
annonsprislista 2021

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. 

CIK-hallen, Centrum för idrott och kultur, i 
Knivsta är med sina 15000 kvadratmeter en 
av Sveriges största träbyggnader. Ritat av 
Norconsult med konstruktion av tk Botnia. 
Foto David Valldeby
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ed hjälp av arkitektbyrån Uenoa har 
skruvtillverkaren Synegic fått ett mag-

nifikt showroom för vad som går att åstad-
komma med företagets egna produkter. Det 
nya huvudkontoret som ligger inbäddat 
bland grönskande träd i den lilla staden To-
miya, granne med betydligt större Sendai, 
bjuder på en spännande arkitektur. 

– När vi fick uppdraget bad kunden oss att 
skapa avancerad arkitektur som vidgar möj-
ligheterna för vad som går att åstadkomma 
med hjälp av trä. Det gjorde att vi tog fram 
planen till den här byggnaden med sin unika 
trästruktur, säger Fumie Horikoshi, arkitekt 
och delägare i Tokyobaserade arkitektbyrån 
Uenoa.

Fokus ligger på det geometriskt avancerade 
taket, som består av två lager med trianglar. 
Basen på de bredaste trianglarna löper hela 
vägen från långsida till långsida och består 
av ett fackverk med limträbalkar skapade av 
japansk tall. Dimensionen på dessa är 
105x240 millimeter, en vanlig dimension i 
japanska hus. Ovanför fackverkets nedre del 
sitter två långa rader med triangulära 

KL-träskivor av japansk ceder, likt två fågel-
sträck som sänker sina vingspetsar från top-
pen av taket och ner mot limträbalkarna. Där 
vingspetsarna träffar balkarna knyts de båda 
elementen samman med förband i såväl 
mittlinjen som i två yttre linjer. Under de 
båda konstruktionerna är taket klätt med en 
längsgående panel av europeisk rödtall. 

– Genom att använda KL-trä, som annars 
oftast används i väggar och golv, kunde vi få 
en konstruktion som var lätt, stark och effek-
tiv på samma gång. Ett annat alternativ hade 
varit att använda balkar här också, men det 
hade gjort knutpunkterna mycket mer kom-
plicerade. Nu kunde vi relativt enkelt lösa 
dessa med hjälp av KL-trä och skruv – där vi 
nästan genomgående använt Synegics egna 
Panelead-skruvar, säger Fumie Horikoshi.

En annan fördel med konstruktionen av 
KL-trä var att den möjliggjorde en rationell 
metod där många element kunde prefabrice-
ras och sedan sättas ihop på plats. 

Konstruktionen innebär att man helt 
slipper pelare i mitten av den 18 meter breda 
byggnaden, vilket skapar en känsla av rymd 
och ger god överblick. 

TAKKONSTRUKTION MED 
FLERA NIVÅER SKAPAR RYMD 
OCH OMBONAD ARKITEKTUR 
MED EGNA LÖSNINGAR FÖR 
INFÄSTNINGAR

»

M

Genom att förbinda limträbalkarna 
med triangulära KL-träskivor har man 
fått en lätt men ändå stark konstruk-
tion med ett tydligt formspråk.

text Sara Bergqvist Foto Hirai Hiroyuki

Sektion.

Tidningen Trä! är en inspirationskälla och 
referenstidning för arkitekter, konstruktörer, 
byggherrar, byggentreprenörer, ingenjörer, 
fastighetsförvaltare, studenter och lärare  
(på högskolenivå). Våra 22 800 prenumeranter 
(TS-kontrollerad upplaga) har själva begärt  
att få tidningen Trä!

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.
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» JAG BRYR MIG OM SAMMA SAKER 
SOM FÖRR MEN NU ÄR JAG KLOKARE.«

Hur har du hamnat här?
– Det är en lång men medveten resa. Jag utbildade mig på 
Arkitekturskolan vid kTH i Stockholm och hade även ett ut-
bytesår i Tokyo. Efter det har jag bland annat jobbat på 
Sandell sandberg, som jobbar väldigt designorienterat och 
med höga ambitioner vid utförandet. Dessutom undervisade 
jag en period vid kTH. 2015 sökte jag mig till Folkhem och en 
roll som projektutvecklare. Jag ville lära mig mer och bredda 
mig. Det som var så intressant var deras tydliga klimatprofil 
och att få möjlighet att utveckla projekt i trä. 
Var det svårt att gå från arkitekt till projektutvecklare?
– Inställningen och angreppssättet är snarlikt, men det är en 
mängd kunskap som man behöver ta in för att kunna jobba 
som projektutvecklare. Man följer projektet på ett helt annat 
sätt och genom fler faser. Det innebär att jobba både med 
politik, affärsmässiga beslut och genomförandefrågor som 
upphandling och entreprenadkostnader. Jag bryr mig om 
samma saker i projekten som förr, men nu är jag klokare, har 
ett grepp om helheten och förstår på ett annat sätt hur man 
kan bevara det som är bra. Man måste alltid förhandla med 
sig själv och andra för att få ihop alla bitar.
Vad menar du med att förhandla med sig själv?
– Att hålla fast vid en vision som handlar om att få ihop plats, 
kravställning, ekonomi och arkitektoniskt uttryck och att 
renodla den, att förstå vilka som är de bärande kvaliteterna 
som skapar personlighet. Det blir mycket mer komplext, 
men om man hela tiden söker upp bra och rätt beslutsunder-
lag så kan vi vara tryggare i våra beslut. Jag känner mig lugna-
re i projekten, eftersom jag kan vara med och bestämma 
vilka kvaliteter det är som vi verkligen ska ta hänsyn till.
Vilka parametrar tar ni då hänsyn till?
– Konventionellt tittar man oftast på nyckeltal och ekonomi, 
men det som har varit superviktigt för mig är att spänna 
musklerna och även värdera andra aspekter som klimatpå-
verkan och arkitektur.
Är det svårt att få gehör för det internt?
– Det finns inga etablerade sätt att mäta klimatpåverkan, 
vilket gör det svårt. Det är mer ett förhållningssätt, vilket kan 
skapa en del osäkerhet eftersom man hela tiden behöver 
bevaka kostnadskostymen. I Cederhusen har vi drivit gestalt-
ningsfrågorna väldigt hårt, och när vi frågar köparna är det 
arkitekturen som varit avgörande för köpet, och sedan är det 
klimatprofilen, det vill säga trähus, på plats två.
Vilka hållbarhetsaspekter har ni vägt in?
– Primärt är det koldioxidutsläppen, vilket är hela filosofin 
varför vi bygger med trä. Samhället behöver strypa utsläppen 
nu. Det är den parameter som vi hela tiden pratar om. 
Det är väldigt mycket betong i grunden. Hur har det 
påverkat?

– Betongen krävs för att hantera platsen då husen står ovanpå 
Norra Länken. Med träets låga egenvikt ovanpå kan vi bygga 
alla de våningar som detaljplanen medger. 
Vad har varit utmaningarna?
– Bland annat att ha kontroll på lasterna hela vägen ner på 
huskropparna. Husen står på en sorts brobalkar som leder ner 
lasterna genom tunnelväggarna på de tre tunnlar som går 
diagonalt under husen. För att stabilisera husen har vi jobbat 
med pågjutningar på bjälklaget. Vi behövde få en väldigt 
jämn viktfördelning, det är ett intrikat nät av linjer och 
punktlaster som har gjort att en jämn viktfördelning har varit 
det enda sättet att förstå hur lasterna går ner på rätt ställe. 
Hur viktig har träfasaden varit?
– Den har varit oerhört viktig, vi vill signalera att det är en 
träbyggnad. Brandförsvaret har mest velat diskutera fasad-
brand, eftersom huset är över 40 meter. Fasaden är därför 
brandimpregnerad, en tvåkomponentslösning som inte vatt-
nas ur. Valet av cederträ och brandskyddet gör att fasaden 
kräver mindre underhåll än många andra lösningar. 
– Vi har även involverat den uppstartade bostadsrättsfören-
ingen som sedan ska ta över huset i hur vi viktar olika sys-
tem. Ska vi lägga mer pengar i entreprenaden för något som 
kräver mindre underhåll eller tvärtom?
Hur utvecklar ni er kunskap?
– Dels har vi besökt flera olika projekt i främst Norden, dels 
har vi grundligt följt Veidekke Eiendoms projekt i Trondheim 
där de byggde två likadana hus, men med betong- respektive 
trästomme. Där har vi följt både arbetsmiljö och ekonomi. 
Det handlar om att lära sig så mycket som möjligt för att 
kunna ta det vidare till kommande projekt. Bland annat så 
har vi insett att gipsskivorna står för nästan 20 procent av 
klimatpåverkan då man har gått över till trästomme. Hur kan 
vi reducera det för kommande byggnader? 

– Tack vare att vi jobbat digitalt och utvecklat allt i BIM så 
har vi lättare kunnat se var vi kan optimera huset, till exem-
pel med tunnare väggar högre upp och tjockare längst ner, 
vilket är en unik möjlighet med ett trähus. Tillsammans med 
Bjerking gjorde vi även en första livscykelanalys som låg till 
grund för upphandlingen av stomleverantör. En viktig del 
som vägde in då vår totalentreprenör Veidekke entreprenad 
valde Setra var den korta transportsträckan, då avståndet är 
en av de faktorer som påverkar livscykeln mest.

– För transporter har Stockholms stad ett eget logistik-
system för hela Hagastaden, alla leveranser behöver bokas, 
och vi kommer bara använda just-in-time-leveranser. Vi kan 
visa på skillnaden, att med trä så behöver vi inte lika många 
incheckade leveranser för en viss storlek av byggnad. Dess-
utom har folk flyttat in runt omkring, så färre transporter är 
positivt för hela stadsmiljön.

Ett av de mest intressanta projekten i Sverige just nu är Cederhusen. Det 
arbetas febrilt i Hagastaden i Stockholm för att förbereda inför den första 
leveransen av KL-trä. Totalt byggs fyra hus som är mellan sju och tolv 
våningar höga. Som en spindel mitt i projektet sitter Anna Ervast Öberg, 
projektutvecklingschef på Folkhem.
text & foto David Valldeby
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Ett ljus- och rumskoncept av Amanda Ames och 
Svante Pettersson  som visar hur olika typer av ljusför-
delning och färgtemperatur kan få material, rum och 
atmosfär att upplevas på helt olika sätt.

En av de absolut viktigaste förutsättningarna 
för att få en bra belysning är att tidigt i plane-
ringen ta med ljuset. 

– Belysningen spelar stor roll för gestalt-
ningen, och att få med den på ett tidigt stadi-
um ger helt andra möjligheter. På så vis kan 
man se till att materialet lyfts fram optimalt 
med hjälp av både dagsljus och artificiellt 
ljus. Det gör också att man kan använda dolda 
och integrerade montageprinciper som bi-
drar till en helt annan detaljering och ett mer 
genomarbetat slutresultat, säger Anna Ek-
berg, ljusdesigner på Paloma Design Studio.

Det finns många olika aspekter att tänka 
på när man belyser trä. Till att börja med kan 
man fundera på i vilka situationer det är 
extra intressant att para ihop ljus och trä och 
vad man vill uppnå när man gör det. 

– Vill man framhäva träet eller hålla tillba-
ka träkänslan? Lyfta det ruffa eller mjuka? 

Sätta fokus på den bärande konstruktionen i 
sig eller dölja den? säger Torbjörn Eliasson, 
ljusdesigner på White Arkitekter.

För närvarande håller han på att ljussätta 
Ikeas nya designkontor i Älmhult, med synli-
ga limträbalkar och kraftiga pelare i trä. Ge-
nom att belysa dem lyfts både den gedigna 
konstruktionen och värmen i träet.

– Om man har en byggnad med synlig 
trästomme kan det vara fint att framhäva 
den grova konstruktionen snarare än att 
trolla bort den. Det är en princip som med 
fördel kan användas också på byggnader 
med trästomme och glasfasad, säger han. 

I villaprojekt jobbar han ofta med ram-
sågat virke, som ger fina ytor att belysa.  
När man lägger släpljus på dem, det vill säga 
belyser dem ur låg vinkel, framhävs nämli-
gen den fina texturen. 

– Med betong och gips får man inte alls 
samma effekt. Och om man skulle använda 
släpljus på en målad yta måste man tänka på 
att det får varje penseldrag att framträda 
väldigt tydligt. Så i de fallen brukar jag alltid 
prata med hantverkarna så de vet var de ska 
vara extra noga, säger han.

Många som inte är vana vid att jobba med 
belysning kan ha en tendens att fokusera 
mer på lampsättningen än på ljussättningen 
och vad man vill att belysningen ska lyfta 
fram. 

– Visst kan lampan synas som ett försik-
tigt smycke, men det viktigaste är att aktivt 
arbeta med ljuset för att lyfta det man vill på 
ett effektfullt sätt. Det här gäller inte minst 
när man vill få fram värmen i träet. Jag tyck-
er om att hitta det enkla. Träytor som har 
ljussatts med hjälp av bra avskärmade arma-
turer kan i sin tur ljussätta resten av rum-
met, säger Svante Pettersson, ljusdesigner på 
Bjerking i Uppsala.

De två broarna Fyrisspången och Edda-
spången i Uppsala, som han nyligen har ljus-
satt, är bra exempel på det. Den ena bron är 
helt av trä, medan den andra är gjord av stål 
med trädurk. 

– Den ljusa trädurken fungerar som en 
reflektor som slår upp ljuset och lyser upp 
fackverken ovanför. När man tittar på broar-
na från sidan ser man hur valvbågarna för-
siktigt lyfts fram utan någon synlig ljuskälla 
som belyser dem, berättar han.

Golvet på träbron har en naturlig neutral 
träfärg, men staketet har målats med en 
mörkare lasyr. 

– Det gör att golvet framträder mest och 
att vi får en bra balans. Om allt hade varit 
lika ljust hade det blivit en väldig hårdhet i 
ovankanten, säger Svante Pettersson.  

Man måste också tänka på att träet ändrar 
färg med tiden, och för målade och behand-
lade ytor bör man väga in blankheten.

– Om ytan är blank vill man inte ha för 
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Ljus och belysning spelar en 
viktig roll för att kunna gestalta 
en byggnad. Det blir extra tydligt 
när man jobbar med naturmaterial 
som trä. En genomtänkt belysning 
lyfter fram det levande i träet, 
medan fel belysning kan få det att 
upplevas plastigt och dött.
text Sara Bergqvist

Fyrisspångens ljusa trädurk fungerar som en 
reflektor som lyser upp fackverket ovanför. 
Från sidan framträder brons valvbåge utan 
ytterligare ljuskällor.

hårt ljus som ger ovälkomna blänk och re-
flektioner och får materialet att se plastigt 
ut, säger Sofie Bamberg, ljusdesigner på Palo-
ma Design Studio.

Hon tycker att ett mjukt och diffust ljus 
ofta passar bra i de flesta sammanhang när 
man belyser trä, men att koncentrerade ljus-
punkter på väggen däremot har en tendens 
att förvränga materialet. 

– Det här varierar förstås mellan olika 
byggnader och rum och vad det är man vill 
förstärka. I vissa fall kanske man vill skapa 
kontraster. Ett fint exempel på det kan vara 
att belysa halvtransparenta träkonstruktio-
ner som träribbor och rotting och därigenom 
skapa intressanta kontraster och skuggver-
kan, säger Sofie Bamberg. 

Ett annat övervägande handlar om färg-
temperaturen, som mäts i kelvin. Låga färg-
temperaturer innebär en varmare färgton, 
likt ljuslågor och eld, medan höga 

färgtemperaturer ger ett kallare ljus som 
mer liknar dagsljuset.

– När vi belyser trä rör vi oss nästan ute-
slutande i det varma spektrumet, sällan hö-
gre/kallare än 4 000 kelvin. Ett varmt ljus 
med god färgåtergivning är generellt sett 
bättre för att lyfta fram träets naturliga egen-
skaper, säger Anna Ekberg.

Svante Pettersson tycker att man ibland 
kan behöva gå väldigt lågt i kelvintal för att 
få en behaglig värme om det handlar om 
LED-ljus.

– För att få samma varma känsla som man 
fick med de gamla glödlamporna kan det 
fungera bra med 2 300 kelvin eller till och 
med 1 900 kelvin om man verkligen vill för-
stärka känslan, säger han.

Det räcker dock inte att titta på färgtempera-
turen. Minst lika viktigt är att se till att man 
använder ljuskällor med bra färgåtergivning, 

vilket mäts i cri (colour rendering index). 
– Färgåtergivningen bör ligga på minst 90 

cri, helst mer, och ljuskällan måste ha en bra 
återgivning i hela spektrumet. Återgivning av 
de röda tonerna är speciellt viktiga när man 
belyser varma material som trä. LED-ljuskäl-
lor med dålig återgivning i det röda spektru-
met kan skapa ett förvrängt och onaturligt 
intryck, säger Anna Ekberg. 

För att få bästa resultat är det viktigt att 
göra ordentliga provbelysningar och att testa 
ljuskällan och armaturen man vill använda 
mot det tänkta materialet. Kombinationen av 
armaturens placering, ljuskällans färgtempe-
ratur och färgåtergivning liksom materialets 
textur kommer att påverka vad som framhävs.

– Ett visst ljus kan göra att träet ser sjas-
kigt ut, ett annat förädla det och ett tredje 
göra att det inte syns. Därför ska man alltid 
provbelysa med rätt armatur på rätt ställe, 
säger Torbjörn Eliasson. 

Låt träet leva med  
rätt belysning 
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Paloma Design Studio har ljussatt restaurang 
Frantzén i Stockholm. Mjuk belysning på väg-
garna skapar en ombonad känsla. Det brända 
kubbgolvet är belyst med mer kontrastrikt ljus.

Tekniska specifikationer
Tidningsformat: 215 x 300 mm
Tryck: Arkoffset (4-färg)
Raster: 150 linjer
Foton: 300 dpi i 100 %

ICC-profil: Ladda ner profilen 
ISOcoated_v2_300_eci från 
trydells.se  
alternativt välj Coated Fogra39Annonsmaterial

Digitalt annonsmaterial i pdf. Vi kan ombesörja hjälp med annonser  
– begär prisuppgift. Vid annullering senare än fem veckor före utgiv-
ning debiteras fullt pris.

Annonspriser
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

Bilagepriser
Inbladning eller inhäftning  
(pris i kronor per styck)
Vikt, max Pris
10 g 2,10
20 g 2,20
30 g 2,30
40 g 2,40

trä möter 

Jan Larsson 

kunskap 

Utmaningar med  
tysta höga hus

bilaga 

De nominerade till 
Träpriset 2020

chalmers satsar på trä

Blandning av  material 
skapar personlighet 

EN TIDNING MED INSPIRERANDE ARKITEKTUR 
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PÅBYGGNAD BEVARAR 
HISTORISK SKOLA 

ELEGANT RAMVERK  
GER GOD AKUSTIK

TAKUTSPRÅNG  
GER KARAKTÄR



Nummer 1  
Publiceras 5 mars

Sista bokning:  
3 februari

Materialdag:  
13 februari

Nummer 2  
Publiceras 4 juni

Sista bokning:  
3 maj

Materialdag:  
19 maj

Nummer 3  
Publiceras 17 september

Sista bokning:  
16 augusti

Materialdag:  
1 september

Nummer 4  
Publiceras 3 december

Sista bokning:  
2 november

Materialdag:  
15 november

Nordens största  
arkitekturtidning
Trä! (Sv) 22 800
Arkitekten (Sv) 14 100
Byggeri + Arkitektur (Dk) 9 700
Arkitekten (Dk) 8 300
Form (Sv) 8 000
Arkitektur N (No) 6 200
Arkitektnytt (No) 5 700
Arkitektur (Sv) 5 500
Betong (Sv) 4 800
Arkkitehtiuutiset (Fi) 4 300
Arkkitehti (Fi) 4 200
Landskab (Dk) 1 750
Rum (Sv) *
 
Källor kantarsifo.se, betong.se,  
formmagazine.com, fagpressen.no,  
mediakortit.fi, danskemedier.dk,  
* ej upplagekontrollerad.

Våra prenumeranter
Av våra 22 800 prenumeranter 
återfinns runt hälften inom bygg-
sektorn, mestadels arkitekter och 
konstruktörer. Cirka 1 800 inom 
fastighetsförvaltning, 1 900 är 
leverantörer och tillverkare, 2 500 
prenumeranter inom forskning 
och utbildning och slutligen 
övriga drygt 5 300 prenumeranter 
med intresse för träbyggnad.

Annonsinlämning
Material mailas senast materialdag 
för respektive nummer till:
david@utopi.se

Utgivningsplan 2021

halvsida
– liggande

215 x 150 mm
+ 3 mm utfall

1/4-sida
stående

100 x 144 mm

helsida
215 x 300 mm 
+ 3 mm utfall

uppslag
430 x 300

+ 3 mm utfall

Format
baksida

215 x 270 mm
+ 3 mm utfall

halvsida
– stående

107 x 300 mm
+ 3 mm utfall
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java, indonesien I Indonesien pågår ett projekt för 
att öka invånarnas intresse för att läsa fler böcker. På 
olika platser i landet har man skapat fem mikrobiblio
tek som också ska fungera som sociala mötesplatser. 
Det senaste finns i Semarang, där designen bär influ
enser från landets traditionella hus på pålar – »ruma 
panggang«. Bottenvåningen har lämnats öppen på 
sidorna och används för workshoppar och samman
komster. Övervåningen, som innehåller själva bibliote
ket, ramas in av ett skal med repetitivt diamantformat 
mönster, baserat på det tyska konstruktionssystemet 
»Zollinger Bauweise«. Ett liknande mönster återfinns 

också på den drake som enligt en gammal myt ska 
finnas i trakten, något som gör designen lätt att förstå 
och även bidrar till att skapa ett spännande besöksmål. 
Konstruktionen är i plywood av meranti (shorea) i olika 
tjocklekar och fyller en viktig funktion genom att 
hindra direkt solljus från att flöda fritt in i lokalen, vilket 
skapar ett behagligt klimat.«
•  Trä är det genomgående materialet i hela byggnaden, 

bortsett från grund, förband och takbeklädnad. Allt är 
FSC-certifierat, och elementen prefabricerades två mil 
från platsen.

•  De fingerskarvade elementen som har använts i kon-
struktionen är hämtade från spillvirke och därefter till-
sågade och anpassade till sin funktion. På så vis har 
man kunnat minska svinnet.

w| shau.nl

MIKROBIBLIOTEK SOM  
SOCIAL LEK- OCH MÖTESPLATS
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fotograf  
KIE & team

objekt  
Mikrobibliotek

arkitekt  
Shau

konstruktör  
Joko Agus Catur 

Wibowo

nummer 1, 2020 » trä! » 9På tidningentra.se kan du se fler foton av objekten!

Kr
ön

ik
an

ANZ_Woodline_215x150_ISOv2_SE.indd   1 12.02.20   13:11

Visst är det en tanke som kittlar.  
Att Martinsons stomsystem i limträ  

och KL-trä är utvecklade för att skapa 

frihet. Utifrån önskemål kring funktion, 

design och hållbarhet tar vi fram en 

lösning som är optimerad för verksam-

heten. Ett bra exempel på det är att vi 

med synliga detaljer i limträ och KL-trä 

skapar naturligt behagliga lärmiljöer 

i skolor. Allt för att ge elever och per-

sonal en miljö att trivas och utvecklas 

i. Att det är riktigt klimat smart är en 

självklarhet. Som sagt, det är systemet 

som gör dig fri. Det gillar vi.

En ny början
skoved, åNgermaNlaNd Det är något särskilt 
med doften av hav, skog och ärrat virke som slår 
emot en när man kliver ut på förstubron till 
familjens gamla kusttorp i Ånger-
manland. Alltmer vindbitet, urla-
kat av nederbörd och bränt av 
solen framstår husets yttre må-
hända som slitet. Samtidigt ökar 
torpets karisma bara i takt med 
att fasaderna antar mer och mer 
av det åldrande träets naturligt 
silvergrå ton. Detta säger något 
om träets förmåga att likt år-
gångsvin växa i kvalitet över tid, 
liksom om materialets inneboen-
de poetiska kraft.

Lika länge som man har kunnat 
tala om ett medvetet byggande har trä varit ett 
självklart material att använda för detta. Men 
hotet från eldens härjningar kom med tiden att 
premiera andra, ur den aspekten tåligare material. 
Tvingande lagstiftning, som i stora stycken 
förbjöd användningen av trä i tät stadsbebyggel-
se, hindrade så småningom också utvecklingen 
av nya träbyggnadstekniker.

I början av 1900-talet hände dock något som 
åter gjorde trä intressant även i mer avancerat 
byggande – introduktionen av limträbalkar. 
Tekniken gjorde det möjligt att tillverka bågfor-
made element med stora spännvidder. Sättet att 
sammanfoga träet med lim som stängde ute 
syret innebar också att balkarna kunde uthärda 
eld utan att tappa nämnvärd bärighet. Ambassa-
dör i Sverige för limträet blev SJ:s chefsarkitekt 
Folke Zettervall, som med otaliga perrongtak 
runt om i landet och med stora spår- och vänt-
hallar i Malmö, Göteborg och Stockholm excelle-
rade i vad som var möjligt.

Trots detta förblev trä ett marginaliserat 
byggnadsmaterial i Sverige under större delen av 
1900-talet, om man undantar de villor och 
småhus som uppfördes helt eller delvis i trä. 
Samtidigt var det många arkitekter som lockades 
av materialets uttrycksmöjligheter. Lagstiftning 
och normer satte dock alltjämt stopp för större, 
renodlade träkonstruktioner. Därför fick till 
exempel Jan Gezelius och Gunnar Mattssons 
Etnografiska museum på Djurgården från slutet 
av 1970-talet, liksom Ralph Erskines jämngamla 
Allhus i Frescati bärande stommar i betong, trots 
att de utåt framstod som trähus. 

Först med den nya plan- och bygglag som 
kom 1994 tilläts såväl flerbostadshus som andra 
större byggnader helt i trä. Parat med hållbar-
hetssträvanden och digitalisering under senare år 
har vi i dag fått en radikalt annorlunda spelplan. 
Denna innebär en ny början för trähusbyggandet 
och har med en yngre generation arkitekter som 
lockats av materialets tidigare outforskade 
möjligheter redan avsatt en mängd tekniska 
innovationer, djärva projekt och nyskapande 
byggnader. Sittande på torpets förstubro ser jag 
nu nyfiket fram emot fortsättningen!

Martin Rörby, arkitekturhistoriker
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Den mörka träfasaden med det svarta sadel-
taket har anpassats för att smälta in mellan 
kvarterets tegelhus. 

objekt House Akerdijk
arkitekt Reas Architecten

koNstruktör Schaap  
Bouwadvies

Fönsterpartier 
ger ny typologi

liNjdeN, NederläNderNa Kanaler är en viktig del av Nederländer-
nas identitet, liksom tegelbyggnader. När ett nytt familjehus skulle 
uppföras i Linjden, knappt en mil utanför Amsterdam, behövde 
arkitekterna ta hänsyn till såväl uttrycket i kvarteret, där tegelfasa-
der dominerar, som den bakomliggande kanalen. Lösningen blev en 
byggnad med mörk träfasad som övergår i ett svart sadeltak av 
plåt, och trots att huset är uppfört med annat material än dess 
grannar har det antagit ett liknande uttryck som resten av kvarte-
ret. De två generösa fönster som syns på entrésidan ger, tillsam-
mans med ett mindre takfönster, tillräckligt med ljusinsläpp för 
husets två våningar, särskilt i kombination med baksidans glasade 
fasad som både släpper in dagsljus och ger en nära kontakt med 
trädgården, vilket får den 130 kvadratmeter stora boytan att kännas 
ännu rymligare. Huset ligger i en sluttning ner mot kanalen, och det 
är därför byggt som ett suterränghus med två våningar och med 
utsikt över Amsterdams silhuett.«
w| arjenreas.nl

mahlsdorf, tysklaNd En 
skola ska ha både en bra lärmiljö 
och ett visst mått av lekfullhet 
för att eleverna ska trivas, att 
skapa välbefinnande är viktigt. 
Den tyska mellanstadieskolan är 
ett exempel på hur det kan se 
ut. Utvändigt möts eleverna av 
en diskret byggnad med plåt-
fasad, men tack vare de stora 
fönstren kanske de ändå får en 
liten föraning om vad som 
väntar innanför entrén. Här är 
kl-trä det dominerande materi-
alet, kompletterat med både 
björkpanel och OSb-skivor. Det 
tre våningar höga trapphuset 
har exponerat kl-trä och leder 
till ljusa, breda korridorer för att 
skapa luftiga utrymmen och 
minska trängsel under rasterna. I 
direkt anslutning till korridorerna 
finns mindre uppehållsrum, där 

eleverna kan arbeta självstän-
digt eller bara umgås, alla måla-
de i glada, starka färger men 
tillräckligt tunt så att träets 
kvistar fortfarande syns. 

Skolans konstruktion bygger på 
ett modulsystem, där varje 
modul är av kl-trä och mäter 
2,86 meter. Modulerna prefab-
ricerades till 90 procent och 
monterades sedan på plats, 
vilket gjorde att bygget gick 
snabbt att slutföra.«
w| nkbak.de

objekt Integrerad skola
arkitekt NKBAK
koNstruktör Ecotec

Lekfullt med 
olika material T
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Skolan är byggd utifrån ett modulsystem.  
De färgglada uppehållsrummen ligger i direkt 
anslutning till breda korridorer. 
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Byggrelationer
Bra samhällsbyggnad bygger på bra team-work. 

Hos oss träffar du andra i branschen och ges 

möjlighet att bygga nya relationer eller bygga 

vidare på gamla. Vi har dessutom förberett med 

flera föreläsningsscener och massa bra förläsare 

som kommer dela med sig av insikter, kunskap 

och inspiration. Lägg dessutom till över 700

utställare som intevill något annat än träffa dig 

och snacka samhällsbyggnad. 

Missa inte årets viktigaste 

byggmöte 21-24 april!

Registrera dig på nordbygg.se för fribiljett

Årets viktigaste byggmöte

Byggstopp 
21–24 april!
Missa inte årets viktigaste bygg-
möte. Vi kommer snacka om hur vi 
kan bygga smartare, mer hållbart 
och med mer innovation.

Registrera dig på nordbygg.se för fribiljett

Årets viktigaste byggmöte

Le
da

re
n

» Huvudsaken är att vi 
har hälsan i behåll!«

stockholm, sverige »Huvudsaken är att vi har 
hälsan i behåll!« Det var alltid så min farmor, på 
klingande småländska, avslutade våra telefon-
samtal. Jag brukade prata med 
henne minst en gång i veckan 
ända tills hon gick bort för unge-
fär ett år sedan. Och visst hade 
farmor rätt! Hälsa och välbefin-
nande är och förblir den viktigaste 
frågan i generation efter genera-
tion. Gamla ordspråk kan ibland 
kännas lite mossiga, men att man 
»som frisk har tusen önskningar 
men som sjuk bara en« blir man 
ändå påmind om från tid till annan.

Vad som anses som hälsosamt 
och nyttigt varierar dock över tid. Farmor tyckte 
alltid att grädde var det bästa man kunde äta 
– kanske inte så konstigt om man var uppvuxen 
under rätt knapra omständigheter på den små-
ländska landsbygden i början på 1900-talet. Och 
hur var det med 6–8 skivor bröd om dagen …? 
Det var ett tag sedan man hörde någon rekom-
mendera detta. Men medan en hel del hälsotren-
der i dag försvinner lika fort som de kommer, så 
finns det också några som består. 

Att vara ute i skog och mark har en lugnande 
effekt på oss människor. Pulsen och blodtrycket 
sänks, koncentrationsförmågan ökar och känslan 
av välbefinnande stärks. Ordet »skogsbad« gjorde 
sin entré på nyordslistan i Sverige först 2017, men 
konceptet om skogens rogivande och välgörande 
effekt finns väl dokumenterad. Det kommer 
ursprungligen från det japanska ordet Shinyin- 
Roku som går ut på att människans kontakt med 
naturen anses vara avgörande för hälsan. 

Men visste du att mycket tyder på att även 
trä ger samma lugnande effekt som skogen? 
Forskningen på området är tyvärr ännu något 
tunn, men det finns ett flertal studier som ger 
klara indikationer i den riktningen. Exempelvis 
konstaterade man i en studie i Österrike att barns 
koncentrationsförmåga förbättrades när klass-
rummen var byggda av trä. Att kunna minska 
stress och ohälsa genom att bo i trähus och 
använda mer träinredning är en kittlande men 
ändå mycket rimlig tanke. Själv älskar jag att dela 
mitt liv med ett material som är naturligt, vack-
ert, varmt och formbart. Ibland är det inte 
nödvändigt med forskningsresultat för att veta 
vad man mår bra av. 

Farmor, som ju tyckte att hälsan var viktigast 
av allt, bodde dessutom största delen av sitt liv i 
trähus. Hon mådde prima till den ansenliga åldern 
av 99 år och 10 månader! Vad mer behöver vi 
egentligen veta?
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Fria former med  
snäva toleranser
En 240 meter lång träkonstruktion ringlar sig fram i schweiziska 
Biel. Den bärande gallerstommen, som har skapats utan att 
några stålkomponenter har använts, består av 4 600 unika delar 
som utgör både fasad och tak. Precisionen i byggnaden är 
otrolig, med bara 0,1 millimeters tolerans i knutpunkterna.
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20 » Ny investering  
med detaljfokus
Bakom den strama fasaden 
öppnar sig en varm och mjuk 
interiör. Det nya bankkontoret  
i trästaden Stavanger bygger 
vidare på det traditionella med  
ett innovativt och öppet uttryck.

30 » Slanka former 
i ståtlig mässhall
I skuggan av Dolomiternas toppar 
har en monumental mässhall tagit 
sin plats. Den multifunktionella 
byggnaden är konstruerad av 
limträ, där takprofilen speglar det 
omgivande bergslandskapet.

36 » Tre volymer 
under samma tak
Med faltak och panel i samma 
material knyts ett diskret 
fritidsboende på Brännö ihop. 
Taknockarna i interiören skapar 
spännande rumsligheter och styr 
rumsindelningen.
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Swatch nya huvudkontor i Lausanne, Schweiz, slingrar sig genom 
staden. Den helt unika och väldigt avancerade konstruktionen är 
ritad av Shigeru Ban och konstruerad av Blumer-Lehmann. 

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 driver också viktiga bransch- och 
handelsfrågor för sina medlemmar.

Svenskt Trä representerar svensk sågverksnäring och är en del av branschorganisationen 
Skogsindustrierna. Svenskt Trä företräder också svensk limträ- och förpackningsindustri 
samt har ett nära samarbete med svensk bygghandel och trävarugrossisterna.

Annonsbokning
Jon Öst, mediasäljare
jon.ost@annonskraft.se
mobil 0707-627 682
Box 77, 827 22 Ljusdal
w| annonskraft.se

Alexander Nyberg, projektledare
tel. 08-762 72 36
tidningentra@svenskttra.se
w| svenskttra.se
w| tidningentra.se
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