


Idétävling 2022 
Likt förra året bjuder klimatgalleriet in dig med intresse för klimatfrågor och 
samhällets rumsliga utveckling att delta i årets tävling och vernissage.

Varför en tävling? 
2015 sattes de globala målen med ambitionen att vi år 2030 ska ha avskaffa 
t extrem fattigdom, minskat ojämlikheter och orättvisor i världen, främja 
fred och rättvisa samt LÖSA KLIMATKRISEN.
Vi är nu exakt halvvägs dit och med en pandemi i ryggsäcken, ett pågående 
krig i Europa och en allt mer blödande klimatkris är det dags att ta sig en 
funderare kring våra utsikter och möjligheter att ta sig i mål. 

Vi på klimatgalleriet tror på att det enda vi kan är att fortsätta försöka. Med 
en tävling är vår förhoppning att kunna inspirera fler till hur vi med arkitektur, 
design och stadsutveckling kan bidra till positiva klimatomställningar såväl 
lokalt som globalt. 

Vi tänker högt i tak -alla idéer är välkomna inget är för stort eller litet. Vi 
tänker alla bäckar små. Välkommen att lämna ditt bidrag! 

/Klimatgalleriet

Om Klimatgalleriet
Utformningen av städer och samhällen påverkar i hög grad vår möjlighet 
att leva hållbart. Byggsektorn står idag för runt 20 procent av utsläppen av 
växthusgaser, och nästan dubbelt så mycket om man räknar in tillverkning 
av byggmaterial i andra länder.
 
Klimatgalleriet är en mötesplats för klimatpositiva idéer inom arkitektur, 
design och stadsutveckling. Ambitionen är att inspirera varandra till 
nytänkande sätt att bidra till klimatomställning. 

Varför ett galleri för klimatet?

• Det finns en stark vilja att 
kunna leva hållbart.

• Det krävs många idéer för att 
komma fram till några bra.

• Det är i mötet mellan 
människor utveckling sker. 



Inlämningskrav

1–10 st illustrationer. (i JPEG-format) 
Text på max 2000 tecken inklusive blanksteg som beskriver idén. (i PDF-format) 

Illustrationerna ska vara numrerade i den ordning förslagsställaren vill att de ska 
visas, exempelvis: Motto_1, Motto_2, Motto_3, osv. Observera att bilder och text 
ska vara anonyma.

Förslaget ska innehålla: 

• Problemformulering och beskrivning av identifierad klimatutmaning. 
• Idé om hur vald utmaning kan lösas genom arkitektur/formgivning/

gestaltning.

Bidrag och följesedel med förslagställarens/-arnas namn och kontaktuppgifter 
skickas till bidrag@outerspacearkitekter.se senast kl 17.00, 10 januari 2022.  
Max storlek 10 mb.

Arrangör 

Tävlingen arrangeras av Outer Space arkitekter

Jury

Mikael Ling, arkitekt, FÖRSTBERG+LING
Hildegun Varhelyi, Adjungerad professor i landskapsarkitektur, SLU
Simon Anund, konstnär, grundare av VERK
Ivana Kildsgaard, hållbarhetschef Tengbom, initativtagare till 100-gruppen
Elisabet Elfström, stadsträdgårdsmästare Stockholm Stad
Ellen Lindskog, arkitekt, representant för fjolårets vinnande bidrag

Information och tävlingsfrågor 

All information från tävlingens arrangörer kommer att publiceras på tävlingens 
hemsida, klimatgalleriet.se eller på instagram @klimatgalleriet. 

Via hemsidan nås även utvalda publikationer, information från jurymedlemmar, 
vanliga frågor och svar samt eventuella rättelser. 

Frågor kan ställas via mejl till info@outerspacearkitekter.se Tävlingsfrågor och svar 
publiceras löpande på instagram.com/klimatgalleriet

Upphovs- och nyttjanderätt 

De tävlande behåller upphovsrätten och nyttjanderätten till sina förslag. Direkt 
nyttjande av förslag helt eller i väsentliga delar utöver vad som anges i detta 
program kan ske först efter avtal med förslagsställaren och någon av arrangörerna.  

Arrangörerna äger rätt att publicera samtliga tävlingsförslag på egna hemsidor och 
i tidskrifter. All publicering efter avslutad tävling kommer att ske med angivande av 
förslagsställares namn såvida förslagsställaren inte meddelar annorlunda.

Tävlingsprogram
Utmaningen 

Tävlingsuppgiften är att:

1. Identifiera en utmaning inom klimatarbetet, lokal, nationell eller global. 
2. Presentera en gestaltning eller idé som ger svar på utmaningen.

Bidraget kan hanteras som arkitektur och formgivning, som politik och som 
socialt engagemang. Det kan behandla allt från produktdesign till stadsbyggnad, 
boendestrukturer till byggprocesser, avfalls- och vattenhantering, delaktighet och 
utanförskap, tekniska lösningar och nya produkter, utformning av kollektivtrafik eller 
byggnader, tjänster, service och kommunikation. Designkonceptet kan vara i alla 
olika skalor från system till objekt. 

Vem kan delta? 

Tävlingen är öppen för alla, studenter och professionella, verksamma i Sverige 
eller utomlands, med intresse för arkitektur och samhällets rumsliga utveckling. 
Deltagande kan ske enskilt eller i grupp. Tvärvetenskapliga samarbeten uppmuntras.

Tider

1 november  Tävlingen öppnar 

1 december  Sista dag för frågor

11 januari  Inlämning

ca 31  januari   Prisutdelning (mer information kommer)

Alla Inlämnade bidrag kommer att publiceras på instagram.se/klimatgalleriet.

Bedömningskriterier 

Förslagen kommer att bedömas utifrån ett helhetsperspektiv med avseende på 
hållbarhet och klimatomställning. Följande aspekter kommer att utvärderas:

• Innovativ höjd i analys/frågeställning
• Koppling mellan analys/frågeställning och gestaltat förslag/Idé
• Gestaltnings- och förmedlingskvalitet
• Genomförbarhet/utvecklingsbarhet

Sponsorer 

Nola och Svenskt trä

Priser

Juryn utser ett vinnande bidrag samt eventuella hedersomnämnanden. 

Det vinnande förslaget samt eventuella hedersomnämnanden kommer att belönas 
med priser. 

Alla inlämnade bidrag kommer att ställas ut och publiceras digitalt. Verken är till salu 
i bemärkelsen att galleribesökare kan kontakta respektive förslagsställare för att 
tillsammans vidareutveckla idéerna.



Ett stort tack till  
våra sponsorer 

nola.se svenskttra.se



Pressrelease

Klimatgalleriet är en mötesplats för idéer där alla med intresse för klimatfrågor och samhällets rumsliga utveckling är välkomna 
att delta. I fjol lanserade galleriet en idétävling inom arkitektur, design och stadsutveckling. Av de 23 bidragen utsågs ett vinnande 
bidrag och tre hedersomnämnanden. 

-Förra årets bidrag belyser tydligt vilket brett spektrum av lösningar som klimatomställningen kan och måste verka inom. Vi blev 
väldigt inspirerade att se den rika floran av idéer och ser med spänning fram emot årets bidrag, säger Sam Keshavarz landskap-
sarkitekt på Outer Space och en av  initiativtagarna till Klimatgalleriet. 

En jury kommer att utvärdera förslagen och utse ett vinnande bidrag samt hedersomnämnanden. Under tiden kommer galleriet att 
fungera som en mötesplats för inspiration och kunskapsdelning.

I årets jury sitter Elisabet Elfström, stadsträdgårdsmästare Stockholms stad, Mikael Ling, arkitekt FÖRSTBERG LING, Hildegun Var-
helyi, landskapsarkitekt och adjungerad professor på SLU, Simon Anund, konstnär och grundare av VERK, Ivana Kildsgaard, håll-
barhetschef på Tengbom och initiativtagare till 100-gruppen och Ellen Lindskog, arkitekt och representant för förra årets vinnande 
bidrag. 

Tävlingen pågår från 1 november 2022 till 11 januari 2023. Bidragen kommer att publiceras digitalt och ställs ut på en vernissage.

Sponsorer för årets tävlingen är Nola och Svenskt trä. 

Mer information och tävlingsprogram finns att ladda ned på www.klimatgalleriet.se


