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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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Skogen var en idétävling öppen för Sveriges 
arkitektstudenter. Tävlingen anordnades 
för femte gången i samarbete med 
Oysterseminariet och fungerade som ett 
bidrag till nya idéer och diskussioner kring 
årets tema. 

2017 års Oystertema var Human 
Nature som ville belysa naturen som 
stadsbyggnadselement utifrån sociala, 
ekologiska och ekonomiska perspektiv. 
Tävlingens syfte var att hitta nya ingångar till 
vad skogen kan vara och bidra med.

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 prövades idéer om hur vi kan 
ta tillvara på och utveckla skogen.

TävLINgSUppgIfT

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

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

Tillägget redovisades i ett gestaltningsförslag. 
Gestaltningen skulle visa på hur tillägget 
utvecklar, förstärker eller reducerar 
platsapekten samt hur tillägget bidrar till nya 
möjligheter och kvaliteter i skogen.
4
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BEDömNINgSkRITERIER 

Juryn bedömde förslagen utifrån följande 
kriterier, utan inbördes ordning: 

• Hur tydligt idé och gestaltning var 
kommunicerad 

• Grad av nytänkande 
• Hur väl förslagsställen genom tillägget 

förändrade platsaspekten och skapade 
nya möjligheter och kvaliteter i den valda 
skogen. 

JURY

• Emma Lundborg, landskapsarkitekt LAR/
mSA 

• Johan Paju, Landskapsarkitekt LAR/mSA 
• Gustav Jarlöv, Landskapsarkitekt LAR/mSA
• Karolina Andersdotter, Landskapsarkitekt 

mSA, utsedd av Oyster 
• Eveliina Hafvenstein Säteri, Arkitekt SAR/

mSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

övRIgT

Tävlingssekreterare var martin Eriksson och 
Fredrik matz, landskapsarkitekturstudenter 
vid SLU Ultuna och representanter för Oyster 
2017 med stöd av Katarina O Cofaigh, 
arkitekt SAR/mSA

Arrangörer, programskrivare och 
tävlingsfunktionärer var martin Eriksson och 
Fredrik matz.

Till tävlingen inkom 32 förslag som samtliga 
godkändes av juryn.

5
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UTLÅTANDE

Generellt anser juryn att bidragen är 
välkommunicerade och har en stor bredd. 
Förslagen ger olika vinklar på hur skogen kan 
ses på som natur-och kulturfenomen. 

många av förslagsställarna har arbetat med 
hur vi betraktar naturen istället för hur vi 
interagerar med den. Flera bidrag handlar 
om att se en skog i förändring. Att se spår av 
mänsklig påverkan i naturen och reagera 
på det. En tredjedel av tävlingsförslagen 
innehåller paviljonger. Dessa bidrag tenderar 
till att bli en passepartout genom vilken man 
passivt betraktar naturen. 

Bland förslagen berörs också sociala 
aspekter som allemansrätten, 
integrationsfrågor och vår mentala 
tillgång till skogen. Juryn vill också ge ett 
generellt utlåtande om innovationen i vissa 
tävlingsbidrag. Framtidsblickar om hur vi kan 
använda och se på skogen i vår vardag 
kom in. Till exempel att kunna betrakta 
skogen via VR-teknik oberoende av plats 
samt att odla på höjden för att motverka 
avskogning.

Juryn vill särskilt lyfta fram bidraget Deep 
forest. Förslaget illustrerar på ett nytänkande 
sätt hur vi kan nyttja skogen som arbetsplats 
- likt dagens allt mer vanliga företeelse att 
arbeta i cafémiljö.

6
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föRSTA pRIS 
Urträdgården – Vanföreställning en om en 
gränslös urskog

Av:
Martina Rehn, SLU Alnarp
Hannah Wright, SLU Alnarp

motivering:
På ett enkelt sätt med endast ett staket 
runt ett naturskyddat område som tillägg 
fångar förslaget in ett stort resonemang  och 
bidrar till en viktig diskussion om aktuella 
frågeställningar. Bidraget sätter fingret på 
en grundläggande värdering hur vi ska 
förhålla oss till naturen. Vidare ger förslaget 
oss en spegling av oss själva i vår relation till 
naturen. 

En tydlig problemställning följs upp av en 
enkel förklaring som är formulerad med 
skärpa. Med en sammanhållande grafik 
reduceras förslaget ned till dess essens. 
Förslaget är vackert och poetiskt.

ANDRA pRIS 
Gränslöst Gränsland

Av:
Helena Persson Lannér, SLU Ultuna

motivering:
Genom att jobba  med brynzonen kopplar 
förslaget skogen till en urban situation. 
Tillägget lyfter skogen in i staden och jobbar 
med en plats som annars ofta blir förbisedd. 
Förslaget skapar en zon som tillgängliggör 
skogen. Det gör det lätt att ta sig till skogen 
som är en rikedom i sig själv. 

Förslaget har ett förhållningssätt till skogen 
som juryn uppskattade då förslaget 
arbetar med gränsen och bevarar skogens 
kvalitéer. Det är en stark idé och en lösning 
som går att appliceras på många platser. 
Presentationen är snillrik med illustrationer 
som tydligt kommunicerar förslagets idé.
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VA N F Ö R E S TÄ L L N I N G E N  O M 
E N  G R Ä N S L Ö S  U R S KO G

Björnlandets nationalpark ligger i Åsele kommun 
i Västerbottens län. Där finns en av Sveriges mest 
värdefulla urskogar och parken genomgår i år en 
process där dess area mer än fördubblas, vilket 
görs eftersom skog även utanför nationalparkens 
ursprungliga gräns har klassats som mycket 
värdefull. Dock har delar av denna värdefulla skog 
avverkats innan utvidgningen av nationalparkens 
gränser kunnat slutföras, då den under processen 
stått utan officiellt skydd.

Urskogen finns, på den påtagligt förmänskligade 
planeten, som rester av en värld mindre påverkad 
av människan. Den symboliserar vildhet, det 
naturliga och det otämjda. Dock så tillåts denna
vildhet enbart att existera inom de gränser som skapas av det omgivande mänskliga 
samhället. Vi åker långväga för att få uppleva denna vildhet, känslan av att vara 
ensam med eller mot naturen. Att existera i en värld som inte är skapad av oss själva. 
Men urskogens vildhet är vilseledande. Storslagenheten får oss att se urskogen som 
mycket mer omfattande än den egentligen är. Illusionen om vildhet gör urskogen 
åsidosatt och får den att behandlas som oändlig, en vanföreställning som riskerar 
att urholka urskogen tills den inte längre finns kvar. Vildheten är därför så unik, att 
det blir aspekten som enar urskogen och gör den till en plats.

Trädgårdsstaketet är ett symboliskt tillägg och en kommentar. Inhägnaden i form 
av ett rött trädgårdsstaket, tillverkat av virke från en traditionell produktionsskog, 
synliggör människans nuvarande relation till urskogen. Det visar på urskogens 
utsatthet och vill därigenom skapa en diskussion som på sikt kan förstärka skogens 
ställning som något mer än människans vilda trädgård. Trädgård och vildhet ställs 
mot varandra.

”Ordet trädgård […] betecknar 
inhägnad. I denna inhägnad skyddar man 
det som bedöms som mest värdefullt. […] Finns det 
handlingar på en planetär skala som är jämförbara 
med dem som upptar trädgårdsmästaren i dennes träd-
gård? Kan man förskjuta trädgårdens vokabulär, som 
vanligtvis är förknippad med små och stängda rum, 

mot en rymd som är till synes 
obegränsad och öppen?”
(Gilles Clément citerad i boken Från trädgården i rörelse till den 
planetära trädgården)

Björnlandets 
nationalpark

Trädgårdsstaketet

PLATS: BJÖRNLANDETS NATIONALPARK// PLATSASPEKT: URSKOG// TILLÄGG: TRÄDGÅRDSSTAKET

Gränslöst gränsland.

Zon 1 Zon 2 Zon 3Zon 1 Öppet - Öppen yta längs bilvägen med god belysning 
och många sittmöjligheter. På utvalda ställen öppnas det upp till 

mindre torgytor. Skogens gröna bård, tak och höjd ger dessa ytor en 
unik karaktär. Här har en god uppsikt in i skogen och ut mot bebyg-

gelsen. I gränslandet.

Gränszoner. En zonindelning i Gränslandet appliceras för att stärka relationen mellan 
bebyggt och skog. Zonerna blir till gröna stråk och nya offentliga ytor. Enkelt, tryggt och 
säkert kan en röra sig mellan skog, mindre gröna rum och öppet offentligt.

Barriärer
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Zon 2 Halvslutet - Glesare skog 
där en kan vara skyddad men med 
god uppsikt mot de öppnare ytorna. 

Zon 3 Slutet - Inne i sko-
gen fast med viss belysning och 
några stadsattribut som bänkar. 

Alby centrum

Skola

Förskola

Cirkus cirkör

Hangaren

Ti
ng

sv
äg

en

Tingstorget

Albyberget

Albysjön

Fittja centrum

Barriär
Vägräcke utgör en visuell och fy-
sisk barriär. 
 

Gränslöst Gränsland
Oyster 2017

Möte
Dagens gräns är skarp och linjär.
.  

Prioritering
Trottoar och belysning finns 
bara på bebyggelsesidan. Sko-
gen blir således otillgänglig och 
under mörkrets inbrott kan den 
uppfattas som mörk. 

Skogen. Skogen är en varierad lövskog med 
kuperad terräng. Lövträden som inte står allt för 
tätt ger ett fint ljusinsläpp. På flera punkter kom-
mer man upp högt där siktlinjerna sträcker sig över 
Alby och Albysjön mot Masmo och Fittja. Skogen 
är omringad av en trafikerad väg, diken och trafik-
stängsel som gör den väldigt otillgänglig. Trottoar 
saknas på större delen av vägen och där de finns 
är den belägen endast längs bebyggelsesidan. Av-
saknaden av kompletta gång-och cykelbanor gör 

Uppför Albyberget i södra Stock-
holm växer en skog. Den är inte 
speciellt stor men genom sitt läge 
mellan bostäderna på berget, Al-
bysjön och två centrum är den bety-
dande för ortskaraktären. En skulle 
kunna tro att det här är en skog och 
rekreationsyta för de boende men 
mellan dom finns ett antal barriärer. 
Skogen är svår att nå på grund av 
en trafikerad väg, vägräcken och 
diken.  
Genom att aktivera skogsgränsen 
och reducera barriärerna skapas 
ett gränsland där nya ytor och 
rumsligheter får ta plats. Gränslöst 
möts staden och skogen på ett giv-
et sätt. 

1

att de boende lämnas helt att använda sig av kollek-
tivtrafiken. Skogen skulle kunna vara en stor tillgång 
för området med sitt läge och potentiellt goda 
kopplingar till andra områden. Genom att aktivera 
gränslandet är tanken att skogen tillgängliggörs.  

Barriär

Träd. En del träd flyttas 
över vägen för att öppna 
upp Gränslandet och ny 

grön rumslighet på an-
dra sidan. 

Stråket. Gränsen mellan befintlig 
väg och tät skog blir ett stråk som följer 
Tingsvägen och kopplar bostadsområ-
det på Albyberget med skogen. Där sk-
ogen länkar till kringliggande målpunk-
ter öppnas Gränslandet upp till mindre 
offentliga ytor. 

Tingstorget.Torget med tillhörande 
tunnelbanestation växer ut som yta även 
på skogssidan och kopplar till den befint-
liga busshållplatsen. 

Gränslöst gränsland. 
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Skogsrum. Mellan det öppna 
offentliga och den slutna skogen möts 
det bebyggda och det gröna. Bänkar 
armatur placeras ut enligt slumparta-
de princip. Det skapar en inbjudande 
rumslighet under skyddande kronor. 

Belysning. Belysning varierar 
i storlek och styrka. I alla tre zoner 
finns ljus. Gradvis tonas det ner och 
skapar en mjukare övergång. Den 
nya belysningen dämpar den blän-
dande effekten och lyser upp de yttre 
delarna av skogen. En ska alltid ha 
god uppsikt över vad som händer i 
Gränslandet.

Gränslöst Gränsland
Oyster 20172

Fittja
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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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TREDJE pRIS
Det rurala torget

Av:
Hanna Järbel, Chalmers Tekniska Högskola

motivering:
Förslaget är en kombination mellan 
slinga, byggnad och plats där intentionen 
är att krympa avstånden mellan olika 
platser. Den lyfter skogen utifrån ett 
stadsbyggnadsperspektiv där integration 
och människors olika uppfattning och 
erfarenhet av skogen behandlas. Förslaget 
skapar en ingång till den svenska naturen 
för nyanlända som inte känner till den 
sedan tidigare men skulle fungera lika 
bra som integration mellan två områden. 
Problemställningen är aktuell och förslaget 
är kommunikativt med härliga illustrationer.

SKOGEN  :  DET RURALA TORGET

SKOGEN - ÖPPEN FÖR ALLA 

Skogen utgör en stor del av Sveriges allmänna 
platser och kan fungera som en viktig del i 
integrationsarbetet. Idag har en växande del av 
Sveriges befolkning ingen eller en begränsad 
relation till skogen, detta gäller i synnerhet 
nysvenskar. För många är en skogspromenad en 
källa till välbefinnande, men är man inte bekant 
med den svenska skogen kan den ha motsatt 
verkan, te sig skrämmande eller ointressant. 
Så är fallet i Dals Rostock, ett litet samhälle i 
Dalsland. Här är ett asylboende förlagt precis 
intill ett naturreservat, men många av de 
boende känner tvekan inför den omgivande 
skogen. Skulle arkitektur kunna förkorta tiden 
det tar att för de asylsökande att lära känna och 
känna sig trygga i sin omgivning och samtidigt 
visa på den kulturella och sociala betydelsen 
som skogen har i Dalsland och i Sverige? 

I det här förslaget agerar skogen som det 
offentliga rum det är; en plats tillåtande för 
större evenemang, spontan interaktion likväl 
som privata samtal. Med hjälp av arkitektoniska 
tillägg i skogen som tydligt signalerar att det här 
är platser att tillbringa tid på, kan arkitekturen 
verka både för att väcka intresse och ge en 
ökad trygghet. Besökare tillåts under trygga 

förhållanden att skapa sig erfarenheter och 
bekanta sig med skogen vilket gör steget till 
att sedan röra sig ut i ‘orörd’ natur betydligt 
mindre. 

DALS ROSTOCK, DALSLAND

I Dalsland, likt många andra delar av Sverige, 
pågår en avfolkning. De nyanlända som 
kommer till Dalsland skulle kunna medverka till 
att avfolkningstrenden bryts vilket skulle vara 
fördelaktig för landskapet. Genom att underlätta 
för de nyanlända att skapa sociala band och få 
en koppling till platsen, ökar chansen för att fler 
asylsökande, då de fått uppehållstillstånd, väljer 
att stanna i småsamhällena istället för att flytta 
till storstäderna. Kan detta göras med hjälp av 
skogen?

I Dals Rostock ryms asylboendet i ett tidigare 
sanatorium, vackert omgivet av skog, men 
därmed också avskärmat från resten av 
samhället. I dag väljer många av de asylsökande 
att gå längs landsvägen för att ta sig till 
busstationerna, livsmedelsbutiken, sportklubben 
etc. Genom att utveckla skogsområdet mellan 
de två områdena skulle ‘barriären’ istället kunna 
bli en länk och en mötesplats för hela samhället, 
något Dals Rostock saknar i dagsläget.

En växande del av Sveriges befolkning har invandrarbakgrund och många har ingen eller 
begränsad relation till den svenska naturen. Utan denna relation riskerar en stor grupp 

människor att hamna utanför arbetet för att nå en hållbar utveckling. Samtidigt är naturen, 
sett som ett offentligt rum som inte utnyttjas av alla invånare, en integrationsfråga. Om 

naturen är ett rum, tillgänglig endast för den som är uppväxt med att vara där, kan naturen 
bli en segregerande, snarare än en integrerande faktor.

- Yusra Moshtat,
Med andra Ögon, s. 17.

FÖRSLAGET

Runt omkring Dals Rostock finns många 
naturupplevelser i form av Mörtjärn 
naturreservat och längre bort Kroppefjäll 
naturreservat. Men är man ovan vid 
skogen är det lätt att gå vilse och bli osäker. 
Förslaget handlar därför om att skapa ett 
mellansteg, en plats som både ger trygghet och 
naturupplevelser. Genom tillägg av tydliga stigar 
och sittplatser kan folk hitta platser som passar 
deras behov; en snabb genväg till mataffären, 
en plats för socialt umgänge eller en plats för 
egentid. Oavsett tillåts besökarna att lära sig om 
skogen på egen hand och bli bekant med dess 
ljud, lukter etc. 

Förslaget handlar inte om ett förutbestämt 
‘korrekt’ sätt att använda sig av naturen utan 
om att underlätta för fler - inte bara asylsökande 
- att hitta ut i naturen på deras villkor, på egen 

hand eller i grupp. Arkitekturen blir verktyg för 
att överbrygga ett initialt motstånd, underlätta 
en personlig koppling till svenska skogen och 
för att känna sig välkommen i den. Projektet 
kan tolkas som ett första steg till en diskussion 
om vad integration kan innebära i form av 
arkitektur samt vem som faktiskt har tillgång till 
Sveriges offentliga rum. Rum som anses vara 
öppna för alla kanske i själva verket inte är det.

För att få folk att känna sig trygga i en ny 
omgivning är det viktigt att lätt kunna orientera 
sig. De nya stigarna i området ges olika utryck 
med hjälp av bredd och material för att kunna 
urskiljas från varandra. Genom att lyftas något 
är stigarna lätta att gå på och se året runt. 

En huvudstig skär genom skogen och kopplar 
samman asylboendet och samhället. Detta ger 
de asylsökande en snabb och trygg väg till och 
från Dals Rostock men leder även till en möjlig 

ny badplats och Mörttjärn naturreservat. Från 
stigen startar även Karolinerleden, den populära 
leden till Kroppefjäll naturreservat.

Då Dals Rostock saknar en bra gemensam 
mötesplats förläggs en sådan i skogen, med 
möjligheter för större samlingar och publika 
evenemang. För en förstärkt trygghetskänsla 
omsluts ett överblickbart område i skogen av en 
sekundär stig. 

Trots områdets begränsade storlek finns många 
typer av skog. Den sekundära stigen anpassas 
därför efter platsens varierande genomsiktlighet 
och efter särskilt intressanta skogsupplevelser. 
Längs den kan mer intima sittplatser förläggas 
vilket uppmuntrar utforskning samt ger mer 
avskildhet. Genom att låta stigarna korsas 
skapas fler tillfällen att vika av och testa den 
andra stigen.

MATERIAL OCH UPPBYGGNAD

Materialmässigt skulle det här projektet kunna 
uppföras relativt billigt. Huvudstigen görs i 
lokalt producerat trä och den sekundära stigen i 
stål och sträckmetall. För de sociala evenemang 
som kräver väderskydd används glasfiber som 
väggmaterial. När de används vinter- och 
nattetid lyser de upp i skogen och visar tydligt 
för förbipasserande att en aktivitet pågår och 
öppnar upp för fler att delta. Genom att ta 
hjälp av lokalbefolkningen samt de asylsökande 
skulle det också kunna vara ett byggprojekt som 
engagerar hela samhället. 

Alla de saker som är typiska för 
den svenska naturen med kallt badvatten, den tysta skogen, ljusa sommarnätter och mörka morgnar på vintern var till en 

början självklart annorlunda. Och det tog mig några år innan jag uppskattade saker som att sitta med ansiktet mot vårsolen 
eller gå ut för att promenera ensam i skogen. I Grekland hade jag aldrig gjort något sådant. Vad tusan skulle man 

i skogen att göra?
- The author Theodor Kallifatides, 

se Moshtat 2 008, s. 5.

ASYLBOENDET

BADPLATS,
MÖRTTJÄRN NATURRESERVAT

KAROLINERLEDEN

DALS ROSTOCK
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Källa: Moshtat, Y. (2008). Med andra ögon: Naturmöten med 
invandrare. (Naturvårdsverket). https://www.naturvardsver-
ket.se (2017-06-29)

Under den sekundära stigen finns också 
platser för de som söker avskildhet, men 
ändå vill vara i trygg närhet till det byggda. 
Gungor placeras i ett område med stora 
granar (E) och två rumsligheter skapas 
under stigen där skogen övergår i ett öppet 
björkområde med utsikt över huvudstigen 
(F). 

Illustrationerna nedan visar på skogens 
olika karaktär och hur en kort vandring kan 
bjuda på varierat landskap och upplevelser. 

AVSKILDA RUM

Området har en sluttande terräng vilket 
nyttjas i den sekundära stigen för att skapa 
nya skogsupplevelser och få besökare mer 
medvetna om sin omgivning. Genom att låta 
stigen sjunka ner i marken i nordost leds en 
besökare till en liten sänkt ficka (A). Där 
finns möjlighet att slå sig ner och komma 
nära markytan med dess syn- och luktintryck. 
Därifrån sluttar inte stigen i samma takt som 
topografin vilket gör att en besökare hamnar 9 
meter över mark. Här tillåts man komma nära 
trätopparna och ges återigen möjligheten att 
upptäcka skogen från ett nytt perspektiv (B). 

NYA UPPLEVELSER

Två grillplatser, en öppen och en Två grillplatser, en öppen och en 
väderskyddad, placeras längs huvudstigen väderskyddad, placeras längs huvudstigen väderskyddad, placeras längs huvudstigen 
och rymmer större grupper och evenemang och rymmer större grupper och evenemang och rymmer större grupper och evenemang 
(D). Tack vare såväl scenens som 
grillplatsernas läge intill huvudstigen, bjuds grillplatsernas läge intill huvudstigen, bjuds grillplatsernas läge intill huvudstigen, bjuds 
förbipasserande in att ta del av det som förbipasserande in att ta del av det som 
händer vilket underlättar för interaktion. händer vilket underlättar för interaktion. händer vilket underlättar för interaktion. 
När de två strukturerna används nattetid När de två strukturerna används nattetid När de två strukturerna används nattetid 
lyser de upp likt lyktor i skogen, och visar lyser de upp likt lyktor i skogen, och visar lyser de upp likt lyktor i skogen, och visar 
tydligt att en aktivitet pågår. tydligt att en aktivitet pågår. 

ETT SKOGSTORG

Längs med huvudstigen öppnas skogen Längs med huvudstigen öppnas skogen 
upp något till en glänta för större samlingar upp något till en glänta för större samlingar 
och evenemang: ett torg i skogen. och evenemang: ett torg i skogen. 
Här finns takskyddade gradänger för Här finns takskyddade gradänger för 
utomhusevenemang såsom bio, teater och utomhusevenemang såsom bio, teater och 
undervisning (C). En glasfiberklädd del . En glasfiberklädd del 
fungerar som eventförråd, väderskyddad fungerar som eventförråd, väderskyddad 
övernattning och har bokhyllor för byten övernattning och har bokhyllor för byten 
och lån, då Dals Rostock saknar eget och lån, då Dals Rostock saknar eget 
bibliotek. 
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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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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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Human Nature som vill belysa naturen som 
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Tävlingens syfte är att hitta nya ingångar 
till vad skogen kan vara och bidra med. 
Bidrag kan lämnas in till och med den 
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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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TAck
Till alla som på olika sätt hjälpt till med 
tävlingen. Alla jurymedlemmar, Sveriges 
Arkitekter och Oystergruppen. Även ett stort 
tack till tävlingens sponsorer: Vestre, Nola, 
Tema, Hasselfors, SLU, HAGS, Lappset 
och S:t Eriks.

Tävling SKOGEN kommer gå med ett mindre 
överskott. överskottet går till WWFs arbete 
med att plantera regnskog i Borneo. 

koNTAkT
Frågor om tävlingen kan mailas till 
oystertavling2017@gmail.com

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

11


