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Vestre har i 70-år varit med och skapat 
sociala mötesplatser för miljontals 
människor. «Nordic Life in Urban Spaces» 
är högaktuellt och främjar den nordiska 
modellen med demokratiska stadsrum med 
öppna, trygga och färgrika utemiljöer med 
hållbarhet i alla led.

Nola är marknadsledande inom möblering 
av det offentliga rummet med Europas 
bredaste sortiment. Nola står för god 
kvalitet, bra funktion och miljötänk i 
kombination med kvalitativ design.

Tema är ett av Sveriges ledande företag 
inom arkitektur och landskapsarkitektur 
och vi vet att att vår arkitektur gör skillnad. 
Vi på Tema tar ansvar för helheten 
och är kundens rådgivare genom hela 
arbetsprocessen.
 
Hasselfors garden står för kvalitet och 
långsiktighet och erbjuder produkter 
för trädgårdsanläggning i stor och liten 
skala. Hasselfors erbjuder bland annat 
trädgårdsjord, torv, gödsel, sten och sand.

SLU eller Sveriges lantbruksuniversitet är ett 
svenskt statligt universitet. Institutionen för 
stad och land utbildar landskapsarkitekter 
i Ultuna och Alnarp. SLU hamnar topp 10 
när organisationen Times Higher Education 
rankar världens små universitet.

HAGS erbjuder produkter för 
utomhusaktiviteter för alla åldrar. HAGS 
jobbar nära beställaren för att skapa goda 
rekreationsmiljöer. Varumärket är känt för 
sin höga kvalitet och företaget jobbar med 
hållbara och tillgängliga produkter.

Lappset är experter på utemiljö. 
Produktområdet är brett och omfattar såväl 
lek- och sportutrustning som parkmöbler. 
Lappset tänker långsiktigt och eftersträvar 
minsta möjliga miljöbelastning i allt de gör.

S:t Eriks erbjuder produkter som marksten/
plattor, rör/brunnar, stödmurar och 
takpannor av prefabricerad betong. S:t 
Eriks gjuter unika specialprodukter och 
hjälper dig att utveckla dina kreativa idéer 
till fast form.
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INBJUDAN 

Alla Sveriges arkitektstudenter bjuds 
in att delta i idétävlingen Skogen, 
som arrangeras i samband med 
landskapsarkitekturseminariet Oyster 2017. 
Tävlingen grundar sig på Oysters tema 
Human Nature som vill belysa naturen som 
stadsbyggnadselement utifrån sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiv. 

Tävlingens syfte är att hitta nya ingångar 
till vad skogen kan vara och bidra med. 
Bidrag kan lämnas in till och med den 
27:e augusti och vinnarna presenteras på 
Oysterseminariet den 29:e september i 
Stockholm. 

BAKGRUND OCH SYFTE 

Arkitektur innebär att gestalta och planera 
i linje med samhällets ständigt pågående 
utveckling. Ofta ligger utmaningen i att 
förvalta och förändra, snarare än att skapa 
nytt från grunden. Nya idéer kan genereras 
med utgångspunkt i det befintliga. Med 
varsamma tillägg kan platsens karaktär och 
kvaliteter utvecklas. I denna tävling prövas 
idéer om hur vi kan ta tillvara på och 
utveckla skogen.

Tävlingen anordnas för femte gången i 
samarbete med Oysterseminariet. Den 
fungerar som ett bidrag till nya idéer och 
diskussioner kring årets tema. 
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TÄVLINGSUPPGIFT 

Uppgiften är att i en befintlig skog 
identifiera en platsaspekt – som kan vara 
positiv eller negativ. Platsaspekten kan vara 
av social, ekologisk eller ekonomisk art, till 
exempel skogens tillgänglighet, biodiversitet 
eller ekosystemtjänster. Deltagarnas egna 
associationer är lika viktiga. 

Genom ett tillägg i valfri form ska den valda 
aspekten förstärkas eller reduceras för 
att skapa nya möjligheter och kvaliteter i 
skogen. Tillägget kan vara mer eller mindre 
omfattande men ska tydligt behandla 
aspekten. Tävlingsdeltagarna ska beskriva 
vad tillägget ska tillföra.

Tillägget redovisas i ett gestaltningsförslag. 
Gestaltningen ska visa på hur tillägget 
utvecklar, förstärker eller reducerar 
platsapekten samt hur tillägget bidrar till 
nya möjligheter och kvaliteter i skogen.

Med skog menas ett område större än 5000 
kvadratmeter som innefattar träd högre 
än fem meter vars kronor täcker minst tio 
procent av arealen (FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation).

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER 

Tävlingen följer nedanstående 
bestämmelser samt de 
branschöverenskomna tävlingsregler som 
Sveriges Arkitekter tillämpar. 

Deltagare 
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 maximalt två studenter.

Varje student/grupp kan maximalt lämna in 
ett tävlingsbidrag. 
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Inlämning 
Förslaget kan utföras i valfri form, men ska 
i sin helhet redovisas på max 2 st A2-sidor 
som skickas in digitalt. 

Förslagen ska innehålla: 

• 
•
• 

Förslaget lämnas in på Sveriges Arkitekters 
hemsida, i pdfformat, www.arkitekt.se/
oysterstudent2017. Maxstorlek 10 MB.
 
Inlämning ska ske senast den 27:e augusti.  
Tävlingsbidrag som inkommit efter angivet 
slutdatum kommer ej att bedömas.

Inlämningarna ska ske anonymt. 
Tävlingsdeltagarna ansvarar för att 
anonymiteten skyddas fram till att 
tävlingsresultatet publiceras.
Inga personnamn eller personlig information 
får förekomma på inlämnat material eller i 
filnamn. 

Förslagets namn/motto ska anges på 
samtliga inlämnade handlingar. 

Ett separat dokument innehållande namn 
på förslagsställare och deras respektive 
skola ska bifogas till inlämningen. Detta 
namnges N_förslagets motto, exempelvis 
N_skogen. 

Tävlingsdeltagarna ansvarar för att 
upphovsrättsskyddat material inte 
förkommer i förslagen, samt att korrekta 
källor anges för material som inte är 
egenproducerat. 

Tävlingsbidrag som inte följer angivna 
bestämmelser gällande format och 
utformning undantas från bedömning. 

Juryns beslut om tävlingsvinnare är 
slutgiltigt. 
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Motivering till val av skog och platsaspekt
Hur platsaspekten påverkar skogen idag
Hur tillägget utvecklar platsaspekten och 
skogen
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Bedömningskriterier 
Juryn kommer att bedöma förslagen utifrån 
följande kriterier, utan inbördes ordning: 

•

• 
•

Jury 
•  

•
•
•

•

PRIS 

Första pris om 20 000 kronor kommer 
att delas ut. Prisutdelning sker under 
Oysterseminariet i Stockholm den 
29:e september. Första-, andra- och 
tredjepristagarna deltar kostnadsfritt på 
seminariet. 

De prisbelönta bidragen kommer 
att presenteras i en utställning under 
seminariedagen. De kommer även 
att publiceras på Sveriges Arkitekters 
hemsida. Tävlingens vinnare får 
presentera sitt förslag i samband med 
seminariet. Sponsorer har rätt att publicera 
information och tävlingsresultat på sina 
hemsidor med angivande av namn 
på upphovsrättsinnehavare. Direkt 
användande av tävlingsförslag får inte 
göras utan överenskommelse med 
upphovsrättsinnehavare.

Hur tydligt idé och gestaltning är 
kommunicerad
Grad av nytänkande 
Hur väl förslagsställen genom tillägget 
förändrar platsaspekten och skapar nya 
möjligheter och kvaliteter i den valda 
skogen. 

Landskapsarkitekt LAR/MSA Emma 
Lundborg 
Landskapsarkitekt LAR/MSA Johan Paju
Landskapsarkitekt LAR/MSA Gustav Jarlöv
Landskapsarkitekt MSA Karolina 
Andersdotter, utsedd av Oyster 
Arkitekt SAR/MSA Eveliina Hafvenstein 
Säteri, utsedd av Sveriges Arkitekter
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KONTAKT 

All information om tävlingen finns på 
www.arkitekt.se/oysterstudent2017 
Frågor om tävlingen kan mailas till 
oystertavling2017@gmail.com fram till den 
30 juni. Svar på frågorna kommer att läggas 
upp på tävlingens hemsida. 

Tävlingssekreterare och arrangörer 
är Martin Eriksson och Fredrik Matz, 
landskapsarkitektstudenter vid SLU Ultuna 
och representanter för Oyster 2017. 


