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Tematik och Budskap 
Det övergripande temat för Expo 2020 i Dubai är ”Connecting Minds, Creating the Future”. Det specifikt svenska temat har 
tillsammans med Svenska Institutet bestämts till ”Co-creation for Innovation”. 

Tematiken är baserad på Sverigebildsstrategin med dess kärnvärden och fokusområden, samt regeringens satsning på 
samverkansprogrammen. Mycket kortfattat innebär denna att bilden av Sverige ska präglas av en inbjudan till samskapande 
baserat på innovation, kreativitet, samhälle och hållbarhet. 

Tematiken är en viktig förutsättning för paviljongen och utställningens gestaltning, och ska speglas såväl i gestaltning 
av paviljongen som utställningen. Av de fem samverkansprogrammen är det framför allt fyra som är relevanta att exponera 
i Dubai; Smarta städer, Framtidens transporter, Life Science och Biocirkulär ekonomi (energiomvandlingen) och som ska 
exponeras i utställningen. 
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FAKTA OM TÄVLINGEN

Tävlingen och dess förutsättningar
Tävlingsuppgiften och dess förutsättningar beskrevs i 
ett tävlingsprogram och ett antal bilagor som i korthet 
redogörs för nedan. För mer information hänvisas till 
tävlingsprogrammet.

Visionen för det svenska  
deltagandet vid Expo Dubai 2020
Syftet med det svenska deltagandet på 
Världsutställningen Expo 2020 Dubai är att stärka 
en allsidig och positiv bild av Sverige i utlandet, att 
främja Sverige som kunskapsnation, visa näringslivets 
konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges 
attraktionskraft för turism och investeringar och för 
forsknings-, innovations- och kulturutbyte. 

Innehållet i utställningen ska både intressera besökare 
från regionen och tillresta besökare från övriga 
världen. Ett kreativt angreppssätt med utgångspunkt 
från målgrupperna som ska besöka och interagera 
med det svenska deltagandet välkomnas. Inte minst 
måste kulturella aspekter integreras och beaktas i 
utformningen av det svenska deltagandet. Kärnvärden och 
fokusområdena från Sverigebildsstrategin ska speglas.

Vidare ska gestaltningen också utgå från svenskt ursprung 
med enkla naturmaterial och design, som i den vibrerande 
miljö som Dubai erbjuder kan framstå som exotiskt och 
intresseväckande. Med hänsyn till att svensk träindustri 
har uttryckt intresse av att sponsra med byggmaterial till 
paviljongen, kommer ett av kraven för gestaltningen vara 
att paviljongen ska uppföras i trä. 

Visionsbild  Expo-området

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen 
Expo 2020 inbjöd i maj 2018 till en arkitekttävling om 
gestaltningen av den svenska paviljongen och dess utställning 
vid världsutställningen i Dubai 2020.

Tävlingen arrangerades i enlighet med LOU, lagen om offentlig 
upphandling och i samarbete med Sveriges Arkitekter.

Syftet med arkitekttävlingens var att få fram ett högkvalitativt 
förslag till gestaltning av paviljongen såväl som ett koncept för 
utställningens innehåll och presentation som skall projekteras 
och därefter omgående uppföras på plats i Dubai och företräda 
Sverige. 

Vidare syftade tävlingen också till att utan föregående 
upphandling kunna förhandla om ett fortsatt uppdrag med 
vinnande team.

BAKGRUND
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TÄVLINGSUPPGIFTEN

Juryn

Tävlingsförslagen har bedömts av en i förväg utsedd jury 
bestående av:

• Anders Lönnberg, Generalkommissarie 

• Nina Ekstrand, Bitr. Generalkommissarie 

• Sara Grahn, Arkitekt SAR/MSA professor KTH, utsedd av 
Sveriges Arkitekter 

• Daniel Norell, Arkitekt SAR/MSA utsedd av Sveriges 
Arkitekter 

• Mats Widbom, Arkitekt SAR/MSA  
vd Svensk Form 

• Jesper Kjaergaard, Founder/CEO DONT 

• Aurore Belfrage, Ledamot Kommittén 

• Jessica Einebrant, Brand & Design Manager Swedavia 

• Håkan Andersson, projektledare, SFV 

Jurygruppens sekreterare har varit Elisabet Elfström 
landskapsarkitekt LAR/MSA, Sveriges Arkitekter.
Tävlingsfunktionär har varit Eric Vänerlöv, Jurist, 
Sekretariatet.

Adjungerad juryledmot Staffan Schartner, Arkitekt SAR/
MSA byggprojektledare.

Tävlingsuppgiften för utvalda team var att presentera ett väl 
gestaltat och genomförbart förslag enligt målbilden. Förslagen 
ska ha ett helhetsperspektiv för paviljong och utställning och 
redovisa en lösning där förslagets bärande gestaltningsidé 
och förhållningssätt tydligt framgår såväl i byggnad som i 
utställning. 

Deltagande arkitektkontor
Tävlingen var öppen endast för följande fyra inbjudna 
arkitektföretag/team, utvalda genom ett öppet 
kvalificeringsförfarande:

• Wingårdhs, Monica Förster, Sanna Gebeyehu

• Sweco Architects + Grand Public, Tierra Grande Productions

• Belatchew + WSP, Fritz Halvorsen, Bea Szenfeld

• Alessandro Rippellino Arkitekter + Studio Gardere, Luigi 
Pardo Architetti

Inlämnade förslag
Vid tävlingstidens slut den 31 oktober 2018 hade följande fyra 
förslag lämnats och godkänts för bedömning av juryn.

• C/O Sweden

• Det ligger i vår natur

• Inside-Out

• The Forest

Utöver individuellt arbete för genomläsning har juryn haft fyra 
heldagsmöten för sitt bedömningsarbete.

Externa sakkunniga och experter inom konstruktion, 
klimatisering, ekonomi och genomförande har rådfrågats under 
processens gång.
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BEDÖMNINGSKRITERIER

Juryn har granskat och bedömt förslagen utifrån de kriterier 
som utan inbördes ordning eller viktning legat till grund för 
tävlingen samt utifrån de krav och önskemål som ställdes i 
programmet. 

Arkitektonisk kvalitet och gestaltning
• Hur väl tävlingsförslagets gestaltning bottnar i ett starkt 

koncept med ett tydligt uttryck som genomsyrar hela 
förslaget. 

• Hur väl paviljong och utställning tillsammans speglar 
tematik och kommunicerar det svenska budskapet. 

• Hur väl utformning av mark, byggnad, rumsupp- 
levelser, hantering av materialitet, fasaduttryck, visuella och 
funktionella samband fungerar. 

Funktion och organisation
• Hur väl förslaget uppnår tävlingsprogrammets krav på 

innehåll, samband och funktioner med särskilt fokus på 
besökarupplevelse i utställning resp. konferensdel. 

• Hur väl förslaget omhändertar de funktioner som 
efterfrågas i tävlingsprogrammet, inklusive publika ytor, 
konferensavdelning, kontors- och personalytor. 

• Hur väl förslaget omhändertar övergripande logistik och 
orienterbarhet inom och utanför byggnaden, för att nå bästa 
upplevelse för besökarna. 

Ekonomisk, ekologisk och social  
hållbarhet
• Hur väl material och produkter står för kvalitet och är 

underhållsvänliga. 

• Hur väl material och produkter präglas av användning av 
förnyelsebara resurser och återvinningsbarhet. 

• Hur väl förslaget speglar tematiken ”Co-creation for 
Innovation” och bjuder in till samskapande. 

Genomförbarhet och ekonomi
• Att paviljong och utställning är möjlig att projektera och byg-

ga inom den tidplan, budget och de tekniska och miljömässi-
ga krav som anges i tävlingsprogrammet. 
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JURYNS SAMMANFATTNING AV TÄVLINGEN

En avgörande anledning till att genomföra en arkitekttävling 
för det svenska deltagandet vid EXPO 2020 i Dubai var att 
få förslag för paviljong och utställning som tillsammans 
kunde förmedla en stark helhetsupplevelse. Juryn noterar att 
tävlingsuppgiften har varit komplex och att de fyra teamen har 
angripit förutsättningarna i tävlingsuppgiften på olika sätt och 
i varierande grad svarat mot de intentioner och den målbild 
som funnits. Juryn konstaterar därmed att de fyra förslagen 
intressant nog uppvisar en stor variation i gestaltning och 
uttryck. 

En utställningspaviljong som uppförs under en begränsad tid 
och speciellt med de förutsättningar som råder i Dubai, med 
en dygnsmedeltemperatur som oftast överstiger 30°C, ställer 
krav på utformning av de fysiska miljöerna och material som tål 
stora temperaturskillnader, kraftiga regn och varma vindar som 
kan övergå i sandstorm. 

Expoområdet kommer att uppvisa en mångfald olika uttryck i 
arkitekturen där de deltagande länderna strävar efter att visa 
sin särart och Sveriges paviljong är en i denna mängd. Juryn 
har därför sökt efter en sammanhållen gestaltning av både 
paviljong och utställning som är tydlig med en stark förankring 
i det svenska och som har förutsättning att lämna ett bestående 
intryck hos besökaren.

Det svenska temat för utställningen ”Co-creation for Innovation” 
har förslagen tolkat och redovisat i olika utsträckning. Juryn 
är medveten om att det har varit en utmaning för teamen att 
förhålla sig till det material och den utrustning som kommer 
ställas till Kommitténs förfogande. Då det exakta innehållet i 
utställningen kommer att förändras beroende på vilka produkter 
och företag som ställer ut har juryn bedömt grundidén och hur 
väl den tål en utveckling.

Programförutsättningen att förenkla frakt och montering på 
plats samt att kunna återuppföra paviljongen har samtliga 
förslag beskrivit väl. 

Den översiktliga kostnadsberäkningen av föreslagna paviljonger 
som juryn låtit göra pekar på att samtliga förslag borde kunna 
hålla sig inom projektets budgetram. Utställningsdelarna har 
varit svåra att både bedöma och jämföra då beskrivningen och 
detaljeringen mellan förslagen varierat. Speciellt svårbedömd 
är kostnaderna för teknik som kommer att vara en avgörande 
faktor för utställningens totala budget. 

The Forest

Det ligger i vår natur

C/O Sweden

Inside-out
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JURYNS BESLUT

Efter avslutad bedömning har juryn kommit fram till att The 
Forest är det förslag som mest övertygande förenar ett starkt 
koncept med arkitektoniska kvaliteter och funktionella krav 
och rekommenderar därför förslaget för fortsatt bearbetning och 
genomförande.

Juryn vill rikta ett stort tack till de tävlande för det stora 
engagemang som kännetecknar samtliga förslag.  

Anders Lönnberg
Juryns ordförande, Generalkommissarie 
Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 
2020

Nina Ekstrand
Bitr. Generalkommissarie 
Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 
2020

Mats Widbom
VD Svensk Form 

Aurore Belfrage
Ledamot, Kommittén för Sveriges deltagande i 
världsutställningen Expo 2020

Jesper Kjaergaard
Founder / CEO DONT 

Jessica Einebrant
Brand & Design Manager Swedavia 

Håkan Andersson
Projektledare, Statens fastighetsverk 

Sara Grahn
Ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter 

Daniel Norell
Ledamot utsedd av Sveriges Arkitekter  

Stockholm 16 nov 2018

 





JURYNS OMDÖMEN 
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Förslagsställare
Alessandro Rippellino Arkitekter 
Alessandro Ripellino, Ylva Åborg, Per-Åke Wiberg, Joanna 
Attvall

Studio Adrien Gardère
Adrien Gardère, Francesca Galdangelo, Marc Sarrazin, 
Carole Pflendler, Marina Khemis, Janet Mifflin Christensen, 
Veronique Paties

Luigi Pardo Architetti
Sandra Persiani, Luigi Pardo

Vinnare

THE FOREST

The Forest är inspirerat av idén om skogen, i allt 
från det arkitektoniska förhållningssättet till 
utställningens narrativ. Den arkitektoniska idén som 
rumsligt även går igen i hela utställningen är stark 
och bildar en väl sammanhållen helhet. Det är ett 
vackert och fantasieggande möte mellan tät nordisk 
skog och arabisk mönsterverkan, mellan vår kultur 
och den kultur vi besöker. 

Markplanet består av publika ytor för utställning och café 
och de reglerade ytorna för kontor och konferens är upplyfta 
i mindre byggnadsvolymer - trädkojor - som också bildar tak 
över delar av utställningen. Utställningsrummet är öppet, men 
rumsligheter antyds genom hundratals stammar som grupperas 
fritt över hela rummet.

Trädkojorna är klädda med ett solavskärmande utanpåliggande 
träraster. För att förstärka intrycket av stammarna och rummet 
delar en hög och smal spegelklädd byggnadskropp upp 
utställningsytan i två delar. Greppet är lika raffinerat som 
enkelt. Spegelväggen rymmer också konferensentrén som har ett 
bra läge nära utställningsentrén. 

Utställningen är väl utformad med en inbjudande entrésituation 
och en genomtänkt gestaltning för att lösa en kösituation. 

Entrén på kvällen
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Cirkulation genom utställningen sker via ett tydligt varv 
kopplat till olika zoner och teman. De fritt placerade stammarna 
fungerar som rumsavgränsningar, som fond, som pelare eller 
bara som ett karaktärsskapande träd. Man rör sig mellan 
stammar, gläntor och mer slutna rum. Utomhusklimatet är 
närvarande och kommer att påverka utställningsupplevelsen. 
Utställningen ger utrymme för samskapande kommunikation 
med partnerföretagen, såväl inom biocirkulär ekonomi som 
inom skogsindustrin, men här finns rum för alla områdena som 
tas upp i programmet. Det finns något att upptäcka hela tiden 
som stimulerar besökarens nyfikenhet inför vad som kommer 
härnäst. Det starka utställningskonceptet ger ett tydligt, 
men samtidigt flexibelt, rumsligt ramverk för de deltagande 
företagen att följa i fortsatt process med utställningens 
slutgiltiga innehåll. Utställningsytan är något begränsad i 
förhållanden till programmets funktioner.

Konferensytan är förlagd till plan 3 och nås via en hiss vid 
konferensmottagningen i markplan. Konferensgäster kan nå 
både utställning och butik direkt, utan att passera den allmänna 
entrén.
 
De olika mötesrummen är förlagda i trädkojorna som 
är förbundna med bryggor. Bryggornas bredd bör ökas i 
fortsatt bearbetning. Konferensrummen har en stark rumslig 

kvalitet, men sambanden dem emellan bör ses över då ytan 
är svårarbetad med flera små rum och saknar toaletter på 
våningsplanet. Kontoren är uppdelade och fint och ljust 
placerade, men förhållandevis långt ifrån varandra. Alla 
personalytor är förlagda på plan 1 och 2 vilket är en logistisk 
utmaning. Teknikrummen har en udda placering och är i nuläget 
väl små. Konferensdelen behöver också studeras vidare men 
juryn bedömer att det är möjligt att utveckla förslaget i linje 
med programmet.

Utställningen är en öppen utomhusyta, och målet är att, med 
självdrag skapa en ”sval oas i den heta omgivningen”. Kojor och 
stammar skuggar utställningsytan, den varma luften förutsätts 
kylas naturligt och det ljusa tunga stengolvet bidra till att 
reflektera bort värme. Juryn bedömer emellertid det som troligt 
att det kommer att behövas ytterligare sätt att kyla en del av 
ytorna men tycker samtidigt att man ska sträva efter ett hållbart 

Utställningsinteriör Co-creationscenen

Fasad mot öster.
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förhållningssätt till klimatisering. Detta kan vara en viktig del 
av det svenska bidragets budskap.

Hela konstruktionen är i trä med prefabricerade bjälklagsplattor 
som används till både golv och tak. Stammarna är av limträ. 

Paviljongen åskådliggör den svenska skogen, inte bara som en 
spännande råvara, utan också som ett material som kan förädlas 
och bearbetas. Förslaget har en väl avvägd materialpalett med 
en harmoniserande variation i färg och uttryck. Paviljongen kan 
i hög grad prefabriceras för att monteras på plats.

Utställning Utställning

The Forest, markplan

KonferensTakterass
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Juryns slutsats
The Forest bygger på en stark idé som juryn bedömer 
kan ge projektet en alldeles egen identitet och känsla. 
Förslaget är konsekvent genomfört, har många bottnar, och 
tål en närmare granskning. Paviljongens yttre, och hur den 
presenterar sig mot Expo-området, fullföljs av en stark 
inre rumslig utställningsutformning till en mycket stark 
helhetsupplevelse. Sammantaget är The Forest ett förslag 
som inte kommer att lämna besökaren oberörd.

UTVECKLING

Konferensavdelningens logistik 
och inre samband behöver ses över 
och förenklas i fortsatt bearbetning 
av förslaget. Förhållandet till det 
varma och fuktiga klimatet och andel 
mekaniskt, alternativt naturligt 
ventilerade rum, behöver definieras 
i fortsatt utformningsprocess, 
vilket också kommer att påverka 
teknikrummens placering.

Konceptskisser

Gläntan



14  C/O SWEDEN

C/O Swedens material är trä och textil och har en 
tydlig, enkel och läsbar gestaltning. Våningsplanen 
är som brickor, staplade på varandra med lätta, 
indragna väggar av textil. Arkitekturens formspråk 
känns igen från modernismen, men är utfört med 
hjälp av nutida svensk träbyggnadsteknik.

Utställningen börjar på markplanet men har sin huvuddel på 
andra våningen. Dagtid är rummet inåtvänt, inneslutet av textil 
men kvällstid och vid gynnsam temperatur kan den främre 
väggen dras ifrån och utställningen bli som en upplyft scen. 
Lösningen är effektfull och tillför en spännande dimension till 
upplevelsen av paviljong och utställning.

Den textila väggen är intressant och erbjuder en flexibel 
användning fördragen eller öppen, men reser frågor kring 
klimatisering och vind. Den öppna utställningsdelen är som en 
klassisk mässhall och saknar mellanväggar. Beroende på vad 
som ställs ut tillkommer teknik och installationer som kan förta 
det rena uttrycket så som det är illustrerat.

Proportionerna mellan de olika våningarna kunde vara 
annorlunda. I förslaget finns en risk att markplanet kommer att 
upplevas som lågt och mörkt och det skulle vinna på att höjas 
för att skapa en mer välkomnande gest. 

En brist i förslaget är trappan upp till utställningsplanet som 
är onödigt smal och saknar vilplan. Juryn anser inte heller 
att det är acceptabelt med en plattformshiss för att klara 
tillgängligheten, utan att detta borde ha lösts på ett annat sätt.

Konferensvåningen på plan 3 nås via en separat hiss från 
markplan. I den norra delen mot det allmänna gångstråket och 
Expo-området finns en generös utomhusterrass som nyttjas av 
konferensgäster. Konferensdelen har ett generellt upplägg och 
skulle kunna gå att få effektiv och ändamålsenlig. I dagsläget 
finns det dåligt med ytor för företagen att ställa ut och 
beredningsrum och teknikrum har en ogynnsam placering.

Kontorsytorna är effektiva och ligger på markplan bakom 
café och butik. Köket ligger väl anslutet till inlastning, men 
förläggningen på markplanet med konferensdelen på plan 3 är 
inte optimal med tanke på avstånd och logistik.

Förslagsställare
Wingårdhs Arkitektkontor
Gert Wingårdh, Joakim Lyth, Jonas Edblad, Helena Toresson
Sanna Gebeyehu

Monica Förster

Mandaworks Patrik Verhoeven

CFA Projects Catt Söder, Marcus Söder, Ruben Östlund 

Ej belönat förslag

C/O SWEDEN

Entrén
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Utställningen är svagt illustrerad men konceptet är bättre 
beskrivet i text. Juryn saknar en detaljering i förslaget gällande 
vad det faktiskt är som skall visas.

Juryn ser det som en brist att man inte tagit ett tydligare 
grepp om utställningen och att man därmed inte redovisar 
det sammansatta koncept för paviljong och utställning som 
efterfrågats i programmet.

Konstruktionen är trovärdigt och väl beskriven i ett eget avsnitt. 
Trästommen är optimerad i sin konstruktion och dimensioner 
för att på ett rationellt sätt kunna fraktas och monteras utan 
omfattande arbetsmoment på plats. Det visar en god förståelse 
för förutsättningarna och stödjer också förslagets uttalade 
ambition att vara ett visningsexempel på ett hållbart svenskt 
byggsystem i trä.

Tillkommande installationsstråk kan komma att förta en del av 
det avskalade intrycket. 

Juryns slutsats
Det första intrycket kommer vara viktigt för att attrahera 
besökarna till just den svenska paviljongen. Juryn tycker att 
C/O Sweden är ett vackert förslag men att utställningen och 
paviljong tillsammans inte förmedlar den dragningskraft 
som är nödvändig på en världsutställning. Förslagets styrka 
är att det är det bygger på en generell och väl bearbetad 
stomme i trä.

+0,0 Entréplan1:200

Vy genom utställningen

c/o Sweden entréplan



16  SAMSKAPANDE FÖR INNOVATION - DET LIGGER I VÅR NATUR

Det ligger i vår natur att inspireras av den svenska 
ladan. Flera byggnadskroppar med sadeltak bildar 
en urban by. Entréplatsen är väl gestaltad och ger en 
fin rumslig upplevelse när man väntar. Kö-området 
skyddas av en luftig träkonstruktion där väggarna är 
klädda med fotografier av svenska ansikten genere-
rade från sociala medier. Butik, café och information 
som är inrymda i en mindre lada, som kan fungera 
självständigt, har en fin potential. 

Fasaduttrycket på ladorna är vackert varierat inom tematiken, 
men juryn saknar en variation i form och materialitet för att 
göra förslaget mer spännande. 

Enkelheten i ”den svenska fattigdomens betydelse” skulle 
kunnat dras ett varv till och en mer självständig/egensinnig 

transformation av ladan hade varit intressant. Kubens placering 
i blickfånget är förståelig, men den riskerar att inte bli så 
transparent som bilderna visar och kräver.

Entrén till utställningen är en traditionell museientré och 
utställningen är arrangerad i en sekvens av mörka rum utan 
egentliga överraskningar och med slussar emellan. Den inre 
rumsgestaltningen av utställningen är delvis frånkopplad den 
yttre gestaltningen. Sista rummet med temat Vinter och rummet 

Förslagsställare
Sweco Architects AB Christer Stenmark, Johannes Tüll, 
Alessio Boco, Anna Markström, August Wiklund, Stefania 
Dinea, Thorbjörn Andersson, Bastiaan Vinkestijn 

Grand Public Communication AB Ulf Sandberg, Anna 
Furberg, Johan Arensberg

Tierra Grande Productions AB Iris Alexandrov, Mattias 
Klum

Ej belönat förslag 
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för hackatons riskerar att bli sidofunktioner i sekvensen trots 
det centrala läget. Utgångstrappan är vackert placerad men kan 
också missuppfattas som entré.

Husens placering på tomten är ett intressant grepp som skapar 
en spännande utemiljö med möjlighet till lek med olika rums-
ligheter. Träbryggor av massiva furutiljor vilar på markbelägg-
ningen av grus och leder besökaren mellan de olika rummen. 
Runda bassänger som symboliserar den svenska källan och 
tjärnen bidrar till ett bättre mikroklimat. Några har en transpa-
rent botten som gör det möjligt att projicera bilder och ljus.

Entrén till konferensen sker från gården och man når 
konferensvåningen på plan 3 med samma hiss som 
utställningsbesökare kan använda. Lösningen är smart men kan 
medföra en del praktiska problem.

Konferensavdelning är väl disponerad och flexibel, med bra 
lobby för utställningar. Det finns två takterrasser där den ena är 
skyddad under det genomsläppliga sadeltaket och den andra 
är ovanpå glaskuben med en vy över Expo-området, vilket 
möjliggör parallella events. Genom glasgolvet ser man ner i 
utställningen vilket rimligtvis borde ge motsvarande möjlighet 
att se upp från utställningshallen och detta kanske inte är helt 
genomtänkt.

Utställningen knyter samman alla sina delar – näringslivets 
närvaro, konstinstallationer, svenska värden, inredning mm. 
Tematiken hämtar inspiration från årstiderna och naturen 
och kommunicerar en aktiv mötesplats både ute och inne. I 
de olika stationerna finns konkreta förslag till gestaltning 
av samverkansprogrammen och företagens bidrag med en 
lekfullhet i anslaget. 

Temat med årstider är välkänt och återanvänt sedan tidigare 
världsutställningar, men är för den skull inte ointressant. 

Årstiderna är ständigt närvarande i Sverige och utställningen 
är förlagd i en del av världen som inte har samma växlingar i 
årstider.

För att reflektera utställningen på hemmaplan och skapa ett 
engagemang föreslås att mindre versioner av paviljongen 
dyker upp på olika platser i Sverige, från norr till söder. Dessa 
hubbar ska vara uppkopplade mot Dubai och skapar på så sätt 
en möjlighet att mötas, kommunicera, dela tankar och bilder i 
realtid. Juryn är mycket förtjust i denna del av förslaget och tror 
att det kan skapa ett mervärde för både besökare och utställare.

Konstruktionen är en blandning mellan stål, betong och trä för 
att enligt förslagsställarna underlätta produktion, frakt och 
montering. Lösningen strider inte mot programkraven men juryn 
anser att valet av konstruktion är motsägelsefullt i relation till 
tematiken med den svenska ladan.

Juryns slutsats
Förslaget har en tydlig koppling till svensk byggnadstradi-
tion och innovation, såväl i gestaltning som utförande och 
kommunikation. Paviljongen är vardaglig och lätt att förstå 
även för någon som inte är bekant med ladan som sinnebild. 
Juryn anser att förslagsställarna inte lyckats skapa en helhet 
där byggnad och utställningskoncept stödjer varandra och 
hade gärna sett att anslaget med ladorna i någon form hade 
utvecklats till en än mer självständig tolkning och att det 
varit mera närvarande även i utställningsdelen.
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Inside-Out utgår från den svenska allemansrätten 
och vill att den svenska paviljongen ska vara en 
offentlig plats som erbjuder mässbesökarna en 
generös yta att vistas på. Byggnadens form inspireras 
av den svenska naturen och växer upp ur marken som 
ett bergslandskap.

Det stora skärmtaket är gjort av trä och utgör ett blickfång. 
Mot det allmänna gångstråket framträder en serie sadeltak 
sida vid sida som successivt övergår i en avancerad 
böljande form. Skyddat från solen under taket reser sig 
utställningspaviljongens trapplandskap likt en amfiteater 
med ramper och sittgradänger av trä orienterade mot en öppen 
utställningsyta som också kan fungera som scen. Den öppna 
ytan är generös men det finns en risk att amfiteatern tar all 
uppmärksamhet, besökaren vänds från själva paviljongen 
och inte självklart leds vidare in i utställningen. Juryn 
upplever att läktarens utformning är onödigt komplex och att 
förslaget brister i tydlighet. Utställningsentrén är underordnad 
trapplandskapets gestaltning och inte självklar att hitta.

Cafédelen nås både från utställningen och direkt från utsidan 
men där är annonseringen något undanskymd.

Förslagets illustrationer är fantasieggande, särskilt 
kvällsbilden, men vad händer på den stora ytan då det inte 
försiggår någon aktivitet? Den integrerade lekplatsen är ett 
spännande inslag. Rutschkanan är lockande och skulle vara en 
given attraktion för både stora och små. Förslagsställaren har 
också utvecklat den möjlighet som erbjöds i programmet att 
använda robotar som kan interagera med besökare genom att 
föreslå talande blommor.

Utställningsytan är traditionell med ett öppet rum där de olika 
aktiviteterna och objekten är placerade enligt ett linjärt flöde.
Innehållet i utställningen är schematiskt redovisat och är tänkt 
att samskapas tillsammans med partners och sponsorer.

Genom hela utställningsdelen löper en stor bildyta för film, 

Förslagsställare
Belatchew Arkitekter AB: Rahel Belatchew, Lena Odelberg, 
Mariel Benedetto

Fritz Halvorsen Arkitektur AB: Fritz Halvorsen, Bea 
Szenfeld 

WSP: Jakob Levander, Emelie Arnoldsson, Cecilia 
Bågenholm, Charlotta Winkler, Eleftherios Zacharakis, 
Mikael Stenqvist, Ulf Lilliengren, Mikael Andersson, Eben 
Pieters, Klas Hagberg, Kent Hulusjö

Ej belönat förslag
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animationer och bildspel. Idén är spännande men hur det 
praktiskt och tekniskt skulle gå att lösa är en utmaning när 
besökare rör sig framför och bakom duken.

En smart lösning med hiss och trappa som samtidigt fungerar 
som sittplatser gör det möjligt att transportera objekt mellan 
den inre utställningsytan och ytan utomhus.

Skärmtakets starka formspråk med sina lameller återkommer 
i utställningens innertak vilket juryn upplever som en onödig 
upprepning och hade hellre sett en annan lösning.

Konferensen är placerad längst in i byggnaden och nås 
genom en onödigt trång passage längs med utställningens 
sida. Öppningar mot utställningen gör det möjligt för 
konferensdeltagare att få en glimt av utställningen vilket juryn 
finner är bra, men inte motiverar den långa korridoren. 

Konferens och kontor är uppdelade på 3 plan, med väl tilltagna 
ytor och med sinsemellan fina samband och bra disposition. 
Konferensdelens takterrass med takbar har en attraktiv place-
ring överst i trappan men innebär samtidigt att förslagets idé 
om allemansrätten inte fullföljs för den vanliga besökaren till 
världsutställningen.

Paviljongens stomme utförs i massivt trä med en grundläggning 
på platsgjuten betongplatta. Pelare och ett fackverk bär det böl-
jande yttertaket som är infäst som ett undertak. Takets storlek 
utgör ett stort vindfång och juryn gör bedömningen att konstruk-
tionen som den är redovisad inte är trovärdig. 

Beskrivningen av 
hur det är tänkt 
att byggnaden kan 
återanvändas är bra 
och realistisk och 
juryn har lätt att se 
skärmtaket återupp-
fört i tex en park 
eller skola.

Juryns  
slutsats
Sammantaget 
tycker juryn att 
förslaget har ett 
starkt uttryck där 
det välgestaltade 
och vackra taket 
är huvudnumret.
Men helheten 
mellan gestaltning 
och utställning 
saknas. Förslaget 
hade vunnit på 
om insidan och 
utställningen 
ägnats samma 
omsorg som utsidan. 

ENTRÉPLAN 1:200
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