
Avslutat studier/praktiserar/studieuppehåll

Får man delta i studenttävlingen om man gör sin praktik, har 
studieuppehåll eller redan tagit sin examen? 

Svar: Reglerna är sådana att man ska ha varit inskriven på en 
arkitektutbildning senast ett år innan tävlingens start. Förutsatt att detta 
är uppfyllt så går det bra att tävla även om man gör praktik, har 
studieuppehåll eller har tagit examen.

Medlem SA

Måste man vara medlem i Sveriges Arkitekter för att vara med och tävla?

Svar: Nej man behöver inte vara medlem för att vara med och tävla.

Vilka studenter får tävla?

Måste man studera i Sverige för att vara med och tävla?

Svar: Tävlingen är öppen för studenter inom Sveriges samtliga 
arkitektdiscipliner vid SLU, KTH, LTH, Chalmers Tekniska Högskola, 
Umeå Universitet, LTU, BTH, Konstfack och HDK.
Studenter vid andra universitet eller högskolor kan delta i samarbete med 
en arkitektstudent från någon av de svenska utbildningarna som nämns 
ovan.

Anmäla sig?

Behöver man anmäla sig för att få delta i tävlingen?

Svar: Det krävs ingen anmälan utan bara att man lämnar in sitt bidrag 
enligt inlämningskraven senast den 30 september 2021.



Kriterier och inlämningskrav

Är det tillåtet att placera sin gestaltning i en gatumiljö som redan används 
som "sommargågata" eller måste det vara en gata som i nuläget trafikeras 
av bilar året om?

Svar: I tävlingsuppgiften står det "...Detta genom att i valfri svensk stad 
omvandla en del av en centralt placerad gata som idag främst är anpassad 
för biltrafik till ett offentligt rum med funktioner som ger utrymme för 
spontana möten och främjar sociala aktiviteter.".
Vi tror att en gestaltning av en gata som idag har ett annat syfte är ett 
bättre val av plats för tävlingsuppgiften. Om du väljer en plats som redan 
idag är avstängd för biltrafik måste du kunna motivera valet av den 
platsen framför en gata som inte utnyttjas på det sättet idag.
 
Tycker ni att en gata som är avstängd under sommaren men trafikeras av 
bilar resten av året inte att föredra?
 
Svar:Du väljer plats själv och motiverar valet i ditt tävlingsbidrag.

Får gestaltningsförslaget ta anslutande parkeringsytor som finns bredvid 
gatan i anspråk och även trottoarer som går längs med den valda gatan? 
 
Svar: Det är gaturummet som är tänkt att gestaltas. Det går bra att ändra 
valt gatuutrymme så att befintliga parkeringar försvinner eller förändras.

Är det ett krav att gatan/förslaget ska vara föränderligt beroende på årstid?
 
Svar: Det är inget krav att gestaltningen ska variera mellan årstiderna 
men tanken är att det ska vara en året-runt-gata och därmed fungera 
under alla fyra årstider. Uppgiften är att lösa detta på ett kreativt sätt.

 



Ska förslaget och dess förändringar vara temporära så att gatan kan 
återställas till sin nuvarande utformning?

Svar: Nej, det finns inga krav att gatan ska kunna återställas.
Däremot ska befintliga verksamheter i anslutande byggnader ej beröras.

Ska förslaget ta hänsyn till den rådande situationen med behovet av social 
distansering?

Svar: Det finns inget krav på att bidraget ska ta hänsyn till social 
distansering.

Innebär föränderlig gestaltning att det kan förekomma föremål som tas dit 
eller bort efter säsong.

Svar: Det finns inget krav på att föremål ska flyttas utan du väljer själv 
hur din gestaltning anpassas till en året-runt-gata.

Finns det några restriktioner för gatan?

Svar: Gaturummet ska utgöra en del av en centralt placerad gata, 
motsvarande en sträcka på 50-100 meter, i valfri svensk stad som idag 
främst är anpassad för biltrafik. Verksamheter i anslutande byggnader ska 
ej beröras. 

Ska man tänka något på budget?

Svar: Det finns inga sådana krav.

Vad menas med programpunkter?

Svar: Programpunkter avser de behov/problem som din gestaltning avser 
svara på.

Det står i programmet att “Verksamheter i anslutande byggnader ska ej 
beröras”, betyder det då att man tex inte får använda sig av restauranger/
fik för tex uteserveringar eller liknande?



Svar: I tävlingsuppgiften står det att: “Det offentliga rummet är en icke-
kommersiell plats i staden dit alla människor har likvärdigt tillträde”. Det 
är tillåtet att använda sig av uteserveringar och liknande men syftet är att 
skapa en plats tillgänglig för så många som möjligt. 

Hur mycket får man lägga till på platsen? Ljud, vatten, grönska och ljus?

Svar: Det finns inga begränsningar med avseende på tillägg. 

Måste man redovisa omkringliggande biltrafik?

Svar: Nej det behöver man inte.

Måste det vara realistiskt förankrat?

Svar: Nej det behöver det inte.

Måste man ta hänsyn till det som är under marken?

Svar: Nej det behöver man inte.

Måste det vara byggnader på båda sidor av gatan?

Svar: Det ska vara en del av en centralt placerad gata i en svensk stad 
som idag främst är anpassad för biltrafik. Val av plats motiverar du i ditt 
bidrag.

Hur mkt ska en tänka på rörelser och trafik och verksamhet? Vad menas 
med att påverka verksamheterna, vart går gränsen?

Svar: Uppgiften handlar om att gestalta gaturummet, inte anslutande 
byggnader och verksamheterna i dem, därför finns restriktionen att 
intilliggande verksamheter ej ska beröras. Uppgiften är att omvandla en 
gata där biltrafik prioriteras idag till en plats som ger utrymme för 
spontana möten och främjar sociala aktiviteter.



Anslutande restaurang och uteservering hur ska man tänka kring dessa?

Svar: Befintliga verksamheter i anslutande byggnader ska ej beröras.

Övrigt

Går det att säga något med era tidigare erfarenheter hur mycket tid man 
kanske behöver lägga på arbete med tävlingsuppgiften ungefär?

Svar: Tyvärr är det svårt för oss att svara på då vi själva inte deltagit i 
någon liknande tävling. Det är väldigt individuellt hur 
gestaltningsprocessen ser ut. Utgå från hur du arbetar med uppgifter i 
skolan.


