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Tävling

Vi söker nya
utformningsidéer
för undertak…

www.ecophon.se
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Inbjudan
Ecophon är Sveriges ledande tillverkare av undertak. Sedan slutet av 50-talet har vi utvecklat,
tillverkat och marknadsfört ljudabsorbenter och undertakssystem. Ofta har detta skett i nära
samarbete med arkitekter, men även med forskare, myndigheter, entreprenörer och slutanvändare.
Detta har genom åren givit en bred erfarenhet och en stor kunskapsbank.

I det goda samarbetet med arkitekter har det många gånger tagits fram projektspecifika lösningar för
att möta en byggnads speciella krav eller för att åstadkomma speciella effekter i gestaltningen av
rummet. Ett flertal av dessa har legat till grund för utvecklingen av nya produkter.

På Ecophon pågår dessutom ett kontinuerligt utvecklingsarbete av system och produkter, vi
utvecklar frihängande element, system som på nya sätt kan integrera installationer som belysning,
kylbafflar osv, lösningar som kan ekonomisera och förenkla montering och demontering. Vi söker
också på många sätt vidga och fördjupa dialogen kring undertakets möjligheter. Vi arbetar ihärdigt
för att visa att undertakets utformning är en viktig komponent i gestaltning av rum.
Nu inbjuder vi dig till att deltaga i detta arbete och vänder oss därför till arkitekter, inredare och
formgivare med en allmän tävling om rumsgestaltning med utgångspunkt i undertaket.

Genom denna tävling vill vi stimulera till nya lösningar för gestaltningen av undertak. Tävlingen är en
idétävling. Vi söker nya utformningsidéer för undertak.

Det är upp till de tävlande att föreslå förfiningar av existerande system för att göra dem enklare och
mer anpassningsbara, eller att förslå nya användningssätt och kombinationer av existerande delar,
eller att föreslå helt nya komponenter.
Alla förslag kommer att bedömas efter de de förutsättningar som förslagsställaren formulerat. Dock
kommer de i första hand att bedömas efter det föreslagna rummets arkitektoniska helhetsgestalt.

Vi tror att vi på detta sätt får en bred bild av vad arkitekters önskemål om användning av
undertaksystem. Vi hoppas att det är idéer som utvecklar våra produkters användning, system och
detaljer. Någon eller några av förslagsställarna kan därför komma att i fortsatta uppdrag få utveckla
sin idé tillsammans med Ecophons utvecklingsavdelning.

Tävlingsuppgiften
Taket är ett av de viktigaste rumsformande elementen. Att formge ett undertak är en krävande
gestaltningsuppgift. Tävlingen går ut på att utforma undertak som tydligt står i samklang med
upplevelsen av hela rummet.

• Färdigtillverkade delar ger möjligheter att uttrycka montaget.
• Möten, fogar och bärverk ger skala, rytm och ordning.
• Material och textur reflekterar, absorberar och leder ljus och ljud.
• Mötet med platsbyggda delar ställer krav på toleranser och formgivningens tydlighet.

I denna idétävling skall rummet formas med utgångspunkt i undertakets möjligheter.

Idéerna kan hämta inspiration i rena formlekar, naturliknelser, undertakets konstruktionsprinciper...

Här finns även möjlighet att arbeta vidare med goda idéer och skisser till undertakslösningar som
tagits fram för projekt.

Förslaget skall redovisa ett rum med planmåtten 8x12 m. Rummets funktion,
takhöjd och fönstersättning är öppen men ska anges i förslaget. Undertaket skall
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med sin riktning, sin skala och sin verkan skapa en stämning som förstärker
rummets funktion och karaktär. Tävlingsförslaget skall innehålla en beskrivning av
rummet, dess funktion och den stämning som önskas förmedlas samt argument för
valda lösningar.

Förslaget ska ta hjälp av element som finns i Ecophons sortiment eller vara föreslagna
vidareutvecklingar och förändringar av dessa.

Nyckelbegrepp för uppgiften kan vara: riktning, lutning, ordning, möten, fogar, montage, steg, glipor,
skuggor, dagsljus, konstljus…

Tävlingstekniska bestämmelser

Deltagarrätt
Tävlingen är öppen för alla, dock att anställda på Ecophon och jurymedlemmar eller nära anhöriga
till dessa inte äger rätt att delta i tävlingen.
Registrering i tävlingen krävs ej.

Programhandlingar
Utöver detta program hänvisas för information om produkterna till Ecophons skrifter och kataloger
och till www.ecophon.se.

Tävlingsfrågor
Eventuella klarlägganden eller upplysningar om programhandlingarna kan begäras via ”frågor och
svar” på hemsidan alternativt genom anonym skrivelse insänd i kuvert till tävlingsfunktionären märkt
”Tävlingsfråga”.  Svar på frågor inkomna till tävlingssekreteraren senast 2002-01-09 publiceras
kontinuerligt på www.ecophon.se/tavling med början 2001-12-14.

Tävlingsfunktionär
Heléne Sallenhag
Ecophon, Box 500, 260 61  Hyllinge
tel:042-17 99 90, fax:042-17 98 00

Tävlingsfunktionären nås även genom ”ställ ny fråga” på www.ecophon.se/tavling.
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Tävlingshandlingar
Tävlingsförslag skall vara utfört på svenska och inlämnas anonymt. Tävlingsmaterialet skall märkas
med ett valfritt motto.

Förslaget skall redovisas i form av:
Plan 1:50
Sektion 1:20
Perspektiv (tex som centralperspektiv ur sektionen)
För gestaltningen viktig detalj/detaljer
Eventuella andra bilder som ökar förståelsen, t. ex. inspirationsbild.

Redovisning sker på en plansch i format A1 monterad på kartong. På planschen skall även finnas
text som beskriver förslaget och dess intentioner.
En förminskning i halv skala skall lämnas in i format A3.
Övriga handlingar eller modeller tas inte upp till bedömning.

Inlämning
Tävlingsförslag skall vara inlämnat till allmän befordran eller tävlingsfunktionären tillhanda senast
2002.01.21. Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert på vilket anges
”Namnsedel” och det motto med vilket förslaget är märkt. I detta kuvert skall finnas uppgifter om
förslagsställarnas namn och adress.

Dessutom skall förslaget åtföljas av ett kuvert märkt ”Adressedel” och det motto med vilket förslaget
är märkt. I detta kuvert skall finnas en adress under vilken förslagsställaren kan nås utan att
anonymiteten bryts.

Kvitto utvisande inlämningsdag samt det motto med vilket förslaget är märkt och telefonnummer där
förslagsställaren anonymt kan nås skall separat översändas till tävlingsfunktionären. Detta så att
förslagsställaren kan kontaktas med bevarad anonymitet om förslaget inte kommit in.

Så snart mottagning och registrering skett efter senaste inlämningsdatum är en förteckning över
inkomna förslags motto tillgänglig på www.ecophon.se/tavling under rubriken ”tävlingsbidrag”.

Jury
Niels Torp, arkitekt mnal
Anders Bodin, arkitekt SAR
Janne Svensson, arkitekt SAR
Lotta Persson, arkitekt SAR, Ecophon
Torbjörn Persson, utvecklingschef, produkter/system, Ecophon
Staffan Nilsson, marknadschef Ecophon Sverige

Jan Lövström, Vd, Ecophon, juryns ordförande

Juryns sekreterare är Ingela Henriksson, Ecophon, tel 042-17 99 39

Juryn äger rätt att tillkalla andra sakkunniga som rådgivare.
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Bedömning
Vid bedömningen kommer hänsyn i första hand att tas till:

• bärande idé vad avser det beskrivna rummets helhetsgestalt och hur taket
understryker eller aktivt bidrar till denna.

Därutöver kommer juryn att se till:
• nytänkande vad avser funktion, konstruktion och detaljlösningar,
• utvecklingsbarhet vad avser såväl gestaltningsmöjligheter som tekniskt

genomförande.

Prissumma
För pris och inköp står 150.000 kr till förfogande enligt juryns beslut. Första pris kommer att uppgå
till minst 60.000 kr. Lägsta inköpssumma kommer inte att understiga 10.000 kr. Tävlingspremier är
skattepliktig inkomst. För person som inte har F-skattesedel dras lagstadgade sociala avgifter och
preliminär skatt innan utbetalning.

Utställning och publicering
Prisutdelning och tillkännagivande av tävlingsresultat beräknas ske 2002-04-25. Resultatet kommer
att meddelas Tidningarnas Telegrambyrå, TT, och pristagarna personligen. Juryns utlåtande
kommer att översändas till samtliga tävlande inom en månad efter avslutad bedömning. Resultatet
kommer även att finnas tillgängligt på www.ecophon.se/tavling.

Förslagen kommer att ställas ut offentligt Inför denna utställning kommer Ecophon att låta bygga
modell av något/några av förslagen. Information om utställnig kommer att publiceras under rubriken
”prisutdelning och utställning” på www.ecophon.se/tavling.

Ecophon har dessutom för avsikt att låta sammanställa delar av materialet i en skrift som kommer
att distribueras till arkitekter, fastighetsägare och entreprenörer i Sverige.

Ägande-, nyttjande och upphovsrätt
Ecophon innehar äganderätten till belönade och/eller inköpta förslag. Förslagsställaren innehar
nyttjanderätten för egen del och upphovsrätten till sitt förslag. Förslagsställaren svarar för att angivet
förslag inte kränker annans upphovs- eller immaterialrätt.

Ecophon har under ett år efter inlämningsdagen exklusiv option på utveckling och tillverkning av
föreslagna lösningar. Detta innebär att i tävlingen framtagen lösning under denna tid inte kan utges
av förslagsställaren eller överlämnas/försäljas till annan part.

Uppdrag efter tävlingen
Ecophon avser att ge någon eller några förslagsställare i uppdrag att tillsammans med Ecophons
utvecklingsavdelning bearbeta sina förslag för eventuell produktion.

Återsändande av förslag
Obelönade och icke inköpta förslag återsändes inom två månader efter utställningstidens utgång till
den adress som angivits på namnsedeln.
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Ansvar vid skada
Inlämnade förslag kommer att vara försäkrade till ett värde om 5.000 kr under tiden fram till
återsändandet. Ecophon påtar sig inte större ersättningsskyldighet för skadat, förstört eller
förkommet material.

Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program är utarbetat i anslutning till ”Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas,
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” utgiven av bl.a SAR, SIR, AI, AF och BKK 1998.

Programmet är godkänt av juryns ledarmötet vilka svarar för tävlingens genomförande.

Hyllinge den 18 oktober 2001.

……………………………………..……………………………………..………………………………………
Niels Torp, arkitekt mnal Anders Bodin, arkitekt SAR Janne Svensson, arkitekt SAR

……………………………………..……………………………………..………………………………………
Lotta Persson, Torbjörn Persson, Staffan Nilsson, marknadschef
arkitekt SAR, Ecophon utvecklingschef produkter/ Ecophon Sverige

system, Ecophon

…………………………………….
Jan Lövström, Vd, Ecophon, juryns ordförande


