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INDLEDNING 

I dag er Danmark ikke særlig kendt for sine trækonstruktioner – men det ændrer sig måske snart? 

Interessen for træbyggeri blandt danske planlæggere, byggeingeniører og arkitekter er vokset betragteligt 

over de sidste mange år.  

ADVANTAGE AUSTRIA COPENHAGEN følger trenden og arrangerer i samarbejde med Træinformation og 

Handelskammeret i Vorarlberg en studietur for nordiske arkitekter og ingeniører til Vorarlberg, som er 

Østrigs mest kendte region, når det gælder træbyggeri. 

 

Turen giver de nordiske deltagere en god mulighed for at få indblik i de fremragende tekniske egenskaber, 

der ligger i træbyggeri. ADVANTAGE AUSTRIA COPENHAGEN hjælper nordiske deltagere med at komme i 

kontakt med østrigske eksperter fra træbyggebranchen, brancheforeninger og arkitekter og vil vise 

deltagerne spændende og moderne projekter i regionen. 

Formålet med turen er at lære fra planlæggere og bygherrer, der har arbejdet med disse projekter, at bygge 

deres knowhow ind i egne projekter og fremme samarbejdet mellem den nordiske og den østrigske 

byggebranche. 
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Tirsdag, 01.10.2019 | ANKOMST 

Formiddag ANKOMST LUFTHAVN ZÜRICH 

(individuel booking 

Forslag: Swiss Air LX4701, 7:55-09:40, Rejsetid ca.1t 45 min) 

Formiddag AFHENTNING FRA LUFTHAVNEN OG BUSTRANSFER TIL HOTELLET 

Vi vil møde jer i lufthavnen og busselskabet Ammann kører jer direkte til hotellet 

(Køretid fra Lufthavn Zürich til Dornbirn ca. 1t 30min) 

Middag  

(ca. 11.45) 

ANKOMST I DORNBIRN – CHECK IN  

Martinspark Hotel i Dornbirn 

Individuel frokost  

13.30 VELKOMST OG KØRSEL FRA HOTELLET 

14:00 MESSEHALLEN I  DORNBIRN 

Rundvisning: NN 

Marte Marte Arkitekterne har udviklet denne toetagers bygning på10.450 

kvadratmeter som vidtspændende trækonstruktion på en gulvplade. Væggene består 

af træelementer, facaden er holdt i rødt bølgeblik, stålbeton afstiver konstruktionen. 

Arkitekterne har modtaget prisen “Vorarlberger Holzbaupreis” for projektet i 2017. 

En nyopføring af hal 5 med en imponerende tagkonstruktion i træ er planlagt til at stå 

færdig til sommer 2019. 

15.30  LIFE CYCLE TOWER ONE (LCT ONE) 

Rundvisning: NN 

CREE by Rhomberg og Hermann Kaufmann Arkitekten har med LifeCycle Tower ONE i 

Dornbirn bygget det første hybrid-passivhus i træ med et modulært byggesystem i 

flere etager.  

17.00 
BØRNEHAVE VED ENTENBACH  

Rundvisning: NN 

Børnehaven ved Entenbach, som er tegnet af Bernardo Bader arkitekter er 

konstrueret som en pavillon i god sammenhæng med de ydre legeomgivelser.  

18.00 RETUR TIL HOTELLET 

AFTENEN TIL FRI DISPOSITION 

Anbefalinger middag i Dornbirn: 

Rotes Haus 

Restaurant Bar Innauer  

Zum Verwalter 

Gasthaus Bierlokal 

Die Wirtschaft 

Shao Kao 

http://www.go-international.at/
https://www.swiss.com/cz/de/Book/Outbound/CPH-ZRH/from-2019-10-01/to-2019-10-03/adults-1/children-0/infants-0/class-economy/al-LX/side4fz
http://amannreisen.at/
https://book.viennahouse.com/?_ga=2.250540933.243098733.1553761504-1453884116.1552304797&adult=2&arrive=2019-03-28&chain=14420&child=0&currency=EUR&depart=2019-03-29&hotel=58041&level=hotel&locale=de-DE&rooms=1&sbe_ri=0&start=availresults
https://book.viennahouse.com/?_ga=2.250540933.243098733.1553761504-1453884116.1552304797&adult=2&arrive=2019-03-28&chain=14420&child=0&currency=EUR&depart=2019-03-29&hotel=58041&level=hotel&locale=de-DE&rooms=1&sbe_ri=0&start=availresults
https://www.marte-marte.com/PROJEKT/MESSE-DORNBIRN#SLIDE10
https://www.baunetz-architekten.de/marte-marte/4380449/projekt/5348227
https://www.messedornbirn.at/neubau/
https://www.creebyrhomberg.com/de/
https://www.hkarchitekten.at/
https://www.hkarchitekten.at/projekt/lct-one/
http://www.bernardobader.com/projekt/kindergarten-am-entenbach
http://www.bernardobader.com/projekt/kindergarten-am-entenbach
http://www.bernardobader.com/aktuell
http://www.roteshaus.at/HOME
http://www.innauer.com/
http://www.zumverwalter.at/RESTAURANT
http://www.bierlokal.at/
http://www.wirtschaft-dornbirn.at/
http://www.shaokao.at/
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Onsdag, 02.10.2019 | UDVALGTE PROJEKTER TRÆBYGGERI 

08.15 KØRSEL FRA HOTELLET 

09.15 IZM ILLWERKE ZENTRUM MONTAFON  

Rundvisning: NN 

IZM Illwerke Zentrum Montafon er en af de største og samtidig mest bæredygtige 

bindingsværk- kontorbygninger i området. Arkitekterne Hermann Kaufmann har 

modtaget prisen „Vorarlberger Holzbaupreis“ i 2015 for denne træbygning i topklasse. 

Cree by Rhomberg er bygherre. 

11.15  GENBRUGSSTATIONEN I FELDKIRCH 

Rundvisning: NN 

Genbrugsstationen i Feldkirch, der er tegnet af Marte Marte Arkitekterne er en 

bæredygtig konstruktion bygget af lærketræ fra byens egen skov. På trods af hallens 

volumen opstår der takket være ovenlyset og den bærende konstruktion nærmest en 

sakral stemning.  

12.40 SKOLE OG MULTIFUNCTIONSSAL/GYMNASTIKSAL KLAUS 

Rundvisning: NN 

Skolen Klaus-Weiler-Fraxern tegnet af  Arkitekterne Dietrich Untertrifaller har en 

multifunktionel- gymnastiksal, som er næsten udelukkende er bygget i træ.  

[Skolen kan kun besøges ved middagstiden.] 

14.00 FROKOST I SULZ 

Restaurant Freihofsulz 

15.30 FIRMA OMICRON ELECTRONICS SULZ 

Rundvisning: NN 

Udvidelsen af Omicrons domicil udført af Arkitekt Dietrich Untertrifallerer er udviklet 

ud fra bygningens grundidé med variable kontor- og gårdområder og står for en 

bevidst tilgang til energi og resurser. 

17.30 RETUR TIL HOTELLET 

19.00 INVITATION TIL MIDDAG (VÆRT ER WIRTSCHAFTSKAMMER VORARLBERG) 

Networking Dinner  

Middagen er en god mulighed for deltagere og eksperter fra Vorarlberg at lære 

hinanden at kende og udveksle erfaringer. 

  

http://www.go-international.at/
https://www.hkarchitekten.at/projekt/izm-illwerke-zentrum-montafon/
https://www.hkarchitekten.at/projekt/izm-illwerke-zentrum-montafon/
https://www.creebyrhomberg.com/de/
http://www.holzbaukunst.at/holzbau/objekt/42.html
https://www.marte-marte.com/
https://www.dietrich.untertrifaller.com/projekte/schule-und-sporthalle-klaus/?filter=19&parent=18
http://www.nextroom.at/
http://www.freihofsulz.at/
https://www.dietrich.untertrifaller.com/projekte/omicron-campus-klaus/
https://www.dietrich.untertrifaller.com/projekte/omicron-campus-klaus/
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Torsdag, 03.10.2019 | BREGENZERWALD 

08.45  CHECK-OUT OG AFREJSE FRA HOTELLET 

09.30 MAYR MELNHOF HOLZ REUTHE GMBH 

Rundvisning: NN 

Med et moderne CNC-bearbejdningscenter, som består af tre afbindingsanlæg, hører 

Mayr-Melnhof Holz Reuthe til spidsen af de fremmeste virskomheder inden for 

produktion i træbyggeri. 

10.40 SNEDKERI OG TØMRER KAUFMANN  

Rundvisning: NN 

Med udgangspunkt i det oprindelige snedkeri har Snedkeri og tømrer Kaufmann 

udviklet kompetencer inden for planlægning og bygning af haller, fasader, moduler og 

reoler af træ samt opførelse af beboelsesprojekter. 

12.15 SIKKERHEDSCENTER BEZAU  

Rundvisning: NN 

Sikkerhedscenter Bezau forener brandvæsen, bjergredning, politi og vandredning i én 

bygning. Ud over parkeringskælderen og vaskehusets betonmure består bygningen 

udelukkende af træ. Store vinduespartier sørger for meget lysindfald og skaber en 

hyggelig atmosfære. Bag projektet står arkitekterne Hermann Kaufmann og Ralph 

Broger.  

14.00 BUSTRANSFER TIL LUFTHAVN ZÜRICH 

(Rejsetid til lufthavnen 1t 45 min) 

Vi sørger for en lille snack i bussen. 

 ANKOMST LUFTHAVN ZÜRICH OG HJEMREJSE TIL KØBENHAVN 

(individuel booking 

Forslag: SWISS AIR, LX 1272, 17:25-19:10, Flugzeit 1t 45 min) 

Kontakt ADVANTAGE AUSTRIA KØBENHAVN 

Handelsråd Mag. Cosima Steiner 

T +45 33 11 14 12 | Mobil: +45 21 41 61 32 

E copenhagen@advantageaustria.org 

 

http://www.go-international.at/
http://www.mm-holz.com/UNTERNEHMEN/STANDORTE/DIVISION-WEITERVERARBEITUNG/MM-HOLZ-REUTHE/
http://www.mm-holz.com/unternehmen/standorte/division-weiterverarbeitung/mm-holz-reuthe/
https://www.kaufmannzimmerei.at/
https://www.nextroom.at/building.php?id=37276
https://www.nextroom.at/building.php?id=37276
https://www.nextroom.at/actor.php?id=2601
https://www.nextroom.at/actor.php?id=2601
https://www.swiss.com/DK/DE/BOOK/OUTBOUND/ZRH-CPH/FROM-2019-10-03/TO-2019-10-03/ADULTS-1/CHILDREN-0/INFANTS-0/CLASS-ECONOMY/AL-LX/SIDQS6G)
mailto:copenhagen@advantageaustria.org

