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Arkitekt  Rahel  Belatchew  har  utsett  Frankrikes  bästa  trähus  som 
juryledamot i Frankrikes första träpris 

 
 
 
 
Rahel Belatchew har som ledamot av den franska arkitekturtävlingen Les Totems 
tillsammans med övriga ledamöter korat Frankrikes bästa trähus. Les Totems är Frankrikes 
första nationella träpris som riktar sig till landets borgmästare och är ett samarbete mellan 
Skogsindustrierna i Sverige och systerorganisationen CNDB i Frankrike. Syftet med 
tävlingen var att öka franska beslutsfattares intresse för modern klimatmedveten 
träbyggande och hållbar arkitektur. 
 
Juryn – som även bestod av franska arkitekter, borgmästare och journalister – utsåg fyra 
pristagare som alla uppfyllde högt ställda krav på arkitektur, miljö och teknik: 
 
Miljöhuset Izadia av arkitekt Philippe Madec  
 
Jean-Baptiste Corot-gymnasiet av arkitekterna Dusapin och Leclerc 
 
Bostadsområdet Frassati av Atelier DA.U Sarl d’architecture 
 
Ekomuséet Grande Lande av arkitekterna Bruno Mader och Michael Guzy 
 



 
 
 
 
 
Tre projekt erhöll hedersomnämnanden från juryn: 
 
Salle Polyvalente Agora av arkitekt Daniel Fanzutti 
 
Halle Couverte av arkitekt François Lausecker 
 
Maison des Libellules av arkitektbyrån Forma 6 
 
 
I bedömningen tog juryn hänsyn till arkitektonisk kvalitet, energikonsumtion och tekniskt 
innovation. 
 
Juryns motivering kan läsas på http://totems.bois.com/laureats 
 
– Det var ett intressant och spännande uppdrag att som juryledamot få tillfälle att bedöma 
fransk nutida träarkitektur, och intresset var stort från fransk sida med tanke på att det var 
första gången detta pris delades ut, säger Rahel Belatchew  
– Det uppförs redan idag många intressanta byggnader i trä runtom i Frankrike, och som ett 
klimatvänligt alternativ kommer träbyggnation säkert att öka än mer framöver. 
 
– För fransmännen har klimatfrågan och klimatvänligt byggande blivit en het fråga", säger 
Johanna Blom, informationsansvarig för trä på Skogsindustrierna och medlem i 
arbetsgruppen för den franska promotionkampanjen 'Le bois, c'est essentiel' (trä är en 
nödvändighet). 
– "Det visade även partiledaren för Nicolas Sarcozys parti UMP, Patrick Devedjian, som 
också närvarade vid prisutdelningen." 
 
För mer information om pristagarna och pressbilder på vinnande bidrag, var god kontakta 
Johanna Blom, informationsansvarig för trä på Skogsindustrierna, tel 08-762 7277. 
 
 
--------------------------------------------- 
Om RB Arkitektur och Rahel Belatchew 
 
Rahel Belatchew Arkitektur (RB Arkitektur) är en arkitektbyrå som arbetar inom ett brett fält 
av projekt, från stadsplanering till bostäder via kontor och handel. Vårt arbete kännetecknas 
av ett starkt engagemang och en stor lyhördhet för våra kunders behov och krav. Vi ser varje 
nytt projekt som en utmaning och söker alltid finna den bäst lämpade lösningen till varje 
specifikt objekt. Våra kunder utgörs av såväl privata som offentliga uppdragsgivare.  
 
Rahel Belatchew, arkitekt MSA/SAR, DESA och grundare av RB Arkitektur AB är utbildad i 
Paris och Amsterdam och har sedan 1996 varit verksam som arkitekt i Paris, Luxemburg, 
Tokyo och Stockholm. 
2006/2007 utsågs Rahel Belatchew till Årets arkitekt av Sveriges ledande designtidskrift 
Residence med motiveringen: "Vissa författare skriver om samma roman hela livet. (---) Och 
vissa arkitekter återvänder till samma former i en pågående greatest hits-kollektion. Rahel 
Belatchew tillhör inte dem. (---) Hennes arkitektur har det där svårfångade som man känner 
igen när man ser den - samtid. Rahel Belatchew ritar en samtid som håller länge." 
 
Under sommaren 2007 utsåg den internationella designtidskriften Wallpaper* RB Arkitektur 
till en av världens mest spännande arkitektbyråer i sin katalog Wallpaper* Architects 
Directory: 101 of the world's most exciting new architects. Wallpaper* lyfter fram RB 
Arkitekturs ambition att alltid identifiera det unika i varje enskilt projekt genom en noggrann 



 
 
 
 
analys av varje uppdrag. Det är genom denna approach som RB Arkitektur kan få fram en 
bred skala av uttryck och arkitektoniska lösningar (http://www.wallpaper.com/directory/293 ) 
 
Under 2008 har Rahel Belatchew Arkitektur bl. a. vunnit parallella uppdrag för utveckling av 
Hallunda Centrum och varit juryledamot i arkitekttävlingar i Lettland och Frankrike. På 
svenska Utrikesdepartementets uppdrag har arkitektbyrån även ställt ut det klimatvänliga 
huset Eco House på en arkitekturutställning i Ungern. 
 
Mer om RB ARKITEKTUR finns på http://www.rbarkitektur.se/. För mer information, kontakta 
Rahel Belatchew på telefon 070-174 94 32. 


