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INTRODUKTION
Stockholmsmässan/Nordbygg och Svenska Teknik & Designföretagen i samarbete med 
Glasbranschföreningen, Svensk Planglasförening och Sveriges Arkitekter inbjöd i sep-
tember 2013 till arkitekttävling för studenter om utformningen av ett café vid mässan 
Nordbygg i april 2014.

I samband med starten av tävlingen genomfördes föreläsningar/seminarier tillsammans 
med skolorna och tävlingsarrangörerna. Vid dessa föreläsningar gavs ytterligare infor-
mation kring tävlingens förutsättningar och krav.

Det vinnande förslaget får 20 000 kronor och därutöver kommer ett antal förslag att ges 
hedersomnämnanden. Dessa bidrag presenteras i en utställning under Nordbygg. Samt-
liga studenter som har deltagit med vinnande eller hedersomnämnande konstruktioner 
kommer att bjudas in till ett program med studiebesök hos företag inom glasindustrin.

TÄVLINGSUPPGIFTEN OCH DESS FÖRUTSÄTTNINGAR 

Syfte 
Tävlingens syfte var att få fram förslag 
till utformning av ett café i glas som 
ska fungera som en kreativ mötesplats 
i mässmyllret och som informations-
plats för branschorganisationerna.   

Tävlingsuppgiften 
Tävlingsuppgiften var att skapa ett 
innovativt, spänstigt, spännande och 
oväntat möte med glas, uttryckt i en 
fungerande cafémiljö på Nordbygg 
2014 i Stockholm.

Det som eftersöktes var nytänkande, 
spännande och roliga idéer – lösning-
ar som visar på glasets möjligheter 
och goda egenskaper, samtidigt som 
de kombinerar praktisk funktion med 
en upplevelse för betraktaren.

Inlämnade förslag
Tävlingen startade den 24 september 
2013. Vid tävlingstidens utgång hade 
41 godkända förslag lämnats in. 

Jury
Tävlingsförslagen har bedömts av en 
jury bestående av:

• Peter Söderberg, projektledare 
Stockholmsmässan/Nordbygg

• Saga Hellberg, branschutvecklare, 
Svenska Teknik&Designföretagen

• Per Sjöhult, styrelseordförande, 
Glasbranschföreningen

• Catherine Carrick, konstruktör, 
Konkret Rådgivande Ingenjörer i 
Stockholm AB

• Bo Wollenius, Svensk Planglas- 
förening

• Markus Aerni, arkitekt SAR/MSA, 
utsedd av Sveriges Arkitekter

Juryns sekreterare var Rachid Lestaric, 
arkitekt SAR/MSA för Sveriges Arki-
tekter.

Tävlingsfunktionär 
Matilda Röjgård, Glasbranschfören-
ingen.
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BEDÖMNINGSKRITERIER
Förslagen har bedömts utifrån föl-
jande kriterier, utan inbördes ordning, 
samt utifrån de krav och önskemål 
som ställts i programmet:

• Innovationshöjd
• Arkitektonisk gestaltning
• Funktion
• Genomförbarhet
• Juryns generella kommentarer

  
Ett byggnadsverk blir aldrig bättre en 
sin idé, i visionen finns potentialen. 
Det är en delikat uppgift att översätta 
immateriella bilder till krassa fysiska 
beståndsdelar, som ska bära och 
representera en fantastisk tanke med 
samma kraft och övertygelse. Detta är 
arkitekturens väsen och verklighet.

Glas är ett fascinerade material med 
många olika skepnader. Det är inte 
konstigt att dess egenskaper lockar 
och fascinerar alla i sin väg, men 
dragningskraften och hänförelsen 
måste tämjas och översättas till reella 
beståndsdelar. Det som upplevs som 
en tunn slöja av konturlöst, upplöst 
materia är de facto ett precist och 
exakt material, vilket kräver en kun-
nig och varsam hand för utnyttja dess 
potential. Varenda del i en glasstruk-
tur måste definieras med skärpa och 
exakthet; det finns inga förlåtande 

marginaler att hoppas på. Tankearbe-
tet måste göras i förväg.

Med detta i beaktande har juryn tagit 
sig an en häpnadsväckande mängd 
ambitiösa förslag med genomarbetade 
presentationer. Vissa projekt är fan-
tasieggande och gestaltningsmässigt 
drivna, andra är konstruktivt bearbe-
tade med en innovativ teknisk princip 
i botten. Det finns en påtaglig realism 
i detaljeringen och förståelse för hur 
saker kan byggas. 

Detta är en projekttävling vilket 
innebär att det vinnande förslaget ska 
uppföras. Det betyder att flera kom-
promisslösa behov måste uppfyllas. 
Juryns värdering utgår från en sam-
manvägning av bedömningskriteri-
erna och funktionskraven, det vill säga 
hur väl man löst tävlingsuppgiften. 
Svårigheten har legat i hur kriterierna 
ska värderas inbördes då målet är att 
förslagen ska utgöra en intressant hel-
het och god representant för det givna 
materialet. 

I detta skarpa läge är det vinnande 
förslagets genomförbarhet helt avgö-
rande för att kunna realiseras. Juryns 
arbete har varit väldigt spännande 
och tillfredställande. Så till den grad 
att vi inte kunnat släppa taget, utan 
dragits med och ständigt upptäckt nya 
dimensioner.
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JURYNS BESLUT
Jury har beslutat att tilldela första pris till förslaget ”Bärande möte” med 20 000 kr.

Hedersomnämnande till förslagen:
Gloas
Arkaden
Kristallen
Glas– en gradient mellan det existerande och det icke existerande
Ett tält av glas

Stockholm 2014-01-24

Peter Söderberg 

Per Sjöhult

Saga Hellberg

Catherine Carrick 

Bo Wollenius 

Markus Aerni

För Sveriges Arkitekter, Rachid Lestaric
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1:A PRIS, SEK 20 000 KR

BÄRANDE MÖTE 
Förslagsställare: Daniel Elis Karlsson och Pauline Algeröd, Chalmers

Ett exempel på när en tydlig idé blir slagkraftig 
och illustrativ. Man lyfter fram och gestaltar 
glasets ”okända” egenskaper med en sinnrik 
dramaturgi. En skir silhuett av stående glas 
sammanlänkande i en vågrörelse bildar ett im-
materiellt fundament för det tyngsta av mate-
rial- betong. Glas är betraktat som ett bräckligt 
och sprött material, inte som ett bärande, robust 
och statiskt tryggt. Här ställs begreppen på ända: 
det annars burna, inramade, bär här massiva 
betongbalkar på sin slanka rygg och verkar utan 
att synas. Man visar hur glaset kan kombineras 

med material som man vanligtvis inte tänker 
är förenligt på detta sätt. Två starka material i 
samverkan, där glaset med sin böljande struk-
tur tillsammans med ”svävande” betongbalkar 
bildar en konstruktion i statisk harmoni. Detta 
är ett förslag som utgår från enkel geometrisk 
princip, vilken ger en intrikat sammanhängande 
helhet, och väcker idéer om glasets outgrundliga 
egenskaper och förmågor. Detta förslag kommer 
att inspirera och förändra bilden av hur glas kan 
användas.
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HEDERSOMNÄMNANDE:

GLOAS
Förslagsställare: Julia Dandebo och Emma Magnusson

Med en inspiration från arkaisk typologi, häm-
tad från nomadfolkens mobila bosättningar, 
har man hittat en form som inte direkt kopplas 
ihop med egenskaper representativa för glas. 
Beduintältet reses tillfälligt och är uppbyggt av 
ett följsamt tyg som är lätt att demontera och 
frakta. Kan glas göra samma sak, vara lika fogligt 
och flexibelt, som en tältduk? Förslaget visar 

glas i nya former. Genom att använda framti-
dens glasmaterial, glasfiber, har man påvisat nya 
användningsområden. Här visar man ett smidigt 
fibernät av glas, en stark produkt och lika mjuk 
som en tältduk. I förslaget skapar den ett bedu-
intält i modern tappning. Detta oväntade sätt 
att använda glas, som en tältduk och ett ljusspri-
dande nät väcker fantasin till liv.
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Förslagsställare: Johan Bogren och Henrik Almquist

En konsekvent och tydligt exempel på hur 
glas kan användas som ett konstruktivt bygg-
element. Här redovisat i formen av ett av de 
mest klassiska bärande elementen i historien, 
nämligen valvbågen. I förslaget redovisas 
konstruktionen som ett stilistiskt formgrepp, 
där kombinationen av olika material och dess 
konstruktiva funktion framhävs och bildar en 

pedagogisk palett för hur olika delar och mate-
rial kan sammanlänkas.

HEDERSOMNÄMNANDE:

ARKADEN
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Förslagsställare: Lotta Larsson

Denna komplexa kropp upplöser nästan sig 
själv genom sin intrikata form. Gestaltningen 
i kombination med glasets egenskaper skapas 
en illusorisk effekt som upplöser och förändrar 
formen när man betraktar den ur olika vinklar. 
Denna suggestiva och ogripbara formation påvi-
sar vilken skulptural kraft som kan genereras ur 
rätt kombination av form och material. 

HEDERSOMNÄMNANDE:

KRISTALLEN
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HEDERSOMNÄMNANDE:

GLAS– 
EN GRADIENT MELLAN DET EXISTERANDE OCH DET ICKE EXISTERANDE 

Förslagsställare: Ergin Can

Med sin ”upplösta” topografi skapar den en fan-
tasifull svävande plattform. Genom ett tillsynes 
enkelt tillvägagångssätt, genom att ställa och 
stapla glasskivor, alstras en ”flytande” plats utan 
klara gränser. Detta abstrakta glasberg visar hur 
glas med sin transparens och konstruktiva egen-
skaper kan bygga spännande miljöer.
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Förslagsställare: Per Larsson

HEDERSOMNÄMNANDEN:

ETT TÄLT AV GLAS

Med ett enkelt grepp har man visat att planglas 
inte behöver upplevas som statiskt och platt. 
Den styrka som kan skaps genom repetition och 
rytm har utnyttjats här. Ett och samma format 
som upprepas och varieras enligt ett välregisserat 
system kan som här ge ”böljande” effekter. 
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Nr Motto Förslagställare

1 GLÖD Stina Hillinge, Anton Ekdahl

2 Gloas Julia Dandebo, Emma Magnusson

3 Upptäck Jorunn Karlsson, Louise Karlsson,  
Moa Rydell

4 Skiva på Skiva Emma Svanberg, Max Ahrent Calles

5 LappA( r ) t Julia Aronsson, Anna Willemark

6 Glöder som is Therése Bergqvist

7 Arkaden John Bogren, Henrik Almquist

8 Prisma Hanna Johansson

9 Se.bli sedd?synas! Sofia Hansson, Elizabeth Johansson

10 Bärnsten Elin Sundvall, Caspar Hamilton

11 Spänning Malin Löfqvist, Andreas Pehrson

12 Åskglas Elin Daun, Viktor Johansson

13 Vågrött Johan Nordvall

Alla deltagare. Fullständiga förslag finns på www.arkitekt.se/tävlingar
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14 Drömmar om glas Joel Olsgärde

15 Glas(s)fabric Tomas Ramstrand, Johan Svartnäs,  
Karl Allemyr

16 Glas massa massa glas Kristina Nygård, Martina Norrby

17 Prisma 2 Lukas Malm, Beatrice Eckord

18 Samla Max Germundsson, Magnus Gyllensten

19 Repa Maja Wendel

20 Från sand till glas Ossian Quigley-Berg, Camilla Vässmar 
Frick

21 Kraka no 2013 Hanna Johansson, Mathias Holmberg

22 Cubes Karin Ström Agnes Åkervik

23 Glasmoln Rui-fin Xinga Liu

24 Hip to be square Karin Lindwall

25 Glas som tyg Zhuangzhuang Wang, Tobias Dahlberg

26 Domino Julia Eriksson Lagerqvist, Johan Ranch

27 Kristallen Lotta Larsson
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28 x0 Karin Pallarp Nilsson, Klara Sjögren 
Holtz

29 Kulör Joakim Frisk

30 Filter Agnes Danneholm, Carolina Granholm

31 Bärande möte Daniel Elis Karlsson, Pauline Algeröd

32 Lines planes and 
colour

Erik Hedborg, William Siesjö

33 Glas - en gradient mel-
lan det existerande och 
det icke existernade

Ergin Can

34 Tomrum Adam Gill, Markus Åsberg

35 Glaskopp Erik Ternstedt

36 Café i tre Susanne Taieb Sibinska, Alice Valinger

37 Glasdraken Hedda Arlid, Nike Linderoth

38 Molnet Carl Darelind, Emma Holmin

39 Ett tält av glas Per Larsson

40 Emerald edges Felicia Davidsson, Jenna Ernestrand, 
Ellen Pleil

41 Reflection Linn Runeson
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