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Inbjudan
Med anledning av landskapsarkitekturseminariet Oyster 2011 utlyses en 

idétävling för studenter inom Sveriges alla arkitektdiscipliner. Tävlingen 

utgår från Oysters tema Into the Wild och uppmuntrar till djärva avtryck 

i den urbana väven. Uppgiften är att gestalta ett tankeexperiment 

där befintliga hus får lämna plats för nya rum i staden. Syftet är att 

generera idéer för hur offentliga rum kan se ut och fungera i framtidens 

städer. Bidrag kan lämnas in till och med den 31:a augusti och vinnarna 

presenteras på Oysterseminariet den 30:e september i Stockholm. 

Välkommen att tävla!

Bakgrund och syfte
En allt större del av världens befolkning lever idag i urbana miljöer. Många 

städer expanderar utåt och förtätas inåt. Hur vi planerar och utformar 

våra växande städer är avgörande för att de ska leva upp till krav på 

långsiktig hållbarhet och samtidigt utgöra goda livsmiljöer i vardagen. 

Med en accelererande urbanisering ökar behovet av 
stadsplanering som inrymmer förändring. Strategier 
som inte strävar mot ett förutbestämt resultat, som 
aldrig ser staden som en färdig produkt utan som en 
levande organism, en vilde. Organiska och levande 
stadsrum möjliggör aktivitet, interaktion och varierande 
användning. De erbjuder det nya och oförutsedda att 
utvecklas. — Oyster 2011

Denna tävling undersöker hur förändringar i stadsstrukturen kan 

forma morgondagens urbana liv. Tävlingen är ett sätt att utnyttja 

Oysterseminariet och dess årsaktulla tema som en plattform för idéer 

och diskussion om ett angeläget ämne. Tävlingen anordnas för andra 

gången i ordningen, och i år är det temat Into the Wild som appliceras 

på frågor om stadsutveckling. 

De tävlande uppmuntras 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. Genom att i 

tävlingsform lyfta studenters idéer är målet att inspirera till innovativa 

satsningar på platser som kan berika livet i framtidens städer.



Tävlingsuppgift 
Din uppgift är att i valfri svensk stad ta bort en befintlig byggnad ur 

stadsväven. Utifrån den valda platsen och dess kontext ska du sedan 

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

Tävlingsuppgiften kan lösas på många olika sätt. Det viktiga är att 

förslagen förmedlar en tydlig idé för hur platsens potential kan utvecklas. 

Du kan exempelvis välja att göra en övergripande gestaltning eller att 

visa på konceptuella idéer för utformning och användning av rummet du 

skapar. Funktionen hos den borttagna byggnaden har ingen betydelse för 

bedömningen av förslagen, den kan vara en koja lika väl som ett slott. Du 

väljer själv hur stor del av marken omkring byggnaden du tar i anspråk för 

ditt förslag.

Tävlingsförslagen ska ses som en inspirerande injektion riktad till arkitekter, 

politiker och tjänstemän som arbetar med stadsplanering och utformning 

av stadsmiljö. 

Med byggnad menas i allmänt språkbruk en varaktig 
konstruktion av tak och väggar som står på marken 
och är så stor att människor kan uppehålla sig i den. 
(Källa: Boverket) Begreppet är inte definierat i Plan- 
och Bygglagen, och lämnas i denna tävling öppet för 
tolkning.

Med offentligt rum menas i tävlingen en icke-
kommersiell plats i staden dit alla människor har 
likvärdigt tillträde. Det definieras av marken som 
utgör golv och de omgivande strukturer, till exempel 
husfasader eller vegetation, som ger rummet 
sammanhang och volym.



Deltagande
Tävlingen är öppen för studenter inom Sveriges samtliga 

arkitektdiscipliner vid SLU, KTH, LTH, Chalmers Tekniska Högskola, Umeå 

Universitet, BTH, Konstfack och HDK. Studenter vid andra universitet 

eller högskolor är välkomna att delta i samarbete med minst en 

arkitektstudent. Det går bra att lämna in bidrag ensam eller i grupp om 

två eller tre studenter. 

Inlämning och bedömning
Innehåll och utformning

Tävlingsförslagen ska redovisa en idé för utformning av ett nytt offentligt 

rum i en svensk stad. Du väljer själv plats och omfattning för ditt förslag 

genom att tänka dig att du tar bort en byggnad och utgår från det ”hål” 

som skapas i stadsväven. Förslaget kan utföras i valfri form, men ska i sin 

helhet redovisas på maximalt 2 stycken A2-sidor som skickas in digitalt. 

Detaljeringsgrad och tyngdpunkt i presentationen är upp till dig som 

tävlingsdeltagare. Förslagen ska visa:

• Motivering till platsvalet

• Hur platsen förhåller sig till sin omgivning

• Platsens tänkta rumslighet  

Bedömningsgrunder

Juryn kommer att bedöma förslagen utifrån följande kriterier, utan 

inbördes ordning:

• Tydligt kommunicerad idé med platsval och gestaltning

• Nytänkande i innehåll och utformning

• Tolkning av temat Into the Wild  

Jury 

Tävlingsjuryn kommer att bestå av fem praktiserande och undervisande 

landskapsarkitekter, varav en representant för Oyster 2011 och en 

representant för Sveriges Arkitekter. 



Inlämningskrav

• Förslaget skickas in i pdf-format till tavling@replacerevive.se och får   

 maximalt ha storleken 10 MB.

• Inlämning ska ske senast den 31:a augusti klockan 12.00.

• Förslagets namn/motto ska anges på samtliga inlämnade handlingar.

• Inga personnamn eller personlig information får förekomma på   

 inlämnat material eller i filnamn. 

• Ett separat dokument innehållande namn på förslagsställare och   

 deras respektive skola ska bifogas till inlämningen. Detta namnges  

   N_förslagets motto, exempelvis N_Intothewild.  

Tävlingsdeltagarna ansvarar för att upphovsrättsskyddat material inte 

förkommer i förslagen, samt att korrekta källor anges för material som 

inte är egenproducerat. 

De som producerat prisbelönta bidrag kommer ombes att skicka in 

högupplöst material för publikation i tryck och på webben.

Pris
Första pris om 15 000 kronor samt andra och tredje pris om 

vardera 5 000 kronor kommer att delas ut. Prisutdelning sker under 

Oysterseminariet i Stockholm den 30:e september och pristagarna deltar 

kostnadsfritt på seminariet. 

De prisbelönta bidragen samt eventuella hedersomnämnanden kommer 

att presenteras i en utställning under seminariedagen. De kommer även 

att publiceras på tävlingens hemsida. 

Tävlingens vinnare har chans att presentera sitt förslag muntligt i form av 

Pecha Kucha under Oysterseminariets middag.

Pecha Kucha betyder ljudet av konversation på japanska 
och är ett snabbt och roligt presentationsformat med 
rötter i Tokyo. Presentationen utgår från 20 bilder som 
var och en visas i 20 sekunder. 



Tävlingsregler
Tävlingen följer nedanstående regler samt de branschöverenskomna 

tävlingsregler som Sveriges Arkitekter tillämpar. Deltagande innebär ett 

automatiskt godkännande av tävlingens samtliga regler.

• Behöriga att delta i tävlingen är studenter inom landskapsarkitektur, 

 arkitektur, inredningsarkitektur och fysisk planering vid SLU, KTH, LTH,  

 Chalmers Tekniska Högskola, Umeå Universitet, BTH, Konstfack och 

 HDK. Studenter vid andra svenska universitet eller högskolor är   

 välkomna att delta i samarbete med minst en student från någon av   

 ovanstående skolor. 

• Bidrag kan lämnas in enskilt eller i grupp om maximalt tre studenter. 

• Varje student kan maximalt lämna in ett tävlingsbidrag.

• Inlämningarna ska ske anonymt. 

• Alla tävlingsbidrag ska skickas in digitalt till tavling@replacerevive.se

• Tävlingsbidrag som inkommit efter angivet slutdatum, den 31:a augusti  

 2011 klockan 12.00, diskvalificeras.

• Tävlingsbidrag som inte följer angivna regler gällande format och   

 utformning diskvalificeras.

• Alla tävlingsdeltagare förbjuds att publicera eller öppet diskutera sina   

 tävlingsbidrag före den 30:e september 2011.

• Oyster 2011 och Sveriges Arkitekter förbehåller sig rätten att publicera  

 och kopiera samtliga insända bidrag på hemsida och i tryck.

• Juryns beslut om tävlingsutgången är slutgiltigt. 

Kontakt
All information om tävlingen finns på www.replacerevive.se 

Frågor om tävlingen skickas till tavling@replacerevive.se

Tävlingsfunktionärer är Lovisa Kjerrgren och Maria Norén, 

landskapsarkitektstudenter vid SLU Ultuna och representanter för 

Oyster 2011.


