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Konstruktionselement blir häpnadsväckande interiör  
Takvåning i kontorsbyggnad får oväntat utseende med Metsä Woods Kerto® LVL  

Designen och konstruktionen av träinteriören till One Main-renoveringsprojektet i 
Boston, USA är ett typexempel på okonventionell användning av Kerto® LVL. 
Interiörens vågformade träytor består helt av korslimmade Kerto LVL-skivor som 
vanligtvis används som konstruktionselement.  
 
Projektets huvudarkitekt, Mark Goulthorpe från dECOi Architects, som är professor på 
närbelägna MIT, föreslog en lösning där en mycket strömlinjeformad byggmetod med en 
enhetlig CAD-CAM-logik fick ersätta den traditionella produktionen med sina många 
komponenter och leverantörer. 

”One Main visar tydligt att radikalt hållbar arkitektur inte behöver vara tråkig utan istället kan 
öppna upp för mer sofistikerade former”, säger Goulthorpe.  
 
Tekniska fördelar och tillgänglighet bakom valet av Kerto® LVL 

Metsä Woods korslimmade Kerto-Q LVL används normalt som konstruktionselement. One 
Main-kontoret i Boston är dock ett utmärkt exempel på ett helt nytt sätt att använda 
produkten. 

Kerto-Q LVL passerade nålsögat hos dECOi Architects tack vare sin tjocklek och skivornas 
storlek. Kerto är förhållandevis billigt, ger en relativt slät yta och har inga långa väntetider. 
Det var ett praktiskt motiverat val som gav rätt balans mellan kostnader, tillverkning och 
estetiska värden. De största fördelarna med Kerto LVL är att råmaterialet odlas hållbart, och 
att som en stor laminerad skiva, är den lätt att fräsa ur samtidigt som kanterna blir starka. 
Den laminerade ytan är mycket tilltalande. 
 
Funktionellt upphängt trätak  

Den befintliga kontorsbyggnaden är från 1970-talet och byggd i betong med hermetiskt 
förseglade fönster och luftkonditionering. Det fanns gott om strukturelement där de relativt 
lätta takskivorna kunde hängas upp i takblocken. 

Det faktiska kontorsutrymmet avgränsas av två aktiva ytor – taket och golvet – som görs mer 
levande med funktionsdelar såsom luftventiler och armaturer. Interiören domineras av 
receptionsdisken som tycks växa upp ur golvet och av taket som omväxlande dras ned mot 
golvet eller upp mot himlen för att få ljus. 
 
Stora prefabricerade delar påskyndade monteringen 

Alla delar av inredningen tillverkades med en kraftfull 3-axlad CNC-maskin. 
Designalgoritmerna delade upp arkitekturformerna i separata element som kunde fästas på 
3,7 × 1,2 m skivor, allt enligt en process som automatiserats och optimerats av 
arkitektteamet. Delarna frästes med pinnhål så att det var lätt för montörerna att placera dem 
på rätt plats, justera samt limma eller spika fast dem. 
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Målet var att minimera arbetet på plats och detta uppnåddes bland annat genom att större 
delar, som t.ex. hela kontorsvåningar och receptionsdisken, levererades som färdiga element 
som bara behövde placeras på rätt plats. 
 
Effektiviserad tillverkning gav liv till Kerto LVL-skivan  

Att skapa en effektiviserad fräsningsprocess hade hög prioritet. Alla synliga element i 
designen tillverkades som hoplimmade sektionselement skurna ur platta Kerto LVL-skivor.  

Tak, väggar, golv och inredning skapades alla som räfflade element utav Kerto LVL-lager, 
med funktionselement som ventilationsgaller, ljusfickor och dörrhandtag formade genom 
fräsning av träet.  

Arkitekterna lämnade över fräsningsinstruktionerna för tillverkningen efter att elementen 
redan monterats på cirka 1 200 Kerto LVL-skivor för att minimera bortfallet. Instruktionerna 
överfördes sedan i digital form till CNC-maskinen.  

Materialmässigt utgår One Main-projektet från en mycket miljömedveten hållning, där 
hållbara och koldioxidabsorberande råmaterial effektivt ska omvandlas till bearbetade och 
funktionella element med hjälp av effektiva digitala lågenergiverktyg. Med ett annat 
materialval, det vill säga om dECOi till exempel hade minskat tjockleken eller storleken på 
Kerto-Q LVL-skivorna, hade både tiden för fräsning och kostnaderna ökat kraftigt. 

One Main-projektet i ett nötskal:  

 One Main använder hållbart avverkad finsk Kerto-Q LVL med giftfritt vattenbaserat lim.  

 För det 1 000 kvadratmeter stora projektet användes 1 200 skivor med tjockleken 
39 mm och dimensionerna 3,7 m × 1,2 m. 

 Alla delar frästes lokalt med en 3-axlad fräsmaskin.  

 dECOi genererade verktygsbanorna (över 300 000 m) i form av filer med instruktioner 
i 3D.  

 Spillet låg på cirka 10 %, flisat och återvunnet. 

Upplev One Main-kontorsrenoveringen med träinteriör i Boston på 
www.metsawood.com/publications. 

Images: http://databank.metsagroup.com/l/9SGTHPTV7-xG 

För mer information kontakta: 

Virpi Koskimies, Communications Specialist, Metsä Wood mobile: +358 (0)50 4522203, 
virpi.koskimies@metsagroup.com 

PR förfrågningar, kontakta: 

Björn Mogensen, Mogensen.info, Tel +46-708-184298 
bjorn.mogensen@mogensen.info 
 

Metsä Wood erbjuder miljövänliga träprodukter av hög kvalitet för byggbranschen, industrin och 
distributionspartnerna. Produkterna tillverkas av högklassig och förnybar nordisk träråvara. Vår 

http://www.metsawood.com/publications
http://databank.metsagroup.com/l/9SGTHPTV7-xG
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omsättning 2015 var 0,9 miljarder euro och vi sysselsätter cirka 2 000 personer. Metsä Wood hör till 
Metsä Group. 

 

 


