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As the Nordic region’s biggest architecture magazine,
Trä! is aimed at architects, structural designers and
building contractors. We write from a global perspective
about architecture, design, innovations, smart solutions
and trendsetting individuals. Four issues of Trä!
are published each year.

The pavilion Loggia d’Ombra by Swedish
architecturestudio In Praise Of Shadows
decorates the garden outside the
greenhouse Serra dei Giardini in Venice, Italy.
Photo David Valldeby
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The Trä magazine is a source of inspiration and
a reference work for architects, structural
designers, developers, building contractos,
engineers, property managers, students and
lecturers (at university level). Our 21,300
subscribers (verified by TS) have asked to receive
the magazine
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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.«

According to Demoskop, 94 % of subscribers want to
read the magazine on paper, 70 % save the magazine
to read again and also circulates it in the office. Half of
readers are responsible for material and interior
decisions in their projects. 30 % of readers have
contacted advertisers and asked for additional
information

• 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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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 »
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issue 1
Published 5 March
Last booking: 3 February
Material deadline: 13 Feb
issue 2
Published 6 June
Last booking: 2 May
Material deadline: 16 May
issue 3
Published 18 September
Last booking: 22 August
Material deadline: 30 Aug
issue 4
Published 3 December
Last booking: 5 November
Material deadline: 14 Nov

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)
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Specifications and advertising prices
Our subscribers

Technical details

Advertising material

Of our 21,300 subscribers, around 10,000 work in the construction sector,
and the majority of them are architects and designers. Around 1,700 are in
property management, 1,800 are suppliers and manufacturers, 2,500 subscribers are in research and education, and the following more than 5,000
subscribers are other stakeholders.

Magazine format: 204 x 280 mm
Type area: 176 x 249 mm
Printing system: Sheet-fed offset
(4-colour)
Raster: 150 lines
Photos: 300 dpi at 100%

Digital advertising material. We
can help with your ads – ask us for
a price quotation. Cancellations
made less than five weeks before
publication will be charged at full
price.

Ad prices

Format

Price per insertion (SEK) when booked at the same time
(all prices include advertising tax, but exclude VAT).
Insertions
Spread
Full page
1/2 page
1/4 page

1
44,000
29,000
17,200
10,200

2
37,400
24,650
14,620
8,670

3
35,200
23,200
13,760
8,160

4
30,800
20,300
12,040
7,140

30 g
2.30

40 g
2.40

back cover
204 x 250 mm
+ 3 mm bleed

full page
204 x 280 mm
+ 3 mm bleed

half page
horizontal
204 x 140 mm
+ 3 mm bleed

half page
vertical
102 x 280 mm
+ 3 mm bleed

spread
408 x 280 mm
+ 3 mm bleed

Insert prices

Loose or stapled (price in SEK per unit)
Weight, max
10 g
20 g
Price
2.10
2.20

1/4 page
vertical
102 x 140 mm
+ 3 mm bleed

Contact details

1

Hans Engblom, media sales
tel. +46 (0)651-169 83,
fax +46 (0)161 50
Box 77, 827 22 Ljusdal, Sweden
e-mail: engblom@annonskraft.se
www.annonskraft.se

2

3

Alexander Nyberg, project manager,
tel. +46 (0)8-762 72 36
e-mail: tidningentra@svenskttra.se
www.swedishwood.se
www.woodarchitecture.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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Swedish Wood's aim is to increase the size and value of the market for Swedish wood and wood
products in construction, interior design and packaging. Through inspiration, information and
education, we promote wood as a competitive, renewable, versatile and natural material. Swedish Wood
also lobbies on behalf of its members on key industry and trade issues.
Swedish Wood represents the Swedish sawmill industry and is part of the Swedish Forest Industries
Federation. In addition, Swedish Wood represents the Swedish glulam and packaging industries, and
collaborates closely with Swedish builders’ merchants and wholesalers of wood products.

