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Omslagsbild: The Oribe tea house, ett mobilt Japanskt tehus. Det fem millimeter tjocka korrugerade 
plastpanelerna av polykarbonat sitter ihop med buntband. När banden tas bort är panelerna lätta att 
flytta. Arkitekt:  Kengo Kuma. Foto: Peter Forsberg.
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INTRODUKTION
Stockholmsmässan/Nordbygg och Svenska Teknik & Designföretagen i samarbete
med IKEM samt Sveriges Arkitekter inbjöd i september 2017 till arkitekttävling för studenter 
om utformningen av ett besökscafé vid Nordbygg 2018.

I samband med starten av tävlingen genomfördes föreläsningar/seminarier tillsammans med 
inbjudna skolor och tävlingsarrangörerna. Vid dessa föreläsningar gavs ytterligare information 
kring tävlingens förutsättningar och krav samt specifik information om materialet plast. 
Materialet förutom föreläsningen har funnits tillgängliga för samtliga tävlande via web.

Det vinnande förslaget belönas med en prissumma på 20 000 kronor och därutöver kommer ett 
antal förslag att ges hedersomnämnanden. Dessa presenteras i en utställning under Nordbygg. 

 

TÄVLINGSUPPGIFTEN OCH DESS FÖRUTSÄTTNINGAR

SYFTE
Tävlingens syfte var att få fram förslag till 
utformning av ett café som ska fungera som en
kreativ mötesplats i mässmyllret samt även som 
informationspunkt för IKEM.

TÄVLINGSUPPGIFTEN
Tävlingsuppgiften är att skapa ett innovativt, 
spänstigt, spännande och oväntat möte med 
plast, uttryckt i en fungerande cafémiljö på 
Nordbygg 2018 i Stockholm.

Det som eftersöktes var nytänkande, spännande 
och roliga idéer – lösningar som visar på 
plastens möjligheter och goda egenskaper, 
samtidigt som de kombinerar praktisk funktion 
med en upplevelse för betraktaren.

INLÄMNADE FÖRSLAG
Tävlingen startade den 21 augusti 2017. Vid 
tävlingstidens utgång den 1 december hade 18 
godkända förslag lämnats in.

JURY
Tävlingsförslagen har bedömts av en jury 
bestående av:

• Peter Söderberg, projektchef 
Stockholmsmässan/ Nordbygg

• Magnus Huss, förbundsdirektör IKEM - 
Innovations och kemiindustrierna

• Anneli Kouthoofd, vd 
Byggmaterialindustrierna (representant för 
IKEM - Innovations och kemiindustrierna)

• Johannes Karlström, arkitekt SIR/MSA utsedd 
av Sveriges Arkitekter 

Juryns sekreterare var Nina Maanmies, arkitekt 
MSA, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär var Åsa Näsman, IKEM - 
Innovations och kemiindustrierna.
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BEDÖMNINGSKRITERIER
Förslagen har bedömts utifrån följande kriterier, 
utan inbördes ordning, samt utifrån de krav och 
önskemål som ställts i programmet:

• Innovationshöjd

• Arkitektonisk gestaltning

• Funktion

• Genomförbarhet

JURYNS GENERELLA KOMMENTARER
De 18 tävlingsförslagen visar på olika sätt 
att använda materialet plast och variationen 
bland förslagen spänner från skulpturer där 
vägg, möbler och tak är samma del till mer 
traditionella mässmoduler där väggarna ställs 
upp likt skärmar och eventuellt tak läggs uppepå. 
Det varierar hur stor del av den disponibla 
ytan som täcks av cafékonstruktionen, några 
förslag är nästan helt inneslutna av väggar och 
tak och andra bildar sitt rum genom att olika 
delar tillsammans med möbler snarare markerar 
caféet. 

Många av tävlingsförslagen består av ett antal 
komponenter som sammankopplas enligt ett 
visst system till en helhet som är mer eller 
mindre förutbestämd, det är i dessa framförallt 
skalan på de enskilda delarna som särskiljer 
dem. Några av förslagsställare ser att delar kan 
3D-printas för att möjliggöra produktionen och 
andra använder redan vedertagna plastprodukter 
i nya konstellationer. De förslag som är mer av 
en helhet visar istället hur det går att förstärka 
den sömlösa potentialen i materialet. Hållbarhet 
har framhållits som viktigt i många av förslagen, 
där de flesta nämner hur caféet skulle kunna 
återvinnas eller återanvändas efter mässan. Ett 
par förslag handlar istället om att ta tillvara på 
återvunnet material i caféet. 

Det anas dock en ovana bland förslagsställarna 
att jobba med materialet. Många använder 

plasten som bärande material i konstruktionen 
och juryn saknar till viss del realistiska 
konstruktionslösning för detta. Trots detta tar 
förslagen höjd och stannar inte i konventioner 
om plast utan vågar utmana och tänka större. 
Alla förslagen visar på plastens materiella 
kvaliteter på olika sätt – hur det kan vara allt 
från luftigt och lätt till tungt med hög densitet. 
Särskilt har plastens möjlighet till olika nivåer av 
transparens och infärgning tagits tillvara på. 

Tävlingen efterfrågar ett snabbt genomförande 
på platsen och de flesta förslagen behöver någon 
form av bearbetning för att klara det. Juryn 
har koncentrerat sin bedömning på de förslag 
och koncept som klarar en sådan anpassning 
till verkligheten. Förslagen skulle svara mot en 
sammanvägning av både funktionskrav och 
gestaltning i skapandet av ett caférum för både 
möten och paus, som visar upp materialet och 
attraherar besökaren i den stora mässhallen.
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JURYNS BESLUT

Jury har beslutat att tilldela första pris till förslaget “Paviljong” med 20 000 kr.

Vidare har 2 förslag utsetts till Hedersomnämnande (utan inbördes ordning):
Polymera
Svepande band

Stockholm 2018-01-16   

Peter Söderberg
projektchef Stockholmsmässan/ Nordbygg

Magnus Huss
förbundsdirektör IKEM 

Anneli Kouthoofd
vd Byggmaterialindustrierna 

Johannes Karlström
arkitekt SIR/MSA utsedd av 
Sveriges Arkitekter

JURYN VILL RIKTA ETT STORT TACK TILL ALLA TÄVLINGSDELTAGARE!
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VINNARE

PAVILJONG
Förslagsställare: Tobias Jansson och Oscar Forsman, Umeå Arkitekthögskola

Enkelheten i förslaget är också det som 
åstadkommer dess pampiga resultat. Alla 
funktioner är snyggt integrerade och helhe-
ten övertygar som tillfällig paviljong. Med 
avstamp i den klassiska ordningen skapas en 
innergård med pelare som konsekvent för-
håller sig till den strikt geometriska grund-
idén. I det väl avvägda rutnätet är café, bord 
och informationsdisk inordnade med pelarna 
på ett skickligt sätt. Den avskalade estetiken 
visar en hög arkitektonisk nivå där färgsätt-

ningen förstärker stringensen i förslaget. De 
stiliserade pelarna tar tillvara på materialets 
möjligheter och egenskaper. Stabilitet och 
låg vikt gör det enkelt att föreställa sig hur 
caféet levereras i ett platt paket: en storsla-
gen pelarsal som lika snabbt kan byggas 
upp som plockas ner igen. Presentationen är 
vackert utförd och juryn ser framemot att se 
förslaget uppfört på platsen där möbler och 
ljussättning kommer ge liv åt paviljongen.
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Det två-dimensionella arkets förvandling till 
en tre-dimensionell struktur ger förslaget ett 
spännande resultat med stor nerv. Projektet 
visar ett intressant och komplext objekt 
sammansatt av tillsynes enkla delar. Den 
fina presentation övertygar om en formstark 
idé men juryn ställer sig tveksam till om 
det är genomförbart i det utförande som 

förslaget redovisar. Styrkan som finns 
i associationen till ett vikt pappersark 
skulle gå förlorad om väggarna inte är 
bärande i sig själva. Trots de frågetecken 
konstruktionen och dess sammanfogningar 
är förslaget något nytt på spåret med 
moduler som vecklas upp ur snitt och 
vikningar.

Servering

Café

TV-skärm 
och info

A

A

HEDERSOMNÄMNANDE

POLYMERA
Förslagsställare: Emil Söderlund, Lund tekniska Högskola
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Det är en fint anordnad rumslig lösning för 
caféet där även entréhallens takhöjd utnytt-
jats till fullo. Kombinationen av öppna och 
slutna rum har ett organiskt formspråk som 
leder till ett tilltalande möte mellan skivorna 
och figuren. Likt ett hantverk av vävd näver 
ger de svepande banden ett intryck av att en 
lätt hand bakom gestaltningen. Det är också 

denna oväntade översättning av nål och tråd 
till full skala som gör att genomförbarheten 
blir svår. Juryn anar en montering som krä-
ver enorm precision och en sammansättning 
som inte skulle fungera enligt beskrivningen 
i den i övrigt genomarbetade och tydliga 
presentationen. 

HEDERSOMNÄMNANDE

SVEPANDE BAND
Förslagsställare: Daniela Öquist Haugen och Emmelie Edström,  
Luleå Tekniska Universitet
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Nr Motto Bild Förslagsställare Skola
1 Polymera Emil Söderlund Lund Tekniska 

Högskola

2 Invers Daniel Runebjörk Luleå Tekniska 
Universitet

4 Regnvågen Mika el Svensson Umeå Arkitekt-
högskola

5 Lux Sanna Carlsson Chalmers

6 Tulpanen Sebastian Jörnklev Luleå Tekniska 
Universitet

7 Paviljong Tobias Jansson och Oscar 
Forsman

Umeå Arkitekt-
högskola

8 Mirage

-

Sebastian Sjöström Luleå Tekniska 
Universitet

9 Svepande 
band

Daniela Öquist Haugen och 
Emmelie Edström

Luleå Tekniska 
Universitet

Alla deltagare. Fullständiga förslag finns på arkitekt.se/tavlingar
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10 Mynning Harald Börestam Luleå Tekniska 
Universitet

11 Personkemi Mathilda Norell Luleå Tekniska 
Universitet

12 Tappad

Il Il 

Jenny Källgård Umeå Arkitekt-
högskola

13 Bergskedja Matilda Standar och Sanna 
Janzon

Luleå Tekniska 
Universitet

14 Ta plast Rebecca Johansson Chalmers

15 Rör Andrea Ekman och Oskar 
Stare

Chalmers

16 moln Joel Matsson Chalmers

17 Växthuset Michael Dolhai och Jennifer 
Innala

Luleå Tekniska 
Universitet

18 Paraply Carl Darenlind Chalmers

19 Kopplingen Madeleine Billing Luleå Tekniska 
Universitet




