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Midlertidig markedshal af træ bliver et iøjnefaldende vartegn  

Den karakteristiske nye bygning i Östermalm i Stockholm er en midlertidig 
markedshal, der blev bygget som en midlertidig løsning, mens den gamle markedshal 
skulle renoveres. Hvad ingen forventede var, at denne ”trækasse” skulle blive så 
populær og ende med at vinde Sveriges mest prestigefyldte designpris.  
 

Den gamle markedshal, som blev bygget i 1886, i Stockholm-bydelen Östermalm er kendt for den prestige, som 

dens historie har kastet af sig blandt de trofaste kunder. I 2012 stod dette velkendte mødested i Stockholms 

fineste bydel over for en nødvendig og omfattende renovering, og byen efterlyste bud på renoveringsprojektet 

Iværksætterne i markedshallen var nødt til at flytte ud i et par år. 

Løsningen på denne udfordring var at opføre en midlertidig bygning lavet af Metsä Woods Kerto® LVL 

(lamineret finertømmer), så alle de tilbud, der var i den gamle markedshal, stadig var tilgængelige under samme 

tag. Efterfølgende kunne bygningen nemt tages ned og genanvendes et andet sted. 

 

En 100 % midlertidig bygning lavet af bæredygtigt træ 

Arkitektfirmaet Tengbom så potentialet i de usædvanlige omstændigheder. Som en del af renoveringsprojektet 

designede de konceptet med en midlertidig, modulbaseret træbygning, der kunne bygges ved siden af den 

gamle hal. Tengbom ønskede at fremme den bæredygtige konstruktion, og Kerto LVL var det ideelle 

materialevalg til dette formål. 

“En standardløsning til en midlertidig bygning ville have været et stort telt med en aluminium- eller stålramme. 

Men denne løsning ville ikke have været i tråd med markedshallens prestigefyldte brand. Og det var det, vi 

ønskede at værne om”, siger hovedarkitekt Mark Humphreys.  

Den midlertidige markedshal er faktisk en interessant kombination af træ, glas og plastic. Alle disse materialer 

er lette materialer, som er nemme at arbejde med og til at betale, hvilket gør dem til en optimal, midlertidig 

løsning. Selv om den arkitektonisk meget sofistikerede bygning godt kan se lidt rå ud ved nærmere eftersyn, 

blev missionen alligevel opfyldt, da disse prismæssigt overkommelige materialer giver et indtryk af nydelighed 

og eksklusivitet, ligesom området omkring bygningen.   
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Innovative og brandsikre konstruktionsløsninger med Kerto LVL 

Bygningens tagkonstruktion består af limtræsøjler og Kerto LVL-bjælker i en gitterkonstruktion, som udgør en 

stærk form, men får bygningen til at virke lettere og kræver mindre materiale. Taget over gitterkonstruktionen er 

lavet af krydsfinerbeklædning med lydabsorberende isolering fremstillet af træfibre. Akustikken er et af de mest 

vellykkede elementer i projektet.  

Den plastic, der anvendes i bygningen, er multichannel-plastic med masser af luftlommer, hvilket giver 

materialet en rigtig god isoleringsværdi. Plasticdelene er helt præfabrikerede, og de er lufttætte, vandtætte og 

naturligt isolerede. Glasset i vinduerne er desuden isoleret glas.  

En brandbeskyttende behandling af alle trædele betyder, at den midlertidige markedshal er brandsikret. 

Bjælkerne er malet med en transparent brandhæmmende belægning on-site, og krydsfineren i boder og på 

gulve har fået samme behandling. Gulvene og søjlerne blev beklædt med gipsplader i en højde på tre meter.  

 

Midlertidig konstruktion blev en seværdighed 

Den midlertidige markedshal i Östermalm blev en lys, moderne og meget imødekommende bygning med 

butikker og restauranter. Med de udvidede åbningstider har den tiltrukket nye besøgende uden at miste de faste 

kunder. Indtil videre har markedshallen haft over 55.000 besøgende om ugen – næsten dobbelt så mange som 

den gamle hal.  

Renoveringen af den gamle markedshal er færdig i 2018. Stockholm kommune kan forsøge at finde et andet 

sted, hvor de kan bruge bygningen, eller man kan sælge den – bygningen kan dermed få et nyt liv.   

Se Östermalms midlertidige markedshal på: www.metsawood.com/references/ 

Images: http://databank.metsagroup.com/l/rNdxRwLzNsG- 

 

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte: 

Virpi Koskimies, Communications Specialist, Metsä Group, tlf.: +358 (0) 50 4 522 203, 

virpi.koskimies@metsagroup.com. 

 

Lau Larsen Marketing Director, Metsä Wood, + 45 26 127 478 lau.larsen@metsagroup.com 

 

www.metsawood.dk 

Metsä Wood leverer konkurrencedygtige og miljøvenlige træprodukter til byggeriet, industrien og 

distributionspartnere. Vi fremstiller produkter af nordisk træ, et bæredygtigt råmateriale af førsteklasses kvalitet. 

I 2016 havde vi en omsætning på EUR 0,5 milliarder, og vi har mere end 1.500 medarbejdere. Metsä Wood er 

en del af Metsä Group. 
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