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STOCKHOLM KONST
är en del av Stockholm stads kulturförvaltning och ansvarar för produktion 
av platsspecifik konst i stadens offentliga rum. Konstprojekten finansieras 
i enlighet med den s.k. enprocentsregeln, som innebär att en procent av 
budget för stadens byggnadsprojekt ska avsättas för konst.

Arbetet med ett konstprojekt inleds alltid med en förstudie som kartlägger 
platsen för konsten i samarbete med byggprojektets aktörer. Ett 
konstprogram sammanställs som beskriver konstprojektets förutsättningar 
och en vision för konsten.

KONSTPROJEKTET KATARINAPARKEN
Gestaltningsuppdraget Katarinaparken utlyses genom offentlig 
upphandling och s.k. urvalsförfarande. Upphandlingen sker i två steg: 
Steg 1: Konstnärer/konstnärsteam inbjuds att lämna intresseanmälan. 
Insända referensprojekt utvärderas. Kvalificering och urval sker. 
Steg 2: Tre konstnärer tilldelas uppdraget att utföra konceptskisser.  
Dessa utvärderas av projektets jury. Tilldelningsbeslut fattas. 

En konstnär tilldelas uppdraget att utföra ett fördjupat skissförslag, 
baserat på konceptskissen.

Beslut om att uppföra den konstnärliga gestaltningen i enlighet med 
det fördjupade skissuppdraget fattas en samrådsgrupp som består 
av representanter för Stockholm stad, Stockholm stads konstråd och 
beställaren. 

Beställaren förbehåller sig rätten att inte gå vidare till produktion av det 
fördjupade skissförslaget.

TIDPLAN OCH BUDGET
Sista ansökningsdag: 2022.01.12 
Inlämning av konceptskiss: 2022.04.25 
Inlämning av fördjupat skissförslag: 2022.08.12 
Invigning av konstverket och det nya Slussen ska ske 2025.
Kontraktsvärde/Budget:  7 500 000 SEK. 
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SLUSSEN – EN HISTORISK PLATS I STOCKHOLM

Området Slussen är just nu del av en omfattande stadsomvandling. I samband med 
detta ges även plats för konstnärlig gestaltning i den nya Katarinaparken.

Slussen är på olika sätt en knytpunkt i Stockholms innerstad. Området har 
länge kallats Slussen eftersom de slussmekanismer som finns här avgränsar 
Mälaren från Saltsjön och som därigenom säkerställer färskvattenförsörjningen 
för hela Stockholmsregionen. Officiellt fick Slussen sitt namn 1935, i samband 
med invigningen av en ny trafiklösning i området. Det då nya vägsystemet 
hade funktionalistisk utformning och fokuserade på en ny och ökande 
biltrafik. Cirkulationsplatserna, den s.k. Slussenkarusellen, blev Europas första 
klöverbladskorsning i innerstadstrafik och skapade ett nytt nav för trafiken 
till Gamla stan, västra och östra sidan av Södermälarstand och Ryssgården/
Södermalmstorg.

Den första, Drottning Kristinas sluss, togs i bruk år 1642 och den senaste, Karl 
Johansslussen, 1935. Samtliga slusskonstruktioner och ombyggnader har föregåtts 
av omfattande diskussioner och motsättningar kring funktion och utformning.

PROJEKTET NYA SLUSSEN

Projektet Nya Slussen är ett av de största stadsomvandlingsprojekten i Sverige 
i modern tid och beräknas stå klart 2025. Planering av projektet påbörjades 

Stockholm konst har glädjen att inbjuda 
konstnärer att göra intresseanmälan för att utföra 
gestaltningsuppdrag till Katarinaparken, som är en 
ny stadspark vid Slussen, i Stockholms innerstad. 
Platsen för konsten är hänförande, intill Saltsjön och 
Stockholms inlopp.

Katarinaparken 
en nya stadspark vid Slussen | Stockholm
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2009 och sedan 2016 pågår samtidigt arkeologiska utgrävningar och bygg- och 
anläggninsarbete på platsen. Hela omvandlingen syftar till att skapa en dynamisk 
och urban stadskärna, i dialog med områdets historia och framtid. 

Idag anses att biltrafiken vid Slussen upptar allt för stor utrymme, på bekostnad 
av gångtrafikanter och cyklister, samtidigt som både bro och vattenslussar är 
i behov av renovering. Nu byggs därför en ny trafiklösning för morgondagens 
stockholmare som ger mindre plats för bilar och mer plats för cyklister och 
gångtrafikanter. Målet är att skapa en ny helhetslösning för alla som vistas eller 
passerar Slussen, vilket innebär allt från nya trafiklösningar för både bil- och 
kollektivtrafik, mötesplatser, kommersiella lokaler, kontorslokaler, kulturella 
institutioner, en ny bro och båtsluss samt två nya avtappningskanaler för Mälarens 
vatten. Hela byggprojektet symboliserar på många sätt ett skifte av rådande ideal 
och även stadsbyggnadsideal. Nu premieras exempelvis hänsyn till klimatet, dels 
genom att använda naturliga material, som trä och granit, men också genom en 
strävan att skapa förutsättningar för trafiken som gynnar hållbara transportsätt.

KONSTEN I KATARINAPARKEN

I samband med projektet Nya Slussen skapas en helt ny stadspark, Katarinaparken, 
som både ska bli en grön oas och fungera som en viktig kommunikationsyta. Även 
om Slussen är en del av en för många omvälvande förändring, är stadsomvandling 
inte är någon ny företeelse, vare sig för Slussenområdet eller städer i allmänhet; 
städer omvandlas ständigt, växer och moderniseras efter sin tids förutsättningar 

Slussen fick sitt namn 1935, i samband med 
invigningen av en ny trafiklösning och en ny 
båtsluss. Slussenkarusellen blev Europas första 
klöverbladskorsning i innerstadstrafik och skapade 
ett nytt nav för trafiken i Stockholms innerstad.  
Foto: Johan Fredriksson.
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och föreställningar om sin framtid. Genom Katarinaparken skapas både ett nytt 
gemensamt rum och ett mellanrum. Här kommer konsten både att kunna upplevas 
på plats och betraktas på långt håll – från vattnet och även från andra stadsdelar. 
Beroende på betraktarens perspektiv kommer konsten att te sig olika; här blir 
luften, årstiden, vädret och klimatet på ett påtagligt sätt en föränderlig fond för 
konsten.

Utformningen av parkområdet har inspirerats av Preikestolen, en fjällplatå vid 
nordsidan av Lysefjorden i Norge. Här ger det utskjutande berget besökaren en 
storslagen utblick över vattnet, mot horisonten. Katarinaparkens närhet till Saltsjön 
ger på motsvarande sätt en omedelbar utblick. För att värna detta perspektiv planeras 
för ett konstverk som tar visuell plats i luftrummet, med placering och förankring i 
parkens bakre, sydvästliga kant. Konstverk får på detta sätt en prominent placering i 

Preikestolen, en fjällplatå i Lysefjorden i Norge.

Ett konstverk som tar plats i luften kan förankras 
i master placerade i parkens utkant. Det är 
även möjligt att montera master i anslutning till 
allmänbelysning, i linje med trädraden i parkens 
sydvästra kant. Illustration: White arkitekter.
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Illustrationer: White arkitekter.

     =  Katarinaparken

1  =  Katarinahissen

2  =  Katarinapaviljongen

3  =  Stadsgårdskajen

4  =  Nobel Center

5  =  Plats för belysning & ev. master

parken, samtidigt som vistelseytan för parkens besökare bibehålls. Markförankring 
av konstverket är också möjlig, men har vissa begränsningar.

Med tanke på de verksamheter som kommer att ta plats i området runt den nya 
Katarinaparken kommer området Slussen sannolikt att förknippas med kultur, 
vetenskaplig forskning, utveckling och innovation. Att forska är att ställa frågor, 
söka svar, utveckla och utvecklas. I linje med detta är visionen för konsten i 
Katarinaparken att skapa en plats för utblick och perspektiv.

UTMANINGAR

Möjligheten att montera ett konstverk som har sitt visuella fokus i luften har 
utforskats i samarbete med projektets landskapsarkitekter och stadens ingenjörer. 
Det finns möjligheter att förankra konsten i master placerade i parkens utkant. Det 
är även möjligt att montera master i linje med den planerade allmänbelysningen, i 
linje med trädraden i parkens sydvästra kant.

Byggnaderna Katarinahissen och Katarinapaviljongen, som ligger i omedelbar 
anslutning till Katarinaparken, har båda ett kulturhistoriskt värde. Det är 
väsentligt att konsten i integreras i denna miljö på ett sådant sätt att besökare i 
Katarinapaviljongen har bibehållen upplevelse utblicken härifrån. En ömsesidig 
respekt mellan konst och arkitektur som kan öppna upp för nya tolkningar och 
läsningar av platsen är därför en förutsättning.
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Visionsbilder från gestaltningsprorammet 
för Slussen från 2014, respektvie 2016. 
På bilden till höger syns Katarinahissen, 
och Katarinapaviljongen.
Illustrationer: White arkitekter.

Situationsplan. Illustration: White arkitekter.

Det nya Nobel Center kommer uppförs vid vid 
Stadsgårdskajen, i omedelbar anslutning till 
Katarinaparken. Här skapas ett forum för vetenskap 
och forskning, är bland annat vetenskapliga 
konferenser och utställningar kommer att arrangeras. 
Illustration: DBOX/Foster and partners.
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VEM SÖKER VI?

Genom denna utlysning söker vi en konstnär/konstnärskonstellation som genom 
sin konst vill vara delaktig i skapandet av det rum och den unika miljö som den 
nya Katarinaparken och området nya Slussen kommer att utgöra. Konstnären eller 
-konstellationen bör arbeta experimentellt i en forskningsrelaterad praktik och 
genom sin konst förmedla perspektiv på vår samtid och framtid. I ansökan bör 
därför den/de som ansöker om att delta i upphandlingen visa på erfarenhet från 
arbete med konstprojekt där konstens visuella fokus finns i luften och där tekniska 
lösningar med bärande konstruktioner och infästningar av lastbärande element 
ingår.

Välkommen med Din/Er intresseanmälan!
Stockholm konst

TIDPLAN  &  ARVODEN

Sista ansökningsdag: 2022.01.12
Kontraktsvärde/Budget: 7 500 000 SEK

Urval och beslut om tilldelning av kontrakt sker i tre steg:

1. Tre konstnärer får i uppdrag att utföra idéskiss (utvärderas).
Arvode: 100 000 SEK

2. En konstnär får i uppdrag att utföra fördjupat skissförslag, 
sammanställa konstruktionsritningar, budget m.m. (utvärderas). 
Arvode: 400 000 SEK

3. Beslut om genomförande av gestaltningsförslag (option).

4. Produktion gestaltningsuppdrag. 
Ersättning (produktion & konstnärligt arvode): 7 000 000 SEK
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NY BEBYGGELSE

I samband med ombyggnationen av Slussen kommer flera nya byggnader uppföras 
i området, vid Södermalmstorg och mellan KF-huset och Katarinaparken.

Katarinahusen
En rad fastighter kommer byggas framför KF-huset, och angöra till kajkanten 
och Katarinaparken i norr. Dessa byggnader kommer att husera kontor, hotell och 
restauranger. Mellan den nya husraden och Katarinaparken planeras en gångväg, 
där flödet av människor förväntas vara relativt lågt, med plats för uteserveringar 
och sittplatser.

Nobel Center
En av de nya byggnaderna som vetter mot vattnet kommer husera nya Nobel 
Center. De kommer ha en omfattande publik verksamhet med museum och 
program för bland annat skolklasser. Lokaler för forskning och konferenser 
kommer att kompletteras med restaurang, café och butik. Nobelstiftelsen vill även 
bidra till att skapa ett kulturellt stråk längs Slussen, tillsammans med Stadsmuseet, 
Fotografiska och de många mindre gallerier som ligger i området runt den så 
kallade Hornsgatspuckeln, dvs. den del av Hornsgatan som ansluter mot Slussen.

Mälarterassen
Ny bebyggelse uppförs vid Södermalmstorg, där publik verksamhet kommer ta 
plats. Mälarterassen kommer vända sig ut mot Mälaren, med utsikt över broarna 
och Gamla Stan.

BEFINTLIG BEBYGGELSE

I Slussenområdet finns ett antal byggnader som har stort kulturhistoriskt värde. 
Dessa är:

Katarinahissen
Invigdes 1936 och är en offentlig hiss i Stockholm. Katarinahissen är 38 meter hög 
och uppfördes som tillbyggnad av KF-huset i samband med etablerandet av det 
funktionalistiska Slussen. Hissen förbinder Katarinavägen, vid Södermalmstorg, 
med Mosebacke torg, via två gångbroar sammankopplade med KF-huset. Under 
gångbron mellan hissen och KF-huset ligger restaurangen Gondolen, som öppnade 
redan 1935. Den nuvarande Katarinahissen ersatte en äldre version, som uppfördes 
1883. När hela ombyggnationen av Slussen är klar kommer Katarinahissen gå ändå 
ner till Saltsjöbanan och en handelsplats under jord.



Stockholm konst: Katarinaparken | Slussen 11 

KF-huset
Är en kontorsbyggnad som uppförts på uppdrag av Kooperativa Förbundet i 
olika etapper. Nya KF-huset: 1934–1936 tillfördes de fem sammanhängande 
byggnadskroppar av Eskil Sundahl och Olof Thunström, i marmorklädd 
funktionalistisk utformning. I samband med detta uppfördes även Katarinahissen.

Glashuset
Är en tillbyggnad till KF-komplexet, ritad av Jan Lunding, och som uppfördes 
1972–1974. På platsen hade tidigare Drottsgården stått, som revs 1971. 
Byggnadens glasfasad mot Saltsjön har gett upphov till namnet Glashuset, och 
byggnaden är väl synlig kvälls- och nattetid på grund av den ständigt upplysta 
fasaden, som är en del av byggnadens uppvärmningssystem. Glashusets fasad mot 
Katarinavägen präglas av genomgående ribbkonstruktioner för solavskärmning.

Stadsmuseet 
Vid Södermalmstorg ligger Stockholms Stads Stadsmuseum, som öppnade 1942. 
Stadsmuseet är beläget i Södra stadshuset, byggt 1680, som tidigare inhyst både 
kyrkor, skolor, verkstäder och butikslokaler. Under lång tid användes fastigheten 
av ryska köpmän, vilket är anledningen till att gårdsplanen utanför museet kallas 
Ryssgården. I samband med sammankopplingen av tunnelbanelinjerna 1950 höjdes 
marken runt museet. Detta resulterade i att museets innergård och entré idag ligger 
under marknivå.

Fotografiska  
På Stadsgårdskajen ligger Fotografiska, med utställningar av samtida fotografi. 
Museet är beläget i ett gammalt tullhus och öppnade 2010 och är ett av Sveriges 
mest populära turistmål. Tillsammans med Stadsmuseet och Nobel Center kommer 
de utgöra ett nytt kulturcentrum när det nya Slussen står klart.

KONSTPROJEKT I OMRÅDET

I projektet Nya Slussen ingår ett antal konstprojekt, de flesta med placering 
i anslutning till broområdet. Merparten av dessa utgår från Slussens historia 
och även spår från arkeologiska fynd från utgrävningar som konstnärerna haft 
möjlighet att studera.


