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ARRANGÖR

Stockholm konst och Stadsledningskontoret i 

Stockholm anordnar en inbjuden projekttävling 

för den konstnärliga gestaltningen av tre 

platser i Vårberg, en stadsdel i Skärholmens 

stadsdelsnämndsområde i sydvästra Stockholm, 

Sverige. Tävlingen genomförs med stöd av Sveriges 

Arkitekter. Stockholm konst är upphandlande 

myndighet.

OMSLAG
Water Pavilion (2017), Jeppe Hein, Norra 
Djurgårdsstaden. 

Foto: Mattias Ek, Stockholm konst

Port (2016), Lisa Gerdin, Nya Värtaterminalen, 
Värtahamnen. 

Foto: Mats Liljequist, Stockholm konst

OsGemeos (2017), Fiskargatan  8. 

Foto: Mattias Ek, Stockholm konst

INLAGA
Bilder och illustrationer i tävlingsprogrammet 
kommer från Stockholm stads plan- och 
programhandlingar för Fokus Skärholmen  
om annat ej anges.

Bilder från dokument:

Planbeskrivning Vårbergsvägen, 2017-05-10

Bästa Platsen! 2016-06-10

Stadsbyggandsstrategier för ett socialt hållbart 
Skärholmen, 2017-08-29

Integrerad barnkonsekvensanalys för Fokus 
Skärholmen steg 1, 2016-09-06

Parkplan Skärholmen del 2, 2017-06-15

Tävlingsprogrammet är framtaget av  
Frida Cornell/Stockholm konst med stöd av 
Sveriges Arkitekter.



4
Det är många som vill leva och bo i Stockholm. År 
2040 förväntas staden ha 1,3 miljoner invånare. Att 
Stockholm växer är ett kvitto på att det är en att-
raktiv stad. Trots det växer den inte i alla avseenden 
ihop som en helhet. Istället ökar segregationen och 
stockholmare med olika bakgrund möter varandra 
alltmer sällan i vardagen. 

Hållbara bostäder måste byggas, framkomligheten 
behöver förbättras och service måste utvecklas för 
att möta en växande befolkning med nya behov  
och förväntningar. Stockholms stads vision är  
Ett Stockholm för alla.

För att alla ska få plats ska 40 000 nya bostäder 
byggas fram till år 2020. Som ett led i utvecklingen 
har staden beslutat att genomföra projektet Fokus 
Skärholmen, i Skärholmens stadsdelsnämndsom-
råde som omfattar fyra stadsdelar: Bredäng, Sätra, 
Skärholmen och Vårberg. Målet är att över 4 000 
nya bostäder ska byggas här och Fokus Skärholmen 
ska vara ett profilprojekt för socialt hållbar stadsut-
veckling.

De fyra stadsdelarna byggdes ut under 1960- och 
1970-talen. Kännetecknande för hela området är att 
det präglas av modernismens idéer om funktions- 
separering, grönska samt strävan efter ljus och luft i 
stadsrummen. Området har stor potential men präg-
las också av socioekonomiska utmaningar. Stads-
delarna är platser med stora naturvärden. Förutom 
skog och flera stränder finns myllrande och liv- 
aktiga centrumbildningar. Det gör hela området till 
en viktig och attraktiv plats för utveckling – så att 
fler kan bo och leva här. 

För att betona vikten av Fokus Skärholmen satsar 
staden 16 miljoner kronor på konstnärlig gestalt-
ning i Vårberg. Staden har gett Stockholm konst 
uppdraget, att i samråd med Stadslednings- och 
Exploateringskontoret, leda konstprojektet genom 
att arrangera en projekttävling och genomföra den 
konstnärliga gestaltningen. 

Stockholm konst ingår organisatoriskt i Kulturför-
valtningen på Stockholm stad. Verksamheten produ-
cerar byggnadsanknuten och platsspecifik offentlig 
konst till ny- och ombyggnader av stadens förvalt-
ningar och kommunala bolag, samt i samband med 
stadens stora stadsutvecklingsprojekt. Stockholm 
konst arbetar även med privata aktörer.

BAKGRUND

Kartan visar Skärholmens stadsdelsområde med de fyra  
stadsdelarna.
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Syfte med tävlingen
Tävlingen syftar till att få fram ett förslag till 
konstnärlig gestaltning för minst två och högst tre 
angivna platser på allmän platsmark i Vårberg. För-
slagen ska vara konstnärligt väl gestaltade, genom-
förbara och ska samverka till en upplevelsemässig 
helhet på platserna – i dialog med den omkring-
liggande miljön. Syftet är även att efter tävlingen 
förhandla med vinnande konstnär om avtal att 
genomföra uppdraget.

Tävlingsuppgiften 
Tävlingsuppgiften består av att ge förslag till konst-
närlig gestaltning på minst två och högst tre möjliga 
platser i Vårberg. Gestaltningen ska omfatta ett 
idémässigt sammanhängande verk i olika delar eller 
utgöras av enskilda verk som fungerar tillsammans. 
Förslagen ska med bibehållet koncept rymmas inom 
ramen för angiven budget, anläggningskostnader 
inräknade. Platserna, som ligger på allmän plats-
mark, ska vara tillgängliga för alla. Verken ska tåla 
fysisk interaktion. 
 

TÄVLINGSUPPGIFTEN

 Översiktskarta, visar placeringen av Skärholmens stadsdelsområde i Stockholm
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Fokus Skärholmen
Den konstnärliga gestaltningen i Vårberg utgör även 
del av stadsbyggnadsprojektet Fokus Skärholmen 
och ska på ett självständigt sätt bidra till projektets 
mål och strategier. Vision och mål baseras på beslut 
i kommunfullmäktige i Stockholm och redogörs på 
nästa sida.

Mål och strategier för Fokus Skärholmen

Vårberg idag och imorgon
Den konstnärliga gestaltningen i Vårberg ska bottna 
i de grundläggande idéer och värden i området 
som har byggts upp och som har förvaltats sedan 
tillkomsten på 1960-talet. Visionen är att konsten 
ska bli en del av det framväxande Vårberg och ett 
uttryck för platsen samt generera ett pågående sam-
tal mellan gestaltningarna och de boende. Konsten 
ska både ta avstamp i det redan byggda och samti-
digt utgå från de nya visionerna. Men det krävs att 
konsten blir ett självständigt inslag i stadsbilden. 
Först där och då uppstår mötet mellan konsten och 
betraktarna, ett möte som hela tiden förändras 
beroende på vem betraktaren är och på en skiftan-
de miljö över tid. Den konstnärliga gestaltningen i 
Vårberg ska finnas på plats under många år fram-
över och kommande generationer Vårbergsbor ska 
kunna ha en relation till den genom hela livet.

VISION
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Tre mål för det framtida stadsdels- 
nämndsområdet i Skärholmen 
Sammanhållen och varierad
Skärholmens stadsdelsnämndsområde ska vara 
sammanhängande med stor variation av platser, 
bostäder och uttryck. En ny årsring med fantasifull 
arkitektur och urbana kvaliteter läggs till.

Levande och innehållsrik
Skärholmens stadsdelsnämndsområde är en plats 
där alla ska kunna känna tillhörighet. Stadsdelarna 
ska vara öppna, inbjudande och levande året runt, 
alla tider på dygnet. Barn och ungas behov tas till-
vara när stadsdelarna utvecklas. Konst och kultur 
bidrar till attraktivitet, identitet och förändring.

Delaktig och lärande
Skärholmens stadsdelsnämndsområde ska utvecklas 
med utgångspunkt i det som finns idag och i dialog 
med invånarna. Det lokala perspektivet är nyckeln. 
Befintliga verksamheter, byggnader och platser är 
en tillgång och ska ges möjlighet att utvecklas ihop 
med det nya.

Fyra stadsbyggnadsstrategier som  
utvecklar Skärholmens stadsdels-
nämndsområdes stadskvaliteter  
enligt beslut i kommunfullmäktige 
Allsidiga boendemiljöer
En variation av bostadstyper, tillgång till service 
och arbetsplatser, mångfald av funktioner, levande 
bottenvåningar, blandning av typologier, skala och 
volymer samt fantasifull arkitektur.

Ett promenadvänligt gång- och gatunät
Trafikleder omvandlas till gator med trottoarer, 
cykelbanor och bebyggelse, ett finmaskigt nät för 
rörelse, många kopplingar till intilliggande stadsde-
lar, trygghet, orienterbarhet och överblick.

En mångfald av gemensamma rum
Levande och trygga lokala centrum, parker och 
platsbildningar, mångfald av funktioner och 
karaktärer, flexibilitet i utformning, tillgänglighet 
och parkentréer, tydliga gränser mellan privat och 
offentligt.

Lokalt förankrad process
Ett starkt och dynamiskt civilsamhälle, lokal kun-
skap och lokala initiativ, medborgardialog, samver-
kan och medskapande. 

Sammanfattning 
Den konstnärliga gestaltningen ska på ett kvalitativt 
och unikt sätt bidra till att uppfylla ovannämnda 
mål och strategier utan att förlora sin integritet. 
Den ska kunna samverka med tävlingens anvisade 
delområden och deras landskapliga kvaliteter. Kon-
sten på varje plats ska kunna fungera både enskilt 
och som helhet. Det är även viktigt att den relaterar 
till platsens klimatzon med sina olika årstider. 

Stockholm konst verkar för att all konstnärlig 
gestaltning i det offentliga rummet, genom place-
ring och uttryck, ska bidra till ett demokratiskt och 
inkluderande samhälle. Den konstnärliga gestalt-
ningen i Vårberg ska främja social hållbarhet i hela 
tävlingsområdet, ett område med stor potential men 
som även präglas av socioekonomiska utmaningar.  
Att främja social hållbarhet innebär i det här sam-
manhanget att stärka den sociala sammanhållning-
en och möjliggöra för alla som bor i staden att ta del 
av konst och kultur. Stadsbyggnadsstrategierna och 
konsten ska även samverka för att skapa tillgång till 
en levande och trygg närmiljö. 

Gestaltningen ska klara att möta och kommunicera 
med den breda brukargrupp som bor och vistas i 
Vårberg och erbjuda olika tolkningar samt kunna 
generera ett brett spektrum av känslor. Den yngre 
målgruppen bör kunna relatera till konsten i Vår-
berg.
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Bebyggelse 
Skärholmens stadsdelsnämndsområde
Fram till utbyggnaden av miljonprogrammet, 
med start under 1960-talet, utgjorde Skärholmens 
stadsdelsnämndsområde ett jordbrukslandskap. 
Miljonprogrammet var ett nationellt program för 
bostadsbyggande då trånga slutna stadskärnor skul-
le ersättas med en öppen och rationell bebyggelse. 
Skärholmen, Sätra, Bredäng och Vårberg planera-
des utifrån dessa ideal med storskaliga planerings-
principer där landskap, bebyggelse, vägar och växt-
lighet sammantaget bildar en tydlig arkitektonisk 
helhet. Stadsbyggnadsidéerna och arkitekturen togs 
vid tiden emot väl och spreds som positiva exempel 
över hela världen. Karakteristiskt för Skärholmens 
stadsdelsnämndsområde är den kuperade terrängen 
som styrt utformningen av bebyggelsegrupper och 
vägar. 

Centrum placerades vid tunnelbanestationerna, fler-
bostadshus förlades inom en 500 meters radie från 
stationerna, medan radhus och villor byggdes läng-
re bort. Moderna bostäder byggdes, ofta med goda 
solljusförhållanden och fin utsikt. Bilen var viktig 
i den tidens samhälle varför trafikseparering och 
stora ytor för parkeringsplatser präglar stadsbilden. 
I dalgångarna skapades sammanlänkande park-
stråk med gång- och cykelvägar. Den närliggande 
Sätraskogen planerades som ett natur- och rekrea-
tionsområde. Skärholmens stadsdelsnämndsområde 
har kulturhistoriskt värde eftersom stora delar av 
bebyggelsen är tidstypisk och bevarad i original. 

Vårberg
Idag präglas stadsdelen Vårberg av en variations-
rik 1960- och 1970-talsbebyggelse, med punkthus, 
skivhus, lägre lamellhus, villor och radhusområden, 
byggda på höjderna och i dalgångarna kring Vår-
bergs centrum. Bebyggelsen är tänkt att förstärka 
landskapets karaktär med höghus på högre och 
brantare partier och låghus i låglänta sänkor, vilket 
förstärker intrycket av den kuperade topografin.

Stadsplanen är för tiden karakteristisk med trafik-
separering, flerbostadshus närmast centrum och 
perifera småhusområden. Hela Vårberg består dock 
av många mindre enklaver till följd av den stora an-
delen privata byggaktörer just i denna stadsdel. Det 

har gett en mer varierad stadsbild med en väsentligt 
djärvare, mer internationellt orienterad arkitektur 
än i närliggande områden.

Stadbyggnadsmässiga utmaningar
Bebyggelsemiljön i Skärholmens fyra stadsdelar har 
stora kvaliteter men också utmaningar. Avstånden 
inom dessa är stora och många ytor kan upplevas 
ödsliga och outnyttjade. Bebyggelsen vänder sig 
bort från både de offentliga rummen och de överdi-
mensionerade vägarna. Vidare är bebyggelse- 
strukturen storskalig med en del monotona och 
slutna bottenvåningar längs viktiga rörelsestråk. 
Gång- och cykelnätet är trafiksäkert men kan delvis 
upplevas otryggt då de löper genom större parkstråk 
utan bebyggelse. 

Fornlämningar
Vårberg har varit boplats i mer än 4 000 år. Det 
finns flera kända fornlämningar i Vårberg. Av 
de fornlämningar som kan ses idag är de flesta 
gravar från järnåldern men det finns även spår från 
vikingatiden. 

Landskap, natur, gröna stråk och 
rekreation
Stadsbyggnadsprinciper för de gröna 
rummen 
Det kuperade landskapet var en viktig utgångs-
punkt i planeringen av Vårberg. Bebyggelsen 
förstärker landskapets skiftningar. På tidsenligt vis 
utformades bostadsgårdarna med generösa mått och 
stora öppna gräsytor. Gaturummen med bilar sepa-
rerades tydligt från gång- och cykelstråken.

Landskapsbild och naturkaraktär
Vårberg ligger i ett dalstråk som sträcker sig i 
öst-västlig riktning med varierad natur och ramas 
in av halvöppna, och i vissa delar branta, naturslän-
ter och skogbevuxna bergknallar. Öppna gräsytor 
samspelar med naturmarken och är mer tillgängliga 
än naturområdenas branter och bergssprickor. Om-
rådet domineras av ekar med inslag av hassel, lönn, 
björk och sälg samt inslag av berg i dagen. Många 
av ekarna är äldre exemplar. I dalgångens låglänta 
västra del vid Vårbergs idrottsplats ger den fuktiga-
re marken utrymme för våtmarksväxter. Den västra 
delen av området gränsar till Vårbergstoppen. 

SKÄRHOLMEN OCH VÅRBERG I NUTID OCH DÅTID
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Naturmarken på de höjder som ansluter mot toppen 
utgörs av talldominerade, slipade hällmarker och lä-
sidor med mer ädellövsdominerade branter. Naturen 
i de södra delarna av skogen är ädellövsrik bland-
skog. Naturmarken i norr har en mer barrträdsdo-
minerad karaktär med mycket blockrik mark.  

Särskilt skyddsvärd natur
Längs Vårbergsvägen finns flera värdefulla områ-
den med ekar, varav ett antal betecknas som jätte-
ekar, med en krona om cirka sju meter. Området 
ingår i ett habitatområde för eklevande arter. 

Gröna stråk
Genom hela Vårberg finns sammanhängande gång- 
och cykelvägar som kopplar samman parker och 
målpunkter över hela stadsdelen. Här finns möjlig-
het till picknick, solbad, boll- och naturlek, vinter-
lek, motionsträning, spontanidrott etc. Flera platser 
ger goda möjligheter till utblickar över stora delar 
av Skärholmens stadsdelsnämndsområde. Stråken 
har hög grad av tillgänglighet, trots nivåskillnader-
na i området. 

Sätraskogens naturreservat
Vid planeringen av Skärholmens stadsdelsnämnds-
område sparades ett naturområde intill Mälaren. 
Det kallas Sätraskogens naturreservat och är unge-
fär 200 hektar stort med en fem kilometer lång na-
turlig strandpromenad. Naturen i reservatet består 
av öppna ängar, ekbackar och gammal granskog. 
Terrängen är kuperad och sluttar delvis brant ner 
mot Mälarens vatten. 

Vårbergstoppen 
Vårbergstoppen är en artificiell höjd som skapats av 
fyllnadsmassor från utbyggnaden av  stadsdelarna 
och tunnelbanan. Den fungerar idag som stads-
delspark och erbjuder lättillgängliga naturupplevel-
ser för olika grupper av människor. Genom området 
går flera gångvägar. Delar av området är välanvänt 
som utflyktsmål för förskolor i närområdet, och 
av andra som beger sig hit för promenader eller 
sportaktiviteter. Vintertid används slänterna längs 
toppen för pulkåkning. För närvarande pågår plane-
ring för att utveckla Vårbergstoppen och förbättra 
besöksmöjligheterna. 

Västerholmsparken
I södra Vårberg finns ett stort och långt parkstråk 
i öst-västlig riktning som förbinder stadsdelarna 
Vårberg och Skärholmen. Stråket löper från Vår-
bergstoppen till Skärholmens centrum. Här finns 
naturmark samt områden med fornlämningar men 
även anlagda lekplatser.

I mitten av detta stråk ligger en större relativt plan 
gräsyta, i planerna för Fokus Skärholmen kallad 
platsen Pelousen. Den utgör plats 3 i tävlingspro-
grammet och är ett omtyckt och ofta använt rekrea-
tionsområde för boende i hela området.

Västerholmsparkens utbredning i området
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Tävlingsområdet ligger i Vårberg och omfattar tre 
olika platser. Dessa utgörs av platser i befintliga 
parker eller andra platsbildningar på mark som ägs 
av kommunen. 

I nära anslutning till de tre platserna planeras flera 
nya byggprojekt. Den konstnärliga gestaltningen 
kan genomföras inom ramen för gällande plan men 
ska relatera till de nya planerna (se sid 14 Planför-
utsättningar) och fungera även efter genomförd 
förtätning av området. 

I uppdraget ingår att arbeta med två, eller tre, av 
de nedan specificerade platserna inom tävlingsom-
rådet. Minst två av platserna ska därmed ingå i de 
tävlandes förslag. Vilka två eller tre platser som ska 
ingå i gestaltningen avgörs av de tävlande själva. 
Kombinationen av de anvisade platserna erbjuder 
de tävlande konstnärerna frihet och möjlighet att 
skapa oförutsedda kvaliteter vad gäller placering, 
gestaltning och uttryck. 

Platserna beskrivs utan inbördes rangordning. 

TÄVLINGSOMRÅDET

Tävlingsområdet 
med de tre olika 
platserna
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Stråkparken
Stråkparken är en bostadsnära lugn park som ligger 
i ett populärt parkstråk, omgivet av naturmark med 
skogsbryn. Parken ligger i en mjuk sluttning omgär-
dad av flerfamiljshus i tre våningar. Ett gångstråk 
löper genom parken. Där det delar sig bildar den 
övre gångvägen en liten avsats med god utsikt över 
sluttningen och naturområdet i fonden. Höjdskill-
naderna ger överblick och trygghet. Platsen har 
kvällssol och är flitigt använd av boende i omgivan-
de hus, för picknick och grillning med mera. Den 
utgör även ett uppskattat inslag av vardagsnatur för 
människor som passerar. Att området är välbesökt 
bidrar också  till en känsla av trygghet. 

Naturmarken i parkens utkanter består av plantera-
de buskage för lek. Om vintrarna bildar backen en 
utmärkt och trafiksäker pulkabacke. Till skillnad 
från den populära parkleken Vårgården i närheten 
är detta en oprogrammerad plats där fantasin får 
styra leken. Dungar av asp, björk, rönn och flä-
der växer här. En stor ek står som blickfång mitt i 
parken.

Det här är en plats med stora kvaliteter och goda 
förutsättningar att användas både av närboende och 
andra besökare. Parken saknar dock tydlig identitet 
vilket ger stor potential för att skapa en konstnärlig 
gestaltning som berikar platsen och ger parken en 
egen karaktär. Här finns möjligheter att skapa en 

PLATS 1 

gestaltning som bjuder in till lek eller annan fysisk 
interaktion. Det är viktigt att den konstnärliga 
gestaltningen fungerar under alla årstider eftersom 
parken används året runt. 

Förutsättningar
Den konstnärliga gestaltning som föreslås på plats 
1 ska ta hänsyn till skyddsvärda träd i området. 
Schakt och fyllning i skyddsvärda träds rotzoner 
ska undvikas. Utbredningen av ett träds rotzon 
är ungefär densamma som kronans utbredning. 
Akustiska inslag eller ljusverk kan utgöra störande 
moment för de boende runt parken och bör, om de 
förslås, utformas med eftertanke. 

Plats 1,  
Stråkparken

De röda cirklarna markerar träd på platsen
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PLATS 2

Korsningen Vårbergsvägen  
och Vårholmsbackarna
Korsningen Vårholmsbackarna/Vårbergsvägen 
är en viktig entrépunkt till Vårberg. Här möts en 
av stadsdelens huvudgator, Vårbergsvägen, med 
Vårholmsbackarna som är den gata som leder till 
Vårbergs centrum med affärer och tunnelbana. 
Vårholmsbackarna är en viktig länk som kopplar 
samman Vårbergs centrum med parkstråket i söder. 
I den planerade utvecklingen av området förlängs 
gatan söderut, genom den tilltänkta bebyggelsen, 
för att sedan ansluta till det framväxande öst-västli-
ga Västerholmsstråket.  

En konstnärlig gestaltning på den här platsen har 
förutsättningar att bli ett landmärke för Vårberg 
och spela en viktig roll för hela stadsdelens identi-
tet. Kopplingen mellan det befintliga centrum och 
parkområdet med den nya bebyggelsen som ska ta 
form utmed Vårbergsvägen, bör kunna ge intressan-
ta uppslag för konst och gestaltning.

Förutsättningar
Den konstnärliga gestaltning som föreslås på plats 
2 ska ta hänsyn till skyddsvärda träd i området. 
Schakt och fyllning i skyddsvärda träds rotzoner 
ska undvikas. Utbredningen av ett träds rotzon är 
ungefär densamma som kronans utbredning. Even-
tuella ljusverk bör utformas med omsorg eftersom 
de kan utgöra störande inslag för cykel- och biltra-
fikanter.

De röda cirklarna markerar träd på platsen

Plats 2 
korsningen 

Vårbergsvägen 
och Vårholms-

backarna
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Pelousen
Pelousen består av en större öppen gräsyta med 
vackert skålad form söder om Vårbergsvägen, 
som gränsar till grannkommunen Huddinge. I den 
här delen av Vårberg är större plana gräsytor en 
bristvara och ytan bör bevaras för att bidra till öp-
penhet och ge möjlighet till spontan vistelse i form 
av picknickar, brännboll med mera. Pelousen kan 
i framtiden få bearbetade kanter där parken möter 
bebyggelsen, se rubrik Pågående och kommande 
detaljplaner, på nästa sida.

Denna plats är mer oprogrammerad och öppen än 
de övriga platserna i tävlingsområdet. Här finns 
större ytor och fler möjligheter att placera en konst-
närlig gestaltning. På platsen finns förutsättningar 
att skapa orienterbarhet och överblick, att experi-

mentera med skala och form och att bjuda in till 
fysisk interaktion. Platsen är väl synlig från Vår-
bergstoppens höjd och ligger till stor del i grönska.

Förutsättningar
Idag utgör Pelousen en del i det gröna Västerholms-
stråket i anslutning till Vårbergstoppens stads-
delspark. I framtiden planeras för ny bebyggelse 
och nya gator in i grönområdet, i nära anslutning 
till Pelousen. Det innebär att upplevelsen av platsen 
kan komma att förändras i högre grad än de övriga 
två platserna i tävlingsområdet. Läs mer under 
rubrik Pågående och kommande detaljplaner. Sam-
tidigt finns det en uttalad önskan från kommunen 
att till stor del lämna Pelousens yta öppen vilket 
utgör en extra utmaning för konstnärlig gestaltning 
på platsen. 

PLATS 3

Pelousen sedd söderifrån med en möjlig ny bebyggelse. 

Plats 3 
Pelousen
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Pågående och kommande detaljplaner
I projekt Fokus Skärholmen prövas genom de-
taljplaneprocessen en förtätning av bebyggelsen 
i stadsdelen Vårberg. Nya hus föreslås för att 
komplettera den befintliga miljön. Vårberg berörs 
av totalt sju pågående eller kommande detaljplaner. 
Nedan redogörs kortfattat för innehållet i samråds-
förslaget till en av dessa: Vårbergsvägen, del av 
fastigheten Skärholmens stadsdelsnämndsområde 
2:1 med flera i stadsdelarna Vårberg och Skärhol-
men, S dp-2016-15393, som direkt angränsar till 
tävlingsområdet. 

Vårbergsvägen, del av fastigheten  
Skärholmens stadsdelsnämndsområde 2:1  
m. fl. i stadsdelarna Vårberg och  
Skärholmen, S dp-2016-15393
Den planerade bebyggelsen längs Vårbergsvägen 
knyter samman Vårberg med Skärholmen. Planför-
slaget syfte är att skapa förutsättningar för en soci-
alt hållbar stadsmiljö med allsidiga boendemiljöer, 
promenadvänliga gång- och cykelstråk, en mång-
fald av offentliga rum och hög arkitektonisk kvalitet 
i det byggda. Det ska uppnås genom omvandling av 
Vårbergsvägen från en gles matargata till en mer 
funktionsblandad och stadsmässig gata. Bostäder, 
publika lokaler och offentliga rum ska tillsammans 
skapa förutsättningar för en levande och trygg livs-
miljö för boende och besökare. 

1 200–1 400 nya bostäder planeras. Vidare möj-
liggör planförslaget en ny F–9 skola för cirka 900 
elever, två nya förskolor, utbyggnad av befintlig 
förskola samt vård- och omsorgsboenden. 

Planens mål är också att utveckla och stärka den 
befintliga grönstrukturen där bland annat Pelousen 
(plats 3) ingår. Samrådsförslaget för detaljplanen 
gränsar till korsningen Vårbergsvägen/Vårholms-
backarna (plats 2) och till Pelousen (plats 3). 

I planförslag föreslås att Pelousen behålls öppen och 
ges bearbetade tydliga kanter där parkstråket möter 
den nya bebyggelsen. Dessa kanter kan utformas som 
sittgradänger i sten eller betong med infällda ytor 
för plantering. Formspråket föreslås vara avskalat, 
enkelt och materialen naturliga och robusta. Flera 

PLANFÖRUTSÄTTNINGAR

stråk möts i och intill Pelousen. Planerade stråk har 
i möjligaste mån förlagts till parkens ytterkanter, för 
att inte korsa den öppna gräsytan i onödan.

Tidplan för detaljplanen:
• Samråd: 5 september – 17 oktober 2017

• Granskning: kvartal 2, 2018

• Antagande: kvartal 2, 2018 

Lokaliseringskarta. Planområdets geografiska läge och ungefärliga utbredning marke-
rat med gulstreckad linje.

Planområdets geografiska läge och ungefärliga utbredning markerat med lila.
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Medborgardialog – Bästa platsen
I samband med projektet Fokus Skärholmen och 
framtagandet av de olika detaljplanerna för Skär-
holmens stadsdelsnämndsområde bjöds de boende 
in att tycka till om vad de tyckte var mest angeläget 
att förbättra. Det gjordes via en webbenkät som 
kallades Bästa platsen. Enkäten utformades så att 
respondenterna kunde välja att beskriva favorit-
platser och platser med utvecklingsbehov med hjälp 
av olika kategorier och genom egen beskrivning i 
fritext. I det analyserade resultatet framgick att de 
gröna rummen är mycket uppskattade och att det 
finns flera otrygga platser.
 

Barnkonsekvensanalys
I Fokus Skärholmen pågår en integrerad barnkonse-
kvensanalys i de olika detaljplaneprocesserna. Det 
första steget i den integrerade barnkonsekvensana-
lysen är att samla in information om vad barn och 
förskolepedagoger tycker om sina utemiljöer. Syftet 
är att undersöka barnperspektivet. Till höger finns 
en bild som visar resultatet från en skoldialog där 
barn fick markera otrygga platser i området. Bilden 
visar kartering av dessa platser baserad samtliga 
deltagande skolbarns utsagor. Större cirklar med 
siffra visar kluster. Siffran anger antal klistermär-
ken som placerats på den specifika platsen. Varje 
liten röd prick symboliserar en synpunkt. Här 
framgår tydligt att Vårbergs centrum med omnejd 
upplevs som en väldigt otrygg plats.
 
De tre platserna i tävlingen ligger nära Vårbergs 
centrum, i olika typer av gröna rum. Besökare och 
boende, däribland många barn, använder och passe-
rar dessa platser i sin vardag och på helgerna.

BUDGET OCH TIDPLAN

Budget
Budgeten för den konstnärliga gestaltningen är 12,5 
miljoner kronor och inkluderar både projektering 
och genomförande. Den fördelas enligt följande:

• Genomförande av konstnärlig gestaltning inklu-
sive material, produktion, transport, installation, 
eventuell gestaltning av ljus/ljud med mera.

• Anläggningskostnader. Avser projektering av 
mark med konsulter för el, byggprojektledning, 
VVS med mera. Landskaps- och markåtgärder, 
till exempel gjutning av fundament, beläggning, 
planteringar. 

• Ersättning till konstnären inklusive projekte-
ringsarbete, mötesdeltagande, resor och boende.

• Ersättning till medarbetare.

Tidplan 
• Eventuell justering av skiss, september 2018

• Planering och produktion av verk,  
oktober 2018 – december 2019

• Produktion på plats och installation,  
januari 2020 – oktober 2020

• Invigning, oktober 2020
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Tävlingens form och antal tävlande
Tävlingen genomförs som en projekttävling enligt 
18 kap. i lagen (2016:1145) om offentlig upphand-
ling (LOU). Efter en öppen prekvalificering har fem 
tävlingsdeltagare valts ut att tävla. 

Tävlingsregler
Tävlingen följer ”Byggsektorns gemensamma 
tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitek-
ternas, ingenjörernas och konstnärernas verksam-
hetsfält” från 2016.

Sekretess
Tävlingen kommer att följa Sveriges Arkitekters re-
kommendation kring sekretess vid projekttävlingar. 
Sekretess gäller för upphandlingen. Att uppmärk-
samma för tävlingsdeltagare:

De tävlande uppmärksammas på att de förbinder 
sig att inte röja sitt deltagande i tävlingen i enlighet 
med Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 19 kap 
3§ 2 stycket om absolut anbudssekretess, vilket gäl-
ler fram till dess att tävlingsresultat offentliggörs. 
Sekretessen bryts efter tilldelningsbeslut, det vill 
säga efter beslut om vinnare i projekttävlingen. 

Tävlings- och projektspråk
Då tävlingen är öppen för deltagare från flera 
länder ska samtliga förslag, för att inte genom val 
av skriftspråk avslöja förslagsställarens identitet, 
presenteras på svenska. Tävlande från andra länder 
kommer att få kontaktuppgifter till översättare 
vid startmöte. Juryns utlåtande kommer att ges på 
svenska och engelska. Projektspråk är svenska eller 
engelska. 

Tävlingsarvode
Tävlingsdeltagarna kommer vardera att ersättas 
med ett arvode om 200 000 SEK exklusive moms 
för korrekt inlämnat och av juryn godkänt tävlings-
förslag i enlighet med tävlingsprogrammet. Arvodet 
utbetalas mot faktura. 

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

Uppdrag efter tävlingen
Bland de inlämnade tävlingsbidragen kommer ett 
vinnande förslag att utses. Förutsatt att erforder-
liga politiska beslut fattas avser arrangören efter 
avslutad tävling, utan föregående annonsering, att 
förhandla med vinnaren om att färdigställa den 
konstnärliga gestaltningen. Om flera personer eller 
företag samarbetar i gestaltningen kommer kontrakt 
endast att slutas med en part, som i sin tur ansvarar 
för de övrigas arbete. 

Skulle överenskommelse inte kunna nås mellan 
tävlingens vinnare och uppdragsgivaren kommer 
uppdraget gå till annan tävlande, enligt juryns rang-
ordning av förslagen.

Vinnande förslagsställare ska vara tillgänglig för 
projektering och genomförande under projekttiden. 
Det fortsatta arbetet innebär att bearbeta förslaget 
samt att ansvara för produktion och genomförande i 
samråd med Stockholm konst, Stockholms stad och 
andra berörda parter. Närvaro i Stockholm kommer 
att krävas för möten och genomgångar under hösten 
2018, samt till viss del under hela 2019 samt 2020 
när den konstnärliga gestaltningen uppförs.

TIDPLAN FÖR TÄVLINGEN
Tävlingen startar: 2 mars

Separata startmöten:  5–8 mars

Sista dag för frågor:  11 maj

Sista dag för svar:  16 maj

Sista dag för inlämning  
av tävlingsförslag: 31 maj

Tillkännagivande  
av juryns beslut:  augusti



17
Jury
En tävlingsjury bestående av sju personer har ut-
setts. I juryn ingår följande personer:

• Mårten Castenfors, chef Stockholm konst och 
Liljevalchs konsthall (juryns ordförande)

• Karin Ahlzén, arkitekt SAR/MSA, projektchef 
Fokus Skärholmen, Stadsledningskontoret Stock-
holms stad

• Ernst Billgren, konstnär

• Frida Cornell, gästcurator, Stockholm konst

• Emma Lundborg, landskapsarkitekt LAR/MSA, 
Exploateringkontoret Stockholm stad

• Ann-Sofi Noring, vice museichef, Moderna  
museet 

• Anita Pitcher, konstnär, Vårberg

Juryn kommer i förekommande fall att rådfråga 
ytterligare sakkunnig expertis avseende frågor som 
till exempel kalkyl och tekniskt genomförande.

Tävlingssekreterare är Julia Hertzman arkitekt 
SAR/MSA, Sveriges Arkitekter.

Tävlingsfunktionär är Paula Hägg, Kulturförvalt-
ningen, Stockholm stad.

Frågor gällande tävlingen
Frågor gällande tävlingen ska ställas till tävlings-
funktionären via Tendsign senast 2018-05-11. Svar 
på frågor (avidentifierade) delges samtliga tävlande 
löpande via Tendsign. 

Sista dag för svar är 2018-05-16. Märk all korres-
pondens med ”Public Art Competition Vårberg”. 
All kommunikation sker via Tendsign.

 Detta program
Karta över de tre platserna i dwg- och PDF-format, 
skala 1:400, distribueras vid startmöte. 

Fotografier som underlag för perspektiv, distribue-
ras vid startmöte. 

Inlämningskrav
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga 
inlämnade handlingar ska vara försedda med ett 
motto. Tävlingsförslag ska redovisa följande:

• Skiss i valfri skala som på ett representativt sätt 
redovisar förslagens utformning. 

• Redovisning av förslagens inplacering på plat-
serna i skala 1:400 (använd kartunderlag som 
distribueras på startmöte). Eventuell ändring av 
markhöjder ska framgå med höjdsättning.

• Illustrationer utförda på underlag av de fotografi-
er som distribueras på startmöte.

• Valfritt antal illustrationer av förslagen, varav 
minst ett ska visa verken vintertid.

• Kortfattad skriftlig beskrivning av förslagen 
och figur/illustration som förklarar hur de olika 
förslagen hänger ihop konceptuellt.

• Skalenlig fysisk modell i valfri skala som förkla-
rar förslagens mått i relation till människans. 

• Materialprov eller materialprover.

• Eventuella ljudfiler som återger förslagets ljud-
verkan. 

• Projektbudget.

Övrigt material som skickas in kommer inte att tas 
upp till bedömning. Allt inlämnat material, såväl 
digitalt som analogt, ska vara rensat på all spårbar 
information om upphovsman och liknande för att 
garantera full anonymitet. 

PROGRAMHANDLINGAR 
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Bedömningskriterier
Förslagen kommer att bedömas utifrån följande kri-
terier, utan inbördes ordning, samt utifrån de krav 
och önskemål som ställts i programmet: 

• Konstnärlig gestaltning
 Hur väl tävlingsbidraget visar på hög konstnärlig 

kvalitet med precision i uttrycket och är realiser-
bart i en offentlig miljö. 

• Konstnärlig hållbarhet
 Hur väl den föreslagna konstnärliga gestaltning-

en bedöms hålla både över tid och i föränderliga 
offentliga rum och hur väl den kan tala till en 
bred publik.

• Social hållbarhet 
 Hur väl den konstnärliga gestaltningen bedöms 

kunna stödja social hållbarhet så som den be-
skrivs i programmets mål och vision.

• Funktion
 Hur väl materialval, placering, konstruktion och 

belysning är funktionella och genomtänkta. Hur 
väl dessa stödjer gestaltningen och bidrar till att 
skapa ett unikt koncept.

• Genomförbarhet och förvaltning
 Hur väl förslaget är genomförbart konstnärligt, 

ekonomiskt och praktiskt och hur väl den färdiga 
gestaltningen kan underhållas med rimliga för-
valtningskostnader.

Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kommer att ställas ut av arrang-
ören. Juryns utlåtande kommer att publiceras i 
samband med att tävlingsresultatet offentliggörs. 

Resultatet av tävlingen offentliggörs på Stockholm 
konsts hemsida, www.stockholmkonst.se,  
i upphandlingsdatabasen Tendsign,  
www.tendsign.com samt på Sveriges Arkitekters 
hemsida, www.arkitekt.se.

Redovisning av tävlingsförslag
Tävlingsförslaget ska vara anonymt. Samtliga hand-
lingar ska i nedre högra hörnet vara försedda med 
ett motto. Bidragen skickas in tillsammans med ett 
slutet kuvert med en namnsedel där förslagsställa-
ren redovisas (med namn, kontaktuppgifter samt 
upphovsmän och deras roll i projekt). Kuvertet ska 
vara anonymt och endast märkt med tävlingsförsla-
gets motto. 

Tryckt format
Tävlingsförslagen ska presenteras på planscher 
i stående A1-format och får omfatta högst sex 
planscher, numrerade 1–6 och monterade på styvt 
underlag. En av planscherna ska sammanfatta hela 
förslaget. Planscherna kommer att ställas ut för 
allmänheten. 

Digitalt format
Samtliga planscher och namnsedel ska även lämnas 
in digitalt via Tendsign. Planscherna ska tillhanda-
hållas i två versioner, en med hög upplösning och 
en för webbpublicering. Varje fil består av en flersi-
dig PDF, namngiven med förslagets motto . Den ena 
ska kunna skrivas ut i full skala och i A3 till juryn. 
Observera att maxstorlek på dokument som kan lad-
das upp i Tendsign är 50 MB/fil. 

Den andra PDF-filen ska fungera för webbpublice-
ring och vara max 10 MB/fil.

Inlämning
Tävlingsförslag och namnsedel ska lämnas in 
elektroniskt via Tendsign senast 2018-05-31 för att 
tas upp till bedömning. Som stöd för bedömningen 
ska tävlingsförslag och namnsedel även skickas i 
fysiskt format via post eller budbefordran samma 
dag som anbuden lämnas in via Tendsign, det vill 
säga med poststämpel senast 2018-05-31. Adress för 
post eller budbefordran anges på startmötet.
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Ägande-, nyttjande-  
och upprättshovsrätt 
Arrangören innehar den materiella äganderätten till 
tävlingsförslagen, det vill säga till de skisser och 
annat material som inlämnas som tävlingsförslag. 
Däremot behåller de tävlande upphovsrätten till sina 
förslag. Det betyder att arrangören inte får använda 
sig av förslagen i något annat sammanhang än för 
detta projekt, oavsett om förslaget är det vinnande 
eller ett annat. 

Stockholms stad äger rätt till avbildning och åter-
givning av materialet genom fotografering, tryck 
och avritning för användning i Stockholms stads  
offentliga handlingar, bildarkiv, eventuell katalog 
om projektet, webbsidor, appar, register, sociala 
medier och övriga publikationer, samt presentera 
skisser/modeller i samband med utställning av täv-

lingen. Ingen särskild ersättning för denna repro-
duktionsrätt kommer att utgå.

Arrangörens stöd i tävlingen, Sveriges Arkitekter, 
äger rätt att publicera samtliga tävlingsförslag på 
sina hemsidor samt i tidningarna Arkitekten och 
Arkitektur. 

Efter tävlingens avgörande får ingen publikation 
ske utan namnangivelse.

Returnering av förslaget
Förslagen kommer inte att returneras.

Tävlingsprogrammets godkännande
Programmet och tillhörande bilagor är godkända av 
juryns ledamöter.

Mårten Castenfors 
chef Stockholm konst och Liljevalchs konsthall 
(juryns ordförande)

Karin Ahlzén
projektchef Fokus Skärholmen, Stadslednings- 
kontoret Stockholms stad

Ernst Billgren
konstnär

Frida Cornell
gästcurator Stockholm konst

Emma Lundborg
landskapsarkitekt, Exploateringkontoret Stockholm 
stad

Ann-Sofi Noring
vice museichef, Moderna Museet 

Anita Pitcher
konstnär, Vårberg



◊


