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TRÄBYGGNADSPRISET 2019 

Arkitektbolagets drivkraft är att de vill 
förändra världen. Hållbarhetsfrågan har 
alltid stått högt i kurs för arkitekter men 
Arkitektbolaget tar det ett steg längre 
och arbetar aktivt för att implementera 
hållbarhetsfrågan i alla sina projekt, då 
det för dem är självklart att ett globalt 
hållbart samhällsbyggande tar avstamp i 
det lokala.

Trä har alltid varit ett självklart material för 
Arkitektbolaget, dels för att det är ett kulturtradi-
tionellt material i Småland, dels har flera positiva 
aspekter. Dessutom är det vackert. Idag är cirka 
50 procent av deras uppdrag inom träbyggnation 
och det ökar i takt med att fler blir intresserade 
av materialet och hållbarhetsfrågan.

- Vad kan vi göra i varje projekt för att göra det 
ännu mer hållbart? Den frågan arbetar vi alltid 
aktivt med. Där är träbyggandet en självklar del 
och väg i att vara hållbar. I alla projekt vi blir invol-
verade i, undersöker vi alltid möjligheten att bygga i 
trä, berättar Eva Haraldsson, VD på Arkitektbolaget.

Arkitekter och träexperter
Arkitektbolaget startade 1992 av medarbetarna till 
ett annat konsultbolag som lade ner sin verksam-
het i Växjö.

Arkitektbolaget beskriver sig själva som i första 
hand ett lokalt regionalt kontor, då cirka 95 pro-
cent av projekten är regionala. I andra hand, och 
även utanför regionen, ses de främst som trä-
experter. Arkitektbolaget är det kontor i Sverige 
som arbetat med träbyggande under längs tid och 
med flest typer av konstruktioner i. 
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Tips: Du kan läsa mer om  
träbyggnation på www.vaxjo.se



- Alla våra medarbetare ska ha kunskaper inom 
trä och vara ambassadörer för träbyggandet – 
de ska alltid undersöka möjligheten att använda 
trä. Vår ambition är att alla våra medarbetare 
ska bli träcertifierade under hösten 2019, säger 
Eva Haraldsson. 

Projekt
Cirka 50 procent av Arkitektbolagets projekt 
är träbyggnadsprojekt. I Växjö kommun har de 
under de senaste åren bland annat ritat Vallen, 
Strandsnäckan, Stormen, och Limnologen.

- Vi är stolta över alla våra projekt och även när 
byggnaden inte byggs i trä så är hållbarhets-
frågan alltid med oss. Till exempel är Domkyrko-
centrum inte ett träbyggnadsprojekt men det är 
ändå ett hållbart projekt då det byggs med ambi-
tionen att stå betydligt längre än 100 år, berättar 
Eva Haraldsson.

Samarbeten
Arkitektbolaget vill vara en medspelare i att för-
ändra världen och är därmed aktiva i utvecklingen 
av trä och hållbart byggande i regionen. Därför 
ser de det som viktigt att vara en del av olika nät-
verk och forskning, där de bland annat kan vara 
med och påverka näringslivets öga på utbildningen. 
Flera av medarbetarna är därför engagerade på 
Linnéuniversitetet, bland annat som kurslärare på 
institutionen för byggteknik.  

- Det går inte att bara tänka ekologisk hållbarhet 
utan social hållbarhet är minst lika viktig. För 
oss är det viktigt att fastigheten ska vara en del 
av samhället och även fylla en social funktion, 
avslutar Eva Haraldsson.

Antal medarbetare: 15 medarbetare

Grundades: år 1992

Partners: Linnéuniversitetet, Smart Housing 
Småland, Arketyphus (delägare)

Framåtanda & hållbart = växjö- Vi vill att man lyfter forskningen kring trä-
byggnation ännu mer. Den största utmaningen 
idag är att det inte finns standardiserade lös-
ningar för trä likt det gör med andra material. 
Idag får man lösa det specifikt för varje projekt.
Just nu lyfter vi frågan att skapa så kallade 
Frizoner där det ska finns möjlighet att prova på 
obeprövade idéer ihop med forskningen och 
näringslivet, säger Eva Haraldsson. 

Alla medarbetare på Arkitektbolaget har goda 
kunskaper inom trä och åtta anställda är även trä-
certifierade i Arkitektbolagets egna träcertifiering.

Tillsammans med Växjö kommun och Smart Hou-
sing Småland har man även projektet BY2030 som 
arbetar för en hållbar samhällsbyggnad i regionen. 
De arbetar bland annat med att få en bomässa hit 
2030 där hållbart regionalt samhällsbyggande är 
ledordet.

Arkitektbolaget ser inte bara till ekologisk hållbar-
het utan även till social och ekonomisk hållbarhet. 
Det gör att de gärna ritar förskolor och skolor – 
fastigheter som är viktiga i samhället. 
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