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INBJUDAN

Stockholmsmässan/Nordbygg i samarbete med Byggkeramikrådet samt med stöd av 
Sveriges Arkitekter inbjuder härmed till arkitekturtävling för studenter om utformningen 
av ett besökscafé vid Nordbygg 2020.

Tävlingen startar 2019-08-20 och i samband med starten genomförs föreläsningar och 
seminarier i form av en materialdag som planeras tillsammans av tävlingsarrangörerna 
i samarbete med skolorna. Materialdagen fungerar som en inspirationsdag, med både 
teknik och materiallära där studenterna guidas genom byggkeramikens historia, egen-
skaper och möjligheter. Föreläsningarna som hålls på de olika skolorna är likvärdiga i 
innehåll så att alla studenter får samma information inför tävlingen. En filmad version 
av föreläsningen kommer att läggas ut på Sveriges arkitekters hemsida för tävlingen i 
början av oktober, efter sista föreläsningstillfället.

Det vinnande förslaget kommer att belönas med en prissumma på 25 000 SEK. Det 
kommer även att uppföras som besökscafé på Nordbygg 21–24 april 2020.

Därutöver kommer ett antal förslag att ges hedersomnämnanden. Även dessa presen-
teras under Nordbygg. Samtliga studenter som har deltagit med vinnande eller heders-
omnämnda konstruktioner bjuds också, i Byggkeramikrådet's regi, med på en studie-
resa till Cersaie, världens största byggkeramikmässa i Bologna, Italien.

SYFTE OCH MÅL
Tävlingens syfte är att öka kunskaperna kring 
materialet byggkeramik, dess möjligheter och 
utmaningar, och att inspirera till nya kreativa och 
hållbara sätt att använda materialet i arkitektonisk 
gestaltning. 

Målet är att få fram förslag till utformning av ett 
besökscafé som ska fungera som en kreativ mö-
tesplats i mässmyllret och även som informations-
punkt för Byggkeramikrådet och deras medlems-
företag.

FÖRUTSÄTTNINGAR
Den disponibla ytan är 10x16 meter och fri tak- 
höjd är 6 meter. Golvytan är i marmor och medger 
inte förankring med skruv, lim, bruk etc. Högdelar i 
konstruktionen säkras med vajer från tak.

Eventuella täta tak/våningsbyggnationer är be-
gränsat till 25 kvm

Se de tekniska krav som måste tillgodoses samt 
mässans byggregler på stockholmsmassan.se

Förslaget ska beakta att byggtiden på plats är 
begränsad till tre dagar, rivningen till två dagar.

Byggkeramik är ett tungt material - förslaget ska ta 
detta i beaktning och gärna arbeta med moduler 
som kan flyttas med hänsyn till vikt /omfång.

FUNKTION
Förslaget ska presentera en fungerande café- 
lösning med möjlighet till information/föreläsningar.

Informationspunkten ska innehålla plats för en 42" 
TV-skärm, samt plats för distribution av ett tio-tal 
olika trycksaker i A4-format. Den ska kunna be-
mannas samt innehålla en bordsyta/bar för mindre 
kundmöten i anslutning till kafédelen.

Restauratörens krav framgår av bilaga.

TÄVLINGSUPPGIFTEN
Tävlingsuppgiften är att skapa ett innovativt, spän-
stigt, spännande och oväntat möte med Byggke-
ramik som material för arkitektonisk gestaltning, 
uttryckt i en fungerande cafémiljö samt tillhörande 
informationspunkt på Nordbygg 2020 i Stockholm.

I uppgiften ingår att tänka caféet även som en 
utemiljö, där material som sammanknippas med 
utomhusmiljöer – tex fasad, markläggning – kan 
användas i utformning av rum och / eller möbler. 
Arrangörerna ser gärna att de tävlande gestaltar 
en rik miljö för både inomhus- och utomhusbruk. 

Det vi söker är nytänkande, spännande och roliga 
idéer – lösningar som visar på byggkeramikens 
möjligheter och goda egenskaper, samtidigt som 
de kombinerar praktisk funktion med en upple-
velse för brukare såväl som betraktare.
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Byggkeramik som är vårt fokus i denna tävling 
delas i huvudsak in i tre olika produktgruppen; 
kakel, klinker och mosaik. De olika typerna finns i 
alla möjliga former, format och färger. De kan vara 
glaserade eller oglaserade och ha olika ytstruktu-
rer. Förutom de vanligaste användningsområdena 
badrum och kök fungerar de utmärkt i övriga ut-
rymmen både inomhus och utomhus. Dessutom är 
det ett utmärkt material för offentliga miljöer och 
fasader. Keramiken kan alltså användas överallt, 
det är bara fantasin som sätter gränser.

Lite förenklat kan man säga att kakel används på 
väggar inomhus i vårt klimat och klinker på väggar 
och golv. De allra hårdaste plattorna kallas granit-
keramik och dessa kan förutom ovanstående även 
användas för fasader. Mosaik är mindre plattor 
sammansatt på nät eller papper och används på 
väggar och golv. De finns i flera olika material. 

De främsta tillverkarländerna av keramiska plat-
tor har sedan länge varit Italien, Spanien och 
andra länder kring medelhavet men även Kina har 
en omfattande och gammal produktion. Även i 
Sverige har vi haft en betydande tillverkning där 
den sista storskaliga tillverkningen lades ner för ca 
10 år sedan. Det finns dock några eldsjälar kvar 
som tillverkar keramiska plattor i mindre upplagor, 
exempelvis Porslinsfabriken i Lidköping och Kakel-
makeriet i Askersund.

Under de senaste decennierna har byggkeramiken 
genomgått en betydande utveckling som bygg-
material. Nya tillverkningsmetoder, råvaror och ny 
design gör att kakel och klinker idag finns i nya 
kvaliteter med unika egenskaper och i ny utform-
ning. Två exempel som tar stor marknad just nu är 
storformatiga plattor i granitkeramik med storlek 
från 25 x 25 cm upp till 180 x 360 cm och plattor 
som till utseende i ytskikt efterliknar andra material 
exempelvis trä, sten och marmor.

Om du vill fördjupa dig mer om materialet och 
dess egenskaper kan du läsa mer i den Byggke-
ramikhandbok som du kan ladda ner gratis på bkr.
se. Söker du inspiration om vad du kan göra med 
byggkeramik gå gärna in på de inspirationssidor 
som finns på bkr.se.

Sedan 2010 har Byggkeramikrådet arrangerat 
Kakeltävlingen som riktats till arkitektstudenter. 
Sedan 2016 har BKR där även inkluderat en 
praktisk del i tävlingen med bygge av en "artefakt" 
(fullskalemodell) i just byggkeramik. Information 
och bilder från dessa tidigare tävlingar kan också 
ses som inspirationsmaterial och du hittar materia-
let på bkr.se.

BYGGKERAMIK  
– ett mångtusenårigt byggmaterial

Keramik, bränd lera, är ett mångsidigt väldigt hållbart  
och miljövänligt material. Det är ett av de äldsta  
byggmaterialen och började används redan för  
ca 8000-9000 år sedan.
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TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

TÄVLINGSOMRÅDET
Caféet ska uppföras på Entrétorget, västra entrén 
(inomhus) på Stockholmsmässan.

ARRANGÖR
Tävlingen arrangeras av Stockholmsmässan/ 
Nordbygg i samarbete med Byggkeramikrådet 
samt med stöd av Sveriges Arkitekter.

TÄVLINGENS FORM
Tävlingen är en allmän tävling för arkitektstude-
rande vid högskolor i Sverige.

DELTAGARRÄTT
Nya ögon på Byggkeramik riktar sig till studenter 
inskrivna  under hösten 2019 vid någon av samt-
liga svenska högskolor med arkitektprogram (LTH, 
CTH, KTH, UMA, Konstfack, HDK, BTH, SLU 
Ultuna och SLU Alnarp) samt studenter vid Civilin-
genjör Arkitektur vid Luleå tekniska universitet.

TÄVLINGSSPRÅK
Tävlingsförslaget ska vara utfört på svenska.

JURY
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury 
bestående av:

•  Peter Söderberg, projektchef Stockholms- 
mässan/ Nordbygg

•  Ralf Jerad, VD, Byggkeramikrådet

•  Helena Glantz, arkitekt SAR/MSA, Urban  
Design, vinnare av Stora Kakelpriset 2017, 
utsedd av BKR

•  Marcia Harvey Isaksson, inredningsarkitekt 
MSA utsedd av Sveriges Arkitekter

 
Juryn äger rätt att tillkalla ytterligare sakkunnig 
expertis som rådgivare. 

Juryns sekreterare är Tove Dumon Wallsten,  
arkitekt SAR/MSA Sveriges Arkitekter. 

Tävlingsfunktionär är Katarina Silfverswärd  
Wintzell, Byggkeramikrådet. 

PROGRAMHANDLINGAR
Detta program med bilaga:

•  Information från Mässrestauranger

•  Plan över tävlingsområdet

• Foto som underlag för perspektiv

Programhandlingar kan laddas ned på Sveriges 
Arkitekters webbplats arkitekt.se/tavlingar

TÄVLINGSFRÅGOR
Eventuella frågor om tävlingen ska ställas till täv-
lingsfunktionären Katarina Silfverswärd Wintzell 
skriftligt via e-post: katarina@bkr.se

Frågorna ska vara tävlingsfunktionären tillhanda 
senast 2019-10-18. Märk all korrespondens med 
”Nya ögon på Byggkeramik”.

Svar på frågorna publiceras senast 
2019-10-25 på www.arkitekt.se/tavlingar

TÄVLINGSFÖRSLAGET
Tävlingsförslag ska vara anonymt. Tävlingsförsla-
get kan lämnas enskilt eller av ett team, med max 
3 personer i samarbete. Tävlingsarrangören ser 
gärna samarbeten mellan studenter från de olika 
arkitekturskolorna, men det är inget krav.

Studenterna i teamet måste alla vara inskrivna på 
en av de svenska högskolor med arkitektprogram 
som nämns under rubriken deltagarrätt. 
Samtliga inlämnade handlingar ska i nedre högra 
hörnet vara försedda med ett motto.

Tävlingsförslaget ska lämnas digitalt i pdf-format 
via mail till tävlingsfunktionären, som 2 sidor i A2 
format (Öppningsbara pdf-filer för Mac och PC).
Handlingar utöver dessa 2 sidor i format A2 kom-
mer att tas undan från bedömning och utställning.

Text ska vara läsbar i A3-format (förminskad 
utskrift). Det digitala materialet får maximalt ha en 
storlek på 10 Mb.

Inlämnad pdf  ska vara rensad på spårbar informa-
tion om upphovsman med mera för att garantera 
anonymitet.

Tävlingsförslag ska innehålla följande:

•  1 st Kortfattad beskrivning:
 a. Bärande idé:
  - Vad upplever besökaren?
  - Hur förmedlas möjligheten med bygg-  

keramik som material?
 b. Färgsättning
 c. Teknisk beskrivning

•  1 st Planritning, skala 1:100

•  1 st Fasadritningar, skala 1:100

•  1 st Sektion, skala 1:50

•  1 st Information om valda keramiska material  
(i beskrivande text)

•  1 st Valfria konstruktiva detaljer av betydelse, i 
valfri skala
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INLÄMNING
Tävlingstiden slutar 2019-11-29

Senast kl. 15.00 denna dag ska tävlingsförslag 
mejlas till tävlingsfunktionären på Byggkeramikrå-
det, epost: katarina@bkr.se 

Ämnesraden skall märkas "Nya ögon på..." 

Mejlet med det inskickade bidraget som bifogad 
fil (pdf, max 10 MB) fungerar som namnsedel och 
ska innehålla information om namn på bidragsstäl-
laren/samtliga bidragsställare (max 3 personer i 
samma team) samt skola/skolor, adress, telefon 
och e-post. 

Inskickade bidrag kommer hanteras konfidentiellt 
av tävlingsfunktionären och alla bidrag presente-
ras helt anonymt till juryn av denne.

PRISSUMMOR
25 000 SEK för det vinnande förslaget (observera 
att prissumman är beskattningsbar inkomst).

Vinnande förslag uppförs, i samarbete med för-
slagställande team, som besökscafé på Nordbygg 
21–24 april 2020. I anslutning till besökscafèet 
presenteras samtliga hedersomnämda förslag.

Vinnare (ett team) och hedersomnämnda (max  
två team) erbjuds program med studiebesök till 
Cersaie byggkeramikmässa i Bologna, Italien, i 
samarbete med Byggkeramikrådet.

BEDÖMNING
Bedömningen ska vara avslutad 20-01-15.

BEDÖMNINGSKRITERIER
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande 
kriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de 
krav och önskemål som ställts i programmet. Hur 
materialets möjligheter tagits tillvara i helhetsut-
formningen av förslaget står i fokus, med hänsyn 
till:

• Innovationshöjd

• Arkitektonisk gestaltning

• Funktion

• Genomförbarhet

PUBLICERING
Tävlingens vinnare kommer att tillkännages i fe-
bruari, innan genomförandet av caféet
på mässan. Vinnande och hedersomnämnda 
förslag presenteras digitalt i anslutning till det 
uppbyggda vinnande förslaget i samband med 
öppnandet av caféet på Nordbygg 2020. Då 
kommer även juryns utlåtande att tillkännages. 
Prisutdelning sker på torsdagen den 23:e april på 
mässan.

Publicering av samtliga förslag sker på arrangö-
rernas hemsidor samt på Sveriges Arkitekters 
hemsida. Sveriges Arkitekter och arrangörerna 
äger rätt att publicera samtliga tävlingsresultat på 
sina hemsidor, i sina tidningar, pressrum, sociala 
medier och på prisutdelningen samt på Nordbygg. 
All publicering av tävlingsbidrag efter avslutad 
tävling kommer att ske med angivande av den/de 
tävlandes namn. 

ÄGANDE- OCH NYTTJANDERÄTT
Arrangörerna innehar den materiella äganderätten 
till prisbelönta tävlingsförslag. Förslagsställarna 
innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderät-
ten till sina förslag. 

UPPDRAG EFTER TÄVLING
Vinnande förslag avses uppföras på utställningen 
Nordbygg 2020 på Stockholmsmässan.
Inför arbetet med uppförande av det vinnande 
bidraget på Nordbyg bearbetas förslaget av 
förslagställarna tillsammans med erfaren personal 
från Stockholmsmässan och Byggkeramikrådet. 
Detta arbete är inte arvoderat och kan uppskattas 
motsvara cirka 10 timmar.

Finner arrangören skäl att frångå juryns rekom-
mendation skall samråd ske med Sveriges Arki-
tekter.

TÄVLINGSPROGRAMMETS  
GODKÄNNANDE
Detta program är upprättat i enlighet med bygg-
sektorns gemensamma ”Tävlingsregler för svens-
ka tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och 
konstnärernas verksamhetsfält, 2015”.

Program och bilagor är godkända av juryns leda-
möter, vilka svarar för tävlingens genomförande.  
Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet grans-
kat och godkänt för de tävlande av Sveriges 
Arkitekter.
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INSPIRATIONSBILDER

Under hösten 2019 anordnas materialdagar med mer information och föreläsningar. För mer information 
om tid och plats kontakta din skola samt se Sveriges Arkitekters webbplats arkitekt.se/tavlingar

TR HOUSE, BARCELONA
ARKITEKT: PMMT
FOTO: PEDRO PEGENAUTE

Mer information och inspiration om materialet byggkeramik finns på bkr.se

LEGO HOUSE, BILLUND
ARKITEKT: BIG
FOTO: IWAN BAAN

DISFRUTAR, BARCELONA
ARKITETK: EL QQUIPO CREATIVO
FOTO: ANDRIA GOULA

LEGO HOUSE 
ARKITEKT: BIG 
FOTOGRAF: IWAN BAAN




