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Akademin för Landskapsarkitektur 

Akademins arbete har fortgått oförtrutet under hösten, vi träffas regelbundet över nätet ungefär en 
gång i månaden.  

 

 

Nominerade 2020 

Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur 

Sveriges Arkitekters pris för bästa landskapsarkitektur. Priset tilldelas projekt av hög kvalitet som 
uppskattas av allmänheten och har aktualitet. Juryn utses av Akademin för landskapsarkitektur och 
kommer att delas ut vid Arkitekturgalan i mars 2021.  

Landskapsakademin utvärderar löpande kriterier och jurysammansättning. Stadgarna är fastställda 
och årets separata medskick till juryn har tagits fram. Medskicket är ett levande dokument, 
föränderligt år från år i syfte att följa kårens aktuella frågeställningar och utmaningar.  

Representanter för akademin medverkade på ett startmöte med årets jury. 

2021 har Sveriges Arkitekters alla priser att setts över. Ett nytt namn för det årliga landskapspriset 
föreslås vara framtaget, eventuellt med en tävling bland medlemmarna. Mer information kommer. 

 

 



 

IFLA World - Planeringsarbete av IFLA World Congress 2023 i Stockholm – Nairobi 

Vårt samarbete med Architectural Association of Kenya (AAK) fortsätter och planeringen inför ett 
IFLA World Congress tar nya steg. Efter en Kick-off i augusti med speed-dating och diskussioner 
mellan Svenska och Kenyanska landskapsarkitekter har planeringen fortsatt. Efter deltagande i 
Landskapsdagarna har samarbete inletts mellan SLU och Jomo Kenyatta Technical University där en 
studenttävling och Charette skall planeras. Under våren kommer arbetet att intensifieras och skapa 
virtuella studentutbyten inom landskapsarkitekturutbildningen.  
 
Som del i arbetet med kongressen vill vi även lära känna Kenyansk landskapsarkitektur, hur det är att 
arbeta och verka i Kenya i jämförelse med Sverige. I en seminarieserie fördjupar vi oss i både svensk 
och kenyansk landskapsarkitektur för att få en samsyn och förståelse kring våra utmaningar och 
möjligheter. Fokus svensk landskapsarkitektur gick av stapeln i december och kan ses i efterhand här. 
Fokus på Kenyansk landskapsarkitektur genomsyrar del 2, som planeras i februari. Här kommer vi 
även att ha en release av en online portal där vi kan lyssna på Kenyanska landskapsarkitekter och 
uppleva kenyansk landskapsarkitektur för att öka vår förståelse för professionen internationellt. Allt i 
syfte att ”Tänka globalt, agera lokalt”. Mer info kommer.  
 
Under våren kommer vi även att nå ut till partners som på olika sätt vill vara med och bidra till 
kongressen. En utlysning kommer ske så håll utkik på Sveriges Arkitekter eller kontakta oss för mer 
information. 
 
IFLA Europe 
Inom International Federation of Landscape Architecture (IFLA), där Sverige verkar som en av de 
större medlemsländerna, sitter vår akademiledamot och IFLA delegat Pia Jonsson med i 
kommunikationsgruppen inom IFLA Europe där arbete just nu pågår med att ta fram en 
kommunikationsstrategi för IFLA Europe. Detta för att bättre och enklare kommunicera vad IFLA 
Europe är och gör, dess syfta och dess arbete.  
 
The European Green Deal har stått på agendan, där EU har tagit fram ett förslag till en 
hållbarhetsstrategi med fokus på ekonomisk tillväxt utifrån gröna investeringar.  IFLA Europe har 
bevakat dessa frågor och ett samarbete har inletts med syfte att ” make the change advanced by the 
European Green Deal happen by design. The New European Bauhaus as a co-creation space intended 
to be a bridge between science and technologies on one side, and arts and design on the other.  It is 

https://www.youtube.com/watch?v=xCpOC6MSjK0
http://www.iflaworld.com/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


planned to be both a think tank and a do tank to challenge and reimagine three dimensions - 
sustainability (including circularity), qualitative experience (including aesthetics) and inclusiveness 
(including affordability)”. Samarbetet kallas New European Bauhaus Initiative och du kan läsa mer 
om det här. Följ även IFLA Europes nyhtsbrev och håll dig uppdaterad om vad som sker inom 
professionen i Europa och globalt genom denna länk: 
https://iflaeurope.eu/index.php/site/newsletters  
 
 
Gemensamt möte med Akademin för Kulturmiljö 

Akademierna för Landskapsarkitektur och Kulturmiljö träffades i oktober 2020 för att utröna 
gemensamma frågeställningar. Frågor som kom upp var klassificering och skydd av historiska parker, 
alléer och generellt kulturhistoriskt värdefulla utemiljöer, frågor kring nationalstadsparker osv. En 
arbetsgrupp bildades med medlemma från båda akademierna. 

 
 
 

 
Seminariestafett om LOU - Tolkningar och konsekvenser 
Användningen och tolkningen av LOU i offentliga upphandlingar är både för kåren och samhället 
angelägen fråga på flera olika sätt, flera problem har uppstått bl a i kvalitetshänseende. Området är 
komplext och behöver benas upp i syfte är att ringa in de viktiga frågeställningarna och ge perspektiv 
på dem ur ett samhällsekonomiskt och socialt hållbart perspektiv. 
 
Relaterat till detta anordnar Sveriges Arkitekter ett digitalt seminarium om upphandling av 
arkitekttjänster för Upphandlingsmyndigheten och Boverket. Fokus kommer att vara 
kvalitetsaspekter i LOU och seminariet äger rum 10 februari, se länk 
https://www.arkitekt.se/evenemang/att-handla-upp-gestaltad-livsmiljo-med-kvalitet/. 
Akademin för landskapsarkitektur deltar i planeringen av seminariet och representanter för oss 
kommer att medverka som föredragshållare. 
  
Som uppföljning planerar Akademin en egen seminariestafett längre fram, då vi lyfter generella 
problem med LOU. Fokus kommer då att ligga på hur vi kan göra det bästa med den lagstiftning vi 
har, lyfta goda exempel etc. 

https://iflaeurope.eu/index.php/site/news-single/the-new-european-bauhaus-making-the-renovation-wave-a-cultural-project
https://iflaeurope.eu/index.php/site/newsletters
https://www.arkitekt.se/evenemang/att-handla-upp-gestaltad-livsmiljo-med-kvalitet/


 

Landskap.Nu – ny publikation om nutida svensk landskapsarkitektur 

Vi lever i en tid då landskapsarkitekturen får en alltmer större och växande betydelse i vårt samhälle 
och i vår omvärld. Samtidigt är det svårt för en intresserad allmänhet och även inom vår yrkeskår att 
del av detta ständigt växande ämnesområde. Det finns väldigt få forum, tidskrifter och böcker som 
ges ut om svensk landskapsarkitektur. Det finns som vi ser det ett stort behov att synliggöra, bygga 
en starkare utåtriktad kultur kring den svenska landskapsarkitekturen. En kraftsamling och stor 
satsning i samma anda gjordes 2016 då Sveriges arkitekter genom Akademin för landskapsarkitektur 
och Arkitekturs förlag gav ut en publikation Landskap.Nu som redovisade ca 50 projekt av aktuella 
svenska landskapsprojekt, den var mycket uppskattad. 
 
LA-akademin har utsett en arbetsgrupp som under hösten startat upp arbetet med uppföljaren till 
den tidigare publikationen. Det är en angelägen publiceringen som av flera skäl, inte minst som 
tidsdokument. Vi hoppas att med denna upplaga även kunna arbeta även digitalt och vi testar f n 
former för det.  
 
 
 
 
Remissvar till Förslag till förordning om stöd för gröna och trygga samhällen 
 
Regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2020 ett stöd för gröna och trygga samhällen: 
Promemoria från Finansdepartementet, avdelning för samhällsplanering och bostäder 
Juli 2020 
 
Akademin för Landskapsarkitektur har å Sveriges Arkitekters vägnar tagit fram ett remissvar på 
förordningen och Sveriges Arkitekter står bakom denna sammanfattning:  
"Sveriges Arkitekter yttrar sig härmed över promemorian med förslag till förordning om stöd för 
gröna och trygga samhällen. Sveriges Arkitekter är positiva till politiska styrmedel för att lösa de stora 
klimat- och miljöutmaningar som svenska städer står inför idag. På samma sätt är det av största vikt 
att utveckla socioekonomiska områden som missgynnats när det gäller stadsbyggnad. 

  
Däremot är det enligt vår uppfattning inte optimalt med en åtgärd som samtidigt ska ge såväl gröna 
lösningar som trygga lösningar, då bakgrunden ät två olika problem. Vi anser att det vore lämpligare 
om problemen tacklades från varsitt håll, med ett stöd för gröna städer som kan sökas för åtgärder i 
hela den byggda miljön och ett annat stöd för trygghetsstärkande åtgärder i utsatta områden. 
Förmodligen hade då skattepengarna kunnat nyttjas mer effektivt. Men med det sagt så är vi positiva 
till förslaget och tillstyrker det med följande punkter." 
 
Läs mer om remissvaret: https://www.arkitekt.se/nyhet/ja-till-stod-for-grona-och-trygga-samhallen/ 
 
 
 
Samverkansfrågor, SLU 

Akademin kommer att delta som referensgrupp i en framtidsspaning som diskuteras på SLU kring vad 
som sker nu i yrket och koppla det till vad som kan göras vad gäller kurser och utbildning. Yrket 
utvecklas snabbt, akademin menar att vi bör värna om kärnan i vårt ämne, att vi är gestaltande 
landskapsarkitekter.  

https://www.arkitekt.se/nyhet/ja-till-stod-for-grona-och-trygga-samhallen/


För att stärka utbildningens profil och kvalitet behöver vi identifiera våra egna styrkor. Det behövs en 
kartläggning av landskapsarkitektprogrammet, yrkeslivets aktörer samt samhällets framtida behov av 
den kunskap som landskapsarkitekter kan bidra. Utredningen ska fungera som ett av flera underlag 
för framtida strategisk beredning och beslut i kurser inom programmet.  

 
 
Oysterseminariet 

Trots att Världskongressen som Oyster skulle ordna tillsammans med Kenya 2021 ställs in, kommer 
Oyster 2021 ändå att genomföras. Oystergruppen är i full gång med planeringsarbetet och seminariet 
kommer att äga rum i den senare delen av 2021. Mer information kring detta kommer! 

 

Nordiskt möte IFLA Europe 

Ett virtuallt nordiskt möte ägde rum 2020-11-06, anordnat av Akademin. Tillsammans med våra 
nordiska kollegor i Island, Norge, Finland och Danmark tog vi fram en verksamhetsplan och 
diskuterade aktuella frågor inom vår profession i Norden, bl a Storskaliga landskap, energilandskap, 
policy osv. Vi kommer att fortsätta diskussionen i den nordiska gruppen 

 

 

 

Akademin för Landskapsarkitektur på Sveriges Arkitekters hemsida 

Vi har under hösten uppdaterat och kompletterat Sveriges Arkitekters hemsida, både om yrket, vår 
utbildning och om Akademin för Landskapsarkitektur.  



Gå gärna in då och då på  

https://www.arkitekt.se/om-oss/akademier/instruktion/ och  

https://www.arkitekt.se/om-oss/akademier/akademin-for-landskapsarkitektur/  

för att se vad vi gör och vad som är på gång i akademin.  

 

 

Akademin på Facebook, dvs gruppen ”Forum Landskap” 

Akademin för Landskapsarkitektur finns på Facebook via gruppen ”Forum Landskap”. Där finns 
löpande information, artiklar, händelser o dyl av intresse för vår yrkeskår. Här: 
https://www.facebook.com/forumlandskap/?ref=bookmarks 

 

Detta vårt nyhetsbrev planeras utkomma löpande två gånger per år, dels i slutet av juni och dels i 
slutet av december/början av januari. 
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