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Släktträ
Två säregna villor, arkitekten kallar dem syskon, tog
form av den brant lutande tomtens förutsättningar.
Den komplexa geometrin har utförts med en
precision där de prefabricerade träelementen närmar
sig den platsgjutna betongens måttoleranser.
Två enfamiljshus i Heidelberg, Tyskland
Arklab Stockholm
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Föregående uppslag. Dragspels
luckor framför dörrpartierna,
djupt liggande fönster och
minimal takfot understryker
husens form.
Vänster. Den långsträckta
tomten har en nivåskillnad på
nära sju meter, som ger de två
bostäderna avskildhet trots att
de ligger tätt inpå varandra.
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Två enfamiljshus som samsas tätt ihop,
egensinniga både i interiör och exteriör.
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Ett tillgängligt hus att åldras i ville paret Marek ha. De
köpte en tomt i utkanten av ett litet samhälle nära Heidelberg
där de bott sedan gott och väl tjugo år. Ett färdighus från
1950-talet revs och den långa, smala tomten kunde bebyggas på
nytt. Den lutar åt två håll och höjdskillnaden i längsriktningen
är hela sju meter. Parets son, Alexander Marek och hans kollegor
på Arklab Stockholm, lyckades slå mynt av detta. Byggherren
hade bestämt sig för att bygga två hus på tomten och hyra ut det ena. Även för det omgivande
samhället är detta en fördel. Trots den ökade
exploateringen infogar sig byggnaderna väl
i omgivningen både i storlek och form.

Det avgörande valet var att bygga husen – arkitekten kallar
dem syskon – i trä. Under ett gemensamt mässbesök blev far och
son, den ene byggnadsingenjör och den andre arkitekt, övertygade om att välja detta byggnadssätt. De har också gemensamt
hållit i byggledningen.
De båda nybyggena utnyttjar de principiella kvaliteterna
i materialet. Trä är miljövänligt och dess yta ger rummen en
välgörande atmosfär. Här tillkom dock ytterligare en fördel.
Genom datorstyrd förtillverkning i trä kan man åstadkomma en
byggnad med en komplicerad geometri med hög precision. Och
geometrin som skulle hanteras var ovanlig här, men alls inte för
att arkitekt eller byggherre ville väcka uppmärksamhet.
Dels har tomtformen och planbestämmelserna, som krävde ett
minsta avstånd till tomtgräns på tre meter, gett en vid första anblicken märklig planform. Dels skulle de båda husens gavlar inte
stå mitt emot varandra, för att inte störa inbördes utan ge fri
utsikt. Genom att utnyttja höjdskillnaden kunde terrasserna pla-

5

ceras så att man utan att isolera sig ändå inte behövde titta rakt
ner i den andras tallrik. För att ge husen en inre rymd minskades
övervåningarna så att markvåningen fick högre rumshöjd. Från
en inre balkong har man överblick över vardagsrummet. För det
bakre, lite större huset, där byggherren själv bor, var målet att få
alla viktiga rum på samma plan: bad, sovrum, vardagsrum och
kök med matplats. Det går att sätta in en hiss om trapporna från
gatan till entrédörren en gång skulle bli ett för stort hinder. En
extrabostad för en vårdare kan vid behov ordnas.
Grundmurarna gjordes av armerad betong. På dem ställdes
förtillverkade massivträelement som på byggplatsen kläddes
utvändigt med reglar och träfiberplattor. I hålrummen sprutades
LIMTRÄ AXO
träfiberiolsering in. Massivträskivorna dimensionerades för att
lätt kunna transporteras och monteras med kran på den trånga
tomten. Balkongbröstningarna är också av massivträelement.
I det större huset hängdes bjälklagen upp i dem; här finns också

spr ängskiss
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Höger. Interiören präglas av de
öppna allrum, som följer den
komplexa geometrin. Rummet

*tr ä

förgrenar sig åt flera olika håll,
och det går inte att överblicka
hela rummen från en enda punkt.
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1. ENTRÉ
2. WC/DUSCH
3. KÖK
4. SOVRUM
5. ALLRUM/MATPL ATS
6. TERR ASS
7. KL ÄDK AMMARE
8. GÄST
9. SK AFFERI
10. TEKNIK
11. K AMIN/SPIS
12. FÖRr ÅD
13. GAR AGE
14. BASTU
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Nedan. Avskiljda, solbelysta
trädgårdar var en viktig del i
projektet. Höjdskillnaden har
utnyttjats för insynsskyddade
terrasser.

Nederst. Ett takfönster för in ljus
i köket på övervåningen.

Höger. En invändig balkong
binder samman köket på över
våningen med bottenvåningen.

en bärande skiva av synlig betong. För producenten av träelementen betydde det att behöva umgås med den platsgjutna
betongens måttoleranser. Fast det var ett mycket erfaret företag
så var detta en nyhet och en utmaning, men som de klarade väl.
För arkitekten var det viktigt att konstruktionen också präglade husets yttre. Därför valdes en panel av lärkträ som redan
börjat gråna på väderutsatta sidor. För att understryka husets
blockverkan avstod man från taksprång och fasadpanelen täcker
delvis över husets mörka fönsterbågar. Bara ett panoramafönster
över hörn som ger en vy över dalen har satts nästan i liv med
den yttre beklädnaden.
Panelen består av brädor av olika bredd och djup, vilket ger
en livligare yta och gör fasaden mindre känslig för oregelbundenheter och skador. Dörrarna mot terrassen är som fönsterluckor i dragspelsform och med samma panel som fasaden. När
de stängts så förstärker de husets egensinniga form och ger
interiören en slutenhet utan att helt avskärma den. Med andra
ord: De understryker att här handlar det om två säregna hus –
interiört såväl som exteriört. o
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Två enfamiljshus i Heidelberg, Tyskland
Adress: Baden-Württemberg, Heidelberg. Arkitekt: Arklab Stockholm
genom Alexander Marek, Tomas
Lauri, Jan Perrin, Mats Karlsson,
José Aragonés Quintana. Projektled-

ning: Marek GmbH, Bammental, ge
nom Alexander & Wolfgang Marek.
Konstruktör (trä): Ingenieurbüro
von Fragstein GmbH, Landau.
Konstruktör (betong): Ingenieurbüro

Brauch, Heidelberg. Entreprenadform: Delad entreprenad med
25 entreprenörer, varav största
entreprenader: Betongstomme:
Schindler/Wiesloch. Trästomme/fa

sad: Zimmerei Schleh/ Baiersbronn.
Bruttoarea: cirka 275 kvm hus 1
och cirka 205 kvm hus 2, totalt
cirka 480 kvm. Byggkostnad: cirka
9,5 mkr. Byggnadsår: 2014.

Arkitekten beskriver: De två villorna
ligger några mil utanför Heidelberg
i en idyllisk by längs en brant slut
tande gata. Den större, övre villan
består av två bostäder med en
sammanlagd boarea på 176 kvm
(148+48 kvm). Den nedre, mindre
villan är på 157 kvm.
Byggherren ville ha ett tillgängligt
äldreboende med en tillhörande
lägenhet för en vårdare och den
andra villan för uthyrning. En egen
skyddad trädgård i solläge för varje
bostad var ett krav. En boxig geo
metri löste inte problemet på den
långsmala tomten. Därför valdes en
fri och organisk geometri.

Idén var att skapa syskonvillor,
hus med många gemensamma
egenskaper, som ändå skilde sig åt
rumsligt. Samma DNA, men ändå
annorlunda.
Husen delar konstruktionsmetod.
Båda har en souterrängvåning och
en kärnvägg i platsgjuten betong.
All annan stomme är i massiva
träelement, såväl bjälklag, tak som
ytter- och innerväggar. Sammanlagt
har 105 träelement använts.
Rummen är en förlängning av
geometrin. Grottliknande. Till synes
spontant uppkomna. Karaktäristiskt
i villorna är allrummens öppna för
hållande. Det går inte att överblicka

hela rummen från en enda punkt.
Takhöjden skiftar, balkonger knyter
ibland samman upp och nere
och rummet förgrenar sig åt flera
olika håll.
Ett mål har varit att efterbehand
la så lite som möjligt. Att låta
materialen ha ett rått uttryck.
Interiören präglas av rena och direkta
möten. Massivträelementens furu
står mot kärnväggens betong som
såväl öppenspis som delar av trappan
införlivats med.
Villorna är isolerade med träull utåt och klädda med sågad,
obehandlad lärk i tre olika bredder
och tre olika djup.

Den dagtid ofta högt stående
skarpa solen i södra Tyskland medför
stora skiftningar i ljusförhållande
under dygnet. Som en konsekvens
har villorna skiftande fönsterdjup,
raster och kan gå från att vara
slutna och hemliga, och endast ta in
ljus på några få ställen, till en mer
öppen relation mellan ute och inne.
a r k l a b s to ck h o lm
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