
 

 

 

Växjö 2009-12-18 

Konceptet för framtidens tennishall 
är korat i Södras arkitekttävling 
 
Södra utlyste tidigare i år en allmän arkitekttävling om utformning av ett nytt 
byggnadskoncept för ett tenniscenter i trä. Syftet var att ta träbyggandet till nya 
höjder. Tävlingen, som genomfördes i samarbete med Välle Broar, CBBT 
(Centrum för byggande och Boende med Trä) Sveriges Arkitekter och 
Martinsons, väckte ett mycket stort intresse och totalt deltog 193 förslag från 
23 olika länder.  
 
– Vi är mycket glada över det stora gensvar vi fått och det ansenliga antalet 
genomarbetade bidrag som inkommit från så många länder. Det visar att det 
finns ett stort intresse för träbyggnadsarkitektur, säger Leif Brodén, Södras 
koncernchef. 
 
Nu är det vinnande konceptet korat och förstapriset, 200 000 kronor, går till 
bidraget Tennis + trä. Bidraget lämnades in av Kent Pedersen, Marie Preisler-
Berthelin och Jakob Suhr Lundh, Kent Pedersen Arkitektfirma ApS, Hellerup. 
 
– Förslaget har på ett påtagligt sätt visat på nya möjligheter och bidrar till att 
höja träbyggandet ytterligare en nivå, säger Peter Nilsson, vd Södra Timber. 
 
Andra priset, 100 000 kronor, tilldelas förslaget Greencup, inlämnat av Mikko 
Hormia och Carola Lindh-Hormia, Helsingfors. 
 
Fokus på möjligheterna med träbyggnadsteknik 
Den huvudsakliga tävlingsuppgiften var att skapa ett framgångsrikt 
byggnadskoncept ur två olika aspekter: 
 

• Det ska manifestera möjligheterna inom arkitektur och 
träbyggnadsteknik på ett resursvänligt, energisnålt och bärkraftigt sätt 
samt god genomförbarhet och möjlighet till upprepning efter givna 
platsers förutsättningar. 
 

• Det ska vara stimulerande för tennisspelet. 
 
 



 

 

 

– Utgångspunkten var att det vinnande projektet skulle utnyttja trämaterialets 
egenskaper för en lösning som håller hög kvalitet, är rationell och som efter 
hand är möjlig att serieproducera för uppförande på flera platser. Dessutom ska 
hallen naturligtvis bilda en välkomnande och välfungerande ram kring 
tennisspelet, säger Peter Nilsson.  
 
 
Juryutlåtanden för prisbelönta bidrag och hedersomnämnda 
förslag 
 
Förstapris: Tennis + trä, av Kent Pedersen, Marie Preisler-Berthelin och 
Jakob Suhr Lundh, Kent Pedersen Arkitektfirma ApS, Hellerup. 
 
”Förslaget har på ett övertygande sätt löst tävlingsuppgiften. Hallen har en 

för tennisspelet mycket väl genomtänkt funktion och ljusföring men är också 

mångsidigt användbar för tillfälliga, stora arrangemang.  

 

Den enkla formen och konstruktionsprincipen tar väl tillvara träets styrka och 

karaktär. Det ger en anläggning som kan upprepas och anpassas till många 

sammanhang. 

 

Den aktuella tomten har inte utnyttjats särskilt effektivt och byggnaden är 

svagt relaterad till omgivande miljö och den täta stadsdel som planeras.”  

 

 
Andrapris: Greencup, av Mikko Hormia och Carola Lindh-Hormia, 
Helsingfors. 
 
”Hallen har alla de fördelar som en tennishall skall ha. Exteriören signalerar 

tennis och välkomnar spelare och publik.  

 

Konstruktionen är anmärkningsvärd. Primära limträbågar mellan banorna 

delar av hallen och den nödvändiga takhöjden över banorna uppnås med 

sekundära balksystem. Detta är en något komplicerad konstruktion som inte 

övertygar: hallen ska vara enkel att bygga och upprepa samt också ge rum för 

andra funktioner än tennis.”  

 

 
Hedersomnämnande: The house of tennis - av MADE architekti, Riga. 
 
”Förslaget uppvisar en tydlig och mycket skickligt utformad arkitektonisk idé. 

Ljusföringen som höjer hallens kvalitéer från funktion till byggnadskonst blir 



 

 

 

tyvärr också dess nackdel. Inomhustennis och bländande dagsljus är inte 

förenliga. 

 

Juryn vill dock lyfta fram detta förslag som bland de vackraste trots sina 

funktionella brister.” 

 
 
Hedersomnämnande: Fördel Trä - av Per Nadén, Anton Kolbe, Moa 
Rundlöf och Jacob Sjöblom, Göteborg. 
 
”En mycket skickligt utformad byggnad med ett drivet och tydligt formspråk 

som tar begreppet tennishall in i vår tid. Träbehandlingen, såväl exteriört som 

interiört  är mycket tilltalande. Det geometriska formspråket samspelar väl 

med tänkt placering. 

Förslaget har dock brister i funktion, speciellt är förhållandet publik, spelare 

inte tillräckligt övertygande.” 

 

 

Hedersomämnande: Urbana - av Hans Algard, Olle Bengtsson, Olle 
Dahlkild, Tuth Wiberg och Calle Notman, Arkitekter Engstrand och Speek 
AB, Stockholm. 
 
”Förslaget har tummat på önskan att få en anläggning där publik och 

instruktörer lätt kan överblicka spelet på alla banorna. Man har i stället valt 

att lägga banorna parvis i två plan över varandra och därmed vunnit en 

kvalité som juryn funnit intressant och värd att framhålla:  

 

En väl samlad byggnad som kan fogas in i ett centralt stadskvarter och därmed 

erbjuda staden inte bara lättillgängliga tennisbanor utan också en stor 

utställnings- eller konserthall. 

 

Förslaget har med sin samlade form kunnat utnyttja den aktuella platsen inte 

bara för tennisanläggningen utan också fått plats med ett stort 

bostadskvarter.”  
 
 
Information om tävlingen 
Förslagen har bedömt utifrån ett antal kriterier, såsom: konstruktion, arkitektur, 
tillgänglighet, flexibilitet, genomförbarhet, miljö- och resursvänlighet.  
 
Mer information om tävlingsförutsättningarna finns i bilagan med 
tävlingsprogrammet. 
 



 

 

 
 
För ytterligare information, kontakta gärna: 

Leif Brodén, vd och koncernchef Södra  
070-558 94 26 
 
Peter Nilsson, vd Södra Timber  
070-315 092 
 

Södra är en koncern med 
omfattande skoglig verksamhet 
och en av de ledande 
producenterna av 
pappersmassa, trävaror och 
bioenergi. Företaget, som ägs 
av 52 000 sydsvenska 
skogsägare, har 3 700 anställda 
och omsätter 17 miljarder 
kronor. 

 

Juryn: 
Tävlingsjuryn har bestått av: 
  
Stefan Edberg, f d världsetta i tennis  
Carl-Axel Hageskog, Växjö universitet  
Erland Ullstad, arkitekt Växjö  
Hans Andrén, Välle Broar 
Thomas Sandell, SandellSandberg 
Natasha Racki, Arkitektstudio Widjedal Racki Bergerhoff  
Eva Nygren, Sweco Sverige 
Leif Brodén, koncernchef Södra  
Lars-Eric Åström, styrelseordförande Södra 
Peter Nilsson, vd Södra Timber 
 
 
Bildtext: Bilderna visar det vinnande förslaget samt vinnarna från Kent 
Pedersen Arkitektfirma. 
 
Från vänster - Kent Pedersen arkitekt maa, Marie Preisler-Berthelin arkitekt 
maa & Jakob Suhr Lundh arkitekt maa. 
 
 "At vinde en konkurrence om et Træhus, der skal rumme sportslig 
perfektionering, menneskelig udfoldelse og almen livsglæde er den største 
gave". Kent Pedersen 
 


