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FASADER 1:100
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Varje triangel har en fasad sidaRomber och trianglar prefabriceras i fabrik av 2x4 tumsbräder. Trianglar och romber knyts ihop 
mesd rep enligt streckad linje

Tredimensionellt fackverk knyts 
ihop på plats

11
10

 m
m

1000 mm

22
20

 m
m

1000 mm 154 º

Golv i paviljongen
Mässans marmorgolv

Syll skruvas i tillfälligt golv.
Hindrar konstruktionen från att 
glida ut.

Fackverk

KONSTRUKTION

TUNNELN
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KONCEPT

TUNNELN

Trä är ett lätt, starkt och lättbearbetat material. Konstruktioner i trä 
är ofta reglade och använder därför mycket lite material. Tunneln 
visar hur gles en träkonstruktion faktiskt är, hur mycket luft den 
består av, och hur vacker mönsterverkan ett fackverk kan skapa.

Tunneln samlar och skyddar besökarna från de stora rymder man 
rör sig i på Älvsjömässan. Den bildar ett intimare rum i rummet, 
utan att sluta ute det som händer utanför. I ena änden står en 
läktare vänd mot scenen så att fl er kan se när en populär talare 
tar ordet. Under scenen ligger cafét med en generös diskyta som 
exploatören disponerar som han/hon vill, och utrymmet under 
läktaren kan backar och annat förvaras utom synhåll för gäster. 
Mellan caféets disk och sittytan är infoväggen. När man köar 
för att köpa kaffe kan man titta på bilder eller läsa texter som är 
upphängda på väggen. Väl installerad vid ett bord skiljer väggen 
av från cafédisken, vilket påminner om att man sitter i en paviljong 
som hyllar materialet trä, och inte ett vanligt café. Caféserveringen 
vätter mot mässans entré, på så sätt kan kunder titta på alla 
människor som rör sig, och mässbesökare som ännu inte varit inne 
ser en paviljong som är full av folk.

Fackverket är av obehandlad furu. Dess komponenter binds ihop 
med vanligt rep. Informationsväggen målas vit, precis som väggar 
och tack på läktaren. Alla golvytor är av obehandlad plywood.

Trianglar och romber byggs på fabrik och transporteras till mässan.
På plats bygger man ett golv med uppöjd sarg längs kanterna. 
I det nya golvet fästs Informationsväggen och läktaren med 
café. Fackverket sätts sedan på plats genom att bitarna passas 
ihop och knyts samman med hjälp av rep. Eventuellt fästs 
konstruktionen in i mässans tak.
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