
Koja
Träd för mig inger 
en känsla av stabi-
litet och trygghet, 
att kunna klättra upp i 
grenverket och bli om-
famnad av starka gre-
nar ihop med chansen 
att kunna blicka ned 
över världen ovanifrån 
är en mycket stark upp-
levelse.

Café plan

Skala 1:100
Fasad A-A

Fasad B-B

Fasad C-C

Fasad D-D

Sektion 

Motto: Ur trädens inre växer liv

Jag tycker att det är 
viktigt att man inte 
förlorar känslan av 
materialet när man be-
arbetar det. Med ett 
karaktärsstarkt och 
biologiskt material 
som trä finner jag det 
av extra stor betydelse. 
Därför har jag valt att 
gestalta träets ursprung, 
trädet i bearbetad form.

Ur trädens inre växer liv



Fasad A-A Fasad B-B

Fasad C-C Fasad D-D
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Skala 1:100



Skala 1:100

Sektion
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Informationspunkter

Sektionen visar en trädkoja i genomskärning. Trädtammarnas kojor 
har en takhöjd på 2,30 m, de kan dock fördelaktligen sänkas något för att 
skapa en intimare känsla av ett krypin. Både i övre och undre kojor finns plats 
för ca 5-8 personer.

Med tanke på caféets placering mitt på Stockholmsmässans entrétorg har 

det inte fått någon baksida utan är tillgängligt ifrån alla riktningar. 
Det finns även möjlighet att ha informationspunkter på två ställen. På dessa 
punkter är trädstammarnas rötter lite högre och därmed bättre anpassade för 
en stående informatör samt display av broschyrer etc. De kan även användas 
som fikabord till stående.
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Detaljer

Cafédisken

Fack för tillbehör

Bänkskiva att dra brickan på

Kyldisplay integrerad i trädroten

Låga kylskåp och förvaring för caféet göms under trädroten bakom

Kassa gömd bakom skärm

Kaffemaskin integrerad i trädrot

Sopnedkast integrerad i trädrot 
(bakom kaffemaskinen)



Teknisk beskrivning

Projektbeskrivning
Bärande idé
Idén bygger på att ge besökaren så mycket 
direktkontakt med materialet som möjligt 
under sin fikastund. Få en känsla för det, bli 
inspirerad och känna sig trygg med det.

Trädkronorna är tänkta att fungera som 
fika-kojor som man kan klättra upp till. Inuti 
trädstammarna kan man slå sig ned om 
man önskar sig en stunds avskildhet och ro. 
Utöver dessa extraordinära fikaplatser skall 
där även finnas möjlighet att sitta på trädens 
tjocka rötter som är utformade som bekväma 
stolsmodeller i varierade former och storlekar 
för alla smaker. Man har även möjlighet att 
sitta på mjuka sittdynor inemellan trädens 
rötter.

I skydd av trädens starka grenar och rötter, på 
trädens kåda som väller ut över golvet i form 
utav sittdynor kan man alltså i kontrast till den 
hektiska mässmiljön slå sig ned i lugn och 
ro. Den röda kådan är tänkt att symbolisera 
trädens liv och ge en känsla av värme och 
trygghet. Med belysning i taket på stammar-
nas kojor vill jag ytterligare förstärka intrycket 
av värme och liv som sprider sig ut från 
trädens inre. 

Färgsättning
Orangeröd matta symboliserande mjuk kåda 
som runnit ut från träden samt orangeröda 
stora mjuka sittdynor att slå sig ned på både 
i trädens kronor, inuti dess stammar samt 
inemellan många utav trädens rötter på mark.

Ytbehandling
Konstruktionen är tänkt att byggas av 21 mm 
tjock plywood. Den kommer att visa upp två 
olika typer av ytbehandlingar, en mörkbrun/
grå och en ljusbrun/grå. Plattorna får gärna 
ha mycket synlig trästruktur, varför passande 
behandling skulle kunna vara någon form av 
lasyr, järnvitriol, olja eller tjära. På mindre 
delar av konstruktionen skulle man kunna visa 
upp ett fler tal olika träbehandlingsmetoder i 
form av till exempel pusselbitar att sätta sam-
man till en form, memoryspelplattor etc.

Konstruktionens grenverk understöds även utav extra trädstöd 
som fördelar krafterna ned i trädens stammar. Med hjälp utav 
stammarnas olika vinklar kommer krafterna uppifrån att förde-
las ut och stabilisera hela konstruktionen.

Konstruktionens uthängande högre grenar fästs in med hjälp av 
vajrar i takets fackverk. 

Exempel på ett konstruktionspussel som uppvisar olika träbehandlingsmetoder som besökare kan ta sig en 
titt på samtidigt som de får en chans att utmana sitt spatiala och konstruktiva tänkande.
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Trädstammarnas öppningar hålls ihop med hjälp av platt stållist 
i underkant som göms in under mattan.

De tre träden, exklusive dess rötter, har samma form. Trädskivorna prefabriceras och sätts ihop på plats. De 
fästs ihop med hjälp av keks vilket gör att man slipper synliga fästen.


