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Byggkeramikrådet i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder för sjätte året i rad
studenter vid arkitekturskolor i Sverige till arkitekttävling. Årets tema är ”Saluhallen”.
Förbindelsehallen i slakthusområdet i södra Stockholm är tävlingsuppgiften som ska
omvandlas till framtidens saluhall. Det finns inget krav på att den övergripande
tävlingsuppgiften ska vara genomförbar.
Målsättningen med tävlingen är att skapa spännande möten mellan blivande arkitekter
och keramik i modern utformning samt att kunna visa upp en mångfald av kreativa
och gärna roliga förslag.
Vinnare och hedersomnämnda kommer bjudas in till en studieresa till Valencia
i Spanien där den stora byggkeramikmässan Cevisama pågår 20 – 24 februari 2017.
Den/de som står bakom det vinnande bidraget kommer också att belönas med
prissumman 20.000 kr.
Sista dagen för inlämning är den 30 september och prisutdelningen blir den 24 november
i Stockholm. Då kommer även Byggkeramikrådets Stora Kakelpris att delas ut.

ationen Björkhagen. Fotograf Stig Lodén

Byggkeramikrådet
Högbergsgatan 27, 116 20 Stockholm
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INBJUDAN
Byggkeramikrådet i samarbete med Sveriges Arkitekter inbjuder för sjätte året i
rad studenter vid arkitekturskolor till arkitekttävling. Årets tema är ”Saluhallen”.
Det mest centrala och storslagna rummet i slakthusområdet i Enskede i södra
Stockholm är den sk. Förbindelsehallen. Denna långsträckta och höga volym ståtar
som ett mittskepp med en imponerande nitad takkonstruktion. Rummet vittnar om
rörelse och logistik, här har livsmedel passerat i över hundra år. Förbindelsehallen
är platsen för vår saluhall och uppgiften blir att organisera och gestalta framtidens
saluhall, en fantastisk mötes- och handelsplats för matkultur.

Fotograf Jennifer Glans

Det vinnande bidraget kommer att belönas med prissumman 20.000 kr. Dessutom
kommer två hedersomnämnande att delas ut. Vinnare och hedersomnämnda
kommer även att bjudas in till en studieresa till Valencia i Spanien där den stora
byggkeramikmässan Cevisama pågår 20 – 24 februari 2017.
Det vinnande bidraget och förekommande hedersomnämnanden tillsammans med
samtliga förslag som uppfyller reglerna, kommer att visas på en utställning i samband
med prisutdelningen den 24 november i Stockholm City. Byggkeramikrådets
Stora Kakelpris kommer delas ut samtidigt.
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MÅLSÄTTNING
Målsättningen med tävlingen är att skapa spännande möten mellan blivande arkitekter
och keramik i modern utformning samt att kunna visa upp en mångfald av kreativa
och gärna roliga förslag.

SYFTE
Tävlingens syfte är att öka kunskaperna kring det mångtusenåriga materialet keramik
i form av keramiska plattor genom att peka på den stora produktutvecklingen som skett
och de nya möjligheter som uppstått under de senaste decennierna, samt att främja god
användning av byggkeramik i Sverige.
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TÄVLINGSUPPGIFTEN
Utmaningen består av att presentera ett övergripande koncept på nedanstående
tema. Uppgiften omfattar två delar - Rummet + Artefakten.
Ledordet är ”fantastiskhet”.
Byggkeramiska produkter ska ligga till grund för estetiska och funktionella
utformningar. Det gäller att fånga och ta till vara alla de fantastiska egenskaper
kakel och klinker besitter.
Program och innehåll för saluhallen i stort anges medvetet inte mer i detalj.
Uppgiften är att föreslå framtidens saluhall och utveckla idén om vad en saluhall kan vara. Förslagsställaren uppmanas att undersöka referenser på saluhallar
och utifrån dem göra en egen uttolkning av hur funktionen kan rymmas inom
Förbindelsehallen, hus 15b, och programmeras.
Objektet för tävlingen är Förbindelsehallen, hus 15b, på slakthusområdet i
Johanneshov, Stockholm.
Tävlingen består av 2 etapper:
• Etapp 1 - Saluhallen (rummet) övergripande koncept/organisation + koncept för Artefakt. Etapp 1 pågår från 10 maj och till sista inlämningsdag 30 september 2016.

•

Etapp 2 – Artefakten – uppbyggnadsfas. Juryn väljer ut 3 bidrag/finalister som går
vidare till etapp 2, där förslagsställarna fysiskt bygger upp och förverkligar sina idéer
i praktiken. De berörda tävlande får besked under v 41 då också ingående
planering för denna etapp börjar. Under ett antal dagar i november (preliminärt
19-20 /11) kommer man tillsammans med handledare och tävlingsfunktionärer
genomföra själva byggfasen i Stockholmsområdet (information om plats meddelas senare).
Intentionen med denna uppgift är att mer ingående kunna göra materialundersökningar (kakel + klinker) som förstärker och nyanserar den mer
generella representationen av Saluhalls-konceptet.
Arrangören, Byggkeramikrådet, kommer för etapp 2 tillhandahålla handledare
från kakelbranschen, material, verktyg samt lokal och stå för alla andra omkostnader kopplade till denna fas.
Tävlingsuppgiften ”Saluhallen” ska i etapp 1 redovisas i två delar:
• Rummet (Saluhallen):
Denna presentationsdel tar sig an ”rummet” som helhet och gestaltas mer övergripande i form av ritningar och bilder för det föreslagna konceptet för saluhallen.

•

Koncept Artefakt:
Artefakten ska vara en slags förlängning och tolkning av Saluhalls-konceptet
och med ett tydligt samspel med ursprungsintentionen. Objektet behöver inte
vara ett direkt utsnitt och representation av saluhallen, utan kan vara en mer
abstrakt tolkning av grundidén. Förhoppningen är att objekten ska kunna ses
som fristående och självständiga ”skulpturer”. Artefakten ska ”rymmas” inom
en volym av max 2,4m x 2,4m x 2,4m (bredd x djup x höjd).
Obs! Detta är en idétävling och det finns inga krav på genomförbarhet när det
gäller förslaget i stort, men Artefakten måste vara byggbar.
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Juryn kommer först att välja ut 3 bidrag/finalister som går vidare till etapp 2.
De tre 3 finalisterna kommer vara de som får pris, dvs en vinnare och två hedersomnämnanden. Finalisterna kommer även att bli inbjudna till en studieresa till den
stora byggkeramikmässan Cevisama i Valencia, Spanien, 20 – 24 februari 2017.
Flygresa och två hotellnätter för dessa personer bekostas av Byggkeramikrådet.
De 3 bidrag som juryn väljer ut kommer att uppföras av förslagsställarna själva
tillsammans med handläggare från kakelbranschen. De uppbyggda alstren kommer
att ingå i den slutgiltiga bedömningen, men även vara en del i Byggkeramikrådets
utställning vid prisutdelningen, då en vinnare och två hedersomnämnande utses.
Förslagsställarna ska ha en uppfattning om objektets uppbyggnad (stomme) och
genomförbarhet, så att de i dialog med handledare på plats för uppbyggnad kan
uppföra Artefakten. Artefakten ska vara uppdelningsbar på ett rationellt sätt för
att kunna flyttas till utställningen efter uppförandet. Den ska kunna nedmonteras,
transporteras och monteras upp igen på ett enkelt sätt inför utställningen.
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TEMA

Fotograf Jennifer Glans

Saluhallen
Slakthuskomplexet är beläget i Enskede och har länge varit en viktig del i Stockholms livsmedelsförsörjning. Det mest centrala och storslagna rummet i slakthusområdet är den sk. Förbindelsehallen (hus 15b i bifogat presentationsmaterial).
Denna långsträckta och höga volym ståtar som ett mittskepp med en imponerande
nitad takkonstruktion. Rummet vittnar om rörelse och logistik, här har livsmedel
passerat i över hundra år.
Förbindelsehallen är platsen för vår saluhall och här ska livsmedelshållningen frodas
och inspirera.
Uppgiften blir att organisera och gestalta framtidens saluhall, en fantastisk mötesoch handelsplats för matkultur.
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HISTORIA/BAKGRUND
Stockholms livsmedelsförsörjning förändrades stort under 1800-talet genom industrialismens framfart. Torghandel och slakterinäringen avreglerades och nya typer av
handelsplatser för livsmedel etablerades på strategiska punkter/platser i staden vid
t.ex. Hötorget och Slussen.
Livmedelshållningen i dessa nya etableringar klarade inte sanitära och hygieniska
krav och utgjorde en risk för smittspridning och i förlängningen epidemier. Stadens
svar på denna problematik blev uppföranden av saluhallar och slakterier där man
bättre kunde kontrollera hantering och handel med livsmedel. De strikta hygienkraven påverkade utformningen av byggnaderna och kommer bland annat till
uttryck i byggnadernas stora fönsterpartier, ursprungliga järnfönster med vädringsrutor, taklanterniner och invändigt beklädnadstegel.
Den 30 januari 1912 slogs portarna upp till det nya slakthuset i Enskede, efter invigningen
med Gustav V. Huset är ritat av arkitekt Gustav Wickman. Att gestalta framtidens
moderna och industrialiserade slakthus var en ny uppgift för arkitektkåren.
Slakthuset var ett prestigebygge och blev på ﬂera sätt en uppvisning i nya byggnadstekniker och material. Områdets byggnader utformades i en ändamålsenlig och
avskalad industriarkitektur.
Anläggningen var ett av stadens största byggnadsprojekt i början av 1900-talet och
representerar en aktiv period i kommunens strävan att bygga den moderna staden.
Takkonstruktionerna framstår idag som ett av Slakthusområdets viktigaste karaktärsdrag. Utformningen av byggnadernas tak hade en arkitektonisk betydelse men
i ännu högre grad var det en fråga om funktion. Taken skulle omsluta byggnadernas
innehåll, vilket många gånger innebar stora spännvidder, samtidigt som de skulle
förse arbetshallarna med dagsljus. Ljusföringen skedde i dessa fall genom olika typer
av taklanterniner.
Hus 15b Förbindelsehallens nitade järnstomme är på det stora hela välbevarad från
uppförandetiden medan rummet delvis förändrats genom senare om- och tillbyggnader.
Bytet av det ursprungliga glasade taket mot nuvarande glasﬁberplast tillhör en av de
mer påtagliga förändringarna. Omkring 1974 gjordes större om- och tillbyggnader
i förbindelsehallens södra ände då ett laboratorium med tillhörande personallokaler
inrättades i tre våningsplan. Enligt bygglovsritningarna förefaller hallens södra
portöppning redan vara igensatt vid denna tid, vilket tyder på att igenmurningen
skett någon gång före mitten av 1970-talet.
Ett viktigt kulturhistoriskt värde ligger i byggnadernas sammanhållna utvändiga
gestaltning av arkitekt Gustaf Wickman, som till stora delar är välbevarad från
uppförandetiden. Trots hårdhänta förändringar av exteriörerna under 1900-talet är
ursprungliga byggnadsvolymer och arkitekturens grundläggande formspråk bevarat.
Forts.
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Förbindelsehallen, hus 15b, framstår som ett av byggnadskomplexets mest imponerande rum (17 meter bred och ca 100 meter lång) med sin karakteristiska takkonstruktion i järn. Igensättningen av hallens södra mynning har delvis minskat upplevelsen och förståelsen av rummet men dessa värden kan relativt enkelt återskapas
eller förstärkas. I ett vidare perspektiv är den obrutna hundraåriga kontinuiteten för
kött- och livsmedelshantering ett viktigt värde för Slakthusområdet

Fotograf Jennifer Glans

Dokumentation
• Länk till dokumentation:
Johanneshov 1:1

KAKELTÄVLINGEN 2016

10

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER
Arrangör
Tävlingen arrangeras av Byggkeramikrådet i samråd med Sveriges Arkitekter.
Målgrupp
Tävlingen är en allmän idétävling öppen för studenter inskrivna vid programmen för
arkitektur på svenska högskolor (LTH, CTH, KTH, UMA, Konstfack, HDK, BTH, SLU
Ultuna och SLU Alnarp).
Språk
Tävlingsförslag ska vara på svenska.
Tävlingsjury
De anonyma tävlingsbidragen kommer att bedömas av en jury bestående av:
Sara Grahn, arkitekt SAR/MSA, White arkitekter
Rachid Lestaric, arkitekt SAR/MSA, Reflex Arkitekter
Klas Ruin, arkitekt SAR/MSA, Spridd, utsedd av Sveriges Arkitekter
Adam Ulveson, arkitektstudent, KTH
Magnus Janson, Byggkeramikrådet, ordförande
Tävlingsfunktionär är Katarina Silfverswärd Wintzell, Byggkeramikrådet
Tävlingsfrågor
Eventuella frågor kan ställas till tävlingsfunktionären, Katarina Silfverswärd Wintzell,
via e-post: katarina@bkr.se
Tävlingsbidraget
Tävlingsbidraget ska vara anonymt, endast märkt med ett motto. Det kan utformas och
lämnas in av en eller max två personer i samarbete.
Tävlingen är uppdelad i två etapper. Etapp 1 är öppen för alla tävlande. Efter inlämningstidens utgång utser juryn 3 bidrag som går vidare till Etapp 2 – byggfas av Artefakt.
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INLÄMNINGSKRAV

•

Etapp 1:
Övergripande koncept av Saluhallen + koncept av Artefakt presenteras på 3 st A3
i liggande format, i digital form (pdf, maxstorlek 10MB).
Alla planscher ska i nedre högra hörnet vara märkta med bidragets motto. Modeller,
ritningar eller annat icke digitalt material kan inte tas emot.
För att garantera anonymitet ska tävlingsbidraget vara fritt från spårbar information
om upphovsperson m.m, endast mottot ska vara märkt på bidragets samtliga planschers nedre högra hörn samt i filnamnet.
Saluhallen presenteras på 2 st bredvidliggande A3. Artefakten presenteras på 1 st
liggande A3.
Tävlingsbidraget för etapp 1 ska på de 3 inlämnade A3 innehålla följande:
A. Kortfattad beskrivning av verket, i text, på tävlingsbidragen
a) bärande idé
b) rumslig beskrivning
c) ingående produkter
B. Åskådliggörande av verket med ritningar, skisser eller bilder på tre liggande
A3-sidor.
a) konceptskisser för dels rummet/saluhallen, dels dess Artefakt
b) plan(er)/ sektion(er)/ Fasad(er) för rummet/saluhallen i skala 1:200 (2 st A3)
e) Plan/sektion/fasad-uppställning för artefakt 1:20 (1 st A3)

•

Etapp 2:
Juryn väljer från alla inlämnade tävlingsbidrag ut 3 bidrag/finalister som går vidare
till etapp 2 – byggfas av Artefakt.
I detta andra moment kommer de utvalda tävlande att få upprätta sina idéer i
fullskala och bygga sitt ”Koncept Artefakt” fysiskt tillsammans med handledare från
kakelbranschen, utan insyn från juryn. Under ett antal dagar i mitten av november
(preliminärt 19-20 november) kommer man tillsammans med handledare och tävlingsfunktionärer genomföra själva byggfasen i Stockholmsområdet (information om
plats meddelas senare). Material, verktyg, lokal, och andra eventuella omkostnader
för uppförandet bekostas och tillhandahålls på plats av arrangören, Byggkeramikrådet.
Förslagsställarna ska inför etapp 2 ha en uppfattning om objektets uppbyggnad
(stomme) och genomförbarhet, så att de i dialog med handledare på plats för uppbyggnad kan uppföra Artefakten. Artefakten ska vara uppdelningsbar på ett rationellt sätt för att kunna flyttas till utställningen efter uppförandet. Den ska kunna
nedmonteras, transporteras och monteras upp igen på ett enkelt sätt inför utställningen.
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INLÄMNING
Sista inlämningsdag för tävlingsbidrag är den 30 september 2016. Senast kl. 15.00 denna
dag ska tävlingsförslag mejlas till tävlingsfunktionären på Byggkeramikrådet,
epost: katarina@bkr.se
Mejlet med det inskickade bidraget som bifogad fil (pdf, max 10 MB) fungerar som
namnsedel och ska innehålla information om namn på bidragsställaren/bidragsställarna
(max 2 personer i samma team) samt information om skola, adress, telefon och e-post.
Inskickade bidrag kommer hanteras konfidentiellt av tävlingsfunktionären och alla bidra
presenteras helt anonymt till juryn av denne.
Prissummor
Det vinnande tävlingsbidraget från etapp 2 kommer att belönas med 20.000 kronor.
Observera att prissumman är beskattningsbar inkomst.
Bedömningskriterier
Juryn kommer att göra en helhetsbedömning av de olika deletapperna. I sammanvägning
kommer stor vikt läggas vid grundkonceptet, etapp 1, men etapp 2 fäller det slutgiltiga
avgörandet.
Tävlingsbidragen i Etapp 1, Saluhallen + Koncept Artefakt, kommer att bedömas i samspel
mellan rum och Artefakt, i sin helhet utifrån följande kriterier som anges utan inbördes
rangordning och utifrån de förutsättningar och önskemål som framgått i programmet:

• Innovationshöjd
• Arkitektonisk gestaltning

• Funktioner
• Tillvaratagande av keramikens materialegenskaper
• Artefaktens möjlighet att presenteras som en egen enhet.
Tävlingsbidragen i etapp 2 Artefakten – uppbyggnaden, kommer framförallt följande
bedömas:

• Objektets förmåga att förstärka och förmedla projektets essens
• Skulptural kraft

Intentionen med denna uppgift är att mer ingående kunna göra materialundersökningar
(kakel + klinker) som förstärker och nyanserar den mer generella representationen av
Saluhalls-konceptet.
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PUBLICERING
Tävlingsjuryns utlåtanden kommer att publiceras efter att tävlingens resultat offentliggjorts i samband med prisutdelningen som sker den 24 november 2016 dit alla förslagsställare i tävlingen bjuds in att delta.
Publicering sker på arrangören, Byggkeramikrådets, hemsida www.bkr.se.
Sveriges Arkitekter och arrangören, Byggkeramikrådet, äger rätt att publicera samtliga
tävlingsresultat på sina hemsidor, i sina tidningar och på prisutdelningen. All publicering
av tävlingsbidrag efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av den/de tävlandes
namn.
Ägande- och nyttjanderätt
Arrangören, Byggkeramikrådet, innehar den materiella äganderätten till tävlingsbidragen
från etapp 1och 2. De tävlande innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten för
sina bidrag.
Tävlingsbidrag Artefakt från etapp 2
Arrangören, Byggkeramikrådet, innehar den materiella äganderätten om inget annat
avtalas med bidragsgivarna.
Godkännande
Ur tävlingssynpunkt är programmet granskat och godkänt för de tävlande av juryn samt
av Sveriges Arkitekters tävlingsnämnd.

Stockholm den 10 maj 2016
Magnus Janson, 				
Juryns ordförande, Byggkeramikrådet		

Sara Grahn,
Arkitekt SAR/MSA, White Arkitekter

Rachid Lestaric,					Klas Ruin,
Arkitekt SAR/MSA, Reflex Arkitekter		
Arkitekt, SAR/MSA, Spridd,
Adam Ulveson,
Arkitektstudent, KTH

KAKELTÄVLINGEN 2016

14

KAKELLEVERANTÖRER FÖR KAKELTÄVLINGEN 2016
Konradssons Kakel AB		

Butiker:				
Bromma, Mölndal och Jönköping
Hemsida:				www.konradssons.com
Kontaktperson:			
Peter Åström, butiksansvarig
					peter.astrom@konradssons.com
Kakelspecialisten Projekt

Butik:					Medborgarplatsen, Stockholm
					
Mia Wassberg (vid besök i butiken)
					mia@kakelspecialisten.se
Hemsida:				www.kakelspecialisten.se
Kontaktperson:			
Gunilla Eriksson, marknadschef
					ge@kakelspecialisten.se

Svenska Kakel Stockholm AB

Butiker:				
Malmö, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Luleå
					och Stockholm
Hemsida:				www.svenskakakel.se
Kontaktperson för alla butiker:
Alexander Bergman, Projektsäljare (Stockholm)
					alexander@svenskakakel.se
Kakeldaxgruppen (Kakeldax, Kakelcentralen och Stigs Kakel)

Butiker:				
Hisings Kärra, Västra Frölunda, Bromma, Länna,
					
Norrköping, Täby, Upplands Väsby, Örebro, Fosie,
					Helsingborg, Kalmar, Kristianstad och Växjö
Hemsida:				www.kakeldaxgruppen.se
Kontaktpersoner:			
Rickard Znidar 031-719 78 00
					rickard.znidar@kakeldaxgruppen.se
					Ardite Demaj
					ardite.demaj@kakeldaxgruppen.se
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Fotograf Jennifer Glans

BILDER
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Fotograf Jennifer Glans

BILDER
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Fotograf Jennifer Glans

BILDER

Fotograf Mattias Ek

Förbindelsehallen mot nordväst. Hallen bevarar i stor utsträckning sin ursprungliga volym, förutom mindre utbyggnader från hus 15 och 25 som bryter in i uterummet. Den påminner om till sin
utformning om en järnvägshall och var ett vanligt inslag vid andra västeuropeiska slakthus från
tiden. ME SSM_10007739

Fotograf Jennifer Glans

Förbindelsehallens bågöppning, SSM_10008275
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Förbindelsehallen omkring 1912. Den nitade fackverkskonstruktionen av järn påminner om en järnvägsstation
från tiden och är ännu välbevarad. Fotot visar även de s.k. rörbanorna av järn, idag borttagna, som möjliggjorde
direkt transport av djurkroppar från slakthallarna till kylhuset på motsatt sida av hallen.
Fotograf och årtal okänt, SSME016705

Flygbild från söder över norra delen av Slakthusområdet och fastigheten Johanneshov 1:1. Det sammanhängande byggnadskomplexet med hus 13, 14, 15, 24, 25 och 26 syns till höger i bild med röda plåttak.
Snedbild från 2006 ur DP/Map, Stockholms stadsbyggnadskontor.
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Ursprunglig fasadritning av hus 13 och 15 mot nordväst. F11AA:28, SSA

Hus 13, 14, 15, 24, 25, och 26 är belägna på slakthusområdet, centralt i Stadsdelen
Johanneshov. På kartan är den inventerade delen av fastigheten Johanneshov 1:1 markerad
med röd ram. Utsnitt ur DP/Map, Stockholms stadsbyggnadskontor.
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