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Introduktion
Sundsvalls kommun inbjöd i februari till denna arkitekttäv-
ling för att kunna ge kommunens och regionens invånare en 
märkesbyggnad av högsta arkitektoniska kvalitet, med hög 
tillgänglighet och präglad av hållbart utförande.

Sundsvalls kommun vill skapa en sjudande mötesplats för 
Sundsvalls medborgare och gäster för kultur av alla former, en 
plats som präglas av öppenhet och mångfald. Barn och ung-
domar, som är en central målgrupp, samt vuxna ska här ha en 
plats för både intryck och egna uttryck. Ett sammanhållet kul-
turkvarter som tjänar både Sundsvall och regionen ska skapas 
genom ett nytt kultur- och teaterhus och det 20 år gamla 
Kulturmagasinet.

Inledning
Kommunfullmäktige beslöt i oktober 2007 att kommunen ska 
göra en öppen arkitekttävling för ett kultur- och teaterhus vid 
Kulturmagasinet, Selångersån och havet i Sundsvall.

Ansvarig för genomförandet av tävlingen är Stadsbyggnads-
kontoret, Sundsvalls kommun. Tävlingen genomförs i samar-
bete med Steen&Ström Sverige AB och i samråd med Sveriges 
Arkitekter.

Syftet med tävlingen är dels att finna ett förslag som kan 
utvecklas till en byggnad av högsta arkitektoniska kvalitet, dels 
att upphandla arkitekttjänster för projekteringen av den.

Tävlingen är en allmän, öppen tävling i ett steg och genom-
förs i enlighet med Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar
För drygt 20 år sedan invigdes Kulturmagasinet, en stor in-
vestering som snabbt blev mycket uppskattad och välbesökt och 
har fungerat som ett varumärke för Sundsvall. Kommunen har 
för avsikt att göra ännu en kulturinvestering för alla sundsvalls-
bor, med särskild betoning på dagens ungdomar och framtida 
generationer, genom att ge teater och andra kulturverksamheter 
gemensamma nya lokaler i centrum. 

Tävlingsuppgiften var att ge förslag på ett kultur- och teater-
hus som tillsammans med Kulturmagasinet bildar ett samman-
hållet kulturkvarter.

–  Det nya kultur- och teaterhuset ska ha en stark arkitek-
tonisk identitet och bli en märkesbyggnad i Sundsvall på en 
av dess viktigaste platser.

–  Området i det nya kulturkvarteret ska få en gestaltning som 
stimulerar till möten och vistelse.

–  Befintliga och nya funktioner i kultur- och teaterhuset och 
i Kulturmagasinet ska kopplas samman och samverka på 
bästa möjliga sätt.

Tävlingsområdet
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Inlämnade förslag
Tävlingsformen var öppen vilket innebär att alla var välkomna 
att lämna tävlingsförslag. Programmet översattes också till 
engelska för att öka tillgängligheten för deltagare från hela 
världen. Kommunen inbjöd också till ett startmöte den 26 
mars 2008 för att presentera staden och projektet på plats för de 
arkitekter som var intresserade. Vid tävlingstidens utgång den 
15 maj 2008 hade 180 förslag tagits emot, vilka godkändes av 
juryn.

Bedömning
Följande kriterier har legat till grund för juryns bedömning 
(utan inbördes ordning eller viktning):

Arkitektoniska kvaliteter och gestaltning
Byggnadens uttryck, attraktivitet och områdets gestaltning.

Funktion, logistik och tillgänglighet
Byggnadens möte med publiken, samverkan med Kulturmaga-
sinet samt dess funktion som publik byggnad och arbetsplats.

Genomförbarhet
Produktions- och driftkostnader.

Jury 
Juryn har bestått av följande personer:

–  Peter Gavelin, utredare åt kommunstyrelsen Sundsvalls 
kommun, ordförande i juryn

–  Anita Edlund, stadsarkitekt Sundsvalls kommun
–  Birgitta Gillgren, utredare, Kultur och Fritid Sundsvalls 

kommun
–  Clarence Jonsson, projektledare Sundsvalls kommun
–  Tomas Melander, chef Teater Västernorrland
–  Ulla Näsman, direktör Kultur och Fritid Sundsvalls kommun
–  Petra Sandgren, creative director, Steen&Ström Sverige 

AB. Petra Sandgren har varit förhindrad att delta i jury-
arbetet. 

–  Stefan Söderlund, kommundirektör Sundsvalls kommun
–  Arkitekt SAR/MSA Per Kraft, utsedd av Sveriges Arkitekter
– Arkitekt MAA Johnny Svendborg, utsedd av Sveriges  

Arkitekter

Juryns sekreterare har varit arkitekt SAR/MSA Katarina Nilsson, 
Sveriges Arkitekter

Juryn har tillkallat följande experter:
– Logistik och teaterteknik: Dick Hasselblad, Teaterkonsult 

Hasselblad
–  Trafiksystem: Bo Noborn, BN Trafiksystem
– Byggkonstruktion: Staffan Boström (stål), WSP AB
– Herbert Pålsson (betong), WSP AB
– Kostnadskalkyler: Ove Lindström, Ove Lindström Bygg-

analys AB

Ur Cabaret på Teater Västernorrland 2008. Foto: Lia Jacobi.



�

– Brand/utrymning: Leif Fällman, Öresund Safety Advisers 
AB

– Miljökonsekvenser: Daniel Jasek, Stadsbyggnadskontoret 
Sundsvalls kommun

– Gabriel Vikholm, projektledare Uppsala Konsert och Kon-
gress

Tävlingsfunktionär har varit Åsa Björklund, Swepro

Juryn har inhämtat synpunkter från följande referensgrupper:
 Politiker, anställda, föreningslivet och fria grupper.

Juryn presenterade också sitt arbete för ledningsgruppen i 
Steen&Ström Sverige AB då deras juryledamot varit förhind-
rad att delta i arbetet. 

Samtliga förslag har varit utställda på Sveateatern under  
bedömningstiden och allmänheten har haft möjlighet att lämna 
synpunkter på förslagen. Alla förslag har också funnits tillgäng-
liga på Sundsvalls och Sveriges Arkitekters hemsidor. Juryn har 
tagit del av samtliga kommentarer från allmänheten

Juryn har sammanträtt i sin helhet 8 dagar. Dessutom har 
jurymedlemmarna arbetat enskilt och i mindre grupper under 
bedömningen.

Bedömning	av	tävlingsförslagen
Tävlingsuppgiften har genom förslagen belysts på ett mång-
facetterat och intressant sätt som visat på både svårigheter och 
möjligheter i programmet och på platsen. Tävlingen är en del i 
en process och det vinnande förslaget kommer att utvecklas i en 
dialog mellan arkitekten, verksamhetsföreträdare och bestäl-
lare. Juryns uppgift har varit att finna det projekt som på bästa 
möjliga sätt har löst tävlingsuppgiften samtidigt som det kan 
tåla fortsatt förändring och utveckling. 

Tävlingsområdet ligger väl exponerat i hjärtat av Sunds-
vall på en av de viktigaste platserna i staden. De kommande 
åren kommer området att genomgå stora förändringar och 
de tävlande har fått arbeta med flera osäkerheter. Den exakta 
utformningen av den nya vägens dragning, Steen & Ström 
Sverige ABs etablering och stadens expansion på norra och 
södra kajen är ännu oklara. Samtidigt bjuder platsen på osed-
vanligt stora möjligheter, med sitt läge där staden möter havet. 

Placering i staden 
Det nya huset kommer att kunna ses från många håll och få 
stor betydelse för hela staden och dess invånare. Mot havet 
och infarterna från öster kommer byggnaden att bli del av 
stadens front och ett viktigt nytt landmärke i det storslagna 
kustlandskapet. Mot norr och Selångersån kommer männis-
kor att röra sig betydligt närmare byggnaden i det kulturstråk 
som ska skapas där. Den norra bottenvåningens utformning Kulturmagasinet i Sundsvall.
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och byggnadens skala kommer därför att ha stor betydelse för 
upplevelsen av hela å-rummet. Mot väster kommer projektet att 
få en viktig relation till den nya kommersiella exploateringen. 
Från stenstaden i söder kommer byggnaden att annonsera sig 
i fonden på rutnätets gator och stråk samtidigt som den möter 
magasinsbyggnaderna. Även den så kallade femte fasaden, det 
vill säga taket, har betydelse eftersom en stor del av staden lig-
ger högt belägen på dalgångens sidor och huset också kommer 
att betraktas från bergens höjder. Juryn har därför konstaterat 
att den nya byggnaden måste vända sig åt alla håll och inte ha 
några trista baksidor eller döda ytor i sin närhet.

Det är önskvärt att kultur- och teaterhuset placeras och 
utformas så att ett torg i anslutning till den nya byggnaden kan 
skapas. Detta torg ska fungera som entréplats till kultur- och 
teaterhuset och Kulturmagasinet samtidigt som det ska vara ett 
viktigt offentligt rum för kultur- och handelskvarteren. Det är 
också viktigt att denna plats utformas och placeras så att den 
kan användas av stadens invånare samt att naturliga stråk för 
gående och cyklister inom området ansluter till staden och de 
befintliga stråken längs Selångersån.

Liksom många tävlande har juryn kommit fram till att den 
västra sidan av den nya byggnaden är en naturlig plats för att 
skapa väderskyddade uterum i kvällssol. I väster finns dessutom 
möjligheter att skapa ett torg omgivet av många olika funk-
tioner, som affärsverksamheten i den nya etableringen utöver 
kultur- och teaterhusets egen verksamhet, vilket skapar större 
underlag för exempelvis restauranger och kaféer. Mot öster 
finns de långa vyerna ut mot havet, men denna plats är betyd-
ligt ogästvänligare på grund av klimatet och störningarna från 
vägen. Juryn har värderat de förslag som ger besökarna i kultur- 
och teaterhuset möjlighet att uppleva utsikten mot havet inifrån 
byggnadens publika lokaler.

Juryn har också intresserat sig för de förslag som kunnat 
visa hur de yttre rum som skapas kring den nya byggnaden 
kan gestaltas och användas. Flera förslagsställare har föreslagit 
utgrävning av strandlinjen och andra omfattande markarbeten. 
Dessa lösningar skapar unika parkliknande platser med vat-
tenkontakt för kultur- och teaterhuset i staden, skilda från 
stenstadens mönster. Det är fullt möjligt stadsbyggnadsmäs-
sigt men leder också i många fall till svaga och inte särskilt 
utvecklingsbara kopplingar till Kulturmagasinet och mellan 
verksamheterna. De svaga kopplingarna till Kulturmagasinet 
gör att flera av dessa lösningar blir svårarbetade och ineffektiva 
för verksamheten. Se Dramastaden och Inside Out.
     

Dramastaden

Inside Out
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De riktigt höga och kompakta lösningarna lämnar ofta stora 
och fria ytor omkring den nya byggnaden och Kulturmagasi-
net och kvaliteten i dem blir mer eller mindre beroende av att 
kostsamma åtgärder i landskapet verkligen kan genomföras. 
Några kompakta och högra förslag indikerar möjligheten att 
ytterligare bebygga platsen, vilket skulle kunna vara av intresse 
samtidigt som det introducerar en ytterligare grad av osäkerhet 
i den fortsatta hanteringen av projektet. Se Troll

Med utgångspunkt i samtliga inlämnade förslag har juryn 
bedömt att den fördelaktigaste placeringen av nybyggnaden 
är norr om Kulturmagasinet, vars gavel då kan lämnas kvar 
exponerad mot havet och E4. Eftersom kopplingen till museet 
och biblioteket varit ett tydligt krav i programmet har de flesta 
förslagsställare valt att placera sin byggnad mer eller mindre 
tätt intill magasinens norra fasad. De förslag som kopplar sig 
alltför starkt till de befintliga byggnaderna tenderar dock att 
sluka och skymma dessa på ett problematiskt sätt, medan de 
förslag som lagt sig alltför långt bort från Kulturmagasinet får 
stora problem att skapa en funktionell inomhusförbindelse.  

Byggnadens uttryck och skala
En teater eller ett kulturhus är en märkesbyggnad, det vill säga 
en byggnad som genom sin speciella form och uttryck gestaltar 
sitt innehåll. Märkesbyggnader har historiskt sett haft monu-
mentala uttryck som kyrkor med sina torn och spiror eller råd-
husbyggnader i sten och tegel med symetriska fasader. I modern 
tid har märkesbyggnader även fått andra uttryck. Kulturhuset i 
Stockholm signalerar öppenhet, variation och mångfald ge-
nom glasfasader som man ser verksamheten bakom. Juryn har 
bedömt att detta projekt behöver ett alldeles eget uttryck för 
Sundsvall och den kultur- och teaterverksamhet som ska bedri-
vas i byggnaden, ett projekt som kan förhålla sig till kontexten 
på ett självständigt men samtidigt respektfullt sätt.

Bland de inlämnade förslagen finns exempel på helt väsens-
skilda attityder när det gäller byggnadens gestaltning, allt 
ifrån science fiction-inspirerade formfantasier till sakliga och 
neutrala glaslådor. De flesta projekten har tagit fasta på tävlings-
programmets önskemål om ett landmärke för Sundsvall och 
har föreslagit mer eller mindre spektakulära byggnader, ofta i 
en skala och med ett uttryck som juryn ansett främmande för 
Sundsvall. Se Manta och Faberge space.

Andra förslag har problematiserat innebörden av begreppet 
”landmärke” och har istället pekat på att det kan vara bygg-
nadens öppenhet och funktion av demokratisk mötesplats som 
ger den betydelse i staden. De flesta av dessa förslag har dock 
resulterat i alltför anonyma och konventionella lösningar utan 
tillräcklig karaktär. Många förslag har också bedömts ha alltför 
generella lösningar utan någon signifikativ koppling till Sunds-
vall och dess specifika byggnadskultur, klimat och rörelsemöns-
ter. Se City Life och Teatergalleriet.

Troll

Manta

City Life

Teatergalleriet

Faberge space
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De tävlande har valt olika principiella sätt att organisera sina 
byggnader:

- Monoliter, i regel kompakta byggnader som ligger fristående 
i förhållande till Kulturmagasinet. Detta angreppssätt ger möj-
lighet till ett mer självständigt och homogent arkitektoniskt ut-
tryck och har i många fall resulterat i starka märkesbyggnader. 
Se Kuben och Sol.

Flera av monolitbyggnaderna är kompakta vilket ger en volym 
som i sina proportioner kan relatera till Stenstadens kvarters-
storlek, även om de i vissa fall blivit betydligt högre. Se Plinth 
och IC/Cube.

- Utspridda lösningar. Det finns också byggnader som är mer 
utspridda i sin form och som lagt så många funktioner som 
möjligt i samma plan för att skapa logistisk funktionalitet för 
verksamheterna. 
Flera av dessa lösningar har ingen distinkt form utan är av det 
mer adderande slagen med en funktion som läggs till en annan 
vilket får ange formen. Detta har resulterat i byggnader med ett 
otydligt uttryck, i många fall oordnat och osäkert. Se Den fjärde 
väggen och Foyer of Sundsvall.

Kuben

Sol

Plinth IC/Cube 

Den fjärde väggen Foyer of Sundsvall.
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Vissa förslagsställare försöker lösa problematiken med en ad-
derad organisation genom att introducera sammanfattande 
former, såsom en utvändig foajé/arkad alternativt med ett sam-
manfattande taklandskap över eller runt om projektet.
Se Playgarden eller Snack.

Andra projekt tar steget fullt ut och låter samtliga funktioner 
inrymmas under ett artificiellt landskap, mer eller mindre 
autentiskt. Se Active landscape och ID.

- Sammanbyggda lösningar bygger på principen att kultur- och 
teaterhuset byggs dikt intill Kulturmagasinen för att på så sätt 
skapa synergieffekter mellan de olika verksamheter som ska 
verka i byggnaderna. Det finns relativt få lösningar av denna 
typ trots att tävlingsprogrammet underströk betydelsen av en 
nära koppling mellan de olika verksamheterna. En förklaring 
till att få tävlande har valt denna väg är säkert att en totalt sam-
manbyggd lösning innebär att den totala volymen av kvar-
teret blir mycket stor i jämförelse med den övriga strukturen i 
stenstaden. De flesta av dessa projekt placerar sig mot den norra 
fasaden av magasinen. Se Helena och T4G5H7.

Playgarden

Snack

Active landscape ID

HelenaT4G5H7
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Det finns också förslag som kopplar till Kulturmagasinet båda 
mot norr och öster. Dessa förslag blir mycket väl integrerade 
med Kulturmagasinet, samtidigt som de också skymmer de 
befintliga byggnaderna mot öster. Se Open Cove.

Relation till E4
I tävlingsprogrammet förutsattes att den nuvarande E4 flyttas 
något längre österut och ett skisserat läge angavs i programmet. 
Stadens vision är att vägen ska omvandlas till en boulevard på 
gångtrafikanternas villkor snarare än en förbifart på bilisternas. 
Under tävlingstiden togs beslut om att E4 kommer att flyttas 
helt och hållet till en högbro över havsbukten. Detta föränd-
rade dock inte förutsättningarna i tävlingen då vägen förbi 
tävlingsområdet i det nya läget och med ny utformning även 
fortsättningsvis måste utformas för den trafik som beskrevs 
i tävlingsprogrammet. Detta framkom av juryns svar till de 
tävlande under tävlingstiden. 

Flyttningen av E4 innebär att det finns möjligheter att skapa 
en utemiljö i det nya kulturkvarteret som stimulerar till ute-
vistelse och möten. Områdets anslutning till omgivande stad är 
viktig för att uppnå naturliga flöden av människor samt uteplat-
ser för vistelse och aktivitet.  

Att lägga den nya vägen på en bro innebär att vägen även 
fortsättningsvis uppfattas som en motorväg där det är tillåtet 
att åka i hög hastighet och inte som en integrerad del av stadens 
gatustruktur. Många av brolösningarna i tävlingsförslagen blir 
barriärer mellan staden, den nya byggnaden och havet.

Relationen till den nya vägen påverkas i hög utsträckning 
av vad som sker i bottenvåningen på kultur- och teaterhuset. 
För att människor ska vilja röra sig längs med denna fasad får 
den inte upplevas som för lång, händelsefattig eller avvisande. 
De förslagsställare som enbart lägger inlastningsfunktioner, 
garageinfarter och liknande mot den nya boulevarden skapar 
en baksidesmiljö som inte bidrar till ambitionen att skapa ett 
promenadvänligt gaturum. 

Byggnader som ligger dikt intill den nya vägen riskerar att 
få svårigheter då inte de skyddsavstånd som krävs både för att 
undvika buller och vibrationer samt för att hantera risker med 
farligt gods uppfylls.

Open Cove
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Verksamheten
Kultur- och teaterhuset ska tillsammans med Kulturmagasinet 
ha verksamheter stora delar av dygnet för alla sundsvallsbor 
och deras gäster. Scenkonstbolagets/Teater Västernorrlands 
föreställningar och allehanda gästspel ska blandas med kultur-
skolans verksamhet inom teater och dans. Scenkonst kommer 
att vara den centrala verksamheten i det nya kultur- och teater-
huset. Verksamhet för barn och ungdomar ska ha en framträ-
dande plats i kultur- och teaterhuset. 

För att det nya huset ska kännas öppet och välkomnande 
för alla är utformningen av dess publika rum mycket viktig. I 
tävlingsförslagen är de publika utrymmena organiserade efter 
tre huvudsakliga principer; linjärt, i en yttre cirkel runt scener 
och auditorier eller centralt placerat i en inre kärna. De tre 
angreppssätten ger olika konsekvenser. 

De linjärt organiserade projekten har ofta fått väl fungerande 
teaterfunktioner backstage, men foajéerna har ofta blivit mycket 
långa. Se Dramastaden och LiftConnect.

I de flesta av de förslag där foajéer och andra publika utrymmen 
organiseras i en yttre cirkel innebär lösningen mycket yt-
krävande och svåröverskådliga foajéer, ibland ändå med trånga 
mått. Se Sol och Playgarden.

De centrala foajérummen skapar i många fall torgliknande rum 
där många olika typer av arrangemang/aktiviteter kan ske. Se 
Foyer of Sundsvall. 

Dramastaden

LiftConnect 

Sol

Playgarden  Foyer of Sundsvall. 
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Det finns också några förslag med väl genomtänkta sekvenser av 
vackert belysta rum. Se Troll och Kulturstenen.  

Teaterfunktioner 
Det nya kultur- och teaterhuset ska erbjuda en fullgod arbetsmiljö 
för Teater Västernorrland. Scener, repetitionslokaler, loger, ateljéer 
och verkstäder samt kontor ska ge länsteatern de sammanhållna 
och ändamålsenliga lokaler som nuvarande lokalisering saknar. 
Verksamheten ska kunna pågå parallellt och samtidigt på de olika 
scenerna. Sidoscener och väl fungerande utrymmen för inlastning 
och transporter är därför ytterst väsentliga. En restaurang som även 
svarar för kaféservering i anslutning till föreställningarna ska ingå. 
Denna bör även ha möjligheter till uteservering sommartid. En 
biljettcentral som både säljer biljetter i förköp samt i anslutning till 
evenemangen ska finnas i kultur- och teaterhuset. Tävlingsprogram-
met öppnade också möjligheten för att förlägga Sundsvalls turistin-
formation till den nya byggnaden.

Den mest effektiva lösningen för teatern är om åtminstone de 
två stora scenerna och deras försörjningsutrymmen inklusive verk-
städer ligger i samma markplan. Att kunna rulla in all dekor och 
annan scenutrustning utan att behöva använda hiss eller lyftbord 
har stor påverkan på den tid det tar att bygga scenerier och därmed 
också personalkostnaden. 

Flera förslag bygger på höjden vilket innebär att transporter av 
både material och publik måste ske vertikalt. Sådana lösningar in-
nebär också att konstruktionen måste klara stora spännvidder och 
risk för ljudöverhörning. Tävlingsjuryn har inte sett några tillräck-
ligt starka motiv för att förorda en sådan lösning. 

Samband med Kulturmagasinet
Kultur- och teaterhuset ska ligga intill, och länkas samman med 
Kulturmagasinet, så att de två byggnaderna och verksamheterna i 
dem tillsammans skapar ett nytt sammanhållet kulturkvarter med 
tillhörande torg och platser. Kulturkvarteret ska erbjuda ett omfat-
tande kulturutbud och samutnyttjande av lokalerna i de existerande 
och nya byggnaderna är en förutsättning. Det är viktigt att publik 
och personal på ett naturligt sätt kan röra sig inomhus mellan de två 
byggnaderna.

I tävlingsprogrammet uttrycktes att en gemensam entré och foajé 
för kultur- och teaterhuset och Kulturmagasinet är av mycket stor 
betydelse för att aktivera hela det nya kvarteret under en stor del 

Troll Kulturstenen
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av dygnet. Programmet aviserade också att efter tävlingen kommer en 
ordentlig översyn att genomföras av hur olika funktioner i kultur- och 
teaterhuset respektive Kulturmagasinet ska kunna placeras. För att kunna 
driva samarbeten och verksamhetsutveckling måste bra möjligheter till 
kontakter mellan de olika verksamheterna skapas i det nya kulturkvarteret. 

Det har varit mycket svårt för de tävlande att finna lösningar som på 
ett trovärdigt och naturligt sätt rent fysiskt sammanlänkar den gamla 
och den nya byggnaden och juryn har inte funnit något förslag som på ett 
optimalt sätt integrerat verksamheterna i de två husen och samtidigt visat 
bra lösningar på övriga önskemål och krav i tävlingsprogrammet.  

De projekt som integrerar de två byggnaderna till en samlad byggnads-
volym kan uppfylla de funktionella målen med gemensam foajé och 
integration av verksamheterna. Konsekvensen blir dock att huset blir 
mycket stort och inåtvänt, samtidigt som man förlorar möjligheten till 
aktiva torg- och gaturum. 

Många förslag kopplar de två byggnaderna med en gång. Detta är inte 
en funktionellt tillfredsställande lösning, utan måste i så fall kompletteras 
med andra åtgärder för att få bra samband mellan olika verksamheter 
inom kulturkvarteret. En gång i markplan mellan den nya och gamla 
byggnaden skapar ofta smala återvändsgränder mellan de två byggna-
derna om de ligger nära varandra. Ligger byggnaderna på längre avstånd 
skapas visserligen en inomhusförbindelse mellan byggnaderna men möj-
ligheten att åstadkomma en riktig integration av verksamheterna löses 
inte enbart med gången. En gång lyft ett eller flera plan eller nedgrävd 
under mark kan endast betraktas som en sekundär förbindelse.  

Tillgänglighet
Öppenhet, mångfald och tillgänglighet är viktiga ledord både för 
verksamheten och för den nya byggnaden. Det är viktigt att byggnaden 
känns välkomnande och inbjuder till besök. I detta skede av projektet är 
kvaliteter som tydlighet och öppenhet särskilt viktiga. Juryn har också 
lagt vikt vid att alla människor ska kunna röra sig på likvärdigt sätt i 
byggnaden.

Kostnader
I tävlingsprogrammet stipulerades en budget för produktionskostnaden 
för kultur- och teaterhuset är beräknad till 350 miljoner kronor i 2008 
års penningvärde exklusive mervärdesskatt, parkeringsgarage, utvändiga 
markarbeten och lös inredning. I kostnaden ingick den teatertekniska 
utrustningen.

Juryn har gjort översiktliga kostnadsberäkningar av ett antal förslag 
och kunnat konstatera att de flesta förslag överstiger budgeten. En 
del av kostnadsökningen beror på det ökade kostnadsläget sedan den 
ursprungliga budgeten gjordes 2007. Beräkningarna innehåller flera 
osäkerheter, men en jämförelse av olika projekts kostnadsnivåer kan 
utläsas. Kostnadsberäkningarna har identifierat kostnadsdrivande 
egenskaper hos de olika förslagen. Juryn konstaterar att undermarks-
byggnader är dyra på grund av den höga grundvattennivån på platsen. 
Vissa fasadmaterial ger större utslag i kostnadsberäkningarna både 
i ett investeringsskede och när det gäller drift och underhåll. I sin 
slutliga bedömning har juryn haft att ta ställning till om vissa kostnads-
drivande egenskaper hos förslagen kan bedömas vara möjliga att bear-
beta i en fortsatt process. 
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1a pris, 500.000 SEK , 

rekommenderas  till utförande, 

Kräfta
Förslagsställare: Harri Mäkiaho, Tammerfors, 
Finland

Juryns beslut
Juryn har beslutat att ge pris till följande förslag

4e pris, delat, 25.000 SEK

Troll
Förslagsställare: Arkitekt Raimund Fein, Berlin, 
Tyskland
Medarbetare: MA Frank Weißflog, MA Markus 
Kürschner, Architecturfreidenker

4e pris, delat, 25.000 SEK

Kulturstenen
Förslagsställare: Arkitekter MAA Kasper Lorent-
zen och Kristian Langkilde Larsen, K2 Architects, 
Århus, Danmark

2a pris, 200.000 SEK

Lift	and	Connect
Förslagsställare: Msc Architect Robert Alewijnse, 
DP6 Architectuurstudio, Delft, Nederländerna
Medverkande: Msc Robert Alewijnse, architect-
director, Msc Chris de Weijer, architect-director, 
Msc Harrie Hupperts, commercial/technical direc-
tor, Msc Rik den Heijer, team leader, Msc Carolina 
Sumares, assistant designer, Ba Patricia Cortijo 
Concha, assistant designer, Msc Evangelia Mitsiou, 
assistant designer, Bsc Muhsin Sagdic, drawer, Msc 
Tim Sluiter, assistant designer

3e pris, delat, 100.000 SEK

Inside	Out
Förslagsställare: Arkitekt Marc Jay, j’s kitchen, 
Köpenhamn, Danmark
Medverkande: Niels Pedersen, arkitekt, Maria 
Ljungsten, arkitekt, Karin Björsmo, arkitekt, Jon 
Achton Nielsen, arkitekt

3e pris, delat, 100.000 SEK

Dramastaden
Förslagsställare: Arkitekt MAA Troels Troelsen, 
Henning Larsen Architects, Köpenhamn, Danmark
Medarbetare: Arkitekt MAA Mai Svanholt, arki-
tektstudent Nadia Tsitsa

 

4e pris, delat, 25.000 SEK

50/50
Förslagsställare: Arkitekt SAR/MSA Gert Win-
gårdh, Wingårdh Arkitektkontor AB, Göteborg, 
Sverige
Medarbetare: Jonas Edblad, arkitekt SAR/MSA, 
Filip Rem, arkitekt, Johan Wegbrant, arkitekt MSA, 
Ingrid Gunnarsson, arkitekt SAR/MSA, Gustav 
Hult, arkitekt MSA, Daniel Frickeus (3D-visuali-
sering), Ola Frödell (3D-visualisering)

4e pris, delat, 25.000:- SEK

Jotunheim
Förslagsställare: Mikko Jakonen, Heikki Muntola, 
arkitekt SAFA Janne Pihlajaniemi och Heikki Rii-
tahuhta, Oulu, Finland
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Hedersomnämnande

Foyer	of	Sundsvall
Förslagsställare: Arkitekt Kazuyo Sejima, Sejima 
Studios, Yokohama, Japan
Medarbetare: Keio University, Sejima Studio: 
Shoko Fukuya, Makoto Tahara,Tomoki Yasuda, 
Takashi Yuasa, So Ishii, Takaaki Kikumoto, Yuhei 
Tsuchiya, Keisuke Tsuchiya, Ryota Okada, Yuya 
Matachi, Keisuke Serizawa, Satoshi Murakami, 
Tetsuya Murano,Yusuke Fujita

Hedersomnämnande

Playgarden	
Förslagsställare: Arkitekt Liang Hou, Hou Liang 
Architecture, Shanghai, Kina

Hedersomnämnande

ID
Förslagsställare: Arkitekt Jorge Rocha Antunes, 
Madrid, Spanien

Peter Gavelin, juryns ordförande

Anita Edlund

Birgitta Gillgren

Clarence Jonsson

Tomas Melander

Ulla Näsman

Stefan Söderlund

Arkitekt SAR/MSA Per Kraft, utsedd av Sveriges 
Arkitekter

Arkitekt MAA Johnny Svendborg, utsedd av 
Sveriges Arkitekter

Sundsvall, 22 oktober 2008

Hedersomnämnande 

Snack
Förslagsställare: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, 
Janne Teräsvirta, Samuli Woolston, ALA Archi-
tects Ltd, Helsingfors, Finland
Medverkande: Aleksi Niemeläinen, Risto Wik-
berg, Karl Berggren, Auvo Lindroos, Pekka Tainio

Hedersomnämnande

Teatergalleriet
Förslagsställare: Jan W Hansen, Andres Glud 
Rasmussen, Erik Nygren, JWH arkitekter, Århus, 
Danmark

Hedersomnämnande

T4G5H7
Förslagsställare: Michael McKee, MTMA Archi-
tecture, Massachusetts,USA
Medverkande: Acoustics and theatre Carl Rosen-
berg – Acentech inc



IndIVIduElla BEdöMnIngaR   
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Första	pris,	500.000	SEK	

KRÄFTa
Förslagsställare: Harri Mäkiaho, Tammerfors, Finland 

Förslaget Kräfta får förstapriset och rekommenderas för utförande för den vackert enkla lösningen som samtidigt 
bjuder på exceptionella rumsliga kvaliteter. Kräfta är en klar vinnare som med sitt övertygande enkla sätt lågmält 
passar sig in i kontexten, material- och skalmässigt, samtidigt som förslaget på ett vackert och helt originellt sätt  
skapar ett hus med eget dramatiskt uttryck. 
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Sundsvall får den märkesbyggnad som efterfrågades i 
tävlingsprogrammet. Projektet har en robust uppbygg-
nad som bedöms klara en genomgående utvecklings-
process utan att förlora sina grundläggande kvaliteter. 

Projektet har i grunden en enkel kubisk grund-
form i stenstadskvarterens skala som har skurits upp 
i mindre volymer för att skapa en öppen gemensam 
foajé i dess mitt. Detta rum har en mycket dramatisk 
och vacker form med öppna ljusslitsar i kontrast till de 
solida byggnadskropparna. Det är tydligt att publiken 
är i fokus i denna offentliga byggnad. Både på torget 
utanför och i det publika inre rummet kan det ske 
många arrangemang och olika aktiviteter. Byggnaden 
kan hållas öppen ofta och det kommer att vara möjligt 
att gå igenom den utan att ha ett särskilt ärende. Pub-
liken kan se ut över staden och landskapet från foajé 
och takterrasser samtidigt som stadsborna kommer 
att lockas av den aktivitet de kan skönja inne i huset. 
Förslaget har likt ett kvarter i staden inga baksidor 
vilket är en mycket viktig kvalitet i projektet. Entré-
fasaden i väster mot det nya torget artikuleras endast 
genom ett något större avstånd mellan de slutna voly-
merna. Det nya torget i det väderskyddade västliga 
läget har en väl avvägd storlek. I väster placeras också 

restaurangen med uteservering mot kvällssolen.
Projektet är nästan helt fristående från Kulturma-

gasinet vilket ger möjlighet till att ge projektet en 
lagom skala och en egen karaktär. Den lätta vridning-
en i förhållande till stenstadens rutnät gör att det inte 
skapas några prång eller upplevda återvändsgränder 
mellan den nya byggnaden och Kulturmagasinet, trots 
att byggnaderna ligger relativt nära varandra. Sam-
tidigt behöver den funktionella kopplingen mellan 
Kulturmagasinet och kultur- och teaterhuset utvecklas 
och öppnas upp i den fortsatta processen för att sam-
banden ska bli tydligare och verksamheten ska kunna 
fungera bättre. 

Programmet uppfylls inom den föreslagna huskrop-
pen, dock behöver vissa funktioner utvecklas för att nå 
en bättre funktionalitet särskilt vad gäller inlastning, 
backstage, verkstäder och andra arbetslokaler vilka 
förlagts mörkt i källarvåningen. Huset skulle behöva 
lyftas något för att få in ljus i arbetslokaler och undvi-
ka dyrbar grundläggning.  Även projektets materialval 
och tekniska lösningar behöver ses över i den fortsatta 
processen. Projektets struktur och starka form innebär 
att genomgående förändringar i en dialog med bru-
karna bedöms som fullt möjliga. 
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Andra	pris,	200.000	SEK

lIFT and COnnECT
Förslagsställare:  Msc Architect Robert Alewijnse, DP6 Architectuurstudio, Delft, Nederländerna

Medverkande: Msc Robert Alewijnse, architect-director, Msc Chris de Weijer, architect-director, Msc Harrie 
Hupperts, commercial/technical director, Msc Rik den Heijer, team leader, Msc Carolina Sumares, assistant 
designer, Ba Patricia Cortijo Concha, assistant designer, Msc Evangelia Mitsiou, assistant designer, Bsc Muh-
sin Sagdic, drawer, Msc Tim Sluiter, assistant designer

Förslaget uppvisar en mycket väl organiserad anläggning för teater och kultur med en stark koppling till Kultur- 
magasinet, där samtliga funktioner inrymts under ett takdäck som snarare ger intryck av landskap än byggnad. Det 
är en märkesbyggnad som storslaget med sitt lutande plan och uppstickande scenhus visar upp sig mot havsbukten, 
samtidigt som den möter entrétorget i väster med en enkel glasfasad.
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Byggnaden har en skulpturellt uppbyggd landskaps-
form med ett stort stenklätt takdäck som lutar mot 
havet vilket både ger byggnaden dess karaktär och 
sundsvallsborna en spännande plats att vistas på, vyn 
över bukten blir magnifik. 

Projektet har entré från torget i väster. Byggnadens 
relativa låga skala innebär dock att dess utbredning på 
marken blir stor vilket resulterar i att sundsvallsborna 
kommer att uppleva att de behöver gå långa vägar för 
att komma runt byggnaden. Byggnadens relation till 
E4 känns oklar och stöder inte en framtida utveckling 
mot en boulevard som är stadens vision.  

Byggnaden är redigt organiserad. Den stora foajén 
är ett öppet och tillgängligt rum som på ett säkert 

sätt delats upp i mindre rumsligheter. Barn- och 
ungdomsverksamheten ligger i på pelare upplyfta 
smårum vilket ger denna verksamhet en central och 
betydelsefull placering i byggnaden. Samtidigt blir 
denna lösning problematiskt på andra sätt; de upphöj-
da lokalerna är svårare att nå för publik och personal, 
och det förefaller svårt att klara utrymningskraven 
utan stora förändringar i förslaget. Den grundläg-
gande idén om utsikt mot havet i öster känns också 
något outvecklad och utställningslokalen bredvid 
scenhuset är svårillgängligt och perifert belägen. 
Förslaget innehåller trots sina stora kvaliteter en rad 
svårigheter och osäkerheter som juryn anser vara svåra 
att överkomma.
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Tredje	pris,	delat,	100.000	SEK

Inside Out
Förslagsställare: Arkitekt Marc Jay, j’s kitchen, Köpenhamn, Danmark

Medverkande: Niels Pedersen, arkitekt, Maria Ljungsten, arkitekt, Karin Björsmo, arkitekt, Jon Achton 
Nielsen, arkitekt

Projektets största kvalitet ligger i ett tydligt stadsbyggnadsgrepp. Stenstadens slut har definierats genom att en park 
på en delvis konstruerad halvö skapats utanför dess gräns. Projektet har den starkaste gestaltningen av dem som har 
valt att skapa en byggnad med tydlig konstrast till stenstaden. 
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På halvön ligger kultur- och teaterhusbyggnaden 
naturligt placerad i en park. Byggnaden har en all-
deles egen karaktär med sina glimrande mjukt buk-
tande fasader, som en gigantisk lysande skulptur i klar 
kontrast till stenstadens konkreta material och tydliga 
geometri. 

Den starka idén och formviljan har dock lett till en 
rad negativa konsekvenser för kultur- och teaterhuset. 
Den kompakta och höga formen innebär att teaterlo-
kalerna måste staplas ovanpå varandra vilket innebär 
en opraktisk logistik i huset. Foajéerna som löper på 
utsidan av huset i många våningar är ibland trånga 

och ofta svåröverblickbara. Kopplingen till Kulturma-
gasinet ligger sekundärt en trappa upp, via restauran-
gen som har placerats med utsikt ut över fjärden, men 
utan tillgång till uteplats.

Förslagsställaren har inte följt önskemålet i tävlings-
- programmet att utveckla E4 till en boulevard med 
stadsmässiga kvaliteter utan som en konsekvens av 
idén med en egen halvö med en indragen strandlinje 
lagt den på en bro över och förbi tävlingsområdet. 
Huvudentrén har placerats mot öster, medan den 
västra sidan av byggnaden endast fått en underordnad 
entréfunktion med en mindre platsbildning. 
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Tredje	pris,	delat,	100.000	SEK	

dramastaden
Förslagsställare:  Arkitekt MAA Troels Troelsen, Henning Larsen Architects, Köpenhamn, Danmark

Medarbetare: Arkitekt MAA Mai Svanholt, arkitektstudent Nadia Tsitsa

Dramastaden har en storslaget dramatisk långsträckt form som påminner om timmertravar eller isformationer. 
Formen både bryter mot stenstadens typologi och samspelar med Kulturmagasinet och stenstaden. Taket är vikt och 
ger byggnaden dess karaktäristiska former. Fasaden mot öster liknar en teaters ridåer. Projektet har flera rumsliga 
kvaliteter, bland annat tävlingens vackraste teatersal som både är ståtlig och intim. 
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Trots en insiktsfull organisering av teaterns funk-
tioner innebär valet av en långsträckt byggnad på stort 
avstånd från Kulturmagasinet också många funktio-
nella svårigheter med långa kommunikationer som 
svårligen kan sägas uppfylla programmets önskemål 
om en integration med Kulturmagasinet. Den yttre 
gestaltningen har en riktning och den inre organi-
sationen en annan, vilket skapar form- och kon-

struktionsmässiga svårigheter. Juryn är också kritisk 
till den trånga inlastningen vid Selångersån och att 
restaurangen har placerats så nära och under E4.

Den södervända långa platsen har en bra form och 
skulle kunna bli en fantastisk plats i staden. Att torget 
inte har några begränsningar i öster och väster kom-
mer dock att göra det blåsigt och ödsligt stora delar av 
året. 
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Fjärde	pris,	delat,	25.000	SEK	

TROll
Förslagsställare:  Arkitekt Raimund Fein, Berlin, Tyskland

Medarbetare: MA Frank Weissflog, MA Markus Kürschner, Architecturfreidenker

Troll är ett mycket kraftfullt och konstnärligt gestaltat förslag med potential att bli ett världsunikt landmärke i 
Sundsvall. Salarna har staplats ovanpå varandra, vilket gett en dramatisk och vackert formad rumssekvens upp 
genom de olika foajéerna och vidare till takterrassen. 

Byggnaden är placerad framför Kulturmagasinet, 
vilket tydliggör verkan av dess stora skala som ris-
kerar att konkurrera ut stenstaden genom sin höjd och 
placering. Projektet uppfyller inte heller tävlingspro-
grammets önskemål om ett utåtriktat, öppet kultur- 
och teaterhus. Konsekvensen av att teaterlokalerna 
ligger staplade ger också svårlösta logistiska problem. 
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Fjärde	pris,	delat,	25.000	SEK	

KulTuRSTEnEn
Förslagsställare: Arkitekter MAA Kasper Lorentzen och Kristian Langkilde Larsen, K2 Architects, Århus, 
Danmark 

Kulturstenen bygger på en fantastisk rörelse upp genom foajéerna i en mycket väl definierad kubisk form som stäm-
mer med stenstadens skala. Detta tydliga formgrepp resulterar i en intressant rumssekvens.

Det formalistiska förhållningssättet skapar också 
problem och gör att huset inte upplevs som tillgäng-
ligt för alla.
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Fjärde	pris,	delat,	25.000:	SEK	

50/50
Förslagsställare:  Arkitekt SAR/MSA Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitektkontor AB, Göteborg, Sverige

Medarbetare: Jonas Edblad, arkitekt SAR/MSA, Filip Rem, arkitekt, Johan Wegbrant, arkitekt MSA, Ingrid 
Gunnarsson, arkitekt SAR/MSA, Gustav Hult, arkitekt MSA, Daniel Frickeus (3D-visualisering), Ola Frödell 
(3D-visualisering)

Ett säkert format förslag som är funktionellt organiserat och skapar en stark koppling till Kulturmagasinet 
på ett skickligt och effektivt sätt. Projektet är ett av få förslag som visar på möjligheten att skapa en entré i 
öster mot havet.

Projektet skapar en baksida mot väster, vilket ger 
problem i mötet med exploateringsområdet i väster. 
En trång återvändsgränd är redovisad i mötet mellan 
den nya byggnaden och magasinsbyggnaderna. 
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Fjärde	pris,	delat,	25.000	SEK

JOTunHEIM
Förslagsställare:  Mikko Jakonen, Heikki Muntola, arkitekt SAFA Janne Pihlajaniemi och Heikki Riitahuhta, 
Oulo, Finland

Jotunheim är ett av få förslag som har en mycket stark sammankoppling med Kulturmagasinet. Ett inre glastäckt torg 
förläggs norr om de befintliga magasinsbyggnaderna, omgivet av fyra täta, stenbumlingslika volymer. 

Ett mycket stort kvarter i staden skapas, samtidigt 
som Kulturmagasinets fasad mot norr helt byggs in. 
De stora stenliknande volymerna, som innehåller tea-
tersalarna, är avvisande i sitt uttryck och hela ensem-
blen förmår inte övertyga, varken till sin form eller i 
de tekniska lösningarna. 
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HEdERSOMnÄMnandEn
Juryn vill också ge hedersomnämnanden till ett antal förslag som haft någon specifik intressant kvalitet som 
varit föremål för juryns intresse i bedömningsarbetet men som till sin helhet inte uppfyllt alla de krav och ön-
skemål som fanns i tävlingsprogrammet. 

FOYER	OF	SUNDSVALL
Förslagsställare: Arkitekt Kazuyo Sejima, Sejima Studios, Yokohama, Japan

Medarbetare: Keio University, Sejima Studio: Shoko Fukuya, Makoto Tahara,Tomoki Yasuda, Takashi Yuasa, 
So Ishii, Takaaki Kikumoto, Yuhei Tsuchiya, Keisuke Tsuchiya, Ryota Okada, Yuya Matachi, Keisuke Ser-
izawa, Satoshi Murakami, Tetsuya Murano, Yusuke Fujita

En mycket originell och vacker lösning där byggnaden brutits ned så att de olika funktionerna gestaltats som indi-
viduella volymer, sammankopplade med en fritt formad gemensam foajé.  Ett komplext landskap av transparenta 
paviljonger skapar ett kulturkvarter som inte är monumentalt till sitt uttryck. 

PLAYGARDEN
Förslagsställare: Arkitekt Liang Hou, Hou Liang Architecture, Shanghai, Kina

Ett originellt, lekfullt och poetiskt gestaltat förslag där salarna har placerats i olika lådor innanför en glasad yttre 
ring av foajé och administration. 
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ID
Förslagsställare: Arkitekt Jorge Rocha Antunes, Madrid, Spanien

Ett enormt böljande grönt tak skapar ett nytt konstgjort landskap mitt i en stad som själv ligger i ett karaktäristiskt 
landskap. Den stora och unika foajén är mycket öppen och tilltalande. 

SNACK
Förslagsställare: Juho Grönholm, Antti Nousjoki, Janne Teräsvirta, Samuli Woolston, ALA Architects Ltd, 
Helsingfors, Finland

Medverkande: Aleksi Niemeläinen, Risto Wikberg, Karl Berggren, Auvo Lindroos, Pekka Tainio

Snack är ett skickligt organiserat förslag med tydlig linjär uppbyggnad. Den mycket långa foajén mot väster kopplas 
till Kulturmagasinet på ett enkelt och självklart sätt. 
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TEATERGALLERIET

Förslagsställare: Jan W Hansen, Andres Glud Rasmussen, Erik Nygren, JWH arkitekter, Århus, Danmark

Teatergalleriet är  ett projekt med en informell och öppen attityd till kultur- och teaterhusets verksamhet, det vill säga 
en enkel öppen glaslåda. Projektet är till synes enkelt organiserat.

T4G5H7

Förslagsställare:  Michael McKee, MTMA Architecture, Massachusetts, USA

Medverkande: Acoustics and theatre Carl Rosenberg – Acentech inc

T4G5H7s främsta kvalitet är dess idé om en foajé i en ny glasad ”gata” mellan den nya byggnaden med Kulturmaga-
sinet. På detta sätt maximeras kopplingen mot Kulturmagasinet och nya entréer mot sydost och väster skapas. 
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080987, Esayas Asseta Mengesha, London, Storbritannien

090440, Søren Robert Lund Arkitekter, Søren Robert Lund 
Arkitekter, Köpenhamn, Danmark

11235813, Dipl.-Ing., Eckart Krüger, Stuttgart, Tyskland

2184 KW/H, Architect Director, Paco Mejias Villatoro, Ali-
cante, Spanien

24H KulTuR, Arkitekter, Ola Kjellander etc, Kjellander Sjö-
berg Arkitektkontor AB, Stockholm, Sverige

360°, Architect, Dipl.-Ing. Univ, Jochen Kraske, Kraske Archi-
tecture and Yacht Desigt, München, Tyskland

50/50, Arkitekter SAR/MSA, Gert Wingårdh etc, Wingårdh 
arkitektkontor AB, Göteborg, Sverige

a beaconing, Architect, Charles Winfrey, Tacoma, USA

a Ruby on the Sandy Shore, Architect Designer, Paul De-
Celles, Chicago, USA

aCTS, Fernando Donis, DONIS, Rotterdam, Nederländerna

active landscape, Architect, Alberto Nicolau, María Caf-
farena, Caffarena Nicolau Arquitectos, Madrid, Spanien

actor, Architect, Oguy Raut, Kim Misha, Almaty City, Ka-
zakhstan

anIaRa, Arkitekt, Hans Bernhardt, Ark & Väv AB, Nyköping, 
Sverige

aREna0307, Architects, Martin Gallovsky, Maria Dereven-
cova, Gallovsky Derevencova Architects, Paris, Frankrike

as a Fish in the Sea, Arkitekt, Ingalill och Rodel Stintzing, 
Stintzing Arkitekter AB, Falun, Sverige

B.a., Architect, Carlos Aparicio, Aparicio + Associates, New 
York, USA

BEHInd THE CuRTaIn, Arkitekt, Carl Kärsten, Moln på 
marken, Stockholm, Sverige

BIg laWn, Tony Leung, URB, Wan Chai, Hongkong

BlOCK, Andreas Hadmyr, Fredrik Öberg, Öberg Hadmyr 
Arkitekter AB, Stockholm, Sverige

BOW, Kathleen Busby, O’Donnell + Tuomey Architects, Dub-
lin, Irland

Betula 13, Arkitekt SAR MSA, Mats Persson etc, Sweco Ar-
chitects AB, Sundsvall, Sverige

Billboard, Architect - AIA, Samir Bhowmik, Merge, Helsing-
fors, Finland

Blended Truss, Architect, Jorge Hernandez De La Garza, 
JHG Jorge Hernandez De La Garza, Mexico

Brothers, Stefan Raam, Stockholm, Sverige

CEnTRE SlOPE, Director of Design, Eric Nulman, END, 
Venice (CA), USA

CROSS CaVE, Satoshi Matsuoka, Yuki Tamura, Tokyo, Japan

CRYSTal ClEaR, Architect, Giuseppe Saponaro, NET Engi-
neering S.p.A., Monselice, Italien

city frame, Architect, Antonio Nardozzi, ECCA, Barcelona, 
Spanien

City life, Arkitekter SAR/MSA, Anders Runebjörk, Håkan 
Magnusson, Arkitektbyrå A Runebjörk, Ankarsvik, Sverige

Cloth on Water, Julian Jain, Berlin, Tyskland

Continue The Hill, Hassan Hamdy, Giza, Egypten

Curtain up! , TRANSFORM, Århus, Danmark

daalMa, Paul Preissner, QUAVIRARCH, Chicago, USA

decentred C, Kei Mizui, Kei Mizui Architect, Tokyo, Japan

dESTInaTIOn aRT - THE SOuTHBanK aRTS QuaRTER, 
Architects, Jowita Kubaczka, Mark Kubaczka, Janusz Wróbel, 
Warszawa, Polen

dIaPaSOn, Architect, Guillermo Reynés Vázquez-Rovira, 
Gras, Palma de Mallorca, Spanien

dISC, Dipl.-Ing. Architekt, Ammanuel Mehzion, MetM-archi-
tects, Stuttgart, Tyskland

den fjärde väggen, Arkitekter, Louise Masreliez etc, Marge 
Arkitekter AB, Stockholm, Sverige

dramastaden, Senior partner, Troels Troelsen, Henning 
Larsen Architects, Köpenhamn, Danmark

draperiet, Arkitektstudent, Joakim Häggström, Västra 
Frölunda, Sverige

eldr ormr, Architect, Piotr Slojka, Grzegorz Zimnicki, Gustaf 
Hasselgren, simplyCITY, Polen, Storbritannien

face-to-face, Dipl.Ing. Architekt, Karl-Hermann Stoy, STOY-
Architekten, Neumünster, Tyskland

FIEld OF PERFORManCE, Dipl.-Ing. Architekt / Dipl.-Ing, 
Aysin Ipekci, Cem Yurtsever, aicy Studyo Architects GmbH, 
Köln, Tyskland

filigree, Sengsack Tsoi, Sengsack Tsoi: Visual and Material 
Practice, Vancouver, Kanada
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FIRST aCT, Architect, Erik Giudice, Erik Giudice Architecture, 
Paris, Frankrike

FOREST Theater, Ryuichi Ashizawa, Ryuichi Ashizawa Archi-
tects Associates, Osaka, Japan

Faberge Space, Principal, Hernan Diaz Alonso, Xefirotarch, 
Los Angeles, USA

Foyer of Sundsvall, Kazuyo Sejima, Sejima Studio, Keio Uni-
versity, Yokohama, Japan

Framed Views, Dipl.-Ing, Astrid Bornheim, Astrid Bornheim 
Architektur, Architecture Office, Berlin, Tyskland

gaRdEn, Junya Toda, Hisashi Masuda, Junya Toda Architect 
& Associates, Osaka, Japan

gemenskapskänsla, Architect AIA, Karl Refi, Stephen Kor-
bich, Fletcher Farr Ayotte, INC., Portland (OR), USA

gEn, Barry van Waveren, Meyer en van Schooten architecten, 
Amsterdam, Nederländerna

gIFFEl, Arkitekt SAR/MSA, Hardy Svan, Rosenlundsarkitek-
ter AB, Göteborg, Sverige

gRId CITY OF SWEdEn, Architect, Joost Kühne, Architek-
tenburo Kühne & Co, Rotterdam, Nederländerna

gROTTan, Klaus Toustrup etc, Arkitektfirmaet C.F. Møller 
A/S, Århus, Danmark

garden Theatre, Sarah Lee, sky yutaka, Fareham, Storbritan-
nien

green Scars, Architect, Emanuele Mantrici, Studio Kami 
Custo & Mantrici Arch Associati, Rom, Italien

HElEna, Arkitekt SAR/MSA, Arkitekt CTH, Rolf Ahlberg, 
Jörgen Ehn, Falkenberg, Varberg, Sverige

Hasta la guitarra mia llora cuando dice adiós, Student, 
Ida Sellstedt, Sundsvall, Sverige

Hubbub, Architect, Rui Campos Matos, Vasco Cardoso 
Marques, CMARQ - Projectos de Arquitectura Lda, Funchal, 
Portugal

Hybrid urban Space, Soohoon Yu, Minseok Kang, Los An-
geles, USA

Höstsonaten, Architecht, Giovanni Furlan, RWS Architetti 
Associati, Padova, Italien

IC/Cube, Principal architect, Kensuke Watanabe, Kensuke 
Watanabe Architecture Studio (kwas), Tokyo, Japan

ICE QuEEn, Architect, Gaëlle Le Borge etc, KLNB architects, 
Paris, Frankrike

ICEd-SCaPE, Architect AIA / Architect RA, Myoungkeun 
Kim, Hyeonjoo Park, Fish Design, Cambridge (MA), USA

Id, Arquitect, Jorge Rocha Antunes, Madrid, Spanien

IKaROS, Arkitekter, Björn Wiklander etc, Vera Arkitekter AB, 
Stockholm, Sverige

InSIdE OuT, Mr Marc JAY Architect, Marc Jay, J’s kitchen, 
Köpenhamn, Danmark

inSIdE-OuT, Sigrid Zenger, Oxygen Architects, Malmö, 
Sverige

IOM, Gabriel Filipe Santos, Oeiras, Portugal

IROn ClOud, Architect d.p.l.g., Trung Nguyen Viet, Paris, 
Frankrike

Jl179, José Manuel Candeias Fernandes Soares da Fonseca, 
Porto, Portugal

JOTHunHEIn, Architect, José Manuel Diniz Santos, Lissabon, 
Portugal

JOTunHEIM, Student of architecture, Mikko Jakonen etc, 
Oulu, Finland

Janne, Camilla Schlyter Gezelius, Lars Gezelius, Camilla 
Schlyter Gezelius Arkitektkontor + Lars Gezelius Arkitektkon-
tor, Stockholm, Sverige

K.492, Architects, Paula Montoya, Iñigo Redondo, Mero Estu-
dio arquitectos, Madrid, Spanien

Kollector, Architect, Maurizio Scarciglia, NAUTA architecture 
& research, Rotterdam, Nederländerna

Kräfta, Harri Mäkiaho, Tammerfors, Finland

Kuben, Julien De Smedt, Julien De Smedt Architects, Köpen-
hamn, Danmark

KulT, Architect, Nuno Montenegro, Nuno Montenegro Arqui-
tectos Lda, Alcochete, Portugal

Kultur Vågen, Principal, Frederic Schwartz, Frederic 
Schwartz Architects, New York, USA

KulturStenen, Architect MAA, Kasper Lorentzen, Kristian 
Langkilde, K2 Architects, Århus, Danmark

+Kulturhus I Teater, Arkitekt, Tomas Skovgaard, Köpenhamn, 
Danmark

Kulturhybrid, Dipl Ing Arkitekt, Matthias Nopto, Arkitekt-
byrå Matthias Nopto, Herzebrock-Clarholz, Tyskland

Kultursilo, IR., René Berbee, Atelierbruut, Amsterdam, Ned-
erländerna
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(l)2, Director, Platane Beres, Platane Architecte, Paris, 
Frankrike

la PaRuRE, James Y Lim, Amber Y Foo, New York, USA

lagOMISBEST, Architect, Piero Angelo Orecchioni, Studio 63 
architecture+design, Florens, Italien

let’s dance, Hofrichter-Ritter Architekten ZT GmbH, Ho-
frichter-Ritter Architekten ZT GmbH, Graz, Österrike

lIFT & COnnECT, Msc. Architect-director, Robert Alewijnse, 
DP6 architectuurstudio, Delft, Nederländerna

lOgaRHYTHMREd, Carlos Harald Rendón Ruiz, IN-KOL, 
Warszawa, Polen

le Bubblé Parc, Architect, David Bettis, Bettis Tarazi Archi-
tects, Panama

ManTa, Architect, Guglielmo Acciaro etc, Palermo, Italy

MaOW, Architect, Ilham Laraqui, Paris, Frankrike

MaRE IMBRIuM/Regnens hav, Architekt DI, Gerhard Sa-
cher etc, Graz, Österrike/Paris, Frankrike

MESH, Architect, Matteo Cainer, Fletcher Priest Architects, 
London, Storbritannien

MP1021, Architect, Luis Alejandro Morales Mendoza, Juan 
Pablo Pañella Gonzalez, Santiago, Chile

MuSIC BOX, Architect, Paul Kui Chuen Mui, SLIM, London, 
Storbritannien

Monolit i vit betong och skurgolv, Arkitekt KTH, Gunnar 
Renström, Renströms Arkitektkontor HB, Bollstabruk, Sverige

nORTHERn lIgHTS, Architetto, Alessandro Corradini, MDU 
architetti, Prato, Italien

nYKOnSTad, lEEd aP, dong-Ping Wong etc, Rad Nature 
Architecure Office, New York, USA

no Hay Banda, Architects, Giuseppe Francavilla, Luciana 
Mastrolonardo, Pescara, Italien

OnTOP, dIPl. Ing. aRCHITEKTEn, David Steiner etc, 
STEINER WEISSEN SERGER ARCHITEKTEN, Berlin, 
Tyskland

OPEn COVE, Shigeki Maeda, Shigeki Maeda Architecture, 
Paris, Frankrike

OPEn Hand, Architect RA AIA, Dennis George, George 
Architect, New York, USA

On the road, Architect, Alberto Catalano, Teknoarch, Milano, 
Italien

PanORMa lOOP, Architect, Jesus Hernandez Mayor, 
Casanova+Hernandez Architects, Rotterdam, Nederländerna

PaSSagE SOuS la TOuR, Dipl. Ing. / Prof. Dipl. Ing. Arch., 
Robert Müller, Jürgen Hauck, Wien, Österrike/ Gießen, Tysk-
land

PER[F]aCTORY, Arquitect, Miguel Alves, MAT, Alges, Por-
tugal

PIER TO PEER, Architect, William Roucher-Thomassin, W+M 
Architectes, Paris, Frankrike

playgarden, Architect, Liang Hou, Hou Liang Architecture, 
Shanghai, Kina

PORT, Architect, Oguy Eduard, Almaty City, Kazakhstan

Performance showcase, Yasuyuki Ito, Nagoya, Japan

Piano nobile, Arkitekt, Anders Melsom, Oslo, Norge

Plinth*, Rui Filipe Maia dos Reis, Berlin, Tyskland

på scen, Arkitekt, Max Lönnqvist, Martin Lukasczyk, M2 
Architecture, Stockholm, Sverige

REd THEaTRE, Architect, Vitor Manuel Gonçalves Teixeira de 
Sousa, Plaren Projectos, Lda, Ermesinde, Portugal

RIdÅn uPP, Arkitekt SAR/MSA, Dan Rahmqvist, Nilsson & 
Rahmqvist arkitekter AB, Helsingborg, Sverige

Rampfeber, Arkitektstudent, Anna Lundin, Sundsvall, Sverige

Ridå Y, Arkitekt SAR/MSA, Dan Rahmqvist, Nilsson & Rah-
mqvist arkitekter AB, Helsingborg, Sverige

SEaSHEll, Architect, Manfredi Nicoletti, Studio Nicoletti 
Associati, Rom, Italien 

SIEna, Arkitekt, Martin Häller, Tirsen & Aili Arkitekter HB, 
Luleå, Sverige

SlOPES, Student, Akitomo Fukui, Munemoto Lab, Kyoto 
University, Kyoto, Japan 

SnaCK, Juho Grönholm etc, ALA Architects Ltd, Helsingfors, 
Finland

SnaKE, Architect, Miguel Gomes, Lissabon, Portugal

SnT, Arkitekt SAR/MSA, Dag Cavallius, Nyréns Arkitektkon-
tor AB, Stockholm, Sverige

SPlIT MOTIOn, Architects (DPLG), Camille Baylly, Hervé 
Winkler, BWA architecture studio, Paris, Frankrike

Sun, Architect, Didzis Krumins, “U” Ltd., Riga, Lettland
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Sun.aCT, Architect, João Nasi Pereira, Nasi Pereira Arquitectos 
Lda., Lissabon, Portugal

SundS’aRT, Architect, Paulo Sérgio Gonçalves Teixeira de 
Sousa, Neralp - Arq., Eng. e Construçôes Lda, Ermesinde, 
Portugal

SundSVall aRT TRIanglE, Architekt DI, Gerhard Binder, 
Architekt DI Gerhard Binder t-hoch-n Architektur, Wien, 
Österrike

SundSVall REVOluTIOn, Architect, Jacques Gourvénec, 
Florian Tartar, Baptiste Dosne, Paris, Frankrike

SunRISE, Nobuyuki Tanaka, Yamatokōriyama, Japan

Separate Stars, Ian Jackson, Paris, Frankrike

Sigma, Dipl. Ing., Simon Breth, brethdelacalle, Berlin, Tysk-
land

Skeppet, Architektin BDA, Petra Petersson, Realarchitektur, 
Berlin, Tyskland

Skuggspel, Student Bachelor of Science, Frida Grahn, Zürich, 
Schweiz

Sol, Architect, Cécile Brisac, Edgar Gonzalez etc, Brisac Gon-
zalez architects, London, Storbritannien

Som ringar i vattnet, Arkitekter MAA, Steen P. Sabinsky, 
Filip Finell, BOXART, Köpenhamn, Danmark

Srasa, Architect, José Maria Casala, Gabriel Etcepare, addo 
architects, Montevideo, Uruguay

Stadsstenar, Albin Holmgren, Roland Lundberg, Umeå, 
Sverige

Strata, Architect, Francois Blanciak, Francois Blanciak Archi-
tect, Tokyo, Japan

Stråken, Anders Åsberg, Stockholm, Sverige

SuneT 2008, Wouter Hilhorst, Utrecht, Nederländerna

Sund-svall, Arkitekt SAFA, Anders Hedman, Arkitektbyrå 
Hedman & Matomäki AB, Helsingfors, Finland

sundsvall wave, Architect, Umberto Alesi, Alkon S.r.l., Ascoli 
Piceno, Italien

Surströmming, Philip Kunz etc, Kunzundmösch Architekten, 
Basel, Schweiz

T4g5H7, Michael McKee, MTMA Architecture, Cambridge, 
USA

THE BEST FOR EVERYOnE, Architect, Guiliana Salmaso etc, 
ClaudioSilvestrinGiulianaSalmaso architects, London, Storbri-
tannien

THE BlaCK PEnTa, Dipl.-Ing., Magdalena Mühlberger, Dan-
iela Katschthaler, Graz, Österrike

THE CuBE, Kalp Kartik Varma, Kalp Kartik & Associates, 
Indore, Indien

the dream’s cart / dröm vagnen, Architects, Manuel 
Taínha, Cristina Salvador, Fernando Bagulho, Atelier do 
Chiado, arquitectos Lda with Manuel Mendes Taínha, Lissabon, 
Portugal

the water, the city, the object & the view, Martin Brischnik 
etc, LOVE architecture and urbanism ZT GmbH, Graz, Öster-
rike

THEaRTHERE, Architect, Viktors Valgums, Zenico Projekts, 
Riga, Lettland

THEaTRE ing aRCHITECTuRE, Architect, Federico Pellizzari, 
ON_Office Architettura, Vicenza, Italien

TIn Man, Gartmann & Gutarra Architekten, Gartmann & 
Gutarra Architekten, Stockholm, Sverige

TO InVITE THE CITY TO EXPERIEnCE THE dRaMa, Y. 
Tsai, Tsai Design Studio, Kapstaden, Sydafrika

TRanSluCEnT STOnE CuBES, Architect, Patrick Belz, Belz 
Architecture, Nantes, Frankrike

tre kronor, Architekt, Gregor Tritthart, Graz, Österrike

TXl, Arkitekt / Arkitekt MSA, Laszlo Kugler, Fredrik Torisson, 
Berlin, Tyskland /Lund, Sverige

Teatergalleriet, Jan W Hansen etc, JWH Arkitekter, Århus, 
Danmark

The ark, Dipl.-Ing. Architekt BDA, Thomas Wolf, Berlin, 
Tyskland

The Big loop, Architect, Álvaro Soto Aguirre, Francisco Javier 
Maroto Ramos, Madrid, Spanien

Till vattnet, Lars Bjursten etc, Bjursten och Witte arkitekt-
studio, Stockholm, Sverige

Troll, Architect, Raimund Fein, Berlin, Tyskland

Tunnel, Architect/DESA, Masaru Senda, Masaru Senda  
Architecture, Ploufragan, Frankrike

TänkOm, Jonas Sjögren etc, Metod Arkitekter AB, Uppsala, 
Sverige

uRBan lEgO, Ian Shao, Arkifield Design LLP, Taiwan
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uRBan lInK, Professor Architect, Pedro Garcia, Pedro Res-
sano Garcia, Lissabon, Portugal

V-BREaK, Architects Günter Katherl, Ulrich Aspetsberger, 
Martin Haller, Caramel architekten zt gmbh, Wien, Österrike

Vibrant Waves, Prof. Architect, Paolo Cucchi, Paolo Cucchi 
Architect, Johor Baru, Malaysia

Viola, Arkitekt SAR/MSA, Jan Eric Lindgren, Lindgrens 
arkitektbyrå AB, Stockholm, Sverige

walking on the art, Gianluca Milesi, gianluca milesi architec-
ture, Milano, Italien

WaRP, Tom Wiscombe, EMERGENT Tom Wiscombe, LLC, 
Los Angeles, USA

WaTER THEaTRE,  Lanoire et Courrian, Bordeaux, Frankrike

WaTERWallS, Arkitekt, Carsten Holgaard, Holgaard arkitek-
ter a/s, Köpenhamn, Danmark

WlaFI, Architetto, Stefano Pujatti etc, ElasticoSPA Stefano 
Pujatti Architetti, Chieri, Italien

ZaC, Dott.Arch., Michelangelo Acciaro, michelangelo acciaro 
architetti, Milano, Italien

ÄlVa, Architect SAR/MSA, Jim Forsberg, Argo Architects, 
Stockholm, Sverige

öppet hus, Arkitekter SAR/MSA, Malin Persson, Anton 
Johansson, Stockholm, Sverige
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