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KAKELTÄVLINGEN!



KAKELTÄVLINGEN
Byggkeramikrådet, som är en branschorganisation för före-
tag som arbetar med keramiska plattor, d.v.s. kakel, klinker
och mosaik, inbjuder studenter vid arkitekturskolor i
Sverige till Kakeltävlingen. 
Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter.
Tävlande kan vara en eller flera studenter tillsammans. 
De tävlande kommer att få en lista över leverantörsföretag
i kakelbranschen som åtagit sig att ställa informations-
material till förfogande och senare, på begäran platt-
prover.

Föreläsningar om byggkeramik
Byggkeramikrådet, erbjuder efter begäran och samråd med
respektive skola, föreläsningar om keramiskt byggmaterial.
Vid föreläsningar kommer grundläggande kunskap om
keramik och byggkeramik, produktgrupper, egenskaper
och användningsområden att beröras samt ytterligare
information om tävlingen lämnas. Föreläsningar är dock
inget krav för deltagande i tävlingen. 
Det vinnande tävlingsbidraget kommer att belönas med
prissumman 20 000 kronor. Dessutom kommer ett antal
hedersomnämnanden att utdelas och belönas med var-
dera 2 500 kronor.
Vinnare och hedersomnämnda kommer att inbjudas till en
resa till Bologna i Italien där den stora byggkeramikmässan
Cersaie pågår 20–24 september 2011. 
Det vinnande förslaget och förekommande hedersom-
nämnanden presenteras i form av en utställning i samband
med prisutdelningen den 6 maj 2011 på Fotografiska i
Stockholm. Byggkeramikrådets Stora Kakelpris kommer att
utdelas vid samma tillfälle. Det är ett årligt pris som ut-
delats sedan 2001 och går till upphovsman/-kvinna som
skapat ett uppfört byggprojekt med byggkeramik.

SYFTE
Tävlingens syfte är att öka kunskaperna kring det mångtu-
senåriga materialet keramik i form av keramiska plattor
genom att peka på den stora produktutveckling som skett
och de nya möjligheter som uppstått under de senaste
decennierna, samt att främja god användning av bygg-
keramik i Sverige. 
Tanken är att tävlingen ska återkomma vart annat år under
en tid framåt.

MÅLSÄTTNING
Målsättningen med tävlingen är att skapa spännande
möten mellan blivande arkitekter och keramik i modern
utformning samt att kunna visa upp en mångfald av
kreativa och gärna roliga förslag. 
Det finns inget krav på att förslagen ska kunna vidare-
utvecklas till realistiskt genomförbara lösningar i full 
skala. 

TÄVLINGSUPPGIFTEN
Uppgiften är att presentera en idé, en vision om hur kera-
mik kan bidra till att skapa en utformning av en mycket
speciell bostad där keramikens egenskaper bidrar till nytta
genom hållbarhet, miljöfördelar, rengörbarhet, estetiska
värden etc.  

Tema:
”HÖJDARBOSTAD”
Beskrivning
Vår boende, P, är en ensamstående, flitigt arbetande
kreativ person, jobbar hemma, är intresserad av mat-
lagning och omger sig gärna med vackra ting. P har
fått tillgång till ett gammalt vattentorn och uppgiften
är att inom ramen för tillgänglig volym inrymma nöd-
vändiga funktioner och att utnyttja byggkeramikens
egenskaper på ett optimalt sätt. P kommer att tillbringa
mycket tid för arbete och fritid i sin nya bostad.
Tillgänglig volym, invändiga mått: Bottenyta 4×4 meter,
höjd 14 meter. Den gamla vattencisternen är borta, hela
volymen är öppen. Det går att införa valfritt antal
bjälklag över hela eller delar av ytan på lämpliga höjder.
Fönsteröppningar kan tas upp med viss frihet. Tornet är
byggt med bärande tegelväggar. Det finns tillgång till
el, kommunalt vatten och avlopp.

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Arrangör
Tävlingen arrangeras av Byggkeramikrådet med del-
tagande av Kakelföreningen och i samråd med Sveriges
Arkitekter. 

Tävlingens form
Tävlingen är en allmän tävling öppen för studenter vid
svenska högskolor för utbildning av arkitekter.



Språk
Presentationsmaterial för tävlingsförslag ska vara på
svenska. 

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury
bestående av:
Kerstin Berg, arkitekt SAR/MSA, Berg Arkitektkontor
Sara Grahn, arkitekt SAR/MSA, White arkitekter
Martin Hamdahl, arkitekt MSA, GRAD arkitekter 
Ola Kjellander, arkitekt SAR/MSA, Kjellander+Sjöberg
arkitekter 
Veronica Skeppe, arkitektstudent, KTH
Rachid Lestaric, arkitekt SAR/MSA, representant för
Sveriges Arkitekter
Stig Lodén, Byggkeramikrådet, ordförande

Tävlingsfunktionär
Pia Dahl, Byggkeramikrådet. E-post: pia@bkr.se  

Tävlingsfrågor
Eventuella frågor kan ställas till tävlingsfunktionären, Pia
Dahl, via e-post: pia@bkr.se. 
Frågor och svar publiceras under rubrik Tävlingar på
www.bkr.se 

Tävlingsförslaget
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Det kan utformas och
lämnas in av en eller flera personer i samarbete.
Samtliga inlämnade handlingar ska i nedre högra hörnet
vara försedda med ett motto. Tävlingsförslag ska lämnas in
digitalt i pdf-format på CD eller USB-minne, för utskrift på
max tre sidor i A3-format.
Modeller, ritningar eller annat icke digitalt material kan inte
tas emot.
Allt inlämnat digitalt material ska vara fritt från spårbar
information om upphovsperson m.m. för att garantera
anonymitet. Insänt material kommer inte att returneras.

Tävlingsbidrag ska innehålla följande:
A. Kortfattad beskrivning av verket

a) bärande idé
b) ingående produkter

B. Åskådliggörande av verket med ritningar, skisser och 
ev. digitala bilder.

INLÄMNING
Tävlingstiden upphör 2011-04-01. Senast denna dag kl.
15.00 ska tävlingsförslag vara insända eller överlämnade till
tävlingsfunktionären. (pia@bkr.se. Byggkeramikrådet, Hög-
bergsgatan 27, 116 20 Stockholm.) 
Förslaget ska åtföljas av ett förseglat kuvert, märkt ”Namn-
sedel” och förslagets motto. Kuvertet ska innehålla namn
på förslagsställaren och ev. medarbetare samt skola, adress
och mobiltelefonnummer. Tävlingsförslag kan inte sändas
med e-post.

PRISSUMMOR
Det vinnande tävlingsbidraget kommer att belönas med
20 000 kronor. Hedersomnämnda bidrag belönas med var-
dera 2 500 kronor. Observera att prissummorna är beskatt-
ningsbara inkomster.
Vinnare och hedersomnämnda kommer att inbjudas till
den stora byggkeramikmässan Cersaie i Bologna, Italien,
20–24 september 2011. Flygresa och två hotellnätter för en
person för varje tävlingsbidrag betalas av Byggkeramik-
rådet. 

BEDÖMNINGSKRITERIER
Tävlingsbidragen kommer att bedömas utifrån följande kri-
terier som anges utan inbördes rangordning och utifrån de
förutsättningar och önskemål som framgått i programmet:
• Innovationshöjd
• Arkitektonisk gestaltning
• Funktioner
• Tillvaratagande av keramikens materialegenskaper
• Lämplighet för presentation i utställning



Byggkeramikrådet
Högbergsgatan 27, 116 20 Stockholm
Tel: 08-641 21 25 • Fax: 08-702 20 15
info@bkr.se • www.bkr.se

PUBLICERING
Tävlingsjuryns utlåtanden kommer att publiceras efter att
tävlingens resultat offentliggjorts i samband med pris-
utdelningen den 6 maj 2011. Publicering sker på Bygg-
keramikrådets hemsida: www.bkr.se.  
Sveriges Arkitekter och arrangören, Byggkeramikrådet, äger
rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på sina hem-
sidor och tidningar samt på Prisutdelningen. 
All publicering av tävlingsbidrag efter avslutad tävling
kommer att ske med angivande av den/de tävlandes
namn.

Ägande- och nyttjanderätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till täv-
lingsbidrag. De tävlande innehar upphovsrätten och
behåller nyttjanderätten för sina bidrag.

GODKÄNNANDE
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. 
Ur tävlingssynpunkt är programmet granskat och godkänt
för de tävlande av Sveriges Arkitekter.

Stockholm den 14 januari 2011

Johan Puuri Pia Dahl Stig Lodén
VD Byggkeramikrådet Tävlingsfunktionär Juryns ordförande

Katarina Nilsson
för Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd


