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Landshövdingehusen
i Göteborg med en

sockelvåning av sten
och våningsplan av

trä är exempel på hur 

material kan kombi-
neras. Det finns även
exempel på rationella
komposithus som
uppförs i Östterrike.

Material kombineras
i spännande hus
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Grundläggning är fundamen-
talt. Den står för stommens
stabilitet och infästning i mar-

ken men kan utformas på mängder av
vis. Det kan vara platta på mark,
pålar, plintar eller murar och antingen
inte synas alls eller också bidra till
den exteriöra utformningen som en
bearbetad sockel eller sockelvåning.

Sockeln, grundens förlängning i
vertikalled, ges ofta en behandling

och en form som kontrasterar mot
överbyggnaden. Betong kläs med
huggen sten eller formgjuts för
särskild verkan, mellanrum mellan
plintar fylls ut med murverk.

Parerade restriktion
Landshövdingehusen i Göteborg är
ett exempel på hur man tidigare i Sve-
rige sökt vägar kring begränsande
föreskrifter. Man kombinerade vå-

ningsplan av trä med en sockelvåning
av sten för att kunna använda trämate-
rialet i byggnader med fler än två
våningar. Här utvecklades således ett
komposithus, en byggnadstyp sam-
mansatt av delar i olika material.

För ökat utnyttjande av tomtmark
och stomme har lätta påbyggnader på
senare tid genomförts på flera håll.
Som exempel kan nämnas tillägg av
bostäder ovanpå kommersiella fastig-
heter och påbyggnad av ytterligare
våningsplan på en existerande hotell-
byggnad.

Nya exempel på nybyggnad
Genom att dra konsekvensen av olika
materials olika egenskaper kan ratio-
nella komposithus erhållas, som upp-
fyller både brukarkrav, säkerhetskrav
och krav på en rationell produktion på
platsen. Ett exempel på detta är ett
nyligen uppfört så kallat Sozialbau på
Spöttlgasse i Wien, Österrike. Här har
garageplan under mark och en soc-
kelvåning i betong kombinerats med
en överbyggnad i tre till fyra våningar
i trä. (Fig 1) 

Sockelvåningen innehåller kök och
våtutrymmen, de mest installations-

Fig. 3 Loftgångar i betong kring den inre gården. Forts sid 62
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Fig. 4 Fasad ut mot angränsande kvarter. Fig. 5 Branddimensionerad stomme för balkonger över sockel-
våningen av betong

Fig. 1 Fasad mot den yttre gården, med tre fulla våningar och en
indragen fjärde våning.

Fig. 2 Korridor i bottenvåningen mellan lägenheter och betong-
delen innehållande kök och våtrum.
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tunga funktionerna, för att minimera
installationsarbeten i trädelarna.
(Fig 2)

Betong inåt; trä utåt
Lägenheterna är utförda med stom-
mar i trä som levererats i form av plat-
ta paket. Lägenhetsskiljande väggar
har levererats som sandwichelement
försedda med inklädnad med gips och
mellanliggande ljudisolering redan på
fabrik. Installationer har sedan utförts
på plats, med primära dragningsstråk i
undertaket och i påbyggnaden på
bjälklagens ovansida. Genom en kom-
bination av påbyggnad och undertak
har man kunnat använda bjälklag som
spänner över två lägenheter, med god
erhållen ljudisolering.

Lägenheterna är orienterade kring
loftgångar i betong (Fig 3) som fun-
gerar som en kärna i komplexet,
medan en balkongkonstruktion som
täcker hela långsidornas fasader utåt
består av trä. (Fig 4) Träkonstruktio-
nen är dubbel, dels de bärande väg-
garna i lägenheterna, dels stommen
för balkongerna som överdimensione-
rats för att kunna ta last vid brand, då
exempelvis väggarna i en lägenhet
mister sin bärförmåga.

Ekonomin konkurrenskraftig
Detta sätt att utnyttja materialen har
fungerat rationellt under produktio-
nen och kommer troligen att ge en
god funktion och även en intressant
arkitektonisk spänning i det färdiga
resultatet. Trästommen som valdes
var omkring 20 procent dyrare än

alternativen, men bidrag kunde erhål-
las och ekonomin därmed hållas på en
fullt konkurrenskraftig nivå. 

Betongvåningen har möjliggjort ett
högre hus än vad som hade varit tillå-
tet med enbart trä. Man har alltså
resonerat på samma sätt som i Sveri-
ge om landshövdingehusen. Alla inte-
riöra träytor är dock inklädda av
brand och akustikskäl, vilket gör att
en visuell träupplevelse endast är
möjlig utifrån och på balkongerna.
Det vittnar om ett pragmatiskt förhåll-
ningssätt till byggandet: rätt material
på rätt plats för god funktion. ❑
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