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GESTALTNING AV  
DEN SVENSK A PAVIL JONGEN  
OCH DESS UTSTÄLLNING  
PÅ VÄRLDSUTSTÄLLNINGEN  
EXPO 2020 I  DUBAI

1.  Tävlingen i korthet
Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 
i Dubai (i fortsättningen ”Kommittén”) inbjuder till en arkitekttävling 
om gestaltning av den svenska paviljongen och dess utställning  
på världsutställningen i Dubai 2020 utifrån tematik och krav i  
detta program.  

Arkitekttävlingens syfte är att få fram ett högkvalitativt förslag till 
gestaltning av den svenska paviljongen såväl som ett koncept för 
utställningens innehåll och presentation som skall projekteras och 
därefter omgående uppföras på plats i Dubai och företräda Sverige. 
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2.  Om arrangören, dess organisation samt nomenklatur 
Kommittén 
Kommitté under Statens offentliga utredningar fungerar som en 
styrelse för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020  
i Dubai. 

Kommittén är tillsatt av regeringen och har i uppdrag 
att förbereda och ansvara för det svenska deltagandet i 
världsutställningen Expo 2020 i Dubai. Kommitténs sammansättning 
ska representera offentliga och privata aktörer i projektet. 
Kommitténs ordförande är Anders Flanking, Länsråd i Kronobergs 
län. Kommittén biträds av en generalkommissarie som ska 
driva det operativa arbetet med det svenska deltagandet i 
världsutställningen. 

Sekretariatet
Leds av Generalkommissarie Anders Lönnberg med uppdrag att 
genomföra det svenska deltagandet. 

Intressenten
Det konsultföretag eller konsortium av företag som är inbjudna 
att tävla om gestaltning av den svenska paviljongen och dess 
utställning till Expo 2020 Dubai.

I detta dokument benämns konsulten/konsortiet för 
”Intressenten”. 
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3.  Inledning 
Regeringen har beslutat att Sverige ska delta i världsutställningen 
Expo 2020 i Dubai. Världsutställningen har temat ”Connecting 
Minds, Creating the Future” och det svenska temat är beslutat till 
”Co-creation for Innovation”. De internationella arrangörerna BIE 
(Bureau International des Exposititions) och Expo 2020 Dubai 
räknar med att 150–180 länder och internationella organisationer 
kommer att delta. Expo 2020 i Dubai pågår mellan den 20 oktober 
2020 och den 10 april 2021 (173 dagar). 

Sveriges deltagande på Expo 2020 är en gemensam satsning 
mellan staten och näringslivet. Deltagandet sker i form av en 
paviljong med tillhörande utställning. Paviljongen skall bl.a. 
bestå av en allmän utställning öppen för alla besökare, samt en 
konferensdel för inbjudna gäster. Den allmänna utställningsdelen är 
viktig för att ge en bild av Sverige och svensk kompetens, inte minst 
genom de svenska företagens medverkan. 

Näringslivets aktörer som går in och delfinansierar det 
svenska deltagandet är partner till projektet. Avsikten med 
deltagandet är också att nå ut till olika grupper av beslutsfattare 
såväl inom näringsliv som inom förvaltning, forskning och 
andra samhällssektorer. Därför planerar Kommittén och dess 
samarbetspartners en rad olika evenemang för inbjudna gäster. 
Dessa evenemang kommer att arrangeras i konferensavdelningen, 
som därmed också får en nyckelroll i planeringen av paviljongen. 

Till paviljongen knyts programverksamhet, särskilda evenemang 
som exempelvis nationell dag, partneraktiviteter, kommunikations- 
och marknadsföringsaktiviteter samt närvaro i digitala kanaler. 

De exteriöra delarna spelar en viktig roll som budskapsbärare 
och bör erbjuda möjligheter för spontana möten, lek- och 
rekreationsplatser för barn och familjer. 

Det svenska deltagandets tematik bygger bl.a. på 
hållbarhetsperspektivet. Det samt att den svenska paviljongen 
kommer att placeras i den del av expoområdet som benämns 
Sustainability zonen, gör att extra fokus bör ligga på hållbart 
byggande. Även om paviljongen är en temporär byggnad ska den 
utformas så att hållbarhet manifesteras och att den kan nyttjas för 
att demonstrera svenskt kunnande inom området. Den ska vara 
återuppföringsbar och återvinningsbar i så hög grad som möjligt 
då Kommittén har för avsikt att efter avslutad världsutställning 
sälja paviljongen. Kommitténs avsikt är att paviljongen även efter 
avslutad världsutställning och försäljning ska finnas i ett sådant 
sammanhang att den gynnar Sverige. 
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4.  Vision för Sveriges deltagande 
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, näringslivets 
konkurrenskraft och kreativitet samt att stärka Sveriges 
attraktionskraft för turism och investeringar och för forsknings-, 
innovations- och kulturutbyte. Gestaltningen ska därför ha Sverige 
och det svenska som naturlig utgångspunkt. 

Innehållet i utställningen ska både intressera besökare från 
regionen och tillresta besökare från övriga världen. Ett kreativt och 
respektfullt angreppssätt med utgångspunkt från målgrupperna 
som ska besöka och interagera med det svenska deltagandet 
välkomnas. 

Med hänsyn till att svensk träindustri har uttryckt intresse av 
att sponsra med byggmaterial till paviljongen är ett av kraven för 
gestaltningen att paviljongen ska uppföras så långt som möjligt i trä 
enligt vad som framgår nedan i tävlingsprogrammet. 

5. Mål för Sveriges deltagande
Utifrån det övergripande syftet kan följande mål definieras för det 
svenska deltagandet:

• Deltagandet ska stärka en allsidig och positiv bild av Sverige i 
utlandet

• Deltagandet ska främja Sverige som kunskapsnation och 
näringslivets konkurrenskraft och kreativitet

• Deltagandet ska stärka Sveriges attraktionskraft för turism 
och investeringar för spjutspetsforskning, innovations- 
och kulturutbyte, med särskilt fokus på co-creation eller 
samskapande, dvs när myndigheter, näringsliv, kommun- och 
landsting, akademin och andra typer av föreningar samarbetar 
mot gemensamma mål. 

Paviljongens gestaltning, inklusive utställningen ska bidra till att 
uppnå dessa mål. 

6. Målgrupper
Till Expo 2020 Dubai förväntas 25 miljoner besökare komma, varav 
70% förväntas komma från andra länder än Förenade Arabemiraten. 
Världsutställningen är den första i Gulf-regionen och en stor del av 
besökarna förväntas vara transitresenärer som passerar. Dubai är 
världens fjärde mest besökta stad och 25% av Dubais turister kom 
från enbart övriga närliggande länder dvs Kuwait, Bahrain, Egypten, 
Irak, Oman, Qatar och Saudiarabien.  
Länk: https://www.visitdubai.com/en/tourism-performance-report

Målgrupperna är näringslivsrepresentanter, officiella besökare 
från Förenade Arab Emiratet (FAE) och närliggande länder, 
samarbetspartners till det svenska deltagandet, allmänna besökare 
så som turister, studenter och familjer. 
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7. Kostnadsram
Total investering för paviljong och utställning är 110 MSEK. 

Kommittén har bestämt att kostnaderna för att gestalta, 
projektera, uppföra och driftsätta paviljongen inte får överstiga  
90 MSEK.  

Kostnaden för design, uppförande, installation och driftsättning 
av utställning får inte överstiga 20 MSEK. 

8. 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”.

Varje utställande land bidrar med ett ”Theme Statement”, 
dvs en programförklaring eller idé för deltagandet. Både tema 
och design på utförandet måste officiellt godkännas av Expo 
2020-organisationen. 

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. Den 
svenska tematiken beskrivs i Theme Statement. Se Bilaga 1 ”Theme 
Statement Expo 2020 i Dubai”.

9.  Tävlingsområdet och tomten 
Expoområdet ligger söder om Dubai på vägen mot Abu Dhabi och 
omfattar totalt 4,4 kvadratkilometer. Idag består området av öken. 
Kommittén har reserverat en tomt för det svenska deltagandet i en 
del av området som kallas Sustainability zonen. För detaljer om area 
mm, se 10.1 och Bilaga 4 ”Revised plot sheet”. 
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SHADE STRUCTURE NOTES:
COLUMN DIAMETER - 400MM,SHADE STRUCTURE HEIGHT - 12000 MM

BUGGY LANE

C.94
WBS: 493

DISTRICT C
2,370.20 sq.m
COMMERCIAL

2

C.04

A

A3

4 1

C.175C.196C.195C.96 68
35

35

68

10

C.95
3

C.58

3

3

ICT
N 2761376.412
E 481961.628

POTABLE WATER
N 2761335.940
E 481349.481

SECURITY
N 2761376.418
E 481960.628

IRRIGATION
N 2761376.373
E 481967.596

SEWER-1
(39.25 m3/DAY)
H.C. IL = 25.47m
N 2761376.366
E 481968.593GAS

N 2761376.525
E 481944.414

C.94KINGDOM OF SWEDEN 05007-PLP-IPA0034690-AR-000001
493

1
2
3
4

1

481973.980 2761310.609
481974.426 2761378.328

2761310.840
2761378.558

481938.981
481939.427

* 1 Upon Approval

18 m

1.61

3,816.02 sq.m

1,586.88 sq.m

2,370.20 sq.m

COUNTRY MEDIUM

COMMERCIAL

SELF BUILD PAVILION

MAY - 2018EXPO 2020 DUBAI - PLOT : 
DATEPLOT CODE

LOCATION PLAN PLOT GUIDELINES

SECTION - A

PLOT DETAILS
LAND USE

BUILDING TYPOLOGY

PLOT AREA M2

MAXIMUM BUILDABLE ZONE

INDICATIVE FAR (DM)

ASSIGNED BUILDING HEIGHT

NUMBER OF BASEMENT LEVELS

INDICATIVE GFA (DM)

PLOT SHEET NUMBER

WBS :

COUNTRY

PLOT COORDINATES TABLE

KEY

EAST NORTHPOINT

SETBACK BUILDING ENVELOPE

BUILDABLE ZONE

MAX. BUILDING ENVELOPE

MAIN PUBLIC ENTRANCE

PLOT COORDINATES

VIEW ANGLE - MASSING

PUBLIC STREET EDGE

SERVICE EDGE

SHARED EDGE BETWEEN PLOTS

SECONDARY ACCESS / SERVICE ACCESS

PLOT BOUNDARY LINE

1

FINISH GROUND LEVELEL.00

REVISION

N

M

MASTER PLAN Rev. 26

11 KV SUBSTATION

DESIGN NOTES

GENERAL NOTES (INFRASTRUCTURE)
1. ALL COORDINATES ARE BASED ON DUBAI LOCAL TRAVERSE MERCATOR

(DLTM) COORDINATE SYSTEM.

2. ALL LEVELS ARE IN METERS BASED ON DUBAI MUNICIPALITY DATUM
(DMD).

3. THE EXACT LOCATIONS OF UTILITY TIE-IN CONNECTIONS ARE SUBJECT
TO CHANGE AND SHALL BE COORDINATED WITH THE ORGANISER.

4. THE TIE IN LOCATION FOR THE LOW VOLTAGE NETWORK IS INDICATIVE
ONLY AND SUBJECT TO THE APPROVAL OF DEWA.

5. THE STORM WATER DRAINAGE SHALL BE DESIGNED TO DISCHARGE
FROM THE PLOT ONTO THE ROAD IN ACCORDANCE WITH DM
STANDARDS AND GUIDELINES.

6. THE STORM STORAGE TO BE PROVIDED FOR PLOT IF REQUIRED BASED
ON THE 1 IN 10 YEAR STORM EVENT FOR 24 HOURS.

7. THE DISCHARGE BY PUMPING FROM THE  STORM STORAGE TANK TO
THE MAIN NETWORK TAKES PLACE AFTER STORM EVENT.

8. ALL UTILITY TIE-IN CONNECTIONS ARE EXTENDED UP TO 2M INSIDE THE
PLOT BOUNDARY.

9. A POCKET SUBSTATION WILL BE LOCATED BEHIND THE PLOT, THAT WILL
PROVIDE POWER SUPPLY FROM THE 11 kv NETWORK. 15 M IS THE
MAXIMUM DISTANCE FROM SUBSTATION TO LV ROOM.

1. REFER TO 'SELF BUILD PAVILION GUIDE' AND SELF-BUILD PAVILION
DELIVERY GUIDE WHERE APPROPRIATE FOR DESIGN GUIDES &
CONTROLS

2. ALL DIMENSIONS AND COORDINATES ARE APPROXIMATE UNTIL FINAL
SURVEY IS CARRIED OUT BY THE ORGANISER. ALL DIMENSIONS
INDICATED ARE IN METERS.

3. HEIGHTS ARE INDICATIVE ONLY AND SUBJECT TO APPROVAL BY THE
REGULATING AUTHORITY.

4. THIS PLOT SHEET IS SUBJECT TO CHANGE.

5. PLOT DETAILS ARE BASED ON MASTER PLAN REF.
10002-DWG-H02000-MP-200003 REV.26 AND MAY BE SUBJECT TO MINOR
CHANGES.

6. INFRASTRUCTURE ALLOCATION IS BASED ON DM GFA DEFINITION.

7. PARTICIPANTS SHOULD ABIDE BY DUBAI MUNICIPALITY AND DUBAI
SOUTH CODES AND OTHER AUTHORITIES AS NOTED IN THE
GUIDELINES.

8. LEVEL TOLERANCE +/- 50 mm, AT PLOT HANDOVER TO COUNTRY.

9. GFA DOES NOT INCLUDE BASEMENTS, PLEASE REFER TO BUA
DEFINITION FOR FURTHER INFORMATION.

10. LEVELS MAY BE SUBJECT TO CHANGE AND WILL BE COMMUNICATED
AS NECESSARY

11. THE PARTICIPANT IS RESPONSIBLE TO DESIGN AND IMPLEMENT AN
EFFECTIVE TEMPORARY WORKS SYSTEM TO AVOID ANY IMPACT OR
DAMAGES TO ADJACENT PLOT OR SURROUNDING SERVICES DURING
EXCAVATION AND CONSTRUCTION WORKS.  

0 10 20 30 50
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COUNTRY MEDIUM

COMMERCIAL

SELF BUILD PAVILION

MAY - 2018EXPO 2020 DUBAI - PLOT : 
DATEPLOT CODE

LOCATION PLAN PLOT GUIDELINES

SECTION - A

PLOT DETAILS
LAND USE

BUILDING TYPOLOGY

PLOT AREA M2

MAXIMUM BUILDABLE ZONE

INDICATIVE FAR (DM)

ASSIGNED BUILDING HEIGHT

NUMBER OF BASEMENT LEVELS

INDICATIVE GFA (DM)

PLOT SHEET NUMBER

WBS :

COUNTRY

PLOT COORDINATES TABLE

KEY

EAST NORTHPOINT

SETBACK BUILDING ENVELOPE

BUILDABLE ZONE

MAX. BUILDING ENVELOPE

MAIN PUBLIC ENTRANCE

PLOT COORDINATES

VIEW ANGLE - MASSING

PUBLIC STREET EDGE

SERVICE EDGE

SHARED EDGE BETWEEN PLOTS

SECONDARY ACCESS / SERVICE ACCESS

PLOT BOUNDARY LINE

1

FINISH GROUND LEVELEL.00
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N

M

MASTER PLAN Rev. 26

11 KV SUBSTATION

DESIGN NOTES

GENERAL NOTES (INFRASTRUCTURE)
1. ALL COORDINATES ARE BASED ON DUBAI LOCAL TRAVERSE MERCATOR

(DLTM) COORDINATE SYSTEM.

2. ALL LEVELS ARE IN METERS BASED ON DUBAI MUNICIPALITY DATUM
(DMD).

3. THE EXACT LOCATIONS OF UTILITY TIE-IN CONNECTIONS ARE SUBJECT
TO CHANGE AND SHALL BE COORDINATED WITH THE ORGANISER.

4. THE TIE IN LOCATION FOR THE LOW VOLTAGE NETWORK IS INDICATIVE
ONLY AND SUBJECT TO THE APPROVAL OF DEWA.

5. THE STORM WATER DRAINAGE SHALL BE DESIGNED TO DISCHARGE
FROM THE PLOT ONTO THE ROAD IN ACCORDANCE WITH DM
STANDARDS AND GUIDELINES.

6. THE STORM STORAGE TO BE PROVIDED FOR PLOT IF REQUIRED BASED
ON THE 1 IN 10 YEAR STORM EVENT FOR 24 HOURS.

7. THE DISCHARGE BY PUMPING FROM THE  STORM STORAGE TANK TO
THE MAIN NETWORK TAKES PLACE AFTER STORM EVENT.

8. ALL UTILITY TIE-IN CONNECTIONS ARE EXTENDED UP TO 2M INSIDE THE
PLOT BOUNDARY.

9. A POCKET SUBSTATION WILL BE LOCATED BEHIND THE PLOT, THAT WILL
PROVIDE POWER SUPPLY FROM THE 11 kv NETWORK. 15 M IS THE
MAXIMUM DISTANCE FROM SUBSTATION TO LV ROOM.

1. REFER TO 'SELF BUILD PAVILION GUIDE' AND SELF-BUILD PAVILION
DELIVERY GUIDE WHERE APPROPRIATE FOR DESIGN GUIDES &
CONTROLS

2. ALL DIMENSIONS AND COORDINATES ARE APPROXIMATE UNTIL FINAL
SURVEY IS CARRIED OUT BY THE ORGANISER. ALL DIMENSIONS
INDICATED ARE IN METERS.

3. HEIGHTS ARE INDICATIVE ONLY AND SUBJECT TO APPROVAL BY THE
REGULATING AUTHORITY.

4. THIS PLOT SHEET IS SUBJECT TO CHANGE.

5. PLOT DETAILS ARE BASED ON MASTER PLAN REF.
10002-DWG-H02000-MP-200003 REV.26 AND MAY BE SUBJECT TO MINOR
CHANGES.

6. INFRASTRUCTURE ALLOCATION IS BASED ON DM GFA DEFINITION.

7. PARTICIPANTS SHOULD ABIDE BY DUBAI MUNICIPALITY AND DUBAI
SOUTH CODES AND OTHER AUTHORITIES AS NOTED IN THE
GUIDELINES.

8. LEVEL TOLERANCE +/- 50 mm, AT PLOT HANDOVER TO COUNTRY.

9. GFA DOES NOT INCLUDE BASEMENTS, PLEASE REFER TO BUA
DEFINITION FOR FURTHER INFORMATION.

10. LEVELS MAY BE SUBJECT TO CHANGE AND WILL BE COMMUNICATED
AS NECESSARY

11. THE PARTICIPANT IS RESPONSIBLE TO DESIGN AND IMPLEMENT AN
EFFECTIVE TEMPORARY WORKS SYSTEM TO AVOID ANY IMPACT OR
DAMAGES TO ADJACENT PLOT OR SURROUNDING SERVICES DURING
EXCAVATION AND CONSTRUCTION WORKS.  
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10. Allmänna anvisningar för designen av paviljongen
 
10.1 Area och volym
Den reserverade tomten för den svenska paviljongen omfattar 
2370 kvm. Minst 60% och max 70%, dvs minst 1428 kvm och max 
1660 kvm av ytan ska vara byggnadsarea eller bearbetad area  
på mark vilket kan innefatta både byggnad och andra enheter  
som förhöjer besökarupplevelsen. Höjden på paviljongen får 
maximalt vara 18 m.

Se Bilaga 4 ”Revised plot sheet” samt bilaga 5 och 6 ” Self-Build 
Pavilions Guide”och ” Self-Build Pavilions Deliviery Guide” med 
riktlinjer från Expo 2020 Dubai-organisationen.

 
Allmänna anvisningar för gestaltning av paviljongen 
Krav som ställs på paviljongens utformning att möta är: Den 
svenska paviljongens utställning ska kunna ta emot minst 1 000 000 
besökare under tiden för världsutställningen eller ca 600 besökare 
per timme. Konferensavdelningen ska kunna ta emot minst 10 000 
gäster under tiden för världsutställningen. Att paviljongen är utförd 
i trä skall framgå tydligt för besökarna. Hela paviljongen inklusive 
utställning skall tillgänglighetsanpassas enligt svenska normer och 
lag. Undantag enligt nedan i tävlingsprogrammet. Paviljongens 
yttre utformning och idé ska bidra till att den svenska utställningen 
upplevs som intressant och inbjudande. 

• Paviljongens exteriör ska gestaltas med material utifrån en 
respekt för lokala, ibland extrema, väderförhållanden. 

• Det ska finnas utrymme för en stor belyst skylt/ljuslåda med det 
svenska Expodeltagandets logotyp på paviljongens fasad. 

• Det ska finnas plats för att i anslutning till paviljongen sätta upp 
en storbildsskärm för att annonsera olika aktiviteter i den svenska 
paviljongen för passerande och besökare. 

• Alla delar som är publika i utställning och konferensavdelning 
ska framstå som trä, exempelvis fasad, golv, öppningar som 
fönster och dörrar, samt även andra publika ytor som entréhall 
eller restaurang etc. Däremot är det inte viktigt att bärande 
element och innerväggar behöver vara av trä.

Särskilda krav på byggnaden 

• Byggnaden måste utformas så att direkt inströmning av varm 
utomhusluft undviks. 

• Bärigheten i golvet ska i hela utställningsdelen anpassas så att 
det är möjligt att operera en sky-lift av sådan storlek att sky-
liften kan nå det högst belägna innertaket. Skylift behövs för 
uppförande av utställning samt till underhåll av utställningen. 

• Det ska vara möjligt att kunna ta in stora utställningsobjekt. 
Stora objekt kan komma att placeras i utställningshallen innan 
byggnaden är helt färdigställd för att inte behöva dimensionera 
dörröppningar för sådana objekt.
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10.2 Tomtmarken   
Mark som inte upptas av paviljongbyggnaden eller tillträdes- och 
közoner vid ingång, bör nyttjas för park- och trädgårdsanläggning, 
lekplats eller andra ändamål. På så vis skiljs också den svenska 
tomtytan från allmänna kommunikationsytor visuellt. 

10.3 Köområdet
Plats för allmänhetens kö ska beredas på den svenska tomten, 
uppskattningsvis 300 kvm. Inom detta område ska det finnas 
förutsättningar att ordna kön beroende på tillströmningen av 
besökare. Utrustning för att ordna kön bör när den inte behövs 
kunna tas bort och förvaras i anslutning till köområdet. Om 
köområdet blir fullt av köande har arrangörerna utmärkt en tre 
meter bred yta längsmed den svenska tomtens sida där besökare 
även kan stå och köa vid behov. Anslutning till denna yta ska tas 
i beaktande vid utformning av paviljongens köområde. Ingen 
utrustning får placeras på detta utrymme. 

Det är viktigt att beakta upplevelsen för besökarna från det 
att de väntar i kö för att komma in i paviljongen, genom flödet 
i utställningen samt upplevelsen när och direkt efter de lämnar 
paviljongen. 

10.4 Paviljongens ut- och ingångar

Den svenska paviljongen ska ha: 

• En huvudingång för allmänheten som ger direkt tillträde till 
utställningsdelen. Ingången ska utformas så att den ger ett 
inbjudande intryck. Ingången ska även signalera hållbarhet, 
nyskapande och svenskt ursprung. Samtidigt ska personal kunna 
kontrollera (öppna, stänga, reglera) inflödet i paviljongen här. 

• En separat in- och utgång direkt till konferensavdelningen  
från det fria. Denna ingång ska ge ett inbjudande intryck 
och vara väl synlig men samtidigt inte iögonfallande från 
allmänhetens sida och ej heller förväxlas med allmänhetens 
ingång. Konferensingången ska även signalera hållbarhet, 
nyskapande och svenskt ursprung. Ingången ska utformas  
så att personalen kan säkerställa att en besökare har rätt att 
besöka konferensavdelningen.

• En utgång från den allmänna delen av utställningen. Utgången 
ska vara utformad så att allmänheten inte kan komma in genom 
denna utgång antingen genom teknisk lösning eller av personal. 

• Alla nödutgångar ska fungera i enlighet med svenska 
bestämmelser. 

• Minst en ingång för varumottagning och avfallshantering, samt 
en ingång för personal på baksidan. Transportväg finns på 
baksidan av paviljongen. 

Samtliga in- och utgångar ska vara tillgänglighetsanpassade enligt 
svenska regelverk.
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10.5 Utomhusscen
Det ska finnas en utomhusscen alternativt en yta som kan 
användas för publika framträdanden. Den kommer att användas 
för programverksamheten med olika frekvens alltifrån inte alls till 
flera gånger per dag. Därför bör den utformas så att när scenen 
inte nyttjas ska en betraktare inte uppfatta den som en tom scen 
eller död yta. Scenen bör vara belägen i anslutning till kö området 
utanför paviljongens entré. 

Scenen/ytan bör utformas så att den kan rymma upp till 10 
artister med viss utrustning. Scenen/ytan bör lätt kunna nås med 
en trappa eller dörr inne från paviljongen. På scenen ska det finnas 
uttag för el och plats för högtalare, eventuellt inbyggda, samt plats 
för permanent eller tillfällig placering av strålkastare för att belysa 
scenen. 

Det ska även finnas ett dolt utrymme för förvaring av högtalare, 
instrument e. d. i anslutning till scenen om minst 3 kvm. 

10.6 Utställningsytan

Krav på utställningen: 

• Utställningsdelens yta bör vara ca 1 200 kvm golvyta.  
Denna yta ska nås enkelt från köområdet/huvudentrén. 

• Paviljong och utställning kan integreras till samma idé under 
förutsättning att övriga krav i detta dokument uppfylls.

• Den fria takhöjden i utställningen bör vara minst 5 m. 

• Utställning bör utformas med en tydlig början och slut,  
samt med ett varv eller slinga som leder besökarna i en tydlig 
riktning mellan dessa.  

• Utställningen skall uppföras på ett eller flera våningsplan.  
Trappa, ramp eller motsvarande mellan plan behöver studeras 
för att ej hindra eller bromsa upp besökarflödet. Kopplingar 
mellan plan för rörelsehindrade får ej utformas så att särskilt  
krav på hiss för enbart detta behov är nödvändigt. 

• Behov av god genomströmning av besökare från entré till 
utgång möjliggörs. Hur flödet är utformat logistiskt för besökare 
att förflyttas sig från entré, utställning och till utgång är viktigt 
för besökare ska uppleva utställningen som tillgänglig och 
underlätta genomströmningen. 

• En planlösning med inga eller få pelare och fasta innerväggar.  
Rumsligheter inom utställningen uppmuntras. Öppningar för 
dagsljusinsläpp i paviljongen kan ge dagsljus till utställningsyta 
om så önskas. Dessa får inte förorsaka alltför stor uppvärmning 
av byggnaden, utan bör då troligen skärmas av. Öppningar i 
fasad eller mot det fria i utställningsdelen måste utformas så 
att direkt solljus inte stör besökarna eller försvårar exponering 
av utställningsobjekt. Placering av fönster måste dock göras så 
att det kommer att vara möjligt att bygga mörklagda rum vid 
utformningen av utställningen alt. att dessa rum byggs som ett 
mörklagt rum-i-rummet. 
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• I utställningen ska det även finnas en scen för aktiviteter som 
ingår i Arrangörens program under utställningstiden. Scenen 
kallas för ”Co-creationscenen” och kommer bland annat visa hur 
aktörer från olika områden och geografiska platser samskapar 
genom exempelvis hackatons. Scenen ska för att möjliggöra 
detta kunna visa upp de aktörer som befinner sig på annan plats 
på exempelvis en för besökarna synlig bildskärm. Ex. hackaton 
om diabetes. En aktör på scenen och tre aktörer spridda mellan 
New York, Stockholm och London. Besökaren ska kunna se alla 
fyra aktörerna samtidigt och vad det gör. Observera att scenen 
ska placeras så att även besökarna i konferensavdelningen kan 
se och ta del av vad som händer på scenen.

• Vid utgången av utställningen ska möjlighet beredas för 
att besökare att stämpla s k Expopass som tillhandahålls av 
arrangören. Fysisk yta behöver avsättas för detta ändamål.  
Se 10.9.2 Informationsdisk. 

 
10.7 Konferensavdelningen 
Konferensavdelningen är, utöver utställningen, en central och viktig 
del av den svenska paviljongen. Den ska utformas för att fungera 
som en bra mötesplats för inbjudna gäster och företrädare för 
svenskt näringsliv och samhällsliv. 

Generella krav för ytan presenteras nedan. Fördjupat 
lokalprogram till konferensdelen finns i Bilaga 2 ”Lokalprogram 
svenska paviljongen Expo 2020 Dubai”. 

• Konferensavdelningen ska ha en egen ingång direkt från det 
fria. Innanför ingången bör det finnas ett mottagningsområde 
med plats för att ta emot minst 20 gäster. I mottagningsområdet 
bör även finnas plats för några sittplatser och gäster skall på 
egen hand kunna fortsätta till konferensavdelningen. Om 
konferensavdelningen är belägen på annat våningsplan än 
mottagningsområdet, bör det finnas en kostnadseffektiv 
lösning för att nå konferensavdelningen som klarar krav på 
tillgänglighetsanpassning. 

• I entrén till konferensavdelningen ska det finnas en lämplig och 
väl synlig väggyta på ca 10 kvm för en större logotyptavla med 
plats för ca 50 logotyper från samarbetspartners.  

• Det ska finnas en direkt åtkomst till utställningsdelen från 
konferensavdelningens mottagningsområde så att gäster först 
kan få en guidad tur av utställningen för att därefter bekvämt ta 
sig vidare till konferensavdelningen.  

• En hiss ska finnas för transport av gods till konferensavdelningen. 
Hissen får dock inte vara samma hiss som transporterar gäster, 
men kan dela schakt om de är visuellt frånskilda varandra. 

• Det ska inte vara möjligt för en besökare i utställningsdelen att 
nå konferensavdelningen utan att passera en låst dörr alt en 
entré med personal. 
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• Konferensavdelningen ska utformas med generalitet och 
flexibilitet i åtanke, så att den kan användas till fler olika typer 
av evenemang. Utrymmena ska kunna användas för mindre 
utställningar, seminarier, pressträffar, mottagningar, middagar 
m.m. Detta kan åstadkommas exempelvis genom skjutdörrar 
eller separata rum.      

• Konferensavdelningen ska vara skild från den allmänna delen, 
men ändå i direkt anslutning till utställningen. Verksamheten i 
konferensavdelningen ska inte i nämnvärd utsträckning störas av 
ljud från utställningen. Allmänheten och besökare i utställningen 
bör inte ha direkt insyn i konferensavdelningen. 

• Konferensavdelningen ska kunna nyttjas för middagar och 
mottagningar. Möbleringen ska vara flexibel och kunna passa 
såväl för biosittning, skolsittning och u-sittning. Vid banketter bör 
runda bord med plats för 10–12 personer kunna användas. 

• Inom konferensavdelningens ytor ska det även finnas förråd för 
förvaring av möbler och utrustning som inte används. Detta rum 
skall nås neutralt och ha fri passage till/från alla rum. 

• Takhöjden i konferensavdelningen ska vara tillräckligt hög för att 
möjliggöra bildprojektion på fler än en vägg synlig för gäster. 

• Det ska finnas en takterrass eller motsvarande som kan nås från 
konferensavdelningen. På terrassen ska det finnas solskydd för 
gästerna. Denna ska vara avsedd för nyttjande i samband med 
aktivitet i konferensavdelningen. Ca 100 personer bör kunna 
vistas på terrassen/balkongen. Tillträde till terrassen/balkongen 
behöver inte uppfylla tillgänglighetskraven, däremot ska krav  
på utrymningsvägar och dylikt uppfyllas.   

10.8 Kök till konferensavdelning
Köket kommer att nyttjas dels för att laga mat för evenemang i 
konferensavdelningen, dels för personalmat. Det ska vara placerat 
så att transporter av mat mellan kök och konferensavdelningen inte 
blir onödigt lång. 

Om köket placeras på annat plan än varumottagningen ska det 
kunna nås med hiss. Hissen ska möjliggöra transport av lastpall. 
Transportväg finns på paviljongens baksida.

Kökets yta beräknas till ca 90 kvm inkl. förrådsytor, soprum, 
toalett. I tävlingsförslaget behöver enbart en generell yta för 
funktionen anges. 

För vidare information se rumsprogram i bilaga 2 Lokalprogram 
svenska paviljongen Expo 2020 Dubai.
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10.9 Servicefunktioner för besökare

10.9.1. Butik
Butiken är avsedd för försäljning av svenska produkter och är  
öppen under de officiella tiderna för världsutställningen  
(vardagar kl 10.00–01.00 / helger kl 10.00–02.00).

Butiksutrymmet ska finnas i anslutning till den allmänna delen av 
utställningen samt till Konferensavdelningen så att både besökare 
och gäster kan nå butiken. Utrymme för kö till kassa bör tas i 
beaktande. 

Det bör finnas möjligheter att hålla en del varor i lager i skåp 
och det ska finnas tillgång till ett större lager i nära anslutning 
till butiken. Butiksytan ska vara ca 50 kvm och det ska finnas 
plats för 2–3 personer som arbetar i butiken, samt plats för 1–2 
kassaapparater.

Det ska finnas möjlighet till exponering av produkter för 
onlineförsäljning i butiken, samt digitala skärmar där besökare kan 
göra sina direktbeställningar.

10.9.2 Informationsdisk
Nära en utgång från paviljongen och gärna i anslutning till butiken 
bör det finnas en informationsdisk som ska kunna bemannas 
av 2–3 personer. Vid informationsdisken bör det finnas plats för 
stämpling av paviljongspass, Sverige information m.m. Även här bör 
utrymme för kö tas i beaktande. Informationsdisken kan också ligga 
i anslutning till den avslutande delen av utställningen. 

10.9.3 Café
I paviljongen ska det finnas ett café motsvarande ca 30 kvm köks- 
och serveringsyta och 70 kvm sitt- och ståyta. IKEA har uttryckt 
intresse att sponsra detta café. Intressenten kan placera caféet 
enligt IKEAs förslag antingen fristående utomhus alternativt 
inomhus. Vid placering inomhus ska caféet vara placerat så att det 
går att besöka utan att behöva stå i kö till utställningen. Se bilaga 8 
”EXPO2020_creative direction_IKEA”. 

10.9.4 Närlager
I nära anslutning till butik/infodisk respektive café ska det finnas två 
små lagerrum om min ca 2 kvm för varor och informationsmaterial 
respektive varor som förbrukas i caféverksamheten. 
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10.10 Kontors-, personal och teknikutrymmen

Yta för kontorsrum utgör totalt ca 140 kvm. Generella krav för 
ytorna presenteras nedan. Fördjupat lokalprogram till ingående 
delar finns i bilaga 2 ”Lokalprogram svenska paviljongen  
Expo 2020 Dubai”.

• Det ska finnas ett antal kontorsrum i paviljongen. 
Generalkommissariens rum bör vara beläget så att man enkelt  
kan ta emot gäster där via konferensavdelningens entré.  
I förekommande fall bör fönster ha solskydd eller vara placerade  
i skugga. 

• Det ska gå att nå varumottagningens ingång, personalens 
omklädningsrum och lagerrum från kontorsavdelningen utan att 
passera genom utställningsdelen eller konferensavdelningens 
lobby.

• Det är en fördel om man från kontorsavdelningen kan nå 
entrén till konferensavdelningen utan att passera genom 
utställningsdelen eller konferensavdelningens lobby.  

Se bilaga 2 ”Lokalprogram svenska paviljongen Expo 2020 Dubai” 
för information om duschar, skåp, yta för omklädnad. 

10.10.1 Personalutrymmen
Omklädningsrum för personal kan ligga i direkt anslutning 
till kontorslokalerna. De kan också placeras en bit därifrån, 
eventuellt på annat våningsplan. I vardera kvinnligt och manligt 
omklädningsrum ska finnas låsbara stående klädskåp för 30 
personer. 

10.10.2 Lagerrum
Generellt lagerrum ska vara placerat med koppling till 
varumottagningen. Ca 30 kvm. 

Om möjlighet finns till ytterligare lagerutrymme t.ex. under 
trappor el. dylikt ska sådana möjligheter utnyttjas. 

10.10.3 Teknikrum
I teknikrummet ska det finnas plats för servrar och datorer 
till utställningen, paviljongen m.m. Bör vara ca 20 kvm stort. 
Teknikrummet ska ha plats för skrivbord samt arbetsbänk för 
reparationer och hyllor för förvaring. Teknikrummet kan ligga på 
bottenplanet och ska utformas så att servrar kan hållas kalla. 

10.10.4 Städrum
Det ska finnas utrymme i ett rum för städutensilier, bl.a. städvagnar. 
I städrummet ska finnas vatten och utslagsvask. Om möjligt ska det 
finnas ett städrum på varje våningsplan. 

10.10.5 Låssystem
Samtliga utrymmen i den svenska paviljongen ska vara låsbara 
med badge med möjlighet att programmera access beroende på 
personalfunktion. 
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11. Allmänna anvisningar för utställningens gestaltning
Tematik
Temat för det svenska deltagandet är ”Co-creation for Innovation”. 
Intressentens förslag på motto för paviljong och utställning ska 
hänga samman med det övergripande temat.  

Målgrupp
Målgruppen för utställningens gestaltning är i första hand de 
allmänna besökarna som ska få en allsidig och positiv bild av 
Sverige, i andra hand näringslivsrepresentanter som ska ges 
en bild av Sverige som kunskapsnation med handels- och 
investeringsfrämjande i fokus.  

Innehåll
Innehållet i utställningen ska baseras på det övergripande tema-
tiken ”Co-creation for Innovation” där samverkansprogrammens 
inriktning ska ges en framträdande roll. Se vidare Bilaga 1 ”Theme 
Statement Expo 2020 i Dubai”. 

Eftersom det svenska deltagandet bygger på en samfinansiering 
mellan stat och näringsliv, ska några av de medfinansierande 
företagens innovativa produkter och tjänster belysas i utställningen 
på ett kreativt sätt. Information om dessa fås i bilagorna 9 och 10.

Det ska finnas en tydlig röd tråd i utställningens berättelse.

Bildmaterial
Bilder till utställningen kan med fördel hämtas från Image Bank 
Sweden http://imagebank.sweden.se/ , som är den officiella 
bildbanken för Sverigebilder. Bildrättigheter för dessa bilder är fria, 
vilket innebär att de inte belastar utställningens budget. Önskas 
andra bilder användas ska rättigheterna och ev. kostnaderna för 
dessa ingå i budgeten. 

Språk
Utställningens språk ska vara engelska och arabiska. Samtlig text i 
såväl tryckt som digital form ska vara tvåspråkig. 

Typsnitt och logotyp
Typsnitt ska vara Sweden Sans som är det officiella typsnittet för 
Sverigefrämjande. https://identity.sweden.se/buildingblocks/
secondary-building-blocks-always-use#our-main-typeface . 
Logotypen för Sveriges deltagande i Expo 2020 i Dubai är under 
framtagning och kommer att vara klar under hösten 2018. Under 
tiden kan den officiella Sverigelogotypen användas som place 
holder, se https://identity.sweden.se/buildingblocks/primary-
building-blocks-always-use#logosr .  

Guider
Guider kommer att finnas tillgängliga i utställningen för att guida 
besökare samt kontrollera flöden och enklare teknik. Utställningens 
utformning bestämmer antalet guider. I ett senare skede ska ett 
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utställningsmanus som beskriver utställningen på engelska och 
arabiska tas fram av intressenten, som också ansvar för utbildningen 
av guiderna i utställningen.

Frågor som är vägledande för utställningen (hämtade från Expo 
organisationens riktlinjer):

1. Vad är särskiljande för den svenska utställningen?

2. Hur speglas det svenska temat Co-creation for Innovation i 
utställningen?

3. Hur hänger utställningens olika delar ihop med det svenska 
temat? 

4. Hur kan besökarna med olika demografiskt ursprung interagera 
med utställningen?

5. Hur kommer utställningens innehåll att aktiveras under hela 
utställningsperioden?

6. Vad lämnar utställningen för avtryck hos besökarna efter att de 
har gått igenom utställningen, vad tar de med sig?

 
Designfrågor:

1. Vilka ord reflekterar ambitionen med designen?

2. Med vilka adjektiv skulle utställningen kunna beskrivas?

3. Vilka färger, texturer, ljud, temperaturer, känslor och dofter 
speglar utställningens vision?

4. Hur reflekterar utställningens design svenska värderingar?

5. Finns det något specifikt material som är unikt som lyfts fram?

6. Vilka mönster, design, färger och strukturer kan associeras med 
utställningen? Visar någon av dem på hållbarhet?   

7. Finns det något i designen på fasaden som knyter an till 
innehållet i paviljongen?

Besökarupplevelsen:

1. Vad är det viktigaste intrycket besökarna lämnar utställningen 
med?

2. Finns det fler vägar som besökarna kan ta genom utställningen 
(fysiskt eller virtuellt)?

3. Finns det några fysiska produkter som besökarna kan ta med sig 
från utställningen som förstärker upplevelsen?

Resultat:
Vilken är det viktigaste resultatet som besökarna tar med sig från 
besöket i utställningen? 
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12. Material och utrustning till kommitténs förfogande
En del av de företag som Kommittén samarbetar med har produkter 
som ska nyttjas vid uppförande av eller utrustande av den svenska 
paviljongen. Att dessa produkter används i den svenska paviljongen 
ger samtidigt marknadsföringsfördelar för företagen. Design och 
konstruktionslösningar för paviljongen ska därvid i den omfattning 
som nedan anges anpassas till detta. Allt sponsormaterial finns 
angivna i bilagor över sponsormaterial.

Företagen kommer att ställa material eller utrustning till 
Kommitténs förfogande kostnadsfritt till paviljongen i Dubai  
och Intressenten ska därför beakta besparingsaspekten när 
Intressenten planerar i hur stor utsträckning denna typ av material/
utrustning nyttjas. 

I den mån det är markerat i bilagan över sponsormaterial 
kvarstår företagens äganderätt till material/utrustning och företagen 
återtager detta den mån det är praktiskt/ekonomiskt möjligt när 
paviljongen demonteras. 

Material och utrustning som ställts till Kommitténs förfogande 
kostnadsfritt ska nyttjas. 

Vid val av material ska följande faktorer beaktas: 

• Miljöpåverkan

  Alla material ska vara godkända av institut utsedda av Expo 
2020-organisationen. Se bilaga 7 “DCD List of Approved 
International Testing Labs and Certification”.

• Koppling till Sverige. En sådan koppling kan åskådliggöras 

  Genom att välja material som tillverkas i Sverige

  Genom val av ett material som i sig förknippas med Sverige. 

• Materialkostnader

• För hela paviljongen, inkl. utställning och konferensdelar, gäller 
att material till uppförande kan komma att tillföras av sponsor/
partner. Se bilaga 3 ”Sponsrat material Expo 2020 Dubai” för 
sponsrat material till paviljong och utställning.

18
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13. Tävlingstekniska bestämmelser 
13.1 Tävlingens form och antal tävlande
Tävlingen är en inbjuden formgivningstävling i ett steg och 
genomförs som en projekttävling enligt 18 kap. i lagen (2016:1145) 
om offentlig upphandling (LOU). Tävlingen administreras av 
Kommittén och dess sekretariat. Tävlingen arrangeras i samarbete 
med Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsarrangör
Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen  
Expo 2020 i Dubai.

Tävlingsområdet 
Tävlingsområdet är Dubai och finns vidare angivet i  
bilaga 4 ”Revised plot sheet”.

Deltagarrätt
Tävlingen är endast öppen för fyra arkitektföretag utvalda genom 
ett urval efter öppet kvalificeringsförfarande. Kriterier för detta urval 
framgår i Inbjudan till prekavlificering Projekttävling: Gestaltning av 
Sveriges paviljong och utställning vid världsutställning Expo 2020 i 
Dubai. 

Tidplan

• Publicering av tävlingsprogram: 18-08-13

• Startmöte: 16 och 17 augusti 2018 

• Inlämning av tävlingsförslag: 18-10-31

• Tillkännagivande av juryns beslut: 18-12-07

• Tilldelningsbeslut: 10 dec 2018
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Programhandlingar

Programhandlingarna utgörs av detta program samt av  
följande bilagor: 

Bilaga 0  
Join us in co-creation

Bilaga 1  
Theme Statement Expo 2020 i Dubai.

Bilaga 2  
Lokalprogram svenska paviljongen Expo 2020 Dubai

Bilaga 3  
Sponsrat material Expo 2020 Dubai

Bilaga 4  
Revised plot sheet

Bilaga 5  
Self-Build Pavilions Guide

Bilaga 6  
Self-Build Pavilions Delivery Guide

Bilaga 7  
DCD List of Approved International Testing Labs and Certification

Bilaga 8  
EXPO2020_creative direction_IKEA

Bilaga 9  
Expo 2020 Swedish Pavillion Content Ideas – Ericsson

Bilaga 10  
Expo 2020 Swedish Pavillion Content Ideas – SAAB

Bilagor skickas digitalt till de tävlande i samband med  
utskick av tävlingsprogram. 

Startmöte 
Samtliga tävlande inbjuds till separata startmöten den 16 respektive 
den 17 augusti på adress: Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56,  
101 58 Stockholm. Startmötena kommer genomföras mellan 9–12 
och 13–16. Dagarna kommer att delas så att ett möte genomförs  
på förmiddagen och ett på eftermiddagen.  

Tävlingsfrågor
Begäran om klarläggande eller kompletterande uppgifter om 
programhandlingarna skall göras elektroniskt via Tendsign till 
tävlingsfunktionären. Tävlingsfrågor skall vara tävlingsfunktionären 
tillhanda senast den 2018-10-01. Tävlingsfrågor samt svar kommer 
inom 10 arbetsdagar att skickas till samtliga tävlande. 
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Redovisning av tävlingsförslag 
Samtliga tävlingshandlingar ska vara anonyma och försedda 
med motto i nedre högra hörnet. Tävlingsförslaget ska vara 
monterat på styvt underlag i A1-format och får omfatta högst 4 
planscher, numrerade 1-4. All text såsom beskrivning av förslaget, 
ställningstagande och resonemang sammanställs separat i A4-
format. Dessa texter ska också återfinnas på planscherna och vara 
läsbara även i A3-format. Planscherna ska vara täckta i någon form 
av emballage för att inte vara synliga före öppning.

Samtliga planscher ska även lämnas digitalt via TendSign, som 
en sammanhängande pdf som är max 50 MB, namngiven med 
förslagets motto. För publicering på Sveriges Arkitekters webbplats 
ska en illustration/vinjettbild av förslaget skickas med. Illustrationen 
ska vara max 5 MB och om möjligt ha liggande format.

Det är tävlandens ansvar att anonymiteten inte bryts och att 
allt inlämnat material, såväl digitalt som analogt, ska vara rensat 
på all spårbar information så att det inte går att härleda till 
förslagsställaren.

Om så sker kan juryn undanta förslaget från bedömning och 
besluta att inget arvode ska utgå.

Handlingar utöver de som begärts in kommer att tas undan från 
bedömning och utställning. Modeller kommer inte att accepteras.

Inlämningshandlingar     

• Situationsplan skala 1:200 med markplaneringsritning 

• Planlösningar skala 1:200

• Vid behov separat plan över exempelvis entré eller 
utställningsytor 1:100/1:50 

• Relevanta sektioner för att tydliggöra förslaget

• Minst en illustration på paviljongen ur ett fotgängarperspektiv 
för hur man möter paviljongen som besökare från framsidan

• Fasader 

• Exteriörbilder och interiörbilder som illustrerar paviljongen och 
utställningens gestaltning 

• Övriga lämpliga illustrationer som beskriver förslaget

• Kortfattad beskrivning i text och/eller diagram:

1. Förslaget och dess bärande idé

2. Förslagets utgångspunkter och på vilket sätt visionen uppfylls

3. Redovisning av hur visionen med tematiken uppfylls i 
utställningen

4. Beskrivning av materialval, översiktlig konstruktion och teknik

5. Sammanställning av ytor: BYA och höjdmått. För utställningen: 
Total utställningsyta i kvm
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Inlämning   
Tävlingsförslag (fullständigt anbud) skall lämnas elektroniskt via 
TendSign senast den 2018-10-31 för att tas upp till bedömning. 
Samma dag ska tävlingsförslagen (monterade planscher) 
lämnas till allmän post- eller budbefordran adresserat till 
tävlingsfunktionären, märkt med ”EXPO Dubai 2020” eller lämnat 
direkt till tävlingsfunktionären via Vinnovas reception. Förslag som 
lämnats till allmän befordran senast denna dag, men ankommer 
tävlingsfunktionären mer än 5 dagar senare, tas inte upp till 
bedömning.

Om tävlingsförslaget skickas i allmän befordran ska kvitto  
utvisande inlämningsdag samt förslagets motto samtidigt översän-
das separat till tävlingsfunktionären. På detta kvitto ska även anges 
ett telefonnummer där kontakt kan nås med förslagsställare under 
bevarad anonymitet i fall att tävlingsförslaget inte kommit fram.

Uppgift om tävlandes namn, adress, telefonnummer och ev. 
team inlämnas i ett separat, ogenomskinligt och förslutet kuvert 
märkt med ”namnsedel” och förslagets motto. Kuvert öppnas efter 
tilldelningsbeslut.

Postadress: 
Expo 2020 
c/o Vinnova 
Mäster Samuelsgatan 56 
101 58 Stockholm.

Tävlingsförslag (monterade planscher) kan även lämnas direkt till 
Vinnovas reception:

Mäster Samuelsgatan 56 
101 58 Stockholm.

Receptionen är normalt bemannad vardagar: 07:40-16:40
För förslag som lämnas direkt till receptionen ska kvitto lämnas  
som bekräftar att förslaget mottagits. 

Tävlingsmaterial som inkommit till Kommittén återsänds ej. 
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Godkänt förslag  
Godkänt förslag är inlämnat i tid, anonymt och bedömningsbart i 
enlighet med villkoren i programmet.

13.2 Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters rekommendation 
kring sekretess vid arkitekttävlingar. Sekretess gäller för 
upphandlingen. Att uppmärksamma för tävlingsdeltagare:

• De tävlande uppmärksammas på att de förbinder sig att inte röja 
sitt deltagande i arkitekttävlingen i enlighet med Offentlighets- 
och sekretesslagen (OSL) 19 kap 3§ 2 stycket om absolut 
anbudssekretess, vilket gäller fram till dess att tilldelningsbeslut 
har delgivits. Sekretessen bryts efter tilldelningsbeslut, det vill 
säga efter beslut om vinnare i projekttävlingen. 

13.3 Tävlings- och projektspråk
Projektspråk är svenska. Tävlingsspråk är svenska. Tävlingsprogram 
och bilagor är på svenska. Bilagor till tävlingsprogrammet 
från sponsorer eller partners till världsutställningen kan vara 
på engelska. Bilagor från Expo 2020 Dubai är på engelska. 
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.  Juryns utlåtande 
kommer att ges på svenska. 

13.4 Tävlingsarvode
För tävlingsdeltagare kommer vardera anbudsgivare att ersättas 
med ett arvode om 200 000 SEK exklusive moms efter korrekt 
inlämnat och av juryn godkänt tävlingsförslag i enlighet med 
tävlingsprogrammet. Arvodet utbetalas mot faktura sedan juryn 
godkänt inlämnat förslag. Fakturan ska ställas till Arrangören 
senast den 31 december 2018 för att godkännas. Fakturan 
ställs till Kommittén, se ovan. Fakturan ska även markeras med 
kostnadsställe: 46166.

Därtill kommer den vinnande intressenten som utför uppdraget 
att få möjlighet att använda den svenska paviljongen som en 
plattform för sin egen marknadsföring. Intressenten kommer  
i så fall: 

• Att få exponera sin logotyp i anslutning till Konferensavdelningen 
tillsammans med övriga samarbetspartners till det svenska 
deltagandet

• Att få disponera Konferensavdelningen under en delad dag  
för egen programverksamhet enligt de villkor som gäller för 
Official Suppliers.  
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13.5 Uppdrag efter tävlingen
Arrangören avser att efter avslutad tävling utan föregående 
annonsering att förhandla med Intressenten till det vinnande 
förslaget om det fortsatta uppdraget. Uppdraget består av två delar. 

Den första delen är att projektera och ta fram fullständiga 
bygghandlingar för den svenska paviljongen. 

Det andra uppdraget är att på plats i Dubai montera, installera, 
uppföra och driftsätta utställningen. 

I utställningsuppdraget ingår det att beställa allt material som 
utställningen består utav från leverantörer och ordna transporterna 
till Dubai. Arrangören kommer att ha ett lokalt registrerat bolag 
som ordnar nödvändiga tillstånd för införsel av varor. Material 
från sponsorer till utställningen transporteras utav av sponsorn till 
Dubai. Utställningsuppdraget innebär även att Intressenten ska 
utbilda guiderna i utställningen och att utbilda teknisk personal 
på plats i hur utställningen fungerar för att säkerställa driftsäkerhet 
under utställningstiden. 

För genomförandet av uppdraget kommer det krävas att 
Intressentens personal närvarar på plats i Dubai för att bistå i 
uppförandet av paviljong och för uppförandet, driftsättning av och 
utbildning av guider till utställningen. 

Arrangören har en byggprojektledare som kommer att 
representera Arrangören i förhandlingarna om avtalet och i 
arbetet att ta fram de fullständiga handlingarna för paviljong och 
utställning. Arrangören kommer att upphandla konstruktör och 
lokalbyggledare i Dubai enligt krav från Expo2020-organisationen. 
Arrangörens byggprojektledare kommer att ansvara för 
byggnationen. Slutlig gränsdragning för parternas ansvar fastställs 
när objektet är definierat, dvs efter tävlingen är avslutad. 

Ersättningen för deltagande i tävlingen omfattar inte det fortsatta 
uppdraget. Ersättning för det fortsatta uppdraget fastställs i avtal 
mellan Arrangören och vinnaren i tävlingen. 

Om flera personer eller företag samarbetar i gestaltningen 
kommer avtal endast att slutas med en part som i sin tur ansvarar för 
de övrigas arbete. Det åligger därför samarbetande intressenter att 
formera sig som en avtalspart gentemot Arrangören. Avtal förväntas 
undertecknas i december. 

Finner Arrangören skäl att frångå juryns rekommendation skall 
samråd ske med Sveriges Arkitekter.
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13.6 Bedömning av tävling
Jury
Tävlingsförslaget kommer att bedömas av en jury bestående av 10 
personer, dels representanter från arrangör, samt två ledamöter 
utsedda av Sveriges Arkitekter:

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 Kjaersgaard, CEO DONT

Catharina Elmsäter Svärd, Kommittén

Jessica Einebrant, Brand & Design Manager Swedavia 

Håkan Andersson, projektledare, SFV

Juryns sekreterare 
Elisabet Elfström, Sveriges arkitekter. 

Tävlingsfunktionär 
Eric Vänerlöv, Jurist, Sekretariatet 

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga ytterligare 
sakkunnig expertis avseende frågor som genomförbarhet,  
kalkyl m.m.

Bedömning
Ett vinnande förslag kommer att utses. Förslagen kommer att 
bedömas som en helhet utifrån följande kriterier (se nedan), utan 
inbördes ordning, samt utifrån de krav och önskemål som ställts 
i programmet och dess bilagor. Det kommer inte kunna erbjudas 
möjlighet för intressenterna att presentera sitt förslag muntligt för 
juryn. Förslagen ska därför vara utformade på sådant sätt att det kan 
bedömas på handlingarna allena. 

Tävlingsförslagen kommer eventuellt att ställas ut anonymt under 
bedömningstiden på Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm. 
Arrangören kommer att meddela Intressenterna om en sådan 
utställning kommer att genomföras.

Tävlingsjuryns utlåtande kommer att publiceras senast tre veckor 
efter det att tävlingens resultat offentliggjorts. All publicering 
av tävlingsförslag efter avslutad tävling kommer att ske med 
angivande av förslagsställarens namn. Sveriges Arkitekter och 
arrangören äger rätt att publicera samtliga förslag på sin hemsida. 
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Kriterier:  

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, rumsupplevelser, 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 bygga 
inom den tidplan, budget och de tekniska och miljömässiga krav 
som anges i tävlingsprogrammet.
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14. Rättigheter
14.1 Ägande, nyttjande- och upphovsrätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till 
tävlingsförslagen. Intressenterna innehar upphovsrätten och 
behåller nyttjanderätten till sina förslag. Arrangören har ensamrätt 
till det vinnande förslaget. Ensamrätten ska gälla under den tid 
som utställningen pågår samt för en tid av fem år därefter och 
ska omfatta rätt att kopiera verk och material och göra sådana 
tillgängliga för allmänheten, i broschyrer, böcker, audiovisuellt och/
eller via internet. Samtliga immateriella rättigheter till sådana verk 
och material som skapats specifikt för utställningen ska tillkomma 
Kommittén med äganderätt om ej annat särskilt överenskommits. 
Direkt nyttjande av förslag, helt eller i väsentliga delar, kan ske 
först efter avtal mellan Intressenterna och Arrangören/byggherren. 
Arrangören har dock rätt att i projektet dra nytta av det samlade 
tävlingsresultatet och idéer från samtliga tävlingsförslag förutsatt 
att det inte strider mot svensk lag om upphovsrätt. Arrangören 
och Sveriges Arkitekter äger rätt att publicera förslagen i tryckt 
form och på internet samt för utställning utan särskild ersättning 
till förslagsställarna. All publicering efter anonymitetens brytande 
kommer att ske med angivande av förslagsställarens namn, innan 
dess med ett angivet nummer.

15. Tävlingsprogrammets godkännande
Detta program och tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma 
tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, 
ingenjörernas och konstnärernas verksamhetsfält” från 2016. 
Reglerna gäller om inte programmet anger annat. Program  
och till delar även bilagor är godkända av juryns ledamöter.  
Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet granskat och godkänt 
av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd. ■


