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Nu när miljöproblemen blir alltmer kri-
tiska, samt att USA fruktas dra sig ur
Paris-avtalet, är det viktigare än någonsin
att motverka den negativa trenden genom
att bygga klimatsmart. Stål har länge varit
det givna valet om man vill bygga stort
och/eller långt i och med dess låga vikt
i förhållande till materialets styrka. Men,
om man ger trä en ärlig chans så visar
det sig att det lämpar sig väl för stora
takkonstruktioner - som exempelvis en
kupol.

I dagens läge finns det flertalet kupoler i stål som
spänner avstånd på över 200 meter. Den största,
Singapore National Stadium täcker ett avstånd på
hela 310 meter. Kan man bygga lika långt i trä? I
USA finns idag den största kupolen i världen med
trä som bärande material. Superior Dome, belä-
gen i snörika Michigan, med dess diameter på 163
meter täcker den en yta motsvarande tre fullstora
fotbollsplaner.

Moderna kupoler, med långa spännvidder, byggs
ofta i ett visst mönster, som kallas för geodetiskt.
Detta är fördelaktigt eftersom det skapar en stark
kupol med relativt låg materialanvändning, jäm-
fört med andra sorters kupolmönster. Figur 1 visar
ett exempel på en kupol med geodetiskt mönster.

När kupolen modelleras i datorn anges koordi-
naterna för nodpunkterna med stor noggrannhet.
Tyvärr är det inte möjligt att uppnå samma träff-
säkerhet i byggfasen, vilket gör att felplaceringen
av balkarna på grund av konstruktionsfel måste
inkluderas i modellen. Genom att uppskatta dessa
fel och analysera en kupol med inbyggda fel, kom-
mer man närmare sanningen om hur mycket last,
exempelvis snö, som byggnaden tål innan den går
sönder.

Vidare måste man beakta trä som material.
Krypning är ett fenomen som uppstår när defor-
mationen ökar trots konstant belastning, tänk på
den där smockfulla bokhyllan hemma som fortsät-
ter böja ned trots att samma böcker står där år
efter år.

Kupolen kontrollerades på global nivå, vilket be-
tyder att hur detaljanslutningarna såg ut och de-
ras exakta mekaniska egenskaper uteslöts ur mo-
dellen. Denna kontroll visade på att det är möjligt
att bygga en kupol som är 300 meter i diameter
med träbalkar som bärande system. I nästa steg
bör givetvis detaljanslutningarna, det sätt träe-
lementen är kopplade sinsemellan, även inklude-
ras i modellen för att verkligen kunna fastslå pro-
jektets rimlighet. Detta eftersom trä, till skillnad
från stål, är svårare att sammanfoga, vilket gör att
kopplingarna skulle kunna utgöra en kritisk punkt.

Men, om man lämnar kupolvärlden för en stund
visar detta projekt de stora möjligheter som finns
med just trä som material om målet är att byg-
ga långt. Det skulle kunna vara en flygplats eller
kanske en arena där den bärande takkonstruktio-
nen exempelvis skulle kunna vara i trä, istället för
stål som är vanligt idag. Om projektörer faktiskt
inser möjligheterna med storskaligt träbyggande
och inte exkluderar det i ett tidigt skede, skulle
stora miljömässiga vinster kunna göras.

Figur 1: Geodetisk kupol


