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NORDENS STÖRSTA
ARKITEKTURTIDNING
Som Nordens största arkitekturtidning riktar sig
Trä! till arkitekter, konstruktörer och entreprenörer.
Vi skriver ur ett globalt perspektiv om arkitektur,
design, innovationer, detaljlösningar och tongivande
personer. Trä! ges ut med fyra nummer per år.

Paviljongen Loggia d’Ombra av svenska
arkitektkontoret In Praise Of Shadows
pryder trädgården utanför växthuset Serra
dei Giardini i Venedig, Italien.
Foto David Valldeby
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Tidningen Trä! är en inspirationskälla och
referenstidning för arkitekter, konstruktörer,
byggherrar, byggentreprenörer, ingenjörer,
fastighetsförvaltare, studenter och lärare
(på högskolenivå). Våra 21 300 prenumeranter
(TS-kontrollerad upplaga) har själva begärt att
få tidningen Trä!

Wingardhs

fotot

MÖTESPLATS
MED VÄRME
umeå, sVerige Vasaplan i Umeå är inte längre
bara en knutpunkt för busstrafik och en plats
att passera för den som är på väg. Med sin nya
utformning och kostym av limträ har platsen
också blivit ett ställe där människor kan mötas.
Mittperrongen, inramad av två skärmtak, har
en tydlig trädstruktur, där bärverket av limträbalkar bildar ett raster. Under soliga dagar
kommer lamellerna att ge liv till platsen med ett
föränderligt skuggspel. Men glastaket som vilar
på limträbalkarna kommer också att fungera
som skydd för nederbörd.
De tvärställda pelarna har en kärna av
betong som därefter har klätts med limträ.
Konstruktionen vilar på den sockel som utgör
perrongen, också den av betong och försedd
med värmeslingor. Träet är behandlat med ett
färglöst kiselbaserat träskydd och kommer att
gråna i takt med att det åldras.
– Det var aldrig någon diskussion om att
vi skulle använda oss av något annat än trä. Det
är ett uthålligt och trevligt byggnadsmaterial
som är lätt att påverka, säger Gert Wingårdh,
ansvarig arkitekt.«

Enligt Demoskop vill 94 % av prenumeranterna
läsa tidningen på papper. 70 % av läsarna sparar
den för att läsa vid flera tillfällen och låter den även
cirkulera på arbetsplatsen. Hälften påverkar i stor
utsträckning material- och inredningsvalen i sina
projekt. 30 % av läsarna har beställt mer information
från annonsörerna.

• De två skärmtaken täcker tillsammans en 160
meter lång och 10 meter bred sträcka som ger
skydd för väder och skapar en ombonad uteplats.
• Taken är tektoniska, med en överstark konstruktion. Tanken var att frångå den vanligtvis
slanka strukturen och i stället göra dem tunga
w| wingardhs.se
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Utgivningsplan 2019

96 METER LÅNG TRÄBRO
MED SMÄCKER BÖJ
OCH ELEGANT UTFÖRT
VÄDERSKYDD HAR
FORMATS FÖR FLODEN
text Katarina Brandt foto Burkhard Walther

D

Broar av trä har en låg egenvikt. De som är avsedda för
lägre laster, som cyklister och fotgängare, kan därför
få en slankare utformning än om de konstruerats i
annat material.
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en 362 kilometer långa floden Neckar
rinner genom sydvästra Tyskland och
korsas av närmare 250 broar. Det senaste tillskottet ligger i Neckartenzlingen. Det
är en elegant s-formad träbro som med sina
96 meter låter cyklister och fotgängare ta sig
över från den ena sidan till den andra.
Metoderna för att bygga broar har blivit
alltmer sofistikerade och broarnas karaktär
har ändrats från att vara enkla bruksobjekt
till byggnadsprojekt, där konstnärliga, tekniska, hantverks- och miljömässiga aspekter
vägs in som viktiga parametrar. Ett talande
exempel är den nya gång- och cykelbron i
den sydtyska staden Neckartenzlingen som
färdigställdes våren 2017.
Området i norra Schwarzwald är vida känt
för sina vackra cykelleder och lockar årligen
många besökare. Eftersom den befintliga
cykelvägen över floden var underdimensionerad och ledde direkt ut till en tät trafikerad bilväg hade en ny bro för cyklister
och fotgängare över floden länge stått högt
på önskelistan i Neckartenzlingen. Det
primära målet var att den nya bron skulle
följa sträckningen för den cykelled som går
genom Neckardalen. Med en bredd på tre
meter erbjuder den nya, bilfria bron nu ett
väl tilltaget utrymme för dem som vill ta en
promenad eller cykla över Neckar.
De ansvariga i staden Neckartenzlingen
kontaktade ingenjörsbyrån Miebach som är
specialiserad på moderna träkonstruktioner

med fokus på just broar. De tog fram ett
förslag på en s-formad bro som ligger i linje
med cykelvägens sträckning på bägge sidor
av floden och smälter väl in i det omgivande
landskapet.
– Staden hade till en början tänkt sig en
traditionell stålbro, men vi lyckades övertala
dem att i stället välja en bro av trä genom att
berätta om de många fördelarna, berättar
Dominik Niewerth som är byggnadsingenjör
och specialist i träteknik på Miebach.
det fanns fLera anledningar till att man
lät sig övertalas. Ur ett historiskt perspektiv
har staden en stark koppling till trä. Floden
Neckar har ända sedan 1100-talet använts som
transportväg för det timmer som avverkats i
Schwarzwalds högkvalitativa skogsbestånd.
Neckartenzlingen fungerade länge som en
omlastningsstation för virket i resan mot huvudfloden Rhen och vidare ut till båtbyggarna som höll till vid den nederländska kusten.
En bro av trä är också mer prisvärd och går
snabbare att prefabricera och få på plats.
Men framför allt föll stadens ansvariga för
de miljömässiga aspekterna. Både träråvara
och tillverkning fanns att tillgå lokalt. Trä har
dessutom mindre miljöpåverkan än stål och
betong, inte minst eftersom de 255 kubikmeter limträ som använts till konstruktionen
beräknas binda omkring 207 ton koldioxid.
– Broar av trä passar dessutom väldigt
bra för gång- och cykeltrafik. De har en låg »
nummer 3, 2018 » trä! » 25

Nummer 1
Utkommer 5 mars
Sista bokning: 3 februari
Materialdag: 13 februari
Nummer 2
Utkommer 6 juni
Sista bokning: 2 maj
Materialdag: 16 maj
Nummer 3
Utkommer 18 september
Sista bokning: 22 augusti
Materialdag: 30 augusti
Nummer 4
Utkommer 3 december
Sista bokning: 5 november
Materialdag: 14 november

Identitetsbärande
Tak som definierar rum. Avancerade takkonstruktioner
av trä har ofta haft som syfte att förvåna besökaren och att
markera byggnadens betydelse, som en symbol för makt och
överflöd hos kungar, kejsare och andliga ledare. I dag finns
kreativa tak med bärande element av trä i byggnader över
stora delar av världen. »

TexT Mats Wigardt foTo Didier Boy de la Tour (La Seine Musicale),
Leonardo Finotti (Burgenstock Tennis Hall) och Julien Lanoo (Dietrich Untertrifaller)

Nordens största
arkitekturtidning

Trä! (Sv)
Arkitekten (Sv)
Arkitekten (Dk)
Byggeri + Arkitektur (Dk)
Arkitektur (Sv)
Form (Sv)
Arkitektur N (No)
Arkitektnytt (No)
Betong (Sv)
ark Arkkitehti (Fi)
Arkkitehtiuutiset (Fi)
Landskab (Dk)
Rum (Sv)

21 300
13 800
10 100
10 000
7 700
6 600
6 300
5 700
4 800
4 400
4 400
1 600
*

Källor: ts.se, betong.se, fagpressen.no,
mediakortit.fi, media.danskemedier.dk.
* ej upplagekontrollerad

Speciﬁkationer och annonspriser
Våra prenumeranter

Tekniska uppgifter

Annonsmaterial

Av våra 21 300 prenumeranter återfinns runt 10 000 inom byggsektorn,
mestadels arkitekter och konstruktörer. Cirka 1 700 inom fastighetsförvaltning, 1 800 är leverantörer och tillverkare, 2 500 prenumeranter inom
forskning och utbildning och slutligen övriga drygt 5 000 prenumeranter
med intresse för träbyggnad.

Tidningsformat: 204 x 280 mm
Satsyta: 176 x 249 mm
Tryckförfarande: Arkoffset (4-färg)
Raster: 150 linjer
Foton: 300 dpi i 100 %

Digitalt annonsmaterial. Vi kan
ombesörja hjälp med annonser –
begär prisuppgift. Vid annullering
senare än fem veckor före utgivning debiteras fullt pris.

Annonspriser

Format

Pris per införande (kronor) vid samtida bokning
(samtliga priser är inklusive reklamskatt men exklusive moms).
1 ggr
2 ggr
3 ggr
4 ggr
Uppslag
44 000
37 400
35 200
30 800
1/1-sida
29 000
24 650
23 200
20 300
1/2-sida
17 200
14 620
13 760
12 040
1/4-sida
10 200
8 670
8 160
7 140

baksida
204 x 250 mm
+ 3 mm utfall

helsida
204 x 280 mm
+ 3 mm utfall

halvsida
– liggande
204 x 140 mm
+ 3 mm utfall

halvsida
– stående
102 x 280 mm
+ 3 mm utfall

uppslag
408 x 280
+ 3 mm utfall

Bilagepriser
Inbladning eller inhäftning (pris i kronor per styck)
Vikt, max
10 g
20 g
30 g
Pris
2,10
2,20
2,30

40 g
2,40

1/4-sida
stående
102 x 140 mm
+ 3 mm utfall

Kontaktuppgifter

1

Hans Engblom, mediasäljare
tel. 0651-169 83, fax 0651-161 50
Box 77, 827 22 Ljusdal
e-post: engblom@annonskraft.se
www.annonskraft.se

2

3

Alexander Nyberg, projektledare
tel. 08-762 72 36
e-post: tidningentra@svenskttra.se
www.svenskttra.se
www.tidningentra.se

4

»Den största utmaningen var sommarvärmen«
I utkanten av Heidelberg i Tyskland
har Stockholmsbaserade Arklab
skapat två strama, syskonlika
villor med stomme av trä, fasad
av obehandlad lärk och ryggrad i
platsgjuten betong.
text Mats Wigardt foto Anke Muellerklein

det viLar en nästan sakral elegans över
de två villorna utanför Heidelberg. Som två
geometriskt utsågade träklossar följer de varandras linjer på den kraftigt kuperade tomten.
Uppdraget var att rita två villor på den långsmala tomten, insmugen mellan hus byggda
från förra sekelskiftet fram till 1950-talet.
– Husen påminner om varandra, med
liknande konstruktion och formspråk men
i olika storlek. De har också förskjutits i
höjd- och sidled för att erbjuda utsikt över
den omkringliggande byn och för att skapa
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skyddade platser på tomten, fria från insyn,
säger Alexander Marek, arkitekt.
Både beställare och arkitekt är genuint förtjusta i trä. Men steget till ett hus helt byggt
av trä var ändå stort.
– Huset skulle initialt byggas i sten, något
annat alternativ fanns inte.
Men tomtens utmanande topografi visade
sig vara mer lämpad för ett hus av trä som
kunde projekteras i 3d. En konstruktör som
kunde styra maskinerna i fabriken knöts till
projektet. Kalkyler för olika alternativ visade
att sten skulle bli billigast. kl-trä var dyrast.
Då hade emellertid Arklab redan planterat
en idé med två syskonlika suterränghus av
obehandlat trä och platsgjuten betong. Och
trots kostnaden blev det så.
– Trähusen byggdes på en gjuten suterrängvåning. En central vägg i betong, som
går ända upp till nock, bär upp taket och ger
vindstyvhet. Allt annat är av trä: stommen
av massivt kl-trä i bjälklag, tak, ytter- och
innerväggar. Och isoleringen är av träfiber,
berättar han.

1. Invändigt präglas husen av öppna
och obehandlade ytor av trä och
betong som sträcker sig åt olika
håll. Takhöjden varierar, från
mer normal våningshöjd till att
sträcka sig ända upp till nock, förbi de två luftiga våningarna som
sträcker sig ovanför entréplanet.
2. Skisserna visar en avancerat utförd rumslighet som har formats
av programmet. Dess många
vinklar gör konstruktionen
mer komplicerad än sedvanliga,
rektangulära former.
3. De två villorna har placerats på
en långsmal tomt, omgivna av
äldre hus. Fasaden av obehandlad lärk från Schwarzwald har
på kort tid antagit en distingerat
grå nyans.
4. Det går inte att ta in någon av de
oregelbundet utformade gemensamma ytorna med en enda blick.

Det fanns emellertid svårigheter med
valet av material som måste lösas. Som att
anpassa den CnC-sågade trästommen till den
platsgjutna vertikala betongkonstruktionen
med sin relativt sett stora toleransnivå på 20
millimeter. Anslutningspunkterna i fasaden
måste också bli helt vindtäta.
– Men den största utmaningen i Tyskland
är ändå sommarvärmen. Sommartid kan det
under flera veckor vara närmare 40 grader
varmt, konstaterar Alexander Marek.
Detta har man löst genom att förse i stort
sett alla stora fönster med vik- och skjutluckor i aluminium och därefter klätt dem med
fasadens panel. Den träfiberbaserade isoleringen valdes både för en homogen materialblandning och även dess goda förmåga att
skydda mot värme. De två hörnfönster som
ligger i fasadlivet har i stället fått ett särskilt
glas med högre solskyddsvärden.
sedan en tid är båda husen färdiga, med
nöjda ägare och hyresgäster som tagit respektive byggnad i besittning. Och intresset för att

Siblings i Heidelberg
Arkitekt: Arklab Stockholm,
Alexander Marek, Tomas Lauri
och Jan Perrin.
Beställare: Privat.
Konstruktör: Ingenieurbüro von
Fragstein, Landau (trä) och Ingenieurbüro Brauch, Heidelberg (betong).
Kostnad: 1 295 euro/kvm (exklusive mark och landskap), cirka
450 000 respektive 300 000 euro
per hus.
Ytor: 347 kvadratmeter respektive
232 kvadratmeter.

bygga i trä ökar i Tyskland där kostnaderna
är avsevärt lägre än i Sverige, trots en högre
andel platsbyggda hus.
– De hus vi byggde i Heidelberg hade blivit
ungefär 60 procent dyrare att bygga i Sverige,
trots att man i Sverige använder betydligt
mer prefabricerade komponenter, och det
är en siffra som även gäller byggbranschen i
stort, säger Alexander Marek.
En av förklaringarna till den stora skillnaden är, anser han, de många led i processen
som i Sverige ska ha sin del av kakan. En
annan förklaring kan, tror han, vara arkitektens annorlunda roll i Tyskland, där hen själv
är formell byggherre under byggtiden samt
projektledare, en roll som i Sverige vanligtvis
har övertagits av byggfirman.
En annan viktig skillnad mellan de två
länderna som Alexander Marek lyfter fram är
kopplingen till hantverket som lever kvar i
större utsträckning i Tyskland, liksom nyfikenheten på sådant man tidigare inte provat på.
– I Sverige är man ofta mer tveksam till
den sortens utmaningar. Än så länge.
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Svenskt Träs huvuduppdrag är att bredda marknaden för, och öka värdet på, svenskt trä
och träprodukter inom byggande, inredning och emballage. Genom att inspirera,
informera och sprida kunskap lyfter vi fram trä som ett konkurrenskraftigt, förnybart,
mångsidigt och naturligt material.
Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen
Skogsindustrierna.

