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Den här idén bygger på känslan av att komma vandrandes 
i en skog av stammar, känna doften av trä och hur man 
plötsligt hittar en glänta, en egen plats för vila både för själ 
och tanke. 
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Den här idén bygger på känslan av 
att komma vandrandes i en skog av 
stammar, känna doften av trä och 
hur man plötsligt hittar en glänta, 
en egen plats för vila både för själ 
och tanke. 

På ett ärligt och nytänkande sätt vill 
vi visa möjligheterna med trä genom 
att uteslutande använda oss av mas-
sivträskivor. Materialet möjliggör en 
exakthet och precision och en total 
frihet att skära ut hål för fönster eller 
fräsa ut dragningar för el och VVS. 
Det är ett utmärkt val när det kom-
mer till miljöhusbyggande. Materia-

let i väggarna kommer från spillvirke 
från sågverk. På fabriken fräses det 
in små spår i virket innan det spikas 
samman. Spåren bildar små luftfickor 
som fungerar som isolering. Därmed 
är den bärande strukturen även del-
vis isolerande. 

Massivträskivorna har grundmåttet 
3250 mm x 3250 mm och finns i tjock-
lekar från 154 mm till runt 300 mm. De 
görs av  22 mm plankor som är ihop-
satta korsvis i lager. Utav dessa har 
vi skurit ut våra byggstenar med da-
torstyrda CNC-maskiner på fabriken 
som vi fäster ihop med kraftiga bultar 

upptill och nedtill. Stora U-moduler bil-
dar en gradiens, som solfjädrar vilket 
blir häftigt att röra sig bland och drar 
paralleller till skogens trädstammar.

Färgsättningen är obehandlad fu-
ruvirke samt obehandlad MDF och 
alltså ingen ytbehandling. 

Detta blir något ingen annan sett ti-
digare!

Välkommen till “Gläntan”.    
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De utskurna massiva träbågarna fästs ihop 
med bultar och en 770 mm lång gängad 

stång. För stabilitetens skull är den understa 
bågen snedställd mot den översta. När alla 

bågarna står på plats hålls konstruktionen 
uppe av sig självt med endast en fästpunkt.
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I cafét slussas man från att köpa sin kaffe 
och smörgås till att hamna i informations-
delen. Bardisken och informationsdisken delar 
samma långa bordsskiva. Bakom TV-väggen 
finns bakrummet för cafépersonalen. Här finns 
utrymme för brödbackar och sopor mm. För 
att visa vad CNC-maskinerna på fabriken är 
kapabla till hittar vi ett intarsiamönster av MDF 
infäst I väggen bakom TV-skärmen. Ett spår 
är utfräst i massivträskivan och en MDF-skiva 
infäst i spåret. 

Även caféborden är tillverkade av mas-
sivträbitar. Det är spillet från tillverkningen av 
bågarna.
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15 st 154 mm tjocka massivträskivor sågas och 
fräses ut  med hjälp av datorstyrda CNC-maskiner 
på fabriken. Delarna kommer färdiga att montera 
till byggplatsen. Här visas ett diagram över hur 
delarna sågas ut ur massivträskivorna.
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1. Bågarna bildar en poetisk tunnel som man slussas igenom mot cafédisken.
2. Cafét med kaffemaskin, kylar, diskho mm. 
3. Bakrum med plats för brödbackar och sopor.
4. Informationsområde.
5. Caféområde.
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