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–nytänkt, spänstigt, spännande



Syfte
Tävlingens syfte var att få fram förslag till 
utformning av café och mötesplats som 
också erbjuder en informationspunkt för 
medarrangörerna Trä- och Möbelindustri-
förbundet, Skogsindustrierna samt Sveriges 
Träbyggnadskansli. 

Aktiviteten syftar till att skapa ökad känne-
dom om materialet trä, om träbyggande och 
om träprodukter. 

Målsättningar
Målsättningen med tävlingen var att skapa 
ett spänstigt, spännande och gärna oväntat 
möte med trä. 

Tävlingsuppgiften
Tävlingsuppgiften var att föreslå en utform-
ning för ett besökscafé vid Nordbygg. 

Tävlingsområdet
Entrétorget vid västra entrén (inomhus) på 
Stockholmsmässan.

Efter tävlingen
Vinnande förslag avses uppföras på utställ-
ningen Nordbygg 2010.

Inlämnade förslag
Tävlingen startade den 1 september 2009. 
Vid tävlingstidens utgång, den 1 december 
2009, hade 64 godkända förslag lämnats in.

Jury
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury 
bestående av:

-
holmsmässan/Nordbygg

Introduktion
-

belindustriförbundet, Skogsindustrierna samt Sveriges Träbyggnadskansli inbjöd i septem-
ber 2009 till arkitekttävling för studenter om utformningen av ett besökscafé vid Nordbygg 
2010.

Tävlingen arrangerades i samråd med Sveriges Arkitekter. 

Tävlingen var en allmän tävling för arkitektstuderande vid högskolor i Sverige öppen för arki-

Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar



Skogsindustrierna
-

ling TMF, Trä- och Möbelindustriförbundet

av Sveriges Arkitekter

Tävlingsfunktionär Elisabeth Sjöstedt, Trä- 
och Möbelindustriförbundet.

Bedömningskriterier 
Förslagen bedömdes utifrån följande krite-
rier, utan inbördes ordning, samt utifrån de 
krav och önskemål som ställts i program-
met:

Juryns generella 
kommentarer 
och stor innovation när det gäller nya och 
oväntade sätt att använda trä.

Många av förslagen presenterar en välkänd 
och öppen cafélösning där serveringsdisk 
och informationsplats använts för att visa 
olika typer av ytbehandling eller träsorter.

-
tion att visa på flera olika sätt att behandla 
trä genom ytbehandling, sågning, hyvling 
samt att utifrån befintliga och på marknaden 

förekommande dimensioner visa möjlighe-
ter med standardprodukter.

Flera av förslagen utgörs av lösningar där 
skärmar eller skärmväggar delar av caféet 
eller formar olika rum för olika funktioner. 

-
liga medan de i andra fall bildar mer täta 
väggar som någon gång avskärmar caféet 
helt från entréhallen och som därigenom 
helt mister sin funktion som spontan mötes-
plats.

En del av förslagsställarna koncentrerar 
sig på att bygga i trä och visa på konstruk-
tion och byggbarhet medan andra mer fritt 
förhåller sig till trä som medium och pre-
senterar konstnärliga förslag där form och 
rumsverkan blir det viktiga.

Förutom rena trämaterial har några lämnat 
in förslag där man använder sig av papp eller 
pappersmaterial som till exempel kartong.

-
koncept i utformandet av ett besökscafé på 

och lätt det varit för caféet att bli en mötes-
plats och informationsplats i mässområdet.
Att caféet även bidrar till att skapa nyfiken-
het för konstruktion och gestaltning har varit 
starka kriterier i bedömningen. 

om valet av konstruktion eller en formmäs-
sigt driven idé med överraskningseffekt har 
varit de förslag som juryn funnit bäst läm-
pade för ett genomförande.



Juryns beslut

Stockholm 2009-12-18

För Sveriges Arkitekters Tävlingsnämnd, 
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–nytänkt, spänstigt, spännande



1:a pris, SEK 20 000 kr 

FÄGNAD
Förslagsställare: Tomas Jonnergård och Åsa Landahl, Chalmers Tekniska Högskola, 
Göteborg

Ett förslag som kombinerar ett spännande möte med trä med hög ingenjörsmässig beräkningskunskap. En 
avancerad lösning som både smart och intresseväckande visar ett innovativt sätt att använda trä i en intrikat 
konstruktion med hjälp av ny teknik. Förslagets konstruktion har en mycket hög grad av användbarhet och 
kan komma att användas i många varierande sammanhang.

Förslagets utkragande lösning bildar tak och rumslighet för caféet som skulle kunna förstärkas med en matta 
som kan hålla ihop enheterna.

-
lära formen helt utan baksidor utnyttjar till fullo caféets centrala läge, fångar upp besökare från alla håll och 
lockar till paus i trädens skugga.

VINNARE



utställning hedersomnämnanden

kassa

TV

ljusboxar
trycksaker
produktprover

lucka in och ut ur disk

kyldisplay

kaffemaskin

CAFÉTRÄD

INFOTRÄD

Trä Info

Café



DET ÄR EN PUSSELVÄGG DU SKA HA
Förslagsställare: Olof Silfverdal och Edvin Lindberg, Göteborg

Ett välgestaltat förslag som visar på ett nytt och spännande sätt att konstruera en lätt skärmvägg med drag av 

Förslagets idé att bygga ett helt rum däremot väcker frågor kring stabilitet. Skärmväggarnas konstruktion är 
vek och måste förmodligen kompletteras vilket i sin tur kan påverka förslagets gestaltning.
Trots ett visst mått av transparens blir caféet något slutet.

HEDERSOM



A-A

B-B

MNÄMNANDEN



GRID25
Förslagsställare: Andreas Nordström, Stockholm

Ett annorlunda och skarpt förslag där trä blir en förmedlare av formen. 

-
struktionen av rundstavar som skapar en starkt rumslig upplevelse. 

Förslaget är klart genomförbart, dock kan problem uppstå med stor tyngd hängande från taket samt att 
virkets delvis naturliga avvikelser i form kan störa gestaltningen av förslaget med att de lodräta linjer som 
rundstavarna skall skapa vrider sig och förtar lite av intrycket.

HEDERSOM



trycksaker

plasma

a b

cd

e e

backoffice

café

kaffe

K K

förråd

plats för kyldisplay

entrétorg

scen

MNÄMNANDEN



UTVIK
Förslagsställare: Kristina Sahleström och Daniel Spence, Göteborg

Förslaget ger en illusion av hopfällbarhet. Förslaget har stor idéhöjd och löser på ett överraskande sätt upp-
-

barhet.

Förslagsställarnas idé att göra en dynamisk miljö som ändrar sig efter dagens behov blir i praktiken för 
komplicerat i detta fall.

HEDERSOM



scen

förvaring forvaring

förvaring under golv

scen

scen

scen

sittplatser för scen

café

MNÄMNANDEN



BAND
Förslagsställare: Saara Franzelius och Jenny Ackemar, Göteborg

Ett öppet, mjukt och välkomnande förslag med en skulptural, spänstig och rolig idé om ett förstorat hyvel-
spån.

hyvelspån levererar man också något oväntat. 

HEDERSOM



MNÄMNANDEN

kyl-
display

kaffe-
maskin kyl

kyl

förråd

broschyr-
bänk

skärm

ståplatser

mot scenen

4340mm

2500mm

3500mm



HUNG UP
Förslagsställare: Sara Wernsten, Ylva Frid och Emil Lundh, Göteborg

Ett i högsta grad oväntat möte med en vardagsvara i trä med ett nytt sätt att använda galgar. 

Ett mycket innovativt och fantasifullt förslag som kräver stor precision i genomförandet med många små 
detaljer vilket drar ned genomförbarheten. Konstruktionens stabilitet känns inte helt övertygande. 

HEDERSOM
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CAFÉKORG
Förslagsställare: Stina Nyberg, Göteborg

En vacker skärmvägg med en härlig kontrast mellan hårda, räta vinklar i detaljerna och ett böljande totalin-
tryck.

Förslaget kan dock upplevas som väl slutet för besökande. 

HEDERSOM
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MNÄMNANDEN



TUNNELN
Förslagsställare: Oskar Norelius, Stockholm

En öppen och inbjudande paviljonglösning i en vacker och närmast svävande lätt konstruktion. 

Förslaget visar konstruktionen på ett intressant sätt med tydliga montageritningar som kan inspirera till ett 
mer avancerat användande av trä. Förslaget som är mycket väl genomtänkt i funktion kan dock visa sig vara 
instabilt i infästningen mellan de ritade modulerna.

HEDERSOM
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Lapptäcket
Felicia Klasson

Stig In
Felicia Klasson

Varm och Kallt
Daniel Josefsson

T(ree) Bonehouse
Mats Håkansson och Joel Phersson

Trä för alla sinnen
Mirja Wande och Gustav Skarin

Röd Stuga Vita Knutar
Shirley Holmberg

Gå Plankan
Axel Christian Borhaven och Jenny 
Amelia Beijar

Duvbon och Svärmare
K A Petter Sundkvist

Träets DNA 
Andrea Brandén

Träd är skogens lungor
Jenny Nyström och Maria Hagejärd

Hang i there
Jonatan Andersen och Lina Nilsson

Lönnlöv
Matthew Ashton

Limbo
Daniel Peterson och Eric 
Andersson

ÖVRIGA D



Uppseende - Insikt
Torun Tigerschiöld och Lisa Palm

Woodstock 2010
Sebastian Mardi, Johan Navjord 
och Henrik Strid

Frame me, I´m a woodshaving
Malin Mirsch och Lisa Kinnerud

Storlek! Skala! Mått! Ljus!
Henrik Sagen

”Ytligheter”
Lisa Notman

Simply Complicated
Erik Gärskog

Brännpunkt
Johan Zetterholm

Ur trädens inre växer liv
Mariann Grundvall

Upplyftande rött
Simon Poulsgaard

Vågat
Malin Skafvenstedt

Träd till vila och återhämtning
Klara Jutéus

Kapnota
Veronica Carlsson och Tove 
Forsblom

DELTAGARE



En skog av möjligheter
Stéphanie Hansen och Maria-
Thérèse Kazantzidou

Kaffe med träsmak
Felix Butler och Johan Bäckman

Gläntan
Vidar Sörman och Patrick Lindeen

Det som kan byggas i kartong 
kan byggas i plywood, större
Martin Orrskog

120.45.45
Erik Järkil, Lars Almgren och Johan 
Häggqvist

Stammis
Hedda Staf och Helena Reimfors

Rörelser i trä
Pontus Hellström 

Filter
Petter Frid 

Den skrattande busken
Malin Berglund och Kristina Nenzén 

Träplats för lek
Anders Malmberg 

Ludwig Hällje och Edward Nyman 

ÖVRIGA D



Plyogonal - Tänk Hållbart Tänk Trä
Lars Snickert

Woodstock   
Anders Widegren och Sebastian 
Gokah

Rött
Tore Lindholm

Joel Olsgärde

Wood - Construction
Rasmus Baekkel Fex

Multi Design Future
Jeanette Dalrot och Tekla Severin

Trädgungan
Olle Gustafsson

Spinnrunt

Skogens Snäcka
Johannes Luchmun

Klättra upp bland limträkronorna
Martin Petertzén Hagel och Elin 
Persson

Rym den i en låda
Johan Cardell och Patrik Thorsson

The till eder
Anna Gustafsson och Björn 
Vestlund

DELTAGARE



Sinus
Oskar Nordström och Marcus Stark

Ljuset silas genom stammarna –
slå dig ner på stubben!
Jessica Dahlqvist 

Det är enkelt
Javier Perez Sota

Trädkojan
Linda Högberg

Berså
Tomas Jonnergård och Åsa 
Landahl

Tremolo
Emil Bäckström och Lina Broström

Häng bland träden
Niosha Saadatirad och Anna 
Samuelsson

In och ut och in igen
Pontus Johansson

ÖVRIGA D
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