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Inbjudan 
Svensk Teknik & Design och Stockholms-
mässan/Nordbygg i samarbete med Trä- och 
Möbelindustriförbundet, Skogsindustrierna 
samt Sveriges Träbyggnadskansli inbjuder 
härmed till arkitekttävling för studenter om 
utformningen av ett besökscafé vid Nord-
bygg 2010. 

Tävlingen arrangeras i samråd med Sveri-
ges Arkitekter. 

Tävlingen startar 2009-09-01 och i sam-
band med starten genomförs föreläsningar/
seminarier som planeras tillsammans av 
skolorna och tävlingsarrangörerna. Vid 
dessa föreläsningar kommer ytterligare 
information kring förutsättningar och krav 
att ges.

Det vinnande förslaget kommer att belönas 
med en prissumma på 20 000 kronor. 
Därutöver kommer ett antal förslag att ges 
hedersomnämnanden. Dessa presenteras i 
en utställning under Nordbygg. Vinnare och 
hedersomnämnda erbjuds ett program med 
studiebesök hos träindustriföretag. 

Syfte 
Tävlingens syfte är 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. 

Förutsättningar 
Den disponibla ytan är 10x16 meter och fri 
takhöjd är 6 meter. Golvytan är i marmor 
och medger ej förankring med skruv, lim, 
bruk etc. Högdelar i konstruktionen säkras 
med vajer från tak.  
Eventuella tak/våningsbyggnationer är be-
gränsat till 25 kvm  
Förslaget ska beakta att byggtiden på plats 
är begränsad till tre dagar, rivningen till 2  
dagar.  
Bidragen ska spegla miljöfördelen och möj-
ligheterna med trä. (Läs mer på  
www.skogenochklimatet.se.) 
De tekniska krav som måste tillgodoses 
samt mässans byggregler gäller, se bilaga. 

Funktion 
Förslaget ska presentera en fungerande 
cafélösning. Restauratörens krav framgår av 
bilaga. Informationspunkten ska innehålla 
plats för en 42´´ TV-skärm, samt plats för 
distribution av ett 20-tal trycksaker i A4-
format. 

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

Tävlingsuppgiften 
Tävlingsuppgiften är att föreslå en utform-
ning för ett besökscafé vid Nordbygg enligt 
de förutsättningar som anges i detta pro-
gram. 

Tävlingsområdet 
Caféet ska uppföras på Entrétorget, västra 
entrén (inomhus) på Stockholmsmässan. 
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Tävlingstekniska 
bestämmelser 

Arrangör 
Tävlingen arrangeras av Svensk Teknik & 
Design och Stockholmsmässan/Nordbygg 
i samarbete med Trä- och Möbelindustri-
förbundet, Skogsindustrierna samt Sveriges 
Träbyggnadskansli i samråd med Sveriges 
Arkitekter. 

Tävlingens form 
Tävlingen är en allmän tävling för arkitekt-
studerande vid högskolor i Sverige. 

Deltagarrätt
Öppen för arkitektstudenter inskrivna vid 
KTH Arkitektur, LTH Arkitektur, Chalmers 
Arkitektur, Konstfack. 

Tävlingsspråk 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska. 

Jury 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av 
en jury bestående av: 

Peter Söderberg, Projektledare Stock-
holmsmässan/Nordbygg

Saga Hellberg, Projektledare STD, Svensk 
Teknik och Design

Per Bergkvist, Rådgivare Träprodukter 
Skogsindustrierna

Anders Rosenkilde, Chef Teknisk Utveck-
ling TMF, Trä- och Möbelindustriförbundet

Jan Ytterborn, Arkitekt SAR/MSA utsedd 
av Sveriges Arkitekter

Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sak-
kunnig expertis som rådgivare. 

Juryns sekreterare är Claes Larsson, Arkitekt 
SAR/MSA Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsfunktionär 
Elisabeth Sjöstedt, Trä- och Möbelindustri-
förbundet e-post: elisabeth.sjostedt@tmf.se 

Programhandlingar 
Detta program 
Plan över tävlingsområdet, skala 1:400 
Översiktskarta 
Stockholmsmässans byggregler 
Restauratören och Stockholmsmässans krav 

Programhandlingar kan rekvireras från 
www.arkitekt.se/tavlingar 

Tävlingsfrågor 
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas 
till tävlingsfunktionären skriftligt via e-post, 
elisabeth.sjostedt@tmf.se.

Frågorna ska vara tävlingsfunktionären 
tillhanda senast 2009-11-01. Märk all kor-
respondens med ”Nya ögon på”. 
Svar på frågorna publiceras på www.arki-
tekt.se/tavlingar
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Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslag ska vara anonymt. Tävlings-
förslaget kan lämnas av en eller flera perso-
ner i samarbete. 

Samtliga inlämnade handlingar ska i nedre 
högra hörnet vara försedda med ett motto. 
Tävlingsförslaget ska lämnas digitalt i pdf-
format på CD (Öppningsbara pdf-filer för 
Mac och PC) i A3 format. 

Det digitala materialet får maximalt ha en 
storlek på 20 Mb. 

Handlingar utöver nedanstående kommer att 
tas undan från bedömning och utställning. 

Modell tas ej emot. 

OBS! Allt inlämnat digitalt material ska vara 
rensat på spårbar information om upphovs-
man mm för att garantera anonymitet. 

Tävlingsförslag ska innehålla följande: 
A. 1 st Planritning, skala 1:100 
B. 1 st Fasadritningar, skala 1:100 
C. 1 st Sektion, skala 1:100 
D. 1 st Valfria konstruktiva detaljer av 

betydelse i valfri skala 
E. 1 st Kortfattad beskrivning: 

a. Bärande idé 
b. Färgsättning 
c. Ytbehandling 
d. Teknisk beskrivning 

Inlämning 
Tävlingstiden slutar 2009-12-01. Senast 
denna dag ska tävlingsförslag vara inlämnat 
till allmän befordran adresserat till tävlings-
funktionären, eller lämnat direkt till täv-
lingsfunktionären.  Förslaget ska åtföljas av 

ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt 
med ”Namnsedel” och förslagets motto. 
Detta kuvert ska innehålla uppgifter om 
namn på förslagsställaren och ev. medarbe-
tare samt adress. 

Prissummor 
20 000 SEK för det vinnande förslaget. Ob-
servera att prissumman är beskattningsbar 
inkomst. 
 
Vinnare och hedersomnämnda erbjuds ett 
program med studiebesök hos  
träindustriföretag. 

Bedömningskriterier 
Förslagen kommer att bedömas utifrån föl-
jande kriterier, utan inbördes ordning, samt 
utifrån de krav och önskemål som ställts i 
programmet: 

Innovationshöjd 
Arkitektonisk gestaltning 
Funktion 
Genomförbarhet 

Bedömning 
 
Bedömningen beräknas vara avslutad  
2010-01-15.

Publicering 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publi-
ceras senast tre veckor efter det att  
tävlingens resultat offentliggjorts. Publice-
ring sker på arrangörernas hemsidor. 

Sveriges Arkitekter och arrangörerna äger rätt 
att publicera samtliga tävlingsresultat på sina 
hemsidor i sina tidningar samt på Norbygg. 
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All publicering av tävlingsförslag efter av-
slutad tävling kommer att ske med  
angivande av förslagsställarnas namn. 

Ägande- och nyttjanderätt 
Arrangörerna innehar den materiella ägan-
derätten till prisbelönta tävlingsförslag. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och 
behåller nyttjanderätten till sina förslag.  

Returnering av förslag 
Förslagen kommer inte att returneras. 
Uppdrag efter tävling

Vinnande förslag avses uppföras på utställ-
ningen Nordbygg 2010.
Om upphovsmannen till det vinnande försla-
get av arrangören och Sveriges Arkitekters 
Tävlingsnämnd inte anses ha erforderliga er-
farenheter och resurser att handha uppdraget 
lämnas det till förslagsställaren i samarbete 

med en mer erfaren fackman, vald av denne 
själv och godkänd av arrangören.

Finner arrangören skäl att frångå juryns re-
kommendation ska samråd ske med Sveriges 
Arkitekter.

Tävlingsprogrammets 
godkännande
Detta program är upprättat i enlighet med 
byggsektorns gemensamma ”Tävlingsregler 
för svenska tävlingar inom arkitekternas, in-
genjörernas och konstnärernas verksamhets-
fält,1998”. Reglerna gäller om inte program-
met anger annat. Program och bilagor är 
godkända av juryns ledamöter, vilka svarar 
för tävlingens genomförande. Ur tävlings-
teknisk synpunkt är programmet granskat 
och godkänt för de tävlande av Sveriges 
Arkitekter. 
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Stockholm 2009-09-01

Peter Söderberg  Anders Rosenkilde

Saga Hellberg Jan Ytterborn

Per Bergkvist

För Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd, Claes Larsson 
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Tävlingskriterier, teknik 
Bidragen skall spegla miljöfördelen med trä.  
Caféet skall uppföras på Entrétorget (inomhus) 
på Stockholmsmässan. 
 
Den disponibla ytan är 10x16 meter och fri 
takhöjd är 6 meter 
 
Golvytan är i marmor och medger inte förank-
ring med skruv, lim, bruk etc.
 
Högdelar i konstruktionen säkras med vajer från 
tak. 
 
Eventuella tak/våningsbyggnationer är begränsat 
till 25 kvm 
 
Byggtiden på plats är begränsad till tre dagar, 
rivningen till 2 dagar. 
 
Ca 5 meter från den ena kortsidan kommer det 
att finnas en scen. Golvytan mellan scen och 
caféyta samlar stående åhörare. 
 
Caféet skall byggas på fabrik och ska utformas 
så att det går att transportera i delar och därefter 
montera på plats.

Allmänna byggregler på Stockholmsmässan i 
urval 

Material/Dekor 
Monterväggar och tak skall bestå av klassificerat 
svårantändligt material, det vill säga inte sämre 
än trä. Spånskiva, träfiberskiva (inte porös), 
plywood och liknande godtas. 

Byggnad i två plan där besökare vistas 

Konstruktioner för såväl bärande bjälklag som 
väggar och tak skall följa föreskrifter enligt 
BBR och BKR, samt de speciella brand- och ut-
rymningsföreskrifter som berörda myndigheter 
fastlagt. Allt material som används vid tvåplans-
montrar skall vara klassificerat enligt gällande 
brandföreskrifter. (Se även Brandföreskrifter för 
utställare.) www.stockholmsmässan.se 

Ett eventuellt andra plan får maximalt omfatta 
25kvm. Den fria höjden i bottenvåningen är 
maximum 2,5m och minimum 2,3m. Monterns 
totala höjd får vara max 5m. Erforderlig trapp-
bredd bestäms av ytan på övre plan. Upp till 25 
kvm medför en trappa på minst 0,8m. Spiral-
trappa får inte understiga 0,9m bredd.  

Nya ögon på Trä 
Information från Mässrestauranger, restau-
ratör 

Under Nordbygg 2008 hade vi ett café på sam-
ma plats men mindre yta (10x10 m). Då fanns  
det 20 sittplatser samt ca 10 ståplatser och gäst-
statistiken såg ut så här;
 
Tisdag 132 gäster, onsdag 217 gäster, torsdag 
353 gäster, fredag 361 gäster  

Våra behov till ett café är följande: 
Vatten till kaffemaskin, 1x16A till kaffema-
skin. Maskinen står på rullmodul med  
måttenb90xd68xh91cm.
 
1x10 A till 2 kylar á 60x60 cm mot bakvägg 
eller motsvarande. 

BIlAgA
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1 IP samt 1x10A med nattström till kassan 
vid cafédisk. 
 
Cafédisken bör inte vara högre än 90cm på 
vår arbetsyta, den kan dock vara högre på 
den delen som är mot gästerna. Djupet bör 
helst inte överstiga 100cm. Lagom längd på  
bardisken är 4-5 meter. Disken ska rymma 
kassa, det ska också vara möjligt att ställa 
fram sortiment m.m. mot kunderna på dis-
ken. 
 

Vi använder gärna en av våra kyldisplayer 
för smörgåsar, kakor samt viss dryck. Denna 
har vi ibland vid sidan av cafédisken och 
ibland infogad i disken. Bifogar en bild samt 
mått på en kyldisplay. 
 
För att hålla rent och snyggt i och kring 
caféet vill vi gärna ha någon form av bakför-
råd där vi kan ställa in brödbackar, läsk-
backar och sopor.   

    

BIlAgA

        Baksida         Front mot gäst

Bredd 120 cm
Djup 65 cm
Höjd 150 cm

Kyldisplay
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