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Bakgrund

Denna tävling anordnades i samband med landskapsarkitekturseminariet Oyster 

2011. Utifrån Oysters tema Into The Wild undersöker tävlingen hur förändringar 

i stadsstrukturen kan forma morgondagens urbana liv. Tävlingen är avsedd 

som en plattform för idéer och diskussion om ett angeläget ämne. Studenter 

inom samtliga arkitektdiscipliner inbjöds att delta. De tävlande uppmuntrades 

att med Into the Wild som ledord pröva idéer för hur vi kan skapa nya värden 

i staden genom att avlägsna befintliga byggnader och se nya möjligheter till 

markanvändning – RePlace & ReVive! Genom att i tävlingsform lyfta studenters 

idéer är målet att inspirera till innovativa satsningar på platser som kan berika 

livet i framtidens städer.

Tävlingsuppgiften var att i valfri svensk stad ta bort en befintlig byggnad ur 

stadsväven. Utifrån den valda platsen och dess kontext skulle de tävlande sedan 

gestalta ett nytt offentligt rum för framtidens stad och dess människor.

Det är andra gången i ordningen som en studenttävling anordnas i samband 

med Oysterseminariet. Totalt 30 stycken förslag lämnades in av sammanlagt 

53 förslagsställare, och juryn fick en hel del att bita i. Studenter inom 

landskapsarkitektur, arkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering finns 

representerade bland förslagsställarna. 

RePlace & ReVive 

Oyster Studenttävling 2011



Bedömning

Utmaningen för de tävlande var att i sina förslag förmedla en tydlig idé för hur de 

förändrar en plats i staden och utvecklar dess potential på ett nytänkande och vilt 

sätt. De 30 förslagen är inspirerande men också tankeväckande. Begreppet wild 

tolkas och ifrågasätts, och olika tankar om människans förhållande till det vilda 

kommer till uttryck. Står den vilda naturen i motsats till stadens kultur, eller är 

människan och hennes städer ett lika vilt fenomen? Beskriver begreppet wild ett 

tillstånd eller en process? 

Somliga förslag ger naturen rollen av det vilda, som på ett konkret sätt tar 

plats i staden och människornas närmiljö. Andra förslag förkastar dikotomin 

mellan natur och kultur och lyfter fram stadens och människans inneboende 

vilda processer. I många av förslagen finns politiska undertoner där människans 

bristande naturförståelse och stadens kommersialisering angrips, och idéer till 

förändring presenteras. Det finns ambitioner att förändra såväl människornas sätt 

att leva i staden, som deras sätt att se på stadens system och företeelser. Många 

förslagsställare har formulerat problem eller brister i den nuvarande stadsmiljön, 

som förslaget sedan löser eller åtgärdar. 

Många förslag bygger på tanken att människan behöver avbrott i den hårda och 

stressiga stadsmiljön. Man vill erbjuda platser för lugn, inspiration och kanske 

nya sociala möten. Andra lyfter fram flexibla stadsrum och oprogrammerade 

ytor som vilda och hållbara i en föränderlig stad. Somliga förslag skapar genom 

avlägsnandet av en byggnad också nya stråk, och adderar på så vis nya kvaliteter 

eller en ny ordning i staden. 

Förslagen spänner över en bred skala från mer konceptuella idéer till förändring 

och användning av det offentliga stadsrummet, till konkreta gestaltningsförslag 

av platser. Dels de som har en mycket stark idé men som inte gett idén en gestalt 

eller form, utan istället förhåller sig mer svävande till den befintliga staden och 

dess förutsättningar. Kanske kan detta vara ett möjligt svar på uppgiften, att ge 

människan och/eller naturen utrymme att skapa själva uttrycket, formen eller 

gestalten. Andra har skapat vackra, väl gestaltade platser utan en särskilt stark 

idé som utgångspunkt. Ett krav som juryn har haft i sitt sökande efter vinnare i 

tävlingen har varit att det som tas bort ska vara mindre viktigt för slutresultatet 

än det som läggs till. Det finns några förslag där själva elimineringen av en 

byggnad kan uppfattas som en provokation i sig, utan att den plats som skapas 

ger något tillbaka till staden som den inte redan har. Det finns intressanta 

kvaliteter i varje förslag, men juryn har sett det som sin uppgift att finna de 

förslag som på bästa sätt förenar idé med gestalt. 

När juryn har bedömt förslagen har de särskilt tittat på:

• Tydligt kommunicerad idé med platsval och gestaltning

• Nytänkande i innehåll och utformning

• Tolkning av temat Into the Wild

Tävlingsjuryn arbetade med bedömningen under en intensiv dag fylld av 

diskussioner. Juryn tackar Lovisa Kjerrgren och Maria Norén som inte bara skött 

det praktiska runt tävlingen på ett föredömligt sätt, utan också formulerat 

tävlingsprogrammet med sin spännande och högst aktuella fråga. 



Pristagare

De tre pristagarna besvarar tävlingens frågeställning på olika spännande sätt. 

Gemensamt för dem alla är att idé, gestaltning och presentation samverkar till 

starka och övertygande helheter. Juryn hittade många kvalitativa förslag, som 

dock på någon eller några punkter inte levde upp till samma klass som vinnarna. 

Med två hedersomnämnanden vill juryn lyfta exempel på alternativa tolkningar av 

tävlingsfrågan för att ge en bild av tävlingens bredd.  

1:a pris

Urban Equalizer

Lukas Petko, KTH

Med inspiration från musikproduktionens verktyg och metaforer skapar förslaget 

en egensinnig och flexibel plats i staden. Här ryms många människor och 

funktioner. Platsen är inte innesluten, utan bjuder in omgivningen att delta. På 

så vis är gestaltningen ämnad att vara öppen, okommersiell och inkluderande. 

Förslaget utnyttjar på ett smart sätt husfasaderna intill för att maximera 

möjligheterna till mångsidig användning. Själva rummet och dess fria användning 

symboliserar här det vilda och kreativa, som ger såväl förutsättningar för ordnade 

aktiviteter som underlag för spontan vistelse. Platsen har en alldeles egen 

karaktär som väl kan tänkas berika såväl vardagsliv som folkfest i området.   

2:a pris

Skogen mellan husen

Klara Jutéus, CTH 

Stina Nyberg, CTH  

Malin Skafvenstedt, CTH

Genom ett välavvägt litet ingrepp där ett mindre hus tas bort, frigör förslaget 

en stor yta i staden genom att utnyttja en ödetomt. Därmed skapas ett stort 

offentligt rum, som även kopplar samman befintliga vägar till ett nytt alternativt 

rörelsestråk. Förslaget är väl anpassat till sin omgivning och kontext. Platsen, 

bokstavligen en skog mellan husen, fyller många funktioner i staden. Den erbjuder 

lugn och grönska i kontrast till kvarteren runtomkring. Den ger möjligheter till 

naturkontakt för alla stadsbor och har en samhällsbildande ambition. Den kan 

fungera både som en genväg genom en grön lunga, och som en målpunkt för 

stillsam vistelse mellan stammarna. Skogen mellan husen tar lite, men ger mycket 

tillbaka till staden.   



3:e pris

DET VILDA

Daniel Peterson, CTH 

Viktor Stansvik, CTH

Med sin enkla men slående idé och effektiva presentation är detta ett förslag 

som väcker debatt. Att bokstavligen placera den vilda naturen som ett skådespel 

för människorna i en kulturinstitution ifrågasätter förhållandet mellan natur 

och kultur. Det väcker tankar hos betraktaren. Är det vitsigt, ytligt eller rent av 

genialiskt? Oavsett om man blir inspirerad eller provocerad så lämnar förslaget 

ingen oberörd. Man kan ifrågasätta om förslaget skapar det nya offentliga rum 

som programmet efterfrågade. Gestaltningen drar åt det bisarra, men visst kan 

man föreställa sig platsen efter förändringen som en helt ny typ av rum. Klart är 

i alla fall att förslaget på ett skarpt sätt kombinerar idé, form och sammanhang, 

och ger underlag till diskussion om såväl det vilda som begrepp som dess plats i 

staden. 

Hedersomnämnande

Norra Sorgenfri Ruderatpark

Anton Andersson, LTH 

Edit Stormgaard, SLU Alnarp 

Förslaget tar tillvara det vilda, överblivna och otuktade i staden och gör det 

till en mall för platsens utformning och innehåll. Vildväxande arter sås aktivt 

och naturens gång i asfalt imiteras och påskyndas. Resultatet är en lågmäld 

gestaltning där den mänskliga handen skapar bilden av det vilda i vår närhet. 

Hedersomnämnande

Betongnästet

Marta Strand, SLU Alnarp

Betongnästet är en plats där stadens hårda beståndsdelar får liv och visar 

människornas rörelser och budskap. Genom att kommunicera såväl människors 

aktiva meddelanden som vardagliga rörelser i den hårdgjorda staden skapas en 

mindre anonym plats, ämnad för interaktion och nya möten. 


