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När man i mars 2010 anländer till Älvsjömässan och Nordbygg, möts man 
av en skapelse som berättar om trä, dess ursprung och dess möjligheter.

Paviljongen erbjuder en livfull och händelserik upplevelse i kombination 
med ett café med sitt- och ståplatser, samt en infopunkt där man kan 
lära sig om och bli inspirerad av trä.
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Caféet erbjuder sittplats för drygt 30 personer och ståplats för 
drygt 10.  I cafédiskens norra del finns infällda plexiglas med ljus 
bakom. Där visas de förslag till tävlingen som fått hedersomnäm-
nanden.

Infopunkten är uppbyggd av fem stycken träboxar, varav fyra har 
en front av plexiglas med en bakomliggande belyst bild. Där visas in-
spirerande bilder av träd och trä. I en av boxarnas övre del finns en 
42’ tv inmonterad, de fyra andra ger plats åt ett tjugotal trycksaker 
som behandlar träbranschen, samt ett antal produktprover

Paviljongen består av två träd, som tillsammans skapar rums-
ligheter och rum. Formen har inga baksidor vilket ger möjlighet till 
stor genomströmning och en upplevelse från vart håll.

Skuggspelet genom strukturerna ger känsla av omslutenhet likt den 
under ett träd. Skuggorna blir på golvet också gränsskapande för 
paviljongrummet.
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1. 650
2. 1320
3. 1210
4. 1020
5. 1210
6. 1350
7. 1520
8. 1690
9. 2230
10. 1430

Lamellerna i trädkonstruktionerna har, pga. den utåt-
strävande krökningen, olika längd. Nerifrån sett har de 
olika lagren följande längder:

INFOTRÄD

1. 580
2. 1180
3. 1060
4. 860
5. 1010
6. 1040
7. 1120
8. 1220
9. 1590
10. 2070
11. 1270

A - kylar

B - förråd under disk

C- kyldisplay

D - lucka in och ut ur disk

E - info-ljusbox

F - kaffemaskin

Under cafédisken står två stycken låga barkylar. Dryck 
finns i display på cafédisken istället för i synliga kylar. 
Under disken finns också gott om plats för dryck- och 
brödbackar, sopor odyl. 
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21 mm skiva som trädstrukturerna fäster in i. Ger konstruktionen 
stabilitet.

Lamellerna är limträbalkar av dimensionen 42x180mm

Lamellerna fästs i ett järn som moteras på 21 
mm skivan.

För att trädstrukturerna skall bäras optimalt spänns vajrar från strukturen till ett 
nav i mitten av konstruktionen. 

Infästningen av lamellerna sker enligt Friedrich Zollingers 
patent från 1927. En bult förenar de mötande lamellerna , de 
förankras med en mutter. 

I det lagret där navet fästs in används bultar med öglor på.

DETALJER

D
För att trädstrukturerna skall bäras optimalt spänns vajrar från struk-
turen till ett nav i mitten av konstruktionen.

Infästningen av lamellerna sker enligt Friedrich Zollingers
patent från 1927. En bult förenar de mötande lamellerna , de
är förankrade med en mutter.

21 mm skiva som trädstrukturerna fäster in i. Ger konstruktionen 
stabilitet.

I det lagret där navet fästs in används bultar med öglor på.

Lamellerna fästs i ett järn som moteras på 21 
mm skivan.

Lamellerna är limträbalkar av 
dimensionen 42x180mm
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TRÄDET
Människor har ett särskilt förhållande till träd och trä. Oavsätt ursprung tycks folk enas om att 
trädet spelar en positiv och viktig roll. Trädet är en grund att bygga ifrån, och har genom tiderna 
fungerat som skydd på alla möjliga sätt. Trädet kan även ses som en symbol för livet med dess 
stam som kärna och förgreningar.  Det är också ett mytomspunnet föremål i de flesta kulturer. I 
vår fornnordiska myt berättas om hur de första människorna föds ur trä; 

Oden, Vile och Ve går en dag på stranden. De stöter så på två stammar som ligger i strandbrynet. 
Oden faller på knä för att blåsa liv i dem. När han andas på den första stammen skrumpnar 
barken och spricker, och ur den kommer Embla – den första människan. När han sedan andas på 
den andra föds Ask på samma sätt ur denna.

Träet är ett material som material uppfattas som varmt, och lätt att relatera till.
Det är idag också det enda förnybara byggmaterialet och det enda byggmaterial vi kan öka 
användningen av utan att byggsektorns negativa miljöbelastning ökar.  Träbyggnadstekniken har 
en tradition och historia genom tusentals generationer, som står mycket stark när det gäller 
kostnadseffektivitet, miljöpåverkan och konstruktionssynpunkt. Det är formbart, och ger en stor 
variation i uttrycksmöjligheter. Idag är drygt hälften av Sveriges yta täckt av skog. (ungefär 6000 
träd per person). För varje träd som avverkas planteras minst två nya, och fortsätter vi att bruka 
skogen så som vi gör idag är den en oändlig resurs och totalt vår viktigaste näring
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Entréhallen till mässan Nordbygg är kärnan som sedan förgrenar sig ut i olika utställningshal-
lar och montrar.  För att förstärka detta och samtidigt berätta historien om trä, presenteras 
när man kommer in i entréhallen, två trädstrukturer som genom sin konstruktion väcker liv i ett 
genialiskt konstruktionsmönster som visar på träts möjligheter och spänst i en avancerat enkel 
konstruktionstyp i ny form. Under träden samlas man och får skydd. Det är en plats att fägnas, 
stanna upp, vila och mötas.
 
Friedrich Zollingers “Zollbau-Lamellen roof” är ett patent från1920-talets Tyskland.
Det är en stark materialbesparande konstruktion med estetiskt tilltalande uttryck.  
Ute i världen finns flera vackra takkonstruktioner byggda med tekniken men man har ännu inte 
gjort något känt verk i Sverige. Systemet ger möjlighet till att skapa svepande rörelser genom 
en ren struktur. Det består av enkla infästningspukter och har en hög grad av upprepning vilket 
förenklar förtillverkningen. Den är lätt att paketera och transportera till uppförandeplats.  

LJUS OCH MÖBLERING
Det dominerande ljuset kommer ovanifrån, fäst i taket. Ljuset är riktat för att förstärka          
skuggverkan av trädstrukturerna.
Stolarna av Peter Karpf för Iform, ger yta i kontrast till den dominerande strukturformen.
Cafédisken och de fem träboxarna är klädda i ljusbetsad björk.
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