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Vestre har i mer än 70 år tillverkat utemöbler för städer, parker 
och offentliga rum i syfte att skapa sociala mötesplatser Produkterna 
är byggda i Sverige och Norge med förstklassiga material och en 
genomgående kvalitet som ger bekymmersfri användning under 
många år.

Psykologfabriken stärker team och organisationer med 
inspirerande workshops och föreläsningar som filmats av TEDx och 
UR. De har utvecklat det digitala stödet Habitud för att skapa bra 
ledarvanor. De har en ledarskapsutbildning som leder till mätbara 
resultat hos organisationer som Systembolaget, IKEA och Jämtkraft.

PE Teknik & Arkitektur är ett ledande konsultföretag med fokus 
på byggnader och allt runtomkring. Deras vision är att förnya 
samhället genom innovativa och hållbara lösningar.

Norconsult har en helhetssyn inom samhällsbyggande och 
tror på kraften i samarbete och kreativitet. De arbetar med 
bland annat arkitektur, bygg, energi, industri, infrastruktur, miljö, 
samhällsplanering, vatten och avlopp. I arbetet strävar de efter att 
hitta innovativa och smarta lösningar till utmaningar för såväl den 
enskilda kundens som samhället i stort.

Planter är ett projektverktyg med ca 4 000 växter för svenska 
utemiljöer som är utvecklat för de som arbetar professionellt med att 
planera och projektera landskap och trädgårdar. Det är ett verktyg 
för att skapa ökad hållbarhet genom kvalitetssäkrade leveranser, 
det sparar tid och effektivisera arbetet i de gröna projekten.  

Nola utvecklar och säljer vackra och funktionella kvalitetsprodukter 
för publika miljöer. Företaget drivs av social hållbarhet, att göra 
städer och urbana platser tryggare, mer upplevelserika och 
tillgängliga. Startpunkten i de flesta projekt och nyutvecklingar 
utgår från att ta in omvärlden och en mångfald av idéer i kreativa 
samarbeten för att utveckla platser såväl som nya produkter, 
tillsammans med arkitekter, formgivare, och tillverkare. Alla Nolas 
produkter är tillverkade i Sverige.

Sweco levererar kvalificerade tekniska konsulttjänster inom teknik, 
miljö och arkitektur i arbetet med att planera och utforma framtidens 
hållbara samhällen och städer. Sweco utför tiotusentals uppdrag i 
70 länder runt om i världen för att säkerställa rent vatten, effektiv 
infrastruktur och hållbara energilösningar.
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INTRODUKTION

Gaturummet är en idétävling öppen för alla Sveriges 
arkitektstudenter och arrangeras i samband med 
landskapsarkitekturseminariet Oyster 2021/22. Tävlingen tar 
avstamp i begreppet ensamhet och städernas utmaning att skapa 
mötesplatser som är inkluderande, hållbara och funktionella för 
alla året om. 

SYFTE

Tävlingen syftar till att utveckla kreativa och nyskapande idéer 
för året-runt-gator som kan bidra till en debatt om den ofrivilliga 
ensamheten i staden. Tävlingens mål är att bidra till ökad 
folkhälsa och ett socialt hållbart samhälle. Detta genom att 
utveckla gaturummet med nya hållbara arkitektoniska kvalitéer 
som bidrar till en socialt funktionell och inkluderande mötesplats, 
året om. 

TÄVLINGSUPPGIFTEN

Uppgiften var att utveckla konceptet “sommargågatan”, ett 
gaturum där gående och vistelse tillfälligt prioriteras under 
sommarmånaderna, till en året-runt-gata. I valfri svensk stad 
skulle tävlande 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. Gestaltningen skulle vara föränderlig på så 
sätt att innehållet anpassas efter de fyra årstiderna.
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BEDÖMNINGSKRITERIER

Juryn har bedömt förslagen med utgångspunkt i följande 
bedömningskriterier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav 
och önskemål som ställts i programmet.

Att förslaget: 
• är inkluderande och bidrar till att fler människor möts i 

vardagen.

• på ett kreativt sätt lyfter fram årstidsvariationerna.

• bygger på ett starkt och platsspecifikt koncept utifrån 
begreppet ”året-runt-gata”.

• är visuellt tilltalande och harmoniserar med platsen.

• uppvisar genomarbetande lösningar av hög arkitektonisk 
kvalitet.

JURY

• Ella Rydmark, landskapsarkitekt,  
utsedd av Sveriges Arkitekter

• Emma Wirén, landskapsarkitekt, Exploateringskontoret 
Stockholm stad

• Oskar Henriksson, psykolog och föreläsare, Psykologfabriken

• Erik Wärnberg, landskapsarkitekt,  
Liljewall arkitekter, utsedd av Oyster

• Anders Wahlgren regissör och författare, fil. kand. i konst- och 
arkitekturhistoria
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ÖVRIGT

Tävlingssekreterare var Frida Westberg Ekerljung och Maria 
Almqvist, landskapsarkitektstudenter vid SLU Ultuna och 
representanter för Oyster 2021/22 med stöd av Rebecca 
Wahlström, Arkitekt MSA, från Sveriges arkitekter. Arrangörer, 
programskrivare och tävlingsfunktionärer var Frida Westberg 
Ekerljung och Maria Almqvist

Till tävlingen lämnades 21 förslag in. Totalt deltog 29 studenter 
från 8 olika lärosäten, innefattande Arkitekthögskolan Umeå 
Universitet (UMA), Chalmers Tekniska Högskola (Chalmers), 
Högskolan DK-Valand (HDK), Konstfack, Kungliga Tekniska 
Högskolan (KTH), Lunds Tekniska högskola (LTH), Sveriges 
Lantbruksuniversitet Alnarp (SLU Alnarp) och Sveriges 
lantbruksuniversitet Ultuna (SLU Ultuna).
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JURYNS GENERELLA BEDÖMNING

Inkomna förslag till idétävlingen är väl kommunicerade och 
visar på en stor variation i hur gaturummet kan utvecklas till 
en hållbar mötesplats året om. Förslagen utmanar bilismens 
utbredning och visar på nya möjligheter att programmera 
gatan med vegetation, ljud, ljus, och värme vilket bidrar till nya 
upplevelser och mötesplatser. Moduler och starka konceptuella 
grepp är återkommande i flera av förslagen. Årstiderna lyfts 
fram genom säsongsbaserad växtlighet samt aktiviteter där 
gatan transformeras till en skridskobana eller pulkabacke på 
vintern och en plats för sport, lek och vatten på sommaren. 
Gaturummets potential lyfts fram i förslagen och visar att det 
finns förutsättningar att träffas på stadens gator året om. Flera 
av förslagen väcker frågor kring vem gatan är till för och öppnar 
upp för nya perspektiv av staden. Med starka gestaltningsgrepp 
visar flera av förslagsställarna olika perspektiv på hur det går 
att skapa spontana möten och interaktioner mellan stadens 
invånare.

JURYN BESLUT

Efter avslutad bedömning har juryn utsett Elise Cervin 
med bidraget Sandrews filmstråk till vinnare i idétävlingen 
Gaturummet. 
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FÖRSTA PRIS

SANDREWS FILMSTRÅK 
Av: Elise Cervin, Arkitekturskolan KTH

MOTIVERING

Vinnaren av Oyster studenttävling 2021 vill med sitt bidrag utveckla en del av 
Åsögatan i Stockholm genom att skapa en kulturnod där film blir ett sällskap 
för de ensamma och en tillflykt i vardagen. Här ges möjlighet för spontana och 
planerade besök av såväl enskilda individer som större sällskap.

Bidraget adresserar på ett trovärdigt och empatiskt sätt problemet med ofrivillig 
ensamhet. Gestaltningens tema är tydligt och visar en hög detaljeringsnivå. Den 
starka grundidén skapar en kärna för människor att samlas kring dygnet runt, året 
om.

Genom att implementera rörlig bild på ett variationsrikt och kreativt sätt lyckas 
förslaget fånga besökarens intresse. Valet av plats är genomtänkt och närheten 
till den anrika biografen Victoria stärker förslagets relevans. Gestaltningen är väl 
anpassad till det befintliga gaturummet, vilket fortfarande kan fungera som en 
gata parallellt med utrymmets nya funktionalitet. I sin bedömning av förslaget vill 
juryn särskilt lyfta fram och premiera hur bidraget tagit sig an uppgiften utifrån 
den ensammes perspektiv.  
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Stockholm, i l lustrat ionsplan 1:400

Fi lmholkar

Gatubio

Fi lmpassage

Fi lmdungen

Fi lmvägg

Sandrews f i lmstråk sammanbinder Götgatan med ”SOFO” där stråket bl i r  en 
nod för  v isning av rör l ig bi ld i  det  of fent l iga rummet.  Stumpen av Åsögatan 
som tangerar Götgatan är  idag f rämst programmerad som parker ingsplats 
och åter vändsgränd. Gatans breda måt t  och of ta ödsl iga karak tär  ger bra 
förutsät tn ingar för  en a l ternat iv  programmer ing som fokuserar på skapandet 
av nya socia la rum i  staden. F i lm på hål l ,  f i lm bland trädkronorna, f i lm i  rö-
re lse och f i lm på plats är  o l ika sät t  at t  t i l lgodogöra s ig f i lmmediet  på.  Som 
en oberoende för längning av Anders Sandrews biograf  V ictor ia t i l lgängl iggör 
Sandrews f i lmstråk f i lmen som konst form för  en större och mer 
var ie rad publ ik.  Genom en gatubio,  f i lmpassage, f i lmdunge, f i lmvägg och 
f i lmholkar kan förbipasserande ta de l  av gaturummets rör l iga bi lder 
under dygnets a l la  t immar.  F i lmen bl i r  et t  sä l lskap för  de ensamma, en 
eskapism f rån vardagens stress och en mötesplats för  ku l tur  och 
underhål ln ing i  Stockholms of fent l iga rum.     

Kulturnod med fokus på rör l ig  bi ld

Stadsrum för  såväl  planerade som spontana möten 

Plats  för  kontemplat ion och vardagspaus

Indiv iduel l  och kol lek t iv  upplevelse

Akt iverar  gatan dag som nat t

G
ötgatan

Åsögatan

Väx tbäddar  för  dagvat tenhanter ing

Träramar i  furu som 
formar pav i l jonger för 
o l ika f i lmändamål.

I l lustrat ion av Sandrews f i lmstråk set t  uppi f rån,  e j  ska laSandrews f i lmstråk

Gatubio,  f i lmpassage,  f i lmdunge,  f i lmholkar,  f i lmvägg

Människor s luter  upp t i l l  gatubions visning av Det s junde inseglet 
en ruggig kväl l  i  ok tober.

F i lmpassagen svalkar  en varm dag i  mi t ten av ju l i .

Stockholms f i lmfest iva l  Junior  v isar  påsk lovsveckans workshop- 
f i lmer i  f i lmholkarna.

Genom QR-koder kan besökare få  
t i l lgång t i l l  gatubion och f i lmholkarnas 
l jud under dygnets nat t immar då  
grannskapets bostäder k räver t ystnad. 

Pav i l jong som kombinerar  gatubio med en f i lmpassage.  
Genom f i lmpassagen t i l l  höger b ibehå l ls  f lödet genom pav i l -
jongen även då f i lmv isn ing i  b ion sker.  Den vänstra pav i l jong-
de len med träramarna uppradade tät t  ihop utgör p latsen där 
b ioduken f inns medan pav i l jongde len i  mi t ten med g lesare 
raminter va l l  är  p latsen för  publ ik läk taren.  
   F i lmpassagens projek t ion styrs av röre lsedetek torer  som 
star tar  f i lmv isn ingen då någon rör  s ig genom passagen. 

Pav i l jong som binder samman två f i lmholkar.  
Holkarnas format lockar besökaren t i l l  en mer 
spontan och kor tvar ig betrak te lse av rör l ig b i ld 
som samtid igt  b ibehå l le r  mer fokus på f i lmen 
jämför t  med f i lmpassagens röre lseuppleve lse. 
Från den sammanlänkande bänken under trädet 
kan förb ipasserande ta de l  av f i lmprojek t ionen 
på f i lmväggen snet t  mi t temot.   

F i lmdungen är stråkets oas för  kontemplat ion.  Genom 
betrak te lse av f i lmprojek t ion mot trädkronorna kan be-
sökaren h i t ta en paus i  vardagens jäk t.  Den rör l iga b i ld-
en som v isas här fokuserar på f i lm ämnad för  v isue l l 
snarare än hörbar uppleve lse.  När löv verket fa l le r  av 
trädstammen på hösten r ik tas strå lkastar l juset  ner mot 
marken och be lyser istä l let  den snöblandade lövsör jan 
under årets mörkare månader. 

Fi lmdungens markprojek t ion lyser upp vintermörkret  i  december.

Sandrews f i lmstråk

I l lustrat ioner,  e j  ska la

Ska lgubbar t i l l  i l l us t rat ionerna ä r  hämtade f rån:  w w w.search.c reat i vecommons.org,  w w w.p ixabay.com, w w w.ska lgubbar.se och w w w.nonscand inav ia .com 
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ANDRA PRIS

SAKTA VI GÅ

Av: Molly Myrsten, Arkitekthögskolan Umeå Universitet (UMA)
Adam Sävhage, Arkitekthögskolan Umeå Universitet (UMA)

MOTIVERING

På en plats där många passerar men sällan stannar upp vill förslagsställarna 
främja mötet mellan människor i olika åldrar och på så sätt skapa en socialt 
funktionell och inkluderande mötesplats. Centralt i gestaltningen är en byggnad 
som luckrar upp gränsen mellan ute och inne. Förslaget fungerar som växthus på 
sommaren och väderskydd på vintern. Genom tillägget skapas många funktioner 
för sociala och fysiska aktiviteter i, på och utanför byggnaden. Gestaltningen tar 
hänsyn till behovet av dagvattenhantering genom materialval och utnyttjande av 
byggnadens fasader som uppsamlingsyta.

Bidraget är kreativt och formstarkt samt håller hög arkitektonisk kvalitet. 
Förslagets funktioner bjuder in till spontana möten och gemenskap för alla 
årstider. Valet av plats och fokus på den kallare årstiden ses som en styrka. 
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SAKTA VI GÅ 
(GENOM STAN)

GATURUMMET
Oyster Studenttävling 2021

Öst på stan är ett område i centrala Umeå. Stadsde-
len har till stor del karaktären av ordnad villastad med 
1-3 våningshus i trä och sten med en stadsmässig 
rutnätsplan. Branden i Umeå har satt karaktär på be-
byggelsen vilket resulterat i breda gator samt björkar 
planterade längs med huvudgatorna i syfte att stoppa 
eventuell eld.
Då området är beläget mellan centrum å ena sidan 
och Universitetsområdet samt Sjukhuset på andra si-
dan passerar många människor stadsdelen varje dag, 
ofta till fots eller cykel. Trots detta är det sällan man ser 
människor stanna upp och mötas i vardagen. 

Området känns idag snarare som något man passerar. 
I brist på butiker, restauranger och andra sociala plat-
ser som man normalt hittar centralt i städer blir områ-
det utifrån sett livlöst. Dom linjära breda gatorna utan 
publika ytor påminner mer om en motorväg för cyklis-
ter och fotgängare.
Stadsdelen har en blandad demografi med både stu-
denter, barnfamiljer och äldre pensionärer. Bristen på 
en publik plats förhindrar dock möten i och emellan 
dessa grupper. Med detta i åtanke har förslaget utfor-
mats i syfte att skapa en ny socialt funktionell och in-
kluderande mötesplats för människor året om, även i 
Umeås stundvis mörka och kalla klimat.

Skala 1:400, Skolgatan 91-89 Umeå

Skala 1:20 000, Umeå

SOMMARVÅRVINTER HÖST

ÖST PÅ STAN, UMEÅ

PROGRAM
• Den klassiska ladugårdsformen används som ett sätt 

att knyta an till landsbygden och få in mer ro i staden. 
Asfalten byts ut till en mer porös yta med genomträng-
lig mark för att undvika vattenansamling i staden vid 
behov. 

• Två grässlänter skapas med hjälp av uppfyllning av 
jord mot strukturens fasad, vilket bidrar till större upp-
sugnings kapacitet av dagvatten. 

• Glasväggarna skapar en naturlig interaktion mellan in-
sida och utsida. På det varmare sommarhalvåret ska-
pas ett växthus där kvarterets invånare kan hjälpas åt 
att odla. På vintern faller snön som ett täcke över struk-
turen vilket sett inifrån kan liknas vid en igloo. 

• Under det kalla vinterhalvåret kan man ta skydd och 
värma sig. Eldstaden lockar folk och skapar rum för 
passiv interaktion. Tillsammans hålls elden vid liv vilket 
leder till spontana möten och gemenskap. Från utsi-
dan lyses kvarteret upp i den annars så mörka tiden 
på året. 

• Nedanför de två sluttningarna finns det dammar med 
möjlighet att samla upp dagvatten som senare bland 
annat kan användas till bevattning av växthuset under 
sommarhalvåret. 

• Vid torrare perioder kan dammen istället användas 
som en scen och fungera som en plats för offentliga 
sammankomster. 

• Genom att använda en mer organisk form   bryts ga-
tans linjäritet i syfte att få människor att röra sig på ett 
friare sätt. Därmed skapas mer utrymme för interak-
tion och spontana möten.

• Det sluttande taket inviger till både lek och vila. På 
sommaren växer här gräs och vildblommor. På vin-
tern samlas snön och skapar möjlighet till vinterlek. 

• Eldstaden går genom hela strukturen och påminner 
om ett långbord. På vintern finns möjlighet att slå sig 
ner och tillsammans njuta av ljus och värme. Under 
odlingssäsongen kan den istället fungera som en 
plats för växtlighet eller avställningsyta. 

VÅR

SOMMAR

HÖST

VINTER

SEKTION SOMMAR SEKTION VINTER

SAKTA VI GÅ (GENOM STAN)



TREDJE PRIS

LÅNGBORDSGATAN

Av:
Nilas Lätt, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp
Johan Hultman, Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp

MOTIVERING

Förslaget utgår från ett tillägg i form av ett långbord vilket symboliserar den 
festliga samvaron. Med fokus på mat och växtlighet erbjuds möjligheten till både 
passivt och aktivt umgänge. De små interaktionerna i vardagen uppmärksammas 
och ses som minst lika viktiga som att samlas med vänner och familj.

Med ett tydligt koncept skapas förutsättningar för gemenskap i stadens 
lugnare delar. Gestaltningen erbjuder en naturlig mötesplats och lyfter fram 
årstidsspecifika evenemang som kan förstärka gemenskapen. Förslagsställaren 
visar, med små medel, hur en gårdsgata blir till. Ett koncept som enkelt kan 
appliceras på liknande platser i andra städer.
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M a r i e d a l s v ä g e n

H e r r e s t a d s g a t a n

T ä r n i n g h o l m s g a t a n

Konceptet

Närmaste utemiljön Idéskisser

På senare år har problemen med psykisk ohälsa, ensamhet, 
isolering och utanförskap präglat debatten kring hur vi bygger vårt 
samhälle och våra städer. Debatten fick ännu mer bränsle med 
pandemins intåg som medförde ökad distans mellan människor. 
Forskning har visat att miljön närmast bostaden kan ha stor 
betydelse för den psykiska hälsan.  Gatan utgör nästan alltid den 
nämsta utemiljön men är sällan anpassad för människan. 

Hur designar man egentligen för att främja sociala 
interaktioner? Det här blev vår startfråga i projektet. 
Efter lite efterforskningar visade det sig att umgänge 
och sociala interaktioner i det publika rummet är ett 
mångfacetterat begrepp. Jane Jacobs, legendrisk 
inom stadsplaneringsteori, lägger stor vikt vid 
begreppet “familiar strangers” och menar att de små 
interaktioner man har med folk på gatan, i trapphuset 
eller på kvartersbutiken är mycket viktiga. Likaså 
menar sociologen Peggy Thoits att de lätta relationer 

 L Å N G B O R D S G A T A N ! L Å N G B O R D S G A T A N !
  D E T  Ä T B A R A  G A T R U M M E T  D E T  Ä T B A R A  G A T R U M M E T

En helt vanlig 
gata
Vi har valt att jobba med 
Herrestadsgatan i Slottsstaden i 
Malmö. Det finns tusentals liknande 
gator i hela Sverige. Dominerad av 
asfalt och parkeringar och med 
liten eller ingen plats för mänsklig 
interaktion och vistelse. En gata 
anpassad för bilen. Gatan utanför 
fönstret är det första man ser när 
man kollar ut och det första man 
möter när man går ut från porten. 
Vi tycker att kvartersgatan kan 
vara så mycket mer än ett medel 
för transport och bilförvaring. 

vi har i volontärgrupper, med grannar eller med 
folk vi regelbundet ser på gatan kan öka känslor 
av självfortroende, sakkunskap, och fysisk hälsa. 
Mycket tyder alltså på att det passiva umgänget är 
en minst lika viktig del av det sociala livet i staden 
som att träffa vänner eller familj. 

Utifrån detta började konceptet “Långbordet” skapas. 
Det är en referens till det festliga, det högtidliga, det 
familjära. Men vi märkte också att det kunde vara 

mer än så. Själva längden på bordet möjliggör för 
en bred användning. Dels större grupper med mer 
cementerade relationer men också ensamma 
besökare som vill sitta en bit bort. 

Utifrån det centrala långbordet kom självklart 
kopplingen till mat och växter då mat är något 
som skapat sociala sammanhang sedan tusentals 
år tillbaka. Vi landade i att vi ville skapa ett ätbart 
gatrum med möjligheter för både passivt och aktivt 
umgänge. 
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  DEN NYA GATAN:

• Är en plats för passivt umgänge 
• Är en plats för aktivt umgänge 
• Är en plats att samlas kring i kvarteret
• Är en plats för lek och utbildning 
• Ger möjlighet för evenemang och aktiviteter 
• Ökar biologisk mångfald 
• Ger ett bra mikroklimat 
• Förbättrar luftkvalitén 
• Minskar bullernivån 

Förslaget i tre lager Illustrationsplan 1:400
Lager 1 - Planteringsbädden, Gångarna och Långbordet

Bädden sträcker sig under marken längs hela gatan och utgörs av en 
blandning av sand, grus i olika fraktioner samt näringsladdad biokol. Denna 
komposition ger en lättare jord för växterna samt minskar uppkomsten av 
ogräs. Biokolen kan hålla en stor mängd näring och vatten samtidigt som 
den lagrar koldioxid i marken och bryts ned väldigt långsamt. Gångarna 
utgörs av en packad stenmjölsyta ovanpå växtbädden. Långbordet som 
sträcker 60 meter längs gatan fungerar som navet för hela designen och 
ger möjlighet för både aktivt umgänge med vänner eller grannar men även 
passivt umgänge för den som vill sitta en bit bort mer avskilt. Bordsskivan 
och sittbänkarna är gjorda av trä och de hålls upp i av en ram i stål.

Året på Långbordsgatan 
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Lager 3 -  Frukt och nötträden   

Träden utgör det översta lagret på gatan och domineras av 
olika sorters fruktträd i de två raderna längs med långbordet. 
På sidorna planteras andra träd och större buskar som 
hassel, valnöt, pimpernöt, kastanj och körsbärscornell som 
ger en variation och sticker upp bland bärbuskarna. 

Lager 2 - Buskarna 

Buskarna är bärbuskar av många olika sorter som fungerar som 
mindre rumsindelare  för de många små gångarna. Det blir lätt 
att hitta sitt eget lilla rum, avgränsat men ändå nära. De olika 
bärsorterna kan skördas och ätas på plats. 
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TACK

Till alla som på olika sätt hjälpt till med tävlingen. 
Alla jurymedlemmar, Sveriges Arkitekter och Oystergruppen. 
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