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Stående reglar av 
planhyvlad furu
höjd 3500mm

Sammanhållna av 
rostfri vajer o 3mm

Distansbricka 2mm
mellan varje regel 

10mm 

4mm

Paviljongen tillverkas i 3 sektioner.
Varje sektion fogas samman
av en metallplatta med 2 stag
 

o 4mm

o 8mm

2mm
26mm

Urfräsning för vajerlås
mellan sektioner
20x65x5mm
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för säkerhetsskruv
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Hål för vajer
o 4mm
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Limträbalkens ovansida formas efter 
takets lutning

Böjningens minsta radie 2,5m

180mm, bredd 90mm

Detalj 5

sammanfogning av sektioner

sammanfogning av sektioner

sammanfogning av sektioner

bandets konstruktion

limträbalk  1:100
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E
FÄRGSÄTTNING OCH 
YTBEHANDLING

Reglarna i bandet är obehandlade planhyv-
lade furureglar i standardmått. Golvets osb-
skivor målas svarta med en halvblank färg. 
Den svarta färgen gör att det ljusa träbandet 
sticker ut. Cafemöblerna är av svartmålat 
trä.
Väggen som skiljer förvaringsutrymmet från 
caféet består av obehandlade osb-skivor.

BÄRANDE IDÉ

Trä kopplas ofta ihop med räta vinklar och raka ytor. Ge-
nom att visa att det är enkelt att bygga böljande och or-
ganinska former med trä skapas ett oväntat möte med ett 
bekant material.

Konceptet bygger på ett band av vanliga träreglar som 
enkelt fästs ihop i ändarna med en vajer. Trämattan böjer 
sig och blir vägg, golv och tak. Bandet integrerar de olika 
funktionerna, skapar rum och binder ihop hela förslaget till 
en helhet.

Planlösning
Den böljande trämattan skapar två rum.
Cafét ligger vid kortsidan närmast scenen. Cafédisken är 
en öppning i bandet och kyldisplayen är integrerad i dis-
ken. Mittemot disken finns 28 sittplatser för cafégäster och 
i böjen bredvid cafédisken finns 12 ståplatser. Cafét inrym-
mer ett förråd och förvaringsutrymme finns även under 
disken och ovanför limträbalken

TEKNISK BESKRIVNING

Furureglarna i bandet är av standardstor-
lek 34 x 34mm. Bandet hålls ihop av ett 
vajersystem. En vajer löper genom  ett hål 
i träreglarnas övre och nedre kant med en 
distansbricka mellan varje regel. Bandet 
levereras i sektioner på cirka tolv meter med 
lös vajer som spänns först när bandet står 
enligt plan. Sektionerna hålls ihop med ett 
stålbeslag enligt detaljbilderna. Där bandet 
utgör tak finns det en limträbalk som stöd. 
För ytterligare säkerhet fästs trätaket med 
en vajer i fackverket. Även brochyr- och tv-
väggen samt cafédiskens övre del stöds av 
limträbalkar.
Konstruktionen förankras i golvet som består 
av 24 mm osb-skivor.

a.

Träinformationspunkten ligger vid den andra kortsidan mot 
entrén. Bandets böjning skapar ett bord för broschyrerna. 
Utformningen av bandet vid träinformationspunkten skapar 
naturligt intresse för trä. Träet upplevs på ett nytt sätt när 
det omsluter besökaren. Olika träprodukter är synliga: 
skivor, furureglar och limträbalk som stöder upp taket.

Miljömedvetenhet
Strukturen gör att virket är lätt att återanvända. Vajern kan 
enkelt tas bort, och reglarnas ändar kan kapas så att man 
har kvar vanliga standardreglar. Bandet kan också lätt rul-
las ihop och användas igen som till exempel skärmväggar 
på en ny plats. Konstruktionen kan packas tätt på grund av 
vajersystemets flexibilitet, vilket sparar transportutrymme. 
Golvet består av sammanfogade osb-skivor som tillverkas 
av återvunnet trä.
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