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Rumänsk arkitekturstudent vinnare av 
NCC:s och KTH:s tävling 
 
Arkitekturstudenten Stefania Dinea utsågs under onsdagen till 
vinnare av NCC:s och KTH:s tävling ”Inspired-by-Space Pavilion 
inside the Dome of Visions”. Vinsten är en projektanställning där 
Stefania Dinea tillsammans med NCC ska bygga upp sitt projekt på 
KTH:s campus.   
 
– Det har varit fantastiskt att få ta del av alla spännande innovationer och idéer som studenterna 

bidragit med. Det vinnande projekt kan utvecklas på många olika sätt, sa Peter Wågström, 

koncernchef på NCC, när han delade ut priset på KTH.  

 

Det vinnande bidraget Everchange Module är en paviljong med stort fokus på vertikal grönska. 

Motiveringen till valet av vinnare lyder: ”Genom att möta verkligheten och den ständigt pågående 

processen där våra städer växer använder projektet Everchange Module byggarbetsplatsen som en 

temporär monter för hållbar konstruktion och social medvetenhet.” 

 

– Everchange  Module inspirerar oss att tänka kring hur vi kan leva på andra planeter, sa 

jurymedlemmen och astronauten Christer Fuglesang när han gratulerade den lyckliga vinnaren.  

 

Tävlingsjuryn består utöver Christer Fuglesang av Christina Lindbäck (Hållbarhetschef NCC), 

Kent Martinussen (Danskt Arkitekturcenter), Kristoffer Tejlgaard (Arkitekt Dome of Visions), Ulla 

Bergström (White Architects), Anders Johansson (Prodekan KTH Arkitekturskola) och Karolina 

Keyzer (Stockholms stadsarkitekt). 

 

Tävlingsvinnaren Stefania Dinea är utbytesstudent från Rumänien.  Fram till september kommer 

hon att vara projektanställd på NCC. Tävlingens två hedersomnämnanden gick till de franska 

utbytesstudenterna Marie Maghe och Adilie Thollot, samt till Mattias Pedersen från Stockholm. 

Studenttävlingen har genomförts inom ramen för en kurs vid KTH Arkitekturskola.  

 

Det vinnande bidraget kommer att förverkligas inuti Dome of Visions, en kupolformad byggnad 

som NCC bygger på plats på KTH:s campus under våren. Dome of Visions invigs i samband med 

astronautkonferensen Inspired by Space i september. Därefter öppnas Dome of Visions upp för 

möten, seminarier, events och debatt kring ett antal olika teman.  

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Thomas Bergfeldt, affärsstrateg, NCC Construction 

Telefon 070-329 96 85 
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Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de 

ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 

Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm. 
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