljön. 
Träytor reflekterar även dagsljus på ett 
behagligt sätt, och skapar en bra miljö 
för elever att vistas och studera i. En 
trygg och behaglig lärmiljö möjliggör  
bra arbetsplatser för både lärare och 
elever, och därmed bättre studieresultat

I NCCs nya huvudkontor fylls de 
två atriumrummen av träkonstruktioner 
som gör det möjligt att röra sig ute 

Rum för  
arbetslust

Magasin X

Plats: Uppsala

Färdigställt: 2020

Kontor: Uppsala, AA 

Anders Tväråna

Trä: stomme, fasad, 

interiör

Os skole

Plats: Halden

Färdigställt: 2021

Kontor: Göteborg. 

AA Karin Björning-      

Engström

Trä: stomme, fasad, 

interiör

NCC Huvudkontor

Plats: Solna, 

Stockholm

Färdigställt: 2019

Kontor: Stockholm, AA 

Tomas Rudin

Trä: stomme, ytskikt

i det tredimensionella rummen. Ett 
atrium gestaltar en ”rekreativ lunga” 
dit medarbetare kan söka sig till lugna, 
dagsljusbelysta balkonger för paus eller 
som en alternativ arbetsplats. Ett annat 
atrium visualiserar en social ryggrad 
dit alla vertikala flöden hänvisas. Detta 
vertikala, dagsljusdränkta rum fungerar 
som en plats för spontana möten mellan 
medarbetarna. Under projekteringens 
gång framstod trä som det givna 
materialet i båda fallen på graund av 
träts konstruktiva egenskaper men 
även egenskaperna att ombona rum, 
reflektera ljus och dess lugnande effekt 
på människor. Träkonstruktionen agerar 
även synligt ytskikt vilket harmoniserar 
väl med enkelheten som beställaren ville 
att dess rum skulle utstråla.

Os skole, Halden (visionsbild)
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