Arkitekttävling

GESTALTNING AV OVALEN
Malmö Nation,Lund
2019-01-23

VILL DU VARA MED OCH GESTALTA
OVALEN?
MALMÖ NATION BJUDER IN TILL TÄVLING I
SAMARBETE MED TYRÉNS AB
Malmö Nation bjuder in till tävling för att hitta en ny utformning till platsen som
många känner som ”Ovalen”. Ovalen är en samlingsplats för medlemmar och
boende på Malmö nation samt övriga studenter i Lund. Ovalen är även en etablerad plats för evenemang, såsom Malmö nations Valborgsyra och Paradoxivalen som hölls våren 2018 med 2000 gäster.

Vill du vara med och påverka utformningen av Malmö nations Oval
och låta din arkitektur leva vidare i Lunds studentliv?
Har du den kompetens och engagemang som krävs för att utveckla
och skapa rätt förutsättningar för Malmö nations främsta samlingsplats? I så fall tar vi gärna emot din ansökan.

Tävlingen genomförs i samarbete med Tyréns AB- ett av Sveriges största konsultföretag inom samhällsbyggnad. Kollegor på Tyréns stadsutvecklingsavdelning i Malmö kommer tillsammans med Malmö nation bedöma inkomna tävlingsförslag. Avdelningen består av landskapsarkitekter, planeringsarkitekter,
arkitekt, bebyggelseantikvarier och kulturgeograf. De som jobbar på Stadsutvecklingsavdelningen i Malmö har lång erfarenhet av liknande projekt och arbetar med allt från bostadsgårdar till storskaliga stadsbyggnadsprojekt så som
parker, torg och stationsområden.
Varje inkommet förslag kommer bedömas utifrån de bedömningskriterier som
beskrivs på kommande sidor. Genom att delta i tävlingen får man som student
chans att visa vad man kan och även möjlighet, om man vinner tävlingen, att tillsammans med Tyréns utveckla förslaget till ett förfrågningsunderlag som sedan
kommer att byggas. Det är en unik möjlighet att lära sig mer om hur det är att
arbeta med stadsutveckling, och inte minst bättra på sin portfolio!
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Orange linje visar avgräsning för tävlingsuppgiften.
Streckad linje visar ungefärlig placering av scen vid
större evenemang.

Vill du vara med och gestalta ovalen?

FÖRUTSÄTTNINGAR
Malmö nation ritades av Arkitekt Hans Westman och byggdes 1962 respektive
1967. Malmö nations Oval är en plats där 1–2 stora evenemang varje år äger
rum, vilket kräver att det finns utrymme för att bygga en scen. (se placering i
bilagt material) Resterande dagar på året ska Ovalens vara en trevlig och naturlig
mötesplats.
Tävlingsbidragen ska därför även ha i åtanke att Ovalen bör inkludera olika typer
av ytor att umgås på. Ovalen ska vara välkomnande för både boende och de gäster som besöker.
Eftersom platsen används frekvent är det viktigt att tänka på hur man väljer att
disponera ytor för olika typer av ändamål.
Nytänkande och kreativa förslag välkomnas!

Nedan följer de förutsättningar och funktionskrav som varje förslag bör beakta.
Dessa är en följd av önskemål från Malmö nation.

Funktion/användning
•

Vid större evenemang ska plats finnas för större scen (75 kvm, 15m längd
x 5m djup)

•

Gården ska inbjuda till vistelse året om som mötesplats

•

Gården ska kunna användas för enklare evenemang som t.ex.
biljettförsäljning, grillning och dylikt

•

Det ska finnas en form av ”läktare” som kan användas vid evenemang men
även som sittplatser när det inte är evenemang på gården

•

Entrén in till publokalen ska vavra välkomnande

Möblering och vegetation
•

Gården ska upplevas grön utan att för mycket markyta tas i anspråk

•

Gården ska innehålla flera olika typer av sittmöjligheter

•

Plats för minst 30 cykelparkeringar

•

Gården ska upplevas trygg och ljus

•

Befintligt träd ska bevaras

Karaktär
•

Utformningen ska anpassas till Malmö nations profil som studentnation

•

Utformningen bör ta hänsyn till den kulturhistoriska kontexten

Förutsättningar
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TÄVLINGSUPPGIFTEN
Tävlande ska utveckla förslag på utformning av ”Ovalen” utifrån givna förutsättningar. Tävlingen är uppdelad i två steg. Fem förslag kommer väljas
ut efter Steg 1 och de får då chansen att förfina sina förslag ytterligare i
Steg 2.

STEG 1: KONCEPT OCH VISION
I Steg 1 ligger fokus på att fånga den övergripande idén för utformning
av platsen. Det viktiga är att, utifrån de givna förutsättningarna och funktionskraven, beskriva sin idé i bild och text.

Förslagen får högst omfatta 3 st A3or och ska inkludera följande:
1.Konceptskiss som beskriver övergripande idé
2.Illustrationsplan i skala 1:200 eller 1:400
3.Skiss på gestaltning av ”läktaren” i sektion och plan

STEG 2: UTVECKLING AV FÖRSLAG
I Steg 2 arbetar de fem utvalda tävlande vidare med sina förslag utifrån
feedback från juryn. Koncepten ska förfinas, här krävs att man kan ta den
övergripande idén till en mer konkret nivå. Förslaget ska kunna användas
som grund till att ta fram ett förfrågningsunderlag till en totalentreprenad.
Förslagen i Steg 2 får högst omfatta 5 st A3or och ska minst
inkludera följande:
1. Illustrationsplan i skala 1:200 eller 1:400 som visar markmaterial,
möblering, vegetation osv.
2. Minst en visualisering/fotomontage som visar känsla och användning
3. Utvecklad skiss på ”läktaren” i sektion och plan
4. Växtlista och utrustningslista

Vinnaren ges möjlighet att presentera och diksutera förslaget med Tyréns
som sedan tar över för att göra ett förfrågningsunderlag. Vinnaren får följa
Tyréns arbete och på så sätt få kunskap om hur en sådan arbetsprocess
kan se ut.
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Tävlingsuppgiften

BEDÖMNINGSKRITERIER
Tävlingsförslagen kommer bedömas utifrån nedanstående kriterier i Steg 1
och Steg 2 (ej rangordnade)

UTFORMNING & FUNKTION
•

Uppfyllande av ställda funktionskrav och önskemål

•

Inspirerande gestaltning

•

Nytänkande

GENOMFÖRBARHET & HÅLLBARHET
•

Tekniskt genomförbart

•

Ekonomiskt hållbart

UNDERLAG
Malmö nation tillhandahåller följande underlag till samtliga medverkande:

1. Situationsplan Sankt Thomas 37-38.ai
2. Situationsplan Sankt Thomas 37-38.dwg (Autocad 2017)
3.Situationsplan Sankt Thomas 37-38_2010.dwg (Autocad 2010)
4. Placering av scen.pdf

Materialet får ej användas i annat syfte än denna tävling.

Bedömningskriterier
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TIDER & FORMALIA
Tävlingen öppnar:
23 januari 2019

Sista dag för inlämning av tävlingsbidrag:
STEG 1- 15 mars 2019
STEG 2- 10 april 2019
DOKUMENTEN SKICKAS I PDF-FORMAT TILL HUSFORMAN@MALMONATION.COM
SENAST KLOCKAN 23.59 OVAN ANGIVNA DATUM.
VARJE BIDRAG SKA TYDLIGT MÄRKAS MED NAMN SAMT MAILADRESS (GLÖM INTE
MÄRKA SAMTLIGA SIDOR)

Tävlingsresultat:
STEG 1- 20 mars 2019
VINNARE OFFETLIGGÖRS- 20 april 2019

Eventuella frågor skickas till HUSFORMAN@MALMONATION.COM

Malmö nation har fullständig nyttjanderätt till inkomna tävlingsbidrag.
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Tider & formalia

