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Inbjudan 
Svenska Teknik & Designföretagen och 
Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete 
med Stålbyggnadsinstitutet och Entrepre-
nörföretagen inbjuder härmed till arkitekt-
tävling för studenter om utformningen av 
ett besökscafé vid Nordbygg 2012.

Tävlingen arrangeras i samråd med Sveri-
ges Arkitekter.

Tävlingen startar 2011-09-01 och i sam-
band med starten genomförs en materialdag 
med föreläsningar/seminarier som planeras 
tillsammans av skolorna och tävlingsar-
rangörerna. 

Det vinnande förslaget kommer att upp-
föras på Entrétorget vid Nordbygg 2012 
och belönas med en prissumma på 20 000 
kronor.

Därutöver kommer ett antal förslag att 
ges hedersomnämnanden. Dessa presenteras

i en utställning under Nordbygg. Vinnare 
och hedersomnämnda erbjuds ett program 
med studiebesök / studieresa.

 

Syfte 
Tävlingens syfte är att få fram förslag till 
utformning av café och mötesplats som 
också erbjuder en informationspunkt för 
Stålbyggnadsinstitutet och Entreprenörfö-
retagen. Aktiviteten syftar till att för arki-
tekturstudenter skapa ökad kännedom om 
materialet stål, stålprodukter samt stålbyg-
gande.

Förutsättningar 
Caféet skall uppföras på Entrétorget, västra 
entrén (inomhus) på Stockholmsmässan.

Den disponibla ytan är 10x16 meter och 
fri takhöjd är 6 meter

Golvytan är i marmor och medger inte 
förankring med skruv, lim, bruk etc.

Högdelar i konstruktionen säkras med 
vajer från tak.

Eventuella konstruktioner med täta tak 
får inte överstiga 25 kvm så att inte sprink-
lerutrustningens funktionalitet åsidosätts.    

Byggtiden på plats är begränsad till 3 da-
gar, nedmontering/bortfrakt till 2 dagar.

Ca 5 meter från den ena kortsidan kom-
mer det att fi nnas en scen. Golvytan mellan 
scen och caféyta samlar stående åhörare.

Vid materialdagen kommer ytterligare 
information kring förutsättningar och krav 
att ges. 

Tävlingsbidraget ska utföras i enlighet 
med Stockholmsmässans tekniska bestäm-
melser, se www.stockholmsmassan.se 

Funktion 
Förslaget ska presentera en fungerande ca-
félösning. Restauratörens krav framgår av
bilaga. Informationspunkten ska innehålla 
plats för en 42" TV-skärm, samt plats för
distribution av ett 20-tal trycksaker i A4-
format. 
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Tävlingsuppgiften 
Tävlingsuppgiften består i att skapa ett ny-
tänkt, spänstigt, spännande och gärna ovän-
tat möte med stål, uttryckt i en fungerande 
cafémiljö på Nordbygg 2012 i Stockholm. 
Förslaget ska visa stålets många möjligheter 
och goda egenskaper och samtidigt ge en 
upplevelse för besökaren. 

Tävlingsområdet 
Caféet ska uppföras på Entrétorget, västra 
entrén (inomhus) på Stockholmsmässan. 

Tävlingstekniska 
bestämmelser 
Arrangör 
Tävlingen arrangeras av Svenska Teknik & 
Designföretagen och Stockholmsmässan/
Nordbygg i samarbete med Stålbyggnadsin-
stitutet samt Entreprenörföretagen i samråd 
med Sveriges Arkitekter.

Tävlingens form 
Tävlingen är en allmän tävling för arkitekt-
studerande vid högskolor i Sverige. 

Deltagarrätt
Öppen för arkitektstudenter inskrivna vid 
KTH Arkitektur, LTH Arkitektur, Chalmers 
Arkitektur, Umeå Universitet Arkitektur, 
Konstfack samt HDK Göteborg.

Tävlingsspråk 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. 

Jury 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av 
en jury bestående av: 
• Peter Söderberg, Projektledare Stock-

holmsmässan/Nordbygg
• Saga Hellberg, Projektledare, Svenska 

Teknik & Designföretagen
• Björn Uppfeldt, VD, Stålbyggnadsinstitutet
• Lars Svedje, vVD, Entreprenörföretagen
• Helena Glantz, Arkitekt SAR/MSA ut-

sedd av Sveriges Arkitekter
Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sak-

kunnig expertis som rådgivare. 
Juryns sekreterare är Claes Larsson, Arki-

tekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsfunktionär 
Lisa Udd, Entreprenörföretagen, e-post   
lisa.udd@entreprenorforetagen.se  

Programhandlingar 
• Detta program med bilagor
• Plan över tävlingsområdet, skala 1:400 
• Översiktskarta 
• Foton som underlag för perspektiv 

Programhandlingar kan rekvireras från 
www.arkitekt.se/tavlingar. 

Tävlingsfrågor 
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas 
till tävlingsfunktionären skriftligt via e-post: 
lisa.udd@entreprenorforetagen.se. Frågorna 
ska vara tävlingsfunktionären tillhanda 
senast 2011-11-01. Märk all korrespondens 
med ”Nya ögon på STÅL”. Svar på frågorna 
publiceras på www.arkitekt.se.
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Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslag ska vara anonymt. Tävlings-
förslaget kan lämnas av en eller fl era perso-
ner i samarbete. 

Samtliga inlämnade ritningar och övriga 
handlingar ska i nedre högra hörnet vara 
försedda med ett motto.

Tävlingsförslaget ska lämnas digitalt i 
pdf-format på CD/USB. (Öppningsbara pdf-
fi ler för Mac och PC). Det digitala mate-
rialet får maximalt ha en storlek på 20 Mb. 
Motsvarande totalt 6 st. A3:or.

Handlingar utöver nedanstående kommer 
att tas undan från bedömning och utställ-
ning. Modell tas ej emot.

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

Tävlingsförslag ska innehålla följande: 
• 1 st Planritning, skala 1:100 
• 1 st Fasadritningar, skala 1:100 
• 1 st Sektion, skala 1:100 
• 1 st Valfria konstruktiva detaljer av bety-

delse i valfri skala 
• 1 st Perspektiv utifrån bifogat foto
• 1 st Kortfattad beskrivning: 

•  Bärande idé: Vad upplever besökaren? 
Hur förmedlas möjligheterna med stål?

•  Färgsättning 
•  Ytbehandling 
•  Teknisk beskrivning 

Inlämning 
Tävlingstiden slutar 2011-12-01. Se-
nast denna dag ska tävlingsförslag vara

inlämnat till allmän befordran adresserat till 
tävlingsfunktionären, eller lämnat direkt till 
tävlingsfunktionären.

Förslaget ska åtföljas av ett förseglat oge-
nomskinligt kuvert, märkt med ”Namnse-
del” och förslagets motto. I detta kuvert ska 
fi nnas uppgifter om namn på förslagsställa-
ren och ev. medarbetare kontaktuppgifter.
 

Prissummor 
20 000 SEK för det vinnande förslaget. Ob-
servera att prissumman är beskattningsbar 
inkomst. 

Vinnare och hedersomnämnda erbjuds 
program med studiebesök. 

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

Bedömning 
Bedömningen beräknas vara avslutad 2012-
01-13.

Publicering 
Resultatet av tävlingen presenteras på Nord-
bygg 2012. Publicering sker på arrangörernas 
hemsidor. Sveriges Arkitekter och arrangörer-
na äger rätt att publicera samtliga tävlingsre-
sultat på sina hemsidor, i sina tidningar samt 
på Nordbygg. All publicering av tävlings-
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förslag efter avslutad tävling kommer att ske 
med angivande av förslagsställarnas namn. 

Ägande- och nyttjanderätt 
Arrangörerna innehar den materiella ägan-
derätten till prisbelönta tävlingsförslag.
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och 
behåller nyttjanderätten till sina förslag.  

Returnering av förslag 
Förslagen kommer inte att returneras. 
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Peter Söderberg     Björn Uppfeldt

Saga Hellberg     Lars Svedje

Helena Glantz

För Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd, Claes Larsson 

Detta program är upprättat i enlighet med 
byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler 
för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksam-
hetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte 
programmet anger annat.

Program och bilagor är godkända av 
juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens 
genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt 
är programmet granskat och godkänt för de 
tävlande av Sveriges Arkitekter.

Stockholm 2011-06-21

Tävlings programmets godkännande
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Under Nordbygg 2010 hade vi ett café på 
samma plats. Då såg gäststatistiken ut så 
här;

Tisdag 180 gäster, onsdag 250 gäster, 
torsdag 290 gäster, fredag 220 gäster. 

Öppet kl. 9 -17 måndag, tisdag, och fre-
dag. Kl. 9–19 torsdag.

Våra behov till ett café är 
följande:
Mässrestaurangers standards vid cafébygg-
nation följer en rad föreskrifter:
• Enligt livsmedelslagen måste det vid han-

tering av livsmedel fi nnas rinnande vatten 
och avlopp.

• Rätt antal sittplatser leder till bättre för-
säljning och nöjdare kunder/besökare. Vi 
räknar på ett genomsnitt av ca 30 platser 
sen är detta alltid en fråga av yta och be-
hov (från mässa till mässa).

• I arbetsmiljölagen fi nns det angett vilka 
mått som är klassifi cerade som ”god 
arbetsmiljö”.  Vårt önskemål är att disken 
på caféet är 90 cm hög och inte bredare 
än 60 cm. För att personalen ska få så bra 
arbetsmiljö som möjligt.

• Bakförrådet bör vara så stort att vi med 
lätthet kan hantera uppläggning av kakor 
och smörgåsar så att detta inte sker fram-
för gäst/besökare. Likaså är det viktigt att 

bakförrådet har en yta som räcker till för 
hantering av avfall och sopor så att dessa 
inte heller hanteras framför gäst/besökare. 
Det optimala bakförrådet bör vara 3 x 2 
meter, d.v.s. 6 kvm.

Kaffemaskin med vattenanslutning, el 
1 x 16A. Maskinen står på rullmodul med 
måtten b 90 x d 68 x h 91 cm. 

Kylar 2 st à 60 x 60 x 180 cm mot bak-
vägg eller motsvarande.

El- och internetanslutning ska fi nnas vid 
kassan.

Cafédisken bör inte vara högre än 90 cm. 
Lagom längd på disken är 4-5 meter. Disken 
ska rymma kassa, det ska också vara möjligt 
att ställa fram sortiment m.m. mot kunderna 
på disken.

Vi använder gärna en av våra kyldisplayer 
för smörgåsar, kakor samt viss dryck. Denna 
har vi ibland vid sidan av cafédisken och 
ibland infogad i disken. Bifogar en bild samt 
mått på en kyldisplay.

Kontaktperson för mässrestauranger är Egon 
Persson, Projektkoordinator, e-post 
egon.persson@restofair.se, tel. direkt +46 
(0)8 727 72 02

BILAGA

Information från Mässrestauranger, 
restauratör
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Displaydisk
Mått: B:120 D:65 H:150
OBS se skiss nedan för mått vid inbyggnad.
EL: 1x10A (nattström)
Användningsområde:
Displaydisk för smörgåsar, sallader, bakelser 
samt kylda drycker.

        Baksida         Front mot gäst

Skiss för inbyggnad
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Stålkyl
Mått: B:60 D:52 H:180
EL: 1x10A (nattström)
Användningsområde:
Kyl för, sallad, dryck, mjölk
samt andra kylvaror. OBS:
Kyla är en förutsättning för Café-
verksamhet
   . 

Kaffemaskin + Vagn
Mått kaffemaskin: B:32 D:50 H:71
Mått vagn: B:90 D:68 H:9
EL: 1x16A (3 fas)
Vatten anslutning VA
Användningsområde:
Varmt kaffe och chokladdryck
.     
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