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Forbo Linoleum AB inbjuder till en allmän 
arkitekttävling om linoleumets möjligheter. 
 
Linoleumets möjligheter – är de inte redan uttömda? Är inte redan alla tänkbara mönster och 
användningssätt uppfunna och prövade? Vi tror inte det! Däri ligger utmaningen i denna tävling – 
att visa att linoleum fortfarande efter 100 år på marknaden kan bjuda på nya möjligheter. 
 
Forbo Linoleum AB vill med denna tävling uppmana till utforskning och utnyttjande av 
materialets egenskaper och möjligheter i förslag där dessa förenas med arkitektoniska och 
konstnärliga kvaliteter. 
 

Linoleum 
Klart från byrån 
 
 

Tävlingsuppgiften 
Tävlingsuppgiften är att visa på en konstnärligt och arkitektoniskt intressant, innovativ och idérik 
användning av linoleum, i synnerhet Forbos Marmoleum/Artoleum. Det är naturligtvis tillåtet att 
kombinera linoleum med andra material. 
 
Tävlingsförslaget ska avse någon av nedanstående tre klasser. Objekt väljer du själv.  
 
”Vardagsanvändning” –Linoleum som material förknippas ofta med vardagens behov - 
slitstarkt, praktiskt, ”snyggt men inte pråligt”. Kontor, bostad, vård, skola etc är de vanligaste 
användningsområdena. Många sätt att använda linoleum i dessa miljöer är prövade, men vi tror 
att många återstår. Visa oss! 
 
”Fantasi/Fyrverkeri” – Om du vill släppa loss, slippa gränser, ”måsten” och ”går inte” och helt 
hänge dig åt att leka med de former och färger linoleummaterialet kan erbjuda. Ett Versaille i 
linoleum, eller …? Orealistiskt ja, men inspirerande. Låt fantasin flöda! 
 
”Nya användningsområden” – Linoleum är traditionellt ett golvmaterial, men det har också 
använts för andra ändamål, t ex som väggbeklädnad och i möbler. Har du idéer om nya områden 
där linoleummaterialets egenskaper kan komma till sin rätt? Eller nya sätt att använda det inom 
de traditionella områdena? 
 



För samtliga tre klasser gäller att det, om den tävlande så finner lämpligt eller nödvändigt, är 
tillåtet att föreslå färger, strukturer eller andra materialegenskaper utöver Marmoleum/Artoleum-
kollektionens. Sådana förslag bör dock utformas med hänsyn tagen till de förutsättningar som ges 
av framställningsprocessen. 
 
Juryn är fri att fördela prissumman fritt inom dessa tre klasser. Avgörande kommer att vara 
förslagens konstnärliga och arkitektoniska kvalitet, innovationsgrad och idérikedom. 
 
 

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER 
 
ARRANGÖR 
Forbo Linoleum AB 
Box 172 
401 22  GÖTEBORG 
Tel. 031-89 20 00 
Fax 031-28 44 47 
 
 
TÄVLINGENS FORM 
Tävlingen är en allmän, öppen idétävling i ett steg. 
 
 
DELTAGARRÄTT 
Anställda vid Forbo Linoleum AB samt personer som står i nära relation till juryledamot genom 
släktskap, kompanjonskap etc. får ej delta i tävlingen. I övrigt är tävlingen öppen för alla, oavsett 
nationalitet och hemvist. 
 
 
TÄVLINGSSPRÅK 
Tävlingsförslag skall vara utfört på svenska.  
 
PRISSUMMA 
Prissumman är 200 000 SEK. Första pris kommer att uppgå till minst  75 000 SEK. Lägsta 
belöning kommer ej att understiga 20 000 SEK. 
För belönad förslagsställare som är mantalsskriven i Sverige och som saknar F-skattesedel 
kommer prel. skatt och avgifter att dras före utbetalning. 
 
 
JURY 
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av: 
- Kerstin Berg, utsedd av SAR 
- Karin Tyrefors, utsedd av SIR 
- Lars-Ivar Norén, Forbo Linoleum AB 



- Ola Hermansson, Forbo Linoleum AB 
 
 
Juryns sekreterare är Thomas Nordberg, SAR. 
 
Juryn äger rätt att tillkalla sakkunnig expertis som rådgivare. 
 
Juryns beslut kan ej överklagas. 
 
 
TÄVLINGSFUNKTIONÄR 
Tävlingsfunktionär är Göran Larsson 
 Forbo Linoleum AB 
 Box 172 
 401 22  GÖTEBORG 
 Tel. 031-89 21 02 
 Fax 031-28 44 47 
 E-mail goran.larsson@forbo.se 
 
OBS! Alla kontakter angående tävlingen, såsom beställning av programhandlingar, frågor etc, 
skall alltid riktas till tävlingsfunktionären. Tävlande får ej ta direkt kontakt med juryledamot för 
frågor angående tävlingen. 
 
 
PROGRAMHANDLINGAR 
Programhandlingarna utgörs av detta program med bilagor: 
1. Anmälningsblankett 
2. Namnsedelformulär  
 
 
UTLÄMNING AV PROGRAMHANDLINGAR 
Programhandlingarna kan rekvireras kostnadsfritt från tävlingsfunktionären eller från SAR:s 
kansli, Norrlandsgatan 18, 111 49 STOCKHOLM; tel. 08-679 27 60, fax 08-611 49 30, e-post 
sar@sar.se. 
Tävlande som önskar få sig tillsänt kommande information rörande tävlingen (svar på 
tävlingsfrågor etc.) måste fylla i och posta bifogade anmälningsblankett. 
 
Tävlande kan kostnadsfritt beställa Forbo Linoleums produktpärmar och provmaterial via 
anmälningsblanketten eller från tävlingsfunktionären. 
 
TÄVLINGSFRÅGOR 
Eventuella klarlägganden eller kompletterande uppgifter om programhandlingarna kan begäras 
genom anonym skrivelse insänd i kuvert märkt "Tävlingsfråga", adresserat till 
tävlingsfunktionären. Skrivelsen skall vara tävlingsfunktionären tillhanda senast 2002-01-31. 
 



Tävlingsfrågor och juryns svar kommer att skickas till samtliga tävlande under den adress som 
angivits på anmälningsblanketten. De kommer även att publiceras på Forbos/SARs hemsida 
(www.forbo.se / www.sar.se). 
 
 
TÄVLINGSFÖRSLAGET 
Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga handlingar skall i 
nedre högra hörnet vara försedda med ett motto. 
 
Tävlingsförslag skall vara monterat på kartong eller liknande i liggande A3-format, och får 
omfatta högst 4 planscher. Varje plansch får ha en höjd om max 10 cm. 
 
Handlingar utöver dessa kommer att tas undan från bedömning och utställning.  
 
 
 
INLÄMNING 
Tävlingstiden slutar 2002-03-31. Senast denna dag skall tävlingsförslag vara inlämnat till allmän 
befordran (post, SJ expressgods, budfirma etc.) adresserat till tävlingsfunktionären. Förslag som 
ankommer tävlingsfunktionären mer än 2 veckor efter sista inlämningsdag tas ej upp till 
bedömning, oavsett om de lämnats in i tid. 
 
Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med "Namnsedel" och 
förslagets motto – använd bifogad anmälningsblankett. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om 
namn på förslagsställaren och ev. medarbetare samt adress till vilken obelönat förslag ska 
återsändas. 
 
OBS! Om tävlingsförslaget skickas med allmän befordran skall kvitto utvisande inlämningsdag 
samt förslagets motto samtidigt översändas separat till tävlingsfunktionären. På detta kvitto skall 
även anges ett telefonnummer där kontakt kan nås med förslagsställaren under bevarad 
anonymitet i fall att tävlingsförslaget inte kommit fram. 
 
 
 
BEDÖMNING  
Bedömningen beräknas vara avslutad senast 2002-05-31. Resultatet kommer att meddelas de 
tävlande personligen. 
 
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att tillsändas samtliga tävlande senast tre veckor efter det att 
tävlingens resultat offentliggjorts. 
 
 
UTSTÄLLNING OCH PUBLICERING  
Tävlingsförslagen kommer efter bedömningstiden att visas på Forbo Linoleums kontor i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Belönade förslag kommer även att publiceras i SARs publikation ”Arkitekturtävlingar”. 

http://www.forbo.se/


 
All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställarens namn. 
 
 
ÄGANDERÄTT, UPPHOVSRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till penningbelönade tävlingsförslag. 
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
utnyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske först efter avtal med förslagsställaren. 
 
 
UPPDRAG EFTER TÄVLINGEN 
Tävlingen är en idétävling, och inget fortsatt uppdrag för vinnaren kan utlovas. Det är dock 
arrangörens ambition att i möjligaste mån få belönade förslag konkretiserade i verkliga miljöer. 
 
RETURNERING AV FÖRSLAG 
Förslag som ej penningbelönats kommer att återsändas till respektive förslagsställare senast tre 
månader efter det att tävlingsresultatet offentliggjorts. 
 
 
TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE 
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma "Tävlingsregler för 
svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. 
Reglerna gäller om inte programmet anger annat. 
 
Program och bilagor är godkända av juryns ledamöter, vilka svarar för tävlingens genomförande. 
Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande av Svenska 
Arkitekters Riksförbund, SAR, och Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund, SIR. 
 
Stockholm i november 2001 
 
(Underskrifter av juryns ledamöter) 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
 Thomas Nordberg 
 För SAR/SIRs Tävlingsnämnd 
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