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Inbjudan
Stockholmsmässan/Nordbygg och Svenska Teknik & Designföretagen i samarbete med
Glasbranschföreningen och Svensk Planglasförening samt Sveriges Arkitekter inbjuder
härmed till arkitekttävling för studenter om utformningen av ett café vid mässan Nordbygg i april 2014.
Tävlingen startar 2013-09-24 och i samband med starten genomförs föreläsningar/
seminarier som planeras tillsammans av skolorna och tävlingsarrangörerna. Vid dessa
föreläsningar ges ytterligare information kring tävlingens förutsättningar och krav.
Det vinnande förslaget belönas med en prissumma på 20 000 kronor och därutöver
kommer ett antal förslag att ges hedersomnämnanden. Dessa bidrag presenteras i en
utställning under Nordbygg. Samtliga studenter som har deltagit med vinnande eller
hedersomnämnande konstruktioner bjuds också in till ett program med studiebesök hos
företag inom glasindustrin.

Syfte

Funktion

Tävlingens syfte är att få fram förslag till utformning av ett café i glas som ska fungera som
en kreativ mötesplats i mässmyllret och som
informationsplats för branschorganisationerna.

Förslaget ska presentera en fungerande cafélösning. Restauratörens krav framgår av bilaga.
Informationspunkten ska innehålla plats för en
42´´ TV-skärm, samt plats för exponering av ett
20-tal trycksaker i A4-format.

Förutsättningar

Den disponibla ytan är 10x16 m och fri takhöjd
är 6 m. Golvytan är i marmor och medger inte
förankring med skruv, lim, bruk etc. Högdelar i
konstruktionen säkras med vajer från tak. Eventuella täta tak/våningsbyggnationer är begränsat
till 25 m2.
Förslaget ska beakta att byggtiden på plats är
begränsad till tre dagar, rivningen till två dagar.
För de tekniska krav som måste tillgodoses
samt mässans byggregler se www.stockholmsmassan.se

Tävlingsuppgiften

Tävlingsuppgiften är att skapa ett innovativt,
spänstigt, spännande och oväntat möte med
glas, uttryckt i en fungerande cafémiljö på
Nordbygg 2014 i Stockholm.
Det vi söker är nytänkande, spännande och
roliga idéer – lösningar som visar på glasets
möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som
de kombinerar praktisk funktion med en upplevelse för betraktaren.

Tävlingsområdet

Caféet ska uppföras på Entrétorget, västra entrén (inomhus) på Stockholmsmässan.
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Tävlingstekniska bestämmelser
• Plan över tävlingsområdet, skala 1:400
• Översiktskarta
•   Foton

Arrangör

Tävlingen arrangeras av Stockholmsmässan/
Nordbygg och Svenska Teknik&Designföretagen
i samarbete med Glasbranschföreningen och
Svensk Planglasförening samt Sveriges Arkitekter.

Programhandlingar kan rekvireras från www.
arkitekt.se/tavlingar

Tävlingens form

Tävlingsfrågor

Tävlingen är en allmän tävling för arkitektstuderande vid högskolor i Sverige.

Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till
tävlingsfunktionären skriftligt via e-post: matilda@gbf.se

Deltagarrätt

Tävlingen riktar sig till arkitektstuderande vid
samtliga svenska högskolor med arkitektprogram under hösten 2013.

Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda
senast 2013-10-30. Märk all korrespondens med
”Nya ögon på glas”.

Tävlingsspråk

Svar på frågorna publiceras på www.arkitekt.se/
tavlingar löpande.

Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

Jury

Tävlingsförslag

Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en
jury bestående av:

Tävlingsförslag ska vara anonyma. Tävlingsförslaget kan lämnas av en eller flera personer i
samarbete.

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

Samtliga inlämnade handlingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto.
Tävlingsförslaget ska lämnas digitalt i pdf-format
på USB (Öppningsbara pdf-filer för Mac och
PC) i A3 format.
Det digitala materialet får maximalt ha en storlek på 20 Mb.
Handlingar utöver nedanstående kommer att tas
undan från bedömning och utställning. Modell
tas inte emot.

Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig
expertis som rådgivare.

OBS! Allt inlämnat digitalt material ska vara rensat på spårbar information om upphovsman mm
för att garantera anonymitet.

Juryns sekreterare är Claes Larsson, arkitekt
SAR/MSA Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär: Matilda Röjgård, Glasbranschföreningen, e-post matilda@gbf.se

Tävlingsförslag ska innehålla följande:
A. 1 st Kortfattad beskrivning:
a. Bärande idé: Vad upplever besökaren?
		 Hur förmedlas möjligheterna med glas?

Programhandlingar

• Detta program med bilaga
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B.
C.
D.
E.

b. Färgsättning
c. Ytbehandling
d. Teknisk beskrivning
1 st Planritning, skala 1:100
1 st Fasadritningar, skala 1:100
1 st Sektion, skala 1:100
1 st Valfria konstruktiva detaljer av betydelse i valfri skala

Publicering

Juryns utlåtande kommer att tillkännages i samband med Nordbygg 2014. Publicering sker på
arrangörernas hemsidor.
Sveriges Arkitekter och arrangörerna äger rätt att
publicera samtliga tävlingsresultat på sina hemsidor i sina tidningar samt på Nordbygg.
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad
tävling kommer att ske med angivande av förslagsställarnas namn.

Inlämning

Tävlingstiden slutar 2013-11-29. Senast denna dag
ska tävlingsförslag vara inlämnat till allmän befordran adresserat till tävlingsfunktionären, eller
lämnat direkt till tävlingsfunktionären. Förslaget
ska åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert,
märkt med ”Namnsedel” och förslagets motto.
Detta kuvert ska innehålla uppgifter om namn på
förslagsställaren och ev. medarbetare samt adress.

Ägande- och nyttjanderätt

Arrangörerna innehar den materiella äganderätten till prisbelönta tävlingsförslag. Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller
nyttjanderätten till sina förslag. Vilket innebär att
de tävlande kan använda sina idéer i andra sammanhang.

Märk försändelsen ”Nya ögon på glas”
Postadress för inlämning:
Glasbranschföreningen
Box 162 86
103 25 Stockholm
Besöksadress: Skeppsbron 40
Öppet: 9-12 och 13-16

Returnering av förslag

Förslagen kommer inte att returneras.

Uppdrag efter tävling

Vinnande förslag avses uppföras på mässan
Nordbygg 2014.
Om upphovsmannen till det vinnande förslaget
av arrangören och Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd inte anses ha erforderliga erfarenheter
och resurser att handha uppdraget lämnas det till
förslagsställaren i samarbete med en mer erfaren
fackman, vald av denne själv och godkänd av
arrangören.
Finner arrangören skäl att frångå juryns rekommendation ska samråd ske med Sveriges Arkitekter.

Prissumma

Prissumman är 20 000 kr för det vinnande förslaget. Observera att prissumman är beskattningsbar inkomst. Vinnare och hedersomnämnda
erbjuds program med studiebesök.

Bedömningskriterier

Förslagen kommer att bedömas utifrån följande
kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de
krav och önskemål som ställts i programmet:
• Innovationshöjd
• Arkitektonisk gestaltning
• Funktion
• Genomförbarhet

Bedömning

Bedömningen beräknas vara avslutad i januari
2014.
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Tävlingsprogrammets godkännande

Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svenska
tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och
konstnärernas verksamhetsfält,1998”. Reglerna
gäller om inte programmet anger annat. Program
och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka
svarar för tävlingens genomförande. Ur tävlingsteknisk hänseende är tävlingsprogrammet granskat
och godkänt av Sveriges Arkitekter.
Stockholm 2013-09-23

Peter Söderberg

Catherine Carrick

Saga Hellberg

Bo Wollenius

Per Sjöhult

Markus Aerni

För Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd,
Claes Larsson
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BILAGA
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