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KAKELTÄVLINGEN
Byggkeramikrådet, som är en branschorganisation för företag som arbetar med kera-
miska plattor, det vill säga kakel, klinker och mosaik, inbjuder studenter vid arkitek-
turskolor i Sverige till Kakeltävlingen.

2011 genomfördes tävlingen för första gången och många inspirerande bidrag kom in. 
Årets tema är ”Blomsterkaféet” – ett gammalt växthus som ska rustas upp och fung-
era som ett botaniskt muséum och inrymma ett kafé/restaurang. Tävlande kan vara 
en eller flera studenter tillsammans.  

Tävlingen arrangeras i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Det vinnande tävlingsbidraget kommer att 
belönas med prissumman 20 000 kronor. 
Dessutom kommer ett antal hedersom-
nämnanden att utdelas och belönas med   

2 500 kronor var. Vinnare och hedersomnämnda 
kommer att inbjudas till en resa till Valencia i Spanien 
där den stora byggkeramikmässan Cevisama pågår         
5-8 februari 2012. 

Förslaget och förekommande hedersomnämnanden 
presenteras i form av en utställning i samband med 
prisutdelningen den 6 november 2012 på Sven-Harrys 
Konstmuseum i Stockholm. Byggkeramikrådets Stora 
Kakelpris kommer att utdelas vid samma tillfälle.

MÅLSÄTTNING
Målsättningen med tävlingen är att skapa spännande
möten mellan blivande arkitekter och keramik i mo-
dern utformning samt att kunna visa upp en mångfald 
av kreativa och gärna roliga förslag.

Det finns inget krav på att förslagen ska kunna 
vidareutvecklas till realistiskt genomförbara lösningar 
i full skala.

SYFTE
Tävlingens syfte är att öka kunskaperna kring det 
mångtusenåriga materialet keramik i form av keramis-
ka 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 
byggkeramik i Sverige. Tanken är att tävlingen ska 
återkomma varje år under en tid framåt.

TÄVLINGSUPPGIFTEN
Uppgiften är att presentera en idé, en vision där ke-
ramiken bidrar till utformningen av den spännande 
kombinationen av växtlighet och keramik och där de 
keramiska plattornas egenskaper så som hållbarhet,  
rengörbarhet, miljövänlighet och estetik är till nytta.

Tema:
”BLOMSTERKAFÈET”
Beskrivning

Ett gammalt växthus har övergivits, tagits över 
av kommunen och ska rustas upp. Enligt planen 
ska det fungera som ett botaniskt muséum. 
Möjligheter ska finnas för utställningar av måleri 
och skulptur. Kafé/restaurang ska också inrym-
mas. 

En förutsättning är att keramiska plattor ska 
förekomma på golv och väggar samt gärna på 
sittmöbler, bord och liknande. I kommunen finns 
en keramisk tradition som ska vårdas.

Det gamla glastaket är delvis skadat och ska 
återställas. Del/delar av växthusytan ska förses 
med ett ytterligare våningsplan. Det har talats 
om en takterrass med servering sommartid och 
ett utsiktstorn. De befintliga ytterväggarna 
består av tegel som ska putsas och bilda ett 
utmärkt underlag för keramiska plattor. Den 
närmast omgivande markytan ska fungera som 
en skulpturpark med utomhusservering som-
martid. Keramikklädda murar och möbler kan 
förekomma här. 

Växthusets planmått är 12 x 26 m. För sektio-
ner och detaljer, se länk:
http://www.bkr.se/lillakakeltavlingen

De tävlande kommer att få en lista över leverantörsfö-
retag i kakelbranschen som åtagit sig att ställa infor-
mationsmaterial till förfogande och på begäran även 
plattprover. 

TÄVLINGSBESTÄMMELSER
Arrangör
Tävlingen arrangeras av Byggkeramikrådet i samråd 
med Sveriges Arkitekter.



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, produkt-
grupper, egenskaper och användningsområden 
att beröras samt ytterligareinformation om täv-
lingen lämnas. Föreläsningar är dock inget krav 
för deltagande i tävlingen.

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
Veronica Skeppe, arkitektstudent, KTH
Rachid Lestaric, arkitekt SAR/MSA, representant för
      Sveriges Arkitekter
Stig Lodén, Byggkeramikrådet, ordförande

Tävlingsfunktionär  Pia Dahl, Byggkeramikrådet.

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.

Handlingar
Tävlingsbidrag ska lämnas in digitalt som pdf för 
utskrift på två stående sidor i A3-format. Varje sida 
ska i nedre högra hörnet vara märkt med ett motto. 
Modeller, ritningar eller annat icke digitalt material 
kan inte tas emot.

Tävlingsbidraget ska vara fritt från spårbar informa-
tion om upphovsperson m.m. för att garantera anony-
mitet. 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 2012-09-10. Senast denna dag      
kl.15.00 ska tävlingsförslag vara insända eller överläm-
nade till tävlingsfunktionären. (pia@bkr.se/Byggkera-
mikrådet, Högbergsgatan 27, 116 20 Stockholm.)

Förslaget ska åtföljas av ett förseglat kuvert, märkt 
”Namnsedel” och förslagets motto. Kuvertet ska inne-
hålla namn på förslagsställaren och ev. medarbetare 
samt skola, adress, telefonnummer  och e-postadress. 

PRISSUMMOR
Det vinnande tävlingsbidraget kommer att belönas 
med 20 000 kronor. Hedersomnämnda bidrag belönas 
med 2 500 kronor per bidrag. Observera att prissum-
morna är beskattningsbara inkomster.

Priset är på
20.000 kr och 
en resa!



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

Stockholm den 8 maj 2012

  Johan Puuri                 Pia Dahl    Stig Lodén
VD Byggkeramikrådet         Tävlingsfunktionär   Juryns ordförande

  

Fasadmaterial

hipstering heights

Peyton är en hipster på uppgång. Musikkarriären 
har precis tagit fart och den första skivan 
med elektronisk musik är på väg ut. Med sin 
trogna Apple laptop som studio föll den på 
plats, bit för bit och nu väntar förhoppningsvis 
landsomfattande turné. “Kan man cykla istället för 
att åka turnébuss”, undrar Peyton putsandes på 
sin fixie, den käraste av alla ägodelar. En befogad 
fråga när man lagt så mycket tid på att få den just 
precis så som man vill.

Vattentornet köptes för förskottspengarna för 
skivan. Det hade stått tomt länge och såldes 
för en billig peng. “En explosion av rytmer och 
mönster” var mantrat när en arkitektvän fick lov att 
rita ihop ett förslag. 

De valde att använda keramiska material som 
grund eftersom variationsmöjligheterna i glasyr, 
färger, texturer och möster är så stor att ett 
enda material kan stå för hela konceptet. Att 
det är miljövänligt och hållbart var också en 
påverkande faktor. Efter att ha letat sig igenom 
de stora valmöjligheterna slöt de sig till slut till 
glansigt, plant och pastellfärgat som grund för den 
genomgående materialidén.

Mönstren som de valt att använda är 
av gemensam karaktär för att skapa en 
sammanhållen känsla i huset och att det ska 
kännas som en enhet. Genom att variera 
mönsterstorleken i de olika rummen skapas en 
subtil skalförskjutning som skapar dynamik i 
rörelsen genom huset. Ytterligare rytm i huset ges 
genom att variera taktiliteten och reflektionsgraden 
hos det valda kaklet. 

De nya spännande mönster som de tillsammans 
ritat fram hoppas de skulle kunna forma ett 
samarbete med intresserade kakeltillverkare för 
att kunna skapa tillverkning av enheter och hela 
system. För detta och andra byggen.

hipstering heights

Som fasadbeklädnad 
används Vogues Vetro 
som är frostbeständiga, 
transparanta glasplattor 
med färgad baksida 
som passas in i befintlig 
fasaduppdelning.

De kommer i storleken 
30x120 cm vilket 
tillsammans med en 
fogbredd på 2 mm ger 
möjlighet att skapa stora 
släta ytor.
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Vinnare och hedersomnämnda kommer att inbjudas 
till den stora byggkeramikmässan Cevisama i Va-
lencia, Spanien, 5-8 februari 2012. Flygresa och två 
hotellnätter för en person per tävlingsbidrag betalas 
av Byggkeramikrådet.

BEDÖMNINGSKRITERIER
Tävlingsbidragen kommer att bedömas utifrån föl-
jande kriterier 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

PUBLICERING
Tävlingsjuryns utlåtanden kommer att publiceras 
efter att tävlingens resultat offentliggjorts i sam-
band med prisutdelningen den 6 november 2012. 
Publicering sker på Byggkeramikrådets hemsida            
www.bkr.se.
Sveriges Arkitekter och arrangören, Byggkeramikrå-
det, äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat 
på sina hemsidor och tidningar samt på Prisutdel-
ningen. 

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 
tävlingsbidrag. De tävlande innehar upphovsrätten 
och behåller nyttjanderätten för sina bidrag.

GODKÄNNANDE
Detta program är upprättat i enlighet med bygg-
sektorns 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.

Katarina Nilsson
För Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd

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

Del av ”Hipstering 
Heights”- Andreas 
Amasalidis vinnande 
bidrag i Kakeltäv-
lingen 2011. Uppgiften 
då var att inreda ett 
gammalt vattentorn.


