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Oyster är en oberoende grupp av svenska 
landskapsarkitekter som vartannat år present-
erar ett seminarium om landskapsarkitektur 
och stadsbyggnad. Oysterseminarierna, som 
hålls i Stockholm, är de största i Sverige som 
fokuserar på landskapsarkitektur och anknyt-
ande ämnen. Publiken ges under seminariet 
möjlighet att se några av de internationellt 
mest uppmärksammade projekten och lyssna 
till några av de främsta yrkesverksamma 
landskapsarkitekterna.

Temat för Oyster 2009 är ”Fast forward, 
Pause, Rewind, Play” 

Oysterseminarierna anordnas med stöd av 
Svergies Arkitekter.



I april 2009 utlystes tävlingen Expo  
landskap. Studenter från landets alla 
arkitektskolor bjöds in och det enda 
kriteriet för deltagande var att en del-
tagare i varje tävlingsgrupp skulle vara 
landskapsarkitektstudent. 

Syftet med tävlingen var att visa upp student-
ernas innovativa kraft och därmed ge en 
bild av vad de i framtiden kan tillföra svensk 
landskapsarkitektur. 

Tävlingen utgick ifrån temat för 2009 års 
Oysterseminarium ”Fast forward, Pause, 
Rewind, Play” som kretsar kring frågorna om 
hur landskapsarkitekter hanterar den eko-
nomiska kris och de miljöproblem som är 
mycket påtagliga idag.

Tävlingen utlystes av Oyster 2009 i sam-
arbete med Sveriges Arkitekter. 

TÄVLING

Uppgiften var att utarbeta ett förslag till 
en landskapsarkitektonisk installation som 
Sverige skulle kunna uppföra vid en världs-
utställning, som alternativ till en traditionell 
paviljong. Tomten som förslaget skulle utgå 
ifrån hade inga befintliga förutsättningar eller 
krav utan skulle ses som ett oskrivet blad.  

Tomten begränsades till 30x30x30 m.

UPPGIFT
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Madeleine Granvik
Kulturgeograf Fil.Dr. i 
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Patrick Verhoeven
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Urban Designer, 
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Sverige, Stockholm

Katarina Nilsson
Juryns sekreterare,
Sveriges Arkitekter

Pia Krensler
Landskapsarkitekt 
LAR/MSA, 
Stadsträdgårdsmästare,
Stockholm 

Jan Vestre 
VD för Vestre, Oslo

Lena From
Controller/
Projektsamordnare, 
Stockholm konst, 
Stockholm
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Titel 
Använd ditt luftförnuft

Arbetsgrupp
Anna Norén och Örjan Lindbeck
Åk 3 och 4, landskapsarkitektur-
programmet SLU, Ultuna

Ett lekfullt förslag med en genialisk utformning 
och ett mycket starkt budskap.

Förslaget är en uppblåsbar jordglob på vilket 
barnen kan leka – men bara till en viss gräns. 
När leken blir för intensiv så går luften ut 
globen och den behöver lämnas ett tag för att 
hämta kraft och åter blåsas upp igen. 

1:A PRIS

MOTIVERING

Förslaget väcker många tankar och ger en 
tydlig bild av dagens situation och män-
niskans förhållande till jorden. Förslaget 
efterlämnar ett mycket litet avtryck på platsen 
och lämnar den nästan i samma skick som 
innan installationen. På det viset har den trots 
sitt starka uttryck inte en traditionell arkitekt- 
oniskt form. 

Se hela bidraget på:
www.arkitekt.se/oyster09/expo-landskap



 

HEDERSOMNÄMNANDE

Ett väl genomarbetat förslag med en stark 
koppling mellan dess abstraktion och konkreta 
lösning. 

Förslaget innebär en tredimensionell odlings-
möjlighet för matproduktion inom staden. Med 
utgångspunkt från den svenska kolonilotts-
traditionen ges en lösning på ett aktuellt pro-
blem i många av världens städer. Den grafiska 
beskrivningen stöder förslagets byggda form.

Titel
Urban Cultivation Cube

Arbetsgrupp
Hanna Ahlström, Anna Krook, Klara Isling, 
Johan Folkesson och Fanny Rading Heyman
Åk 4, landskapsarkiteturprogrammet 
SLU, Alnarp

Förslaget är väl genomarbetat, tydligt och 
mycket pedagogiskt och är en möjlig lösning 
för stadens försörjning.

MOTIVERING



Ett formmässigt starkt förslag där landskap 
och byggnad växer samman till en helhet. 

Förslaget är ett konstruerat spricklandskap 
där det finns möjligheter att bygga in många 
olika funktioner. Förslaget arbetar med flera 
olika uttryck och inspirerar till ytterligare 
utveckling av innehållet. Förslagsställaren 
vill förmedla bilden av det öppna till-
åtande svenska samhället. Förslaget har 

potential att visa vad Sverige vill och kan med 
landskapsarkitekturen.

HEDERSOMNÄMNANDE

Titel
Särskilt öppet och undre jorden

Arbetsgrupp
Sanna Ahrens och Anders Gäddlin
åk 5, landskapsarkiteturprogrammet 
SLU, Ultuna

MOTIVERING



Grundtanken i förslaget är att vi måste stanna 
och tänka efter, vilket kan vara riktigt. Men de 
framtida möjligheterna syns vara dystra. Rent 
formmässigt är det svårt att förstå varför den 
positiva vägen framåt skulle vara så mycket 
bättre än den som rubriceras som pessimistisk. 
Även om förslaget väcker tankar bygger det 
också på flera klichéartade föreställningar. 

ÖVRIGT fÖRSLAG

Titel
Stanna i steget

Arbetsgrupp
Zandra Nordberg
Åk 5, landskapsarkiteturprogrammet 
SLU, Ultuna

MOTIVERING

ÖVRIGT fÖRSLAG

Titel
Trees

Arbetsgrupp
Mikaela Svensson
Åk 5, landskapsarkiteturprogrammet 
SLU, Ultuna

Förslaget provocerar i sin grundtanke att vi 
måste acceptera den accelererande utveck-
ling som pågår. Konsekvensen är att vi inte 
längre väntar på att träden ska hinna växa 
upp utan får tillverka våra egna som dock inte 
har den grundläggande egenskap som natur-
liga träd har – att skapa nytt liv, nytt syre.  

MOTIVERING



VARfÖR TÄVLINGEN bLEV TILL

Inför årets Oysterseminarium ville plan-
eringsgruppen för seminariet ge studenterna 
en mer uttalad plats på seminariedagen.
Studentrepresentanterna i planeringsgruppen 
valde att arrangera en tävling som riktade sig 
till samtliga arkitektstudenter i Sverige. Detta 
för att ge studenter en chans att visa upp sig 
för yrkeskåren samt för att ge studenterna ett 
tillfälle att knyta kontakter mellan programmen 
och utbildningsorterna.

Förhoppningen är att tävlingen skall 
återkomma vartannat år i samband med 
Oysterseminariet.

Studentrepresentanterna bakom tävlingen 
Expo-landskap är: Lina Constantino, 
Daniel Fried, Nann Sommarström.
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TÄVLINGEN SPONSRADES AV

 



Omslag 
Scandia 2000, 300g, vit

Inlaga
Scandia 2000, 150g, naturvit

Tryck
Wassberg + Skotte

Fotograf
Daniel Fried
gungfly d.fried foto

Design 
Andreas Lewandowski 
John Falk Rodén


