
Inkomna frågor till studenttävlingen Nya ögon på Byggkeramik 
 
Vi är två masterstudenter i arkitektur som har ett studieuppehåll på ett år. Vi vet att det varit okej att delta i 
tidigare upplagor av tävlingen även under ett studieuppehåll, men för säkerhets skulle vill vi gärna höra hur 
ni ser på det idag. Är det okej att delta i tävlingen under tiden för ett studieuppehåll? 

Svar: Studenter som är inskrivna vid tävlingsstart eller tar ett uppehåll som påbörjades max ett år före 
tävlingsstart och kan styrka att de är inskrivna kan delta. 

 
Är det okej att vara med i tävlingen som grupp (om två) där den ena deltagaren är nyexaminerad från 
kandidatprogram?  

Svar: Studenter som är inskrivna vid tävlingsstart eller tar ett uppehåll som påbörjades max ett år före 
tävlingsstart och kan styrka att de är inskrivna kan delta. 

Om personen som är nyexaminerad och inte längre är inskriven kan man tyvärr inte delta, om det inte är ett 
studieuppehåll. Så länge man är inskriven kan man alltså delta. 

 
Jag är inskriven på arkitektprogrammet på KTH men är på uppehåll den här terminen, får jag vara med i 
tävlingen ändå? 

Svar: Studenter som är inskrivna vid tävlingsstart eller tar ett uppehåll som påbörjades max ett år före 
tävlingsstart och kan styrka att de är inskrivna kan delta. 

 
Min fråga är om jag som Chalmersstudent, får göra tävlingen tillsammans med en student från ett danskt 
universitet, Århus? 

Svar: Tävlingen riktar sig till studenter inskrivna på någon av de svenska högskolorna med arkitekturprogram 
(LTH, CTH, KTH, UMA, Konstfack, HDK, BTH SLU Ultuna och Alnarp samt Civilingenjör Arkitektur vid Luleå 
tekniska universitet). Så är personen du önskar tävla med inte inskriven vid någon av dessa kan ni tyvärr inte 
tävla tillsammans. 

 
I tävlingsprogrammet nämner ni att man gärna ska arbeta med moduler för att göra bygget på plats enklare 
och snabbare. Betyder detta att vissa element kan produceras i förväg och bara monteras på plats? 

Svar: Att arbeta med moduler som kan produceras i förväg, underlättar arbetet och sparar även tid med 
uppförandet på plats. Plattsättningen görs sedan då stommen är på plats och kan ta en del av tid att göras. 
Byggtiden på plats är begränsad till tre dagar. Allt är förstås beroende på hur omfattandet bidraget är och hur 
mycket som ska bekläs/monteras.  Vissa mindre delar kan eventuellt bekläs med byggkeramik innan men större 
moduler rekommenderas inte det då det kan bli alltför tungt och med risk också att skadas under transporten. 

 
I tävlingsuppgiften framgår det att "täta tak/ våningsbyggnationer är begränsat till 25 kvm". Hur definieras 
täta byggnationer i det här fallet? - Gäller det alla typer av takbyggnationer? 
 
Svar: Ett tätt tak avser här utställningsmonter och med det menas ett tak som skärmar av sprinklers funktion i 
fastighetens fasta brandskydd. En sådan avskärmning får max uppta 25m2 av utställningszonen, för att 
brandskydd ska kunna säkras. 
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