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BAKGRUND

Stockholm konst och Stadsledningskontoret i Stockholm an-
ordnade under hösten 2017 och våren 2018 en inbjuden pro-
jekttävling för den konstnärliga gestaltningen av tre platser i 
Vårberg, en stadsdel i Skärholmens stadsdelsnämndsområde 
i sydvästra Stockholm, Sverige. Tävlingen genomfördes med 
stöd av Sveriges Arkitekter. Stockholm konst ansvarar för 
upphandlingen.

Stockholm konst ingår organisatoriskt i Kulturförvaltningen 
vid Stockholm stad. Verksamheten syftar till att producera 
byggnadsanknuten och platsspecifik offentlig konst till ny- 
och ombyggnationer i samband med stora stadsutvecklings-
projekt som drivs av stadens förvaltningar och kommunala 
bolag. Stockholm konst arbetar även med privata aktörer. 
Tävlingen syftar till att få fram ett förslag till konstnärlig 
gestaltning för minst två och högst tre angivna platser på 
allmän platsmark i Vårberg. Syftet är även att efter tävlingen 
förhandla med vinnande konstnär om avtal att genomföra 
uppdraget.

Tävlingsprogrammet anger att förslagen ska vara konstnär-
ligt väl gestaltade, genomförbara och kunna samverka till 
en upplevelsemässig helhet på platserna - i dialog med den 
omkringliggande miljön. 

OMSLAG
Från vinnarförslaget

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

Juryutlåtandet är framtaget av  
Julia Hertzman, arkitekt SAR/MSA, 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. 

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 stadsdelsnämndsområ-
de, som omfattar fyra stadsdelar: Bredäng, Sätra, 
Skärholmen och Vårberg. Målet är att över 4000 
nya bostäder ska byggas här och Fokus Skärholmen 
ska vara ett profilprojekt för socialt hållbar stadsut-
veckling. 

De fyra stadsdelarna byggdes ut under 60- och 
70-talen. Kännetecknande för hela området är att 
de präglas av modernismens idéer om funktions-
separering, grönska samt strävan efter ljus och luft 
i stadsrummen. Området har stor potential men 
präglas också av socioekonomiska utmaningar. 
Stadsdelarna är platser med stora naturvärden. 
Förutom skog och flera stränder finns myllrande och 
livaktiga 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 gestaltning 
i Vårberg. Staden gav Stockholm konst uppdraget 
att, i samråd med Stadslednings- och Exploatering-
kontoret, leda konstprojektet genom att arrangera 
en projekttävling och genomföra den konstnärliga 
gestaltningen. 

OM FOKUS SKÄRHOLMEN OCH KONSTTÄVLINGEN

Kartan visar Skärhol-
mens stadsdelsområde 
med de fyra  
stadsdelarna.
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VISION OCH MÅL FÖR DET KONSTNÄRLIGA GESTALTNINGEN

Visionen för konsten i Vårberg är att den ska bottna 
i de grundläggande idéer och värden i området som 
har byggts upp och förvaltats sedan tillkomsten på 
1960-talet. Konsten ska bli en del av det framväx-
ande Vårberg, ett uttryck för platsen, samt generera 
ett pågående samtal mellan gestaltningarna och de 
boende. Konsten ska både ta avstamp i det redan 
byggda och samtidigt utgå från stadsbyggnads-
projektet Fokus Skärholmens mål och visioner. 
På så sätt kan konsten bli ett självständigt inslag i 
stadsbilden. 

Gestaltningen ska klara att möta och kommunicera 
med den breda brukargrupp i alla åldrar som bor 
och vistas i Vårberg och erbjuda olika tolkningar 
samt kunna generera ett brett spektrum av känslor. 
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, en plats 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. 

Vision och mål för Fokus Skärholmen baseras på 
beslut i kommunfullmäktige i Stockholm. De be-
skrivs närmare i tävlingsprogrammet. Stockholms 
stads vision är: Ett Stockholm för alla.

Mål och strategier för Fokus Skärholmen. 
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Tävlingsuppgiften bestod i att ge förslag till konst-
närlig gestaltning på minst två och högst tre möjli-
ga platser i Vårberg. Gestaltningsförslagen skulle 
omfatta ett idémässigt sammanhängande verk i 
olika delar eller bestå av enskilda verk som fungerar 
tillsammans. Vilka två eller tre platser som skulle 
ingå i gestaltningen avgjordes av de tävlande själva. 
Kombinationen av de anvisade platserna erbjöd de 
tävlande konstnärerna frihet och möjlighet att skapa 
oförutsedda kvaliteter vad gäller placering, gestalt-
ning och uttryck. Platserna, som ligger på allmän 
platsmark, skulle vara tillgängliga för alla och verken 
skulle tåla fysisk interaktion. Förslagen skulle med 
bibehållet koncept kunna rymmas inom ramen för 
angiven budget, anläggningskostnader inräknade. 

FÖRUTSÄTTNINGAR
Förutsättningarna för tävlingen beskrivs ingående i 
tävlingsprogrammet med tillhörande bilagor. Till de 
viktigaste förutsättningarna hör att tävlingens tre 
olika platser i Vårberg ligger i befintliga parker eller 
andra platsbildningar på mark som ägs av kommu-
nen. 

Vidare är Vårberg en plats som står inför stora 
förändringar inom ramen för det ovan beskrivna 
projektet Fokus Skärholmen. I nära anslutning till 
de tre platserna planeras flera nya byggprojekt. Den 
konstnärliga gestaltningen kan genomföras inom 
ramen för gällande plan men förslagen ska relatera 
till de nya planerna och kunna fungera även efter 
genomförd förtätning av området. Vårberg berörs 
av totalt sju stycken pågående eller kommande 
detaljplaner.

TÄVLINGSUPPGIFT

TÄVLINGSOMRÅDET 
De tre platserna som utgjorde tävlingsområdet 
beskrivs kortfattat nedan. 

Stråkparken, plats 1
Stråkparken är en bostadsnära lugn park som ligger 
i ett populärt parkstråk, omgivet av naturmark med 
skogsbryn. Det är en plats med stora kvaliteter och 
goda förutsättningar att besökas och användas både 
av närboende och av andra besökare. Parken ligger 
i en mjuk sluttning omgärdad av flerfamiljshus i tre 
våningar. Parken saknar dock tydlig identitet vilket 
ger stor potential för att skapa en konstnärlig gestalt-
ning som berikar platsen och ger parken en egen ka-
raktär. Här finns möjligheter att skapa en gestaltning 
som bjuder in till lek eller annan fysisk interaktion.

Korsningen Vårbergsvägen och  
Vårholmsbackarna, plats 2
Korsningen Vårholmsbackarna/Vårbergsvägen 
är en viktig entrépunkt till Vårberg. Här möts en 
av stadsdelens huvudgator, Vårbergsvägen, och 
Vårholmsbackarna som är den gata som leder till 
Vårbergs centrum med affärer och tunnelbana. Vår-
holmsbackarna är också en viktig länk som kopplar 
samman Vårbergs centrum med parkstråket i söder. 
En konstnärlig gestaltning på den här platsen har 
förutsättningar att bli ett landmärke för Vårberg och 
spela en viktig roll för hela stadsdelens identitet. 

Pelousen, plats 3
Pelousen består av en större öppen gräsyta med 
vackert skålad form söder om Vårbergsvägen som 

i sin tur gränsar till grannkommunen 
Huddinge. I den här delen av Vårberg 
är större plana gräsytor en bristvara och 
ytan bör bevaras för att bidra till öppen-
het och ge möjlighet till spontan vistelse 
i form av picknicar, brännboll med mera. 
Pelousen kan i framtiden få bearbetade 
kanter där parken möter bebyggelsen.  
Ny bebyggelse och nya gator planeras i 
nära anslutning till Pelousen och gång-
vägar genom parken kommer delvis att 
dras om. Det innebär att upplevelsen av 
platsen kommer att förändras i högre 
grad än de övriga två platserna i täv-
lingsområdet.

Tävlingsområdet med de tre olika platserna
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FÖRSLAGEN
• Se bergen

• Skärholmens jättar (i det fortsatta utlåtandet 
benämnt som Vårbergs jättar)

• Soltidsscener

• Sten Sax Påse

• Värna om stadens andar

JURY
Tävlingsförslagen har bedömts och vinnaren har 
utsetts av en jury bestående av: 

• Mårten Castenfors, chef, Stockholm konst,  
juryns ordförande

• Karin Ahlzén, projektchef, Stadslednings- 
kontoret Stockholms stad

• Ernst Billgren, konstnär

• Frida Cornell, gästcurator, Stockholm konst

• Emma Lundborg, landskapsarkitekt,  
Exploateringskontoret Stockholm stad

• Ann-Sofi Noring, vice museichef,  
Moderna Museet 

• Anita Pitcher, konstnär, Vårberg

Projektansvarig för tävlingen: Frida Cornell, gäst-
curator Stockholm konst. Juryns sekreterare Julia 
Hertzman arkitekt SAR/MSA, Sveriges arkitekter. 
Tävlingsfunktionär Paula Hägg, Kulturförvaltning-
en, Stockholms stad.

STÖD I BEDÖMNINGEN
Juryn tog stöd av Bengt-Olof Nilsson från Hifab 
Anläggning Stockholm för att bedöma om förslagen 
rymdes inom angiven budget samt hur de fungerade 
byggtekniskt på de angivna platserna.

UTSTÄLLNING AV FÖRSLAG
Förslagen ställs ut på konsthallen Kummelholmen i 
Vårberg under perioden 23 augusti – 3 september, 
2018.

BEDÖMNINGSKRITERIER
Juryn har granskat och bedömt förslagen utifrån de 
kriterier som utan inbördes ordning eller viktning 
legat till grund för tävlingen 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 verken 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.

INLÄMNADE FÖRSLAG 
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Juryns arbete har skett i etapper och under arbe-
tets gång genomgått ett antal faser: Inläsning och 
successivt ökande förståelse av alla tävlingsbidrag, 
följt av urval av förslag för fortsatt bedömning samt 
fördjupade diskussioner kring utvalda bidrag uti-
från redovisade bedömningskriterier. Återkoppling 
och synpunkter från sakkunnig delgavs juryn under 
jurymöte nummer tre, innan jurygruppen gick in i 
slutfasen av sin bedömning. 

Juryn har under bedömningstiden, utöver individu-
ellt arbete för inläsning av förslagen, haft tre halv-
dagsmöten för sitt bedömningsarbete. Ett längre 
platsbesök i Vårberg med hela gruppen genomför-
des som en del av ett av bedömningsmötena.

JURYNS SAMMANFATTNING  
AV TÄVLINGEN
En projekttävling för konstnärlig gestaltning är en 
egen form av process och upphandling. Genom att 
flera konstnärer ger olika förslag till gestaltning på 
samma plats, eller platser, belyses uppdraget på ett 
brett sätt. Samtidigt kan kunskap skapas och vär-
defulla utbyten ske tidigt i processen, både under 
formuleringen av tävlingsprogrammet och under 
jurybedömningen. Personer med olika kompetenser 
får under det intensiva bedömningsarbetet möjlig-
het att utbyta erfarenheter och utveckla förståelse 
för varandras kompetensområden. I juryn för 
tävlingen om konstnärlig gestaltning Vårberg fanns 

bred expertis och lång erfarenhet inom både bestäl-
larorganisationer för konst och utövande konstnärer 
samt arkitektkompetens omfattande både landskap 
och stadsplanering. En av juryledamöterna har 
lokal förankring i Vårberg. 

Juryn har med stor inlevelse granskat och utvärde-
rat de fem tävlingsbidragen utifrån den konstnärliga 
kvaliteten och platsens förutsättningar och bedömt 
hur väl bedömningskriterierna har uppfyllts.

I tävlingsprogrammet formulerades att den konst-
närliga gestaltningen skulle förhålla sig till pro-
jektet Fokus Skärholmen och samtidigt kunna stå 
på egna ben. Eftersom det förslag som vinner ska 
uppföras på offentlig plats har relationen till allmän 
plats särskilt studerats och bedömts utifrån de kom-
mande planerna för Vårberg. 

En av juryn utsedd sakkunnig utvärderade för-
slagens genomförbarhet inom ramen för angiven 
budget. Vidare bedömdes på vilket sätt de olika 
konstverken skulle kunna uppföras, skötas och 
underhållas.

Juryn uppfattade inte alla förslag på samma sätt och 
vissa aspekter av tävlingsbidragen mottogs på olika 
sätt, men gruppen kom på det stora hela fram till 
likartade slutsatser och kunde göra gemensamma 
avvägningar under bedömningens gång.

 BEDÖMNINGSPROCESS
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Juryn konstaterade att de fem tävlingsbidragen 
sinsemellan är mycket olika men att det även finns 
förenande karaktärsdrag. Här nedan följer en kort 
reflektion kring den samlade förslagsfloran.

Alla verk bygger på starka koncept som på olika sätt 
väckte juryns intresse. Dock når alla förslag inte 
hela vägen fram avseende process, utförande eller 
konstnärlig hållbarhet. Exempel på brister är att 
valda material eller gestaltning inte fördjupar idén, 
eller att verket inte bedöms vara tillräckligt intres-
sant över tid. 

Merparten av förslagen skriver in sig i en tradition 
av konst som enskilda objekt. Dessa objekt uppfatta-
des av juryn som mer eller mindre relevanta i sam-
manhanget. Ett tydligt tema var skalförskjutningar, 
som syns i tre av verken: Vårbergs jättar, Värna om 
stadens andar och Sten sax påse.

En tematik som går igen i två förslag är reproduk-
tion av existerande element funna i den befintliga 
miljön. I både Värna om stadens andar och Se 
bergen finns tanken om att reproducera delar av en 
byggnad eller faktiska klippblock på platsen. I båda 
fallen ges de återskapade objekten en ny placering, 
och/eller annorlunda karaktär för att både skapa 
igenkänning och skilja ur verket från sitt samman-
hang.  

Förslagen svarar olika på utmaningen att skapa verk 
i en föränderlig miljö som samtidigt redan har en 
tydlig särprägel avseende såväl bebyggelsekaraktär 
som identitet. De ovannämnda verken adresserar 
det platsspecifika sammanhanget genom omtolk-
ningar av faktiska fysiska inslag eller av människors 
minnen (det senare är ett inslag i Värna om stadens 
andar). Vårbergs jättar försöker istället skapa en ny 
lokal kontext som bygger vidare på Vårbergs histo-
ria. Soltidsscener förankrar verket på platsen genom 
att belysningen har direkt koppling till det faktiska 
antalet soltimmar just här. 

Förutom att arbeta med det platsspecifika finns i 
förslagen andra förhållningssätt till den sociala 
hållbarheten. Alla tävlingsbidrag söker i någon mån 
skapa platser för möten. Samtliga förslag, förutom 
Se bergen, innehåller delar som går att använda som 
sittplats eller annan vistelseyta. I Soltidsscener ska 
den så kallade Geoiden på Pelousen användas för 

skridskoåkning vintertid och i Sten sax påse utgörs 
de ingående verken, utom ett, helt och hållet av sitt- 
och vistelseytor. 

Tävlingsbidragen är i mindre utsträckning tra-
ditionellt sett interaktiva, även om Sten sax påse 
innehåller styrning av färg på en ljusskylt med hjälp 
av en app. Dock ingår ett samspel i vidare bemärkel-
se i flera verk. Soltidsscener baseras på interaktion 
mellan platsen och dygnets rytm och att människan 
är en del i ett större sammanhang vilket även präglar 
Se bergen och i viss mån Vårbergs jättar. Juryn fö-
reställer sig att jättarna blir någon att ha sällskap av, 
och kanske prata med, för den som ensam besöker 
verken. Detta förslag är det enda som uttryckligen 
arbetar med den mänskliga kroppen.

Juryn noterade att det finns likheter i valet av platser 
och hur de används i de olika bidragen. Korsningen 
Vårbergsvägen och Vårholmsbackarna är det av 
de tre utpekade tävlingsområdena som har en lite 
annorlunda karaktär. Ytan är inte primärt avsedd för 
vistelse utan har valts för konstnärlig gestaltning för 
att annonsera stadsdelen och skapa ett blickfång på 
platsen som idag är relativt anonym. Samtliga bidrag 
utom Vårbergs jättar placerar mer eller mindre 
iögonfallande verk i korsningen, men Värna om 
stadens andar är det verk som bedöms synliggöra 
platsen minst. På de bägge andra platserna finns 
ytor att vistas på som redan idag är flitigt använda. 
Förslagen tar delar av platserna i anspråk och skapar 
i vissa fall tydliga mervärden för besökare.

Något förvånande saknas förslag som bygger på 
landskapliga bearbetningar i större skala. Intresset 
för mötet mellan naturlig natur och den av männ-
iskan konstruerade naturlika miljön går dock igen 
i både Se bergen och Vårbergs jättar. Trots att hela 
eller delar av flera av förslag är fint inpassade på 
platserna är juryns helhetsintryck att i princip samt-
liga verk skulle behövt studeras närmare i relation 
till den fysiska miljön för att värna och förhöja 
befintliga kvaliteter. 

Alla förslag bedöms vara möjliga att genomföra 
inom ramen för den angivna budgeten, men förut-
sättningarna att förvalta och underhålla de före-
slagna gestaltningarna skiljer sig kraftigt åt mellan 
tävlingsbidragen. 

JURYNS GENERELLA BEDÖMNING
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Efter avslutad bedömning har juryn kommit fram 
till att det förslag som mest övertygande svarar mot 
bedömningskriterierna är Vårbergs jättar. 

Juryn rekommenderar därför detta förslag till fort-
satt utveckling och utförande. 

JURYNS BESLUT 

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



11INDIVIDUELLA   
OMDÖMEN 



12 VINNARE

VÅRBERGS JÄTTAR
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av Atelier Xavier Veilhan

Vårbergs jättar är visuellt slagkraftigt förslag som går att möta med kroppen och 
som etsar sig fast i medvetandet hos betraktaren. Det är både lekfullt och har sam-
tidigt en tyngd och tidlös närvaro. Med gestaltningen kan fler naturliga mötesplat-
ser uppstå i Vårberg och existerande kvaliteter förstärkas. Verket har potential att 
bli ett oföränderligt riktmärke i en miljö som ska genomgå kraftiga omdaningar.

Den blå färgen binder samman gestaltningen men 
juryn uppfattar inte att de omgärdande inslagen i 
verken är lika bearbetade som figurerna själva. 

Jättarna har en evig och värdig karaktär men upp-
levs samtidigt som tillgängliga och vänliga gestal-
ter. Den ena, en helkroppsfigur, ligger lättjefullt 
utsträckt på Pelousen och den andra är en byst som 
tankfullt vilar hakan i handen. Hos dem bör en 
ensamkommande besökare inte behöva känna sig 
ensam. 

Vid sidan av den fysiska gestaltningen finns i för-
slaget tankar om att låta jättarnas närvaro i stadsde-
len bli katalysator för fiktiva berättelser som kan ta 
form under gemensamma workshops i stadsdelen. 
Juryn bedömer att denna idé har stort värde för att 
förankra verken på platsen.

Med sitt egna och starka uttryck bedöms Vårbergs 
jättar kunna hålla konstnärligt över tid och i hög 
grad bidra till att skapa en värdefull identitet för 
Vårberg. Både i dagens stadsdel och i framtiden, 

Tävlingsbidraget består av två stora blå betong- 
skulpturer i Stråkparken respektive på Pelousen. 
Varje verk utgörs av en mänsklig figur i stor skala 
som placerats på en sockel som en del i en större 
komposition av blå betongplatåer och/eller gångvä-
gar. Namnet syftar till figurerna som, fem gånger 
större än en människa, onekligen upplevs precis 
som sagans jättar.

Förutom jättarnas kännetecknande närvaro skapar 
den blå färgen i sig en tydlig markör för igenkän-
ning. Det blå bryter av mot andra starka kulörer i 
omgivningen, som bostadshusen kraftigt ockragula 
fasader. Jättarna präglas av ett formspråk som har 
släktskap med både en digital formvärld och klas-
siska skulpturer. Genom förenkling och abstraktion 
får figurerna tilltalande och rumsskapande former. 
Ihop med sina podier fungerar verken som lockande 
lekskulpturer och vistelseytor.

De skurna ytorna möter dock en annan formvärld 
i de runda eller organiskt formade socklarna och, 
i Pelousens fall, gångvägar som omgärdar verken. 
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I Stråkparken är alla ingående delar känsligt före-
slagna. På Pelousen blir den föreslagna placeringen 
ihop med verkets utbredning dock något problema-
tisk. Ytan är en av de få öppna platserna i Vårberg 
och bör kunna ge plats åt flera olika användnings-
områden. Här föreslås att gestaltningen bearbetas 
vidare för att sammantaget ta mindre yta i anspråk. 

Avseende genomförbarhet bedömer juryn att för-
slaget är möjligt att bygga inom ramen för angiven 
budget. De avgörande aspekterna avseende genom-
förandet är dels att ett hållbart pigment används 
vid infärgningen av betongen och dels att verket 
på Pelousen arbetas om avseende utbredningen av 
gångstigar och podier samt eventuellt även avseen-
de placering. 

under och efter den process då området ska genom-
gå en större förändring. 

Gestaltningens funktion är flerfacetterad genom att 
det både går att bruka verken och att mentalt för-
hålla sig till dem. Det är möjligt att leka och sitta på 
skulpturerna och att vara invid dem. Om jättarnas 
saga går det att berätta på olika vis för att konstver-
ken ska få ännu större förankring i Vårberg. 

Jättarnas symbolik upplevs som universell och 
mångbottnad och kan tilltala människor med olika 
kulturell bakgrund. Att figurerna är svåra att köns-
bestämma bidrar till deras allmängiltighet. Den 
sociala hållbarheten kan stärkas med en gestaltning 
som så tydligt bjuder in till interaktion med verken 
och identifikation med platsen. Det är positivt att 
Vårbergs jättar innehåller platåer och gångar som 
tar fatt i platserna som valts ut och att gestaltningen 
med sin kännbara närvaro adresserar den otrygghet 
som ibland kan upplevas i området. 
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SE BERGEN
av Ebba Bohlin

Se bergen är ett stringent och samlat förslag som anknyter till omgivningen på ett 
subtilt sätt utan att vara övertydligt. Det poetiska tävlingsbidraget sätter människan 
och Vårberg i relation till ett större sammanhang och väcker tanken på det eviga.

Tävlingsbidraget består av två verk i form av klipp-
block eller berg på två av de tre utpekade tävlings-
platserna. I korsningen Vårbergsvägen och Vår-
holmsbackarna föreslås en stor monolit, ett slags 
klippblock i patinerad brons och på Pelousen ett 
annat block som liknar ett berg i dagen i bemålad 
aluminium.

Konstnären har utforskat spänningsfältet mellan 
naturlig och konstruerad natur. I den sammanhållna 
och övertygande berättelsen om verken som be-
skrivs i förslaget utgår förslagsställaren från de sto-
ra strukturer som finns på platsen. Vikingaberget, 
Stockholms högsta naturliga punkt finns i området 
samt även det konstgjorda berget Vårbergstoppen 
som är ännu högre. Genom att tillföra konstgjord 
natur syftar Se bergen till att göra betraktaren varse 
både den oföränderliga uråldriga naturen och de 
skapade naturlika inslagen i omgivningen.

Klippblocken i Se bergen är både en tolkning 
av naturen på platsen och en direkt översättning 
av befintliga former via digital teknik. De båda 
bergen i verket har getts två olika uttryck. Den så 
kallade Monoliten vid korsningen Vårbergsvägen 
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och Vårholmsbackarna är en meteoritliknande 
bronsskulptur på ett fyrkantigt podium. Den ser 
ut som en kopia av ett riktigt berg men utgör med 
den bearbetade bronsytan och podiet ett tydligt 
konstgjort inslag på platsen. På Pelousen ligger 
Flyttblocket som är modellerat i dator efter en riktig 
förlaga i närheten. Originalet har 3D-skannats och 
sedan översatts till triangulära ytor. Det ska uppfö-
ras i aluminium som målas i fem olika kulörer och 
lackas för att få en skiftande och skimrande yta. 
Här behövs inget podium för att det artificiella ska 
kännas på lång väg. 

Juryn blev nyfiken på vad de olika uttrycken kom-
mer sig av. Båda verken refererar till natur utan att 
vara natur men utförandet är helt olika. Det ena 
föreslås uppföras i ett beständigt material, som kan 
stå i tusentals år och medan det andra väcker frågor 
kring hållbarheten. Vad tål den målade alumini-
umytan? Även om båda objekten går att uppföra 
inom angiven budget är det osäkert om det går att 
hitta en varaktig ytbehandling av aluminiumet. 

Avseende funktion ser juryn en brist just här. Hur 
den glansiga skiftande ytan hos Flyttblocket, som 
ska bjuda in betraktaren att komma nära, åldras 
bedöms vara avgörande för verkets framgång. Om 
uttrycket inte håller över tid tappar verket sin kraft. 

Eftersom bergen inte går att interagera med, annat 
än på ett mentalt plan, uppfyller de inte heller helt 
de efterfrågade egenskaperna och riskerar i den 
aktuella kontexten att upplevas som stumma och 
slutna. 

Båda verken är belysta kvällstid vilket bidrar aktivt 
till ökad social hållbarhet. Människor kan mötas 
vid skulpturerna, men inte involvera verken i sina 
aktiviteter. Om utförandet skulle lyckas i alla 
ingående delar har Se bergen dock potential att bli 
ett verk som de boende kan ha en relation till och 
som kan påminna dem att de hör hemma i ett större 
sammanhang. Se bergen skulle kunna fungera som 
en markör för det beständiga och förankra Vårberg 
som en viktig plats i människors liv genom många 
tidsåldrar, både historiska och framtida. 
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SOLTIDSSCENER
av Studio Rosa Barba 

Soltidsscener är ett ambitiöst, eteriskt och på många sätt utsökt förslag som relate-
rar till jordens tyngdkraftfält och solens gång. Med sin spröda karaktär väcker det 
fantasin, men samtidigt uppstår frågetecken kring hur verket skulle tåla att förverk-
ligas och fungera över tid i en offentlig miljö.

Förslaget består av en installation i tre delar som tar 
alla tre angivna platser i anspråk. Verket inkorpore-
rar även Vårbergstoppen som en fjärde tänkt plats 
i gestaltningen. Från toppen ska det vara möjligt 
att se verket i sin helhet. Soltidsscener sägs skapa 
ett geomytologiskt ekosystem där jordens gravita-
tion kommer till uttryck och tiden och säsongernas 
växlingar manifesteras. Solens rytm under dygnet 
och året sätter sin prägel på gestaltningen genom 
att solfångare samlar energi som omvandlas till 
belysning. 

Vid korsningen Vårbergsvägen / Vårholmsbackarna 
placeras en strålkastare och en kraftstation som ska 
generera energi genom att samla in solljus. Ljuset 
fångas upp av solpaneler och filtreras genom en 
serie glaslinser. Solenergin används för att driva 
strålkastaren som projicerar ljus upp på himlen. 
Ljuskäglan ska fungera som riktmärke och ett slags 
solur för hela stadsdelen. Den insamlade energin 
från kraftstationen ska även användas för att aktive-
ra de andra två platserna som ingår i gestaltningen.

I Stråkparken föreslås en spotlight vars ljus bildar 
en ljuskägla som rör sig längs backarna i parken. 

Verket beskrivs som en ljusföreställning koreogra-
ferad utifrån det naturliga dagsljuset där ljuskäglan 
långsamt sveper fram och tillbaka. Belysningen ska 
göra det möjligt att åka pulka på kvällarna. 

På Pelousen placeras en installation som ska ta form 
efter jordens tyngdkraftfält baserat på en så kallad 
geoidmodell (vars ytor är framräknade i relation 
jordens skiftande gravitation). Likt en krater ligger 
en 350 kvadratmeter stor skärm av sandblästrat 
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konstruktionsglas en meter under befintlig mark-
nivå. Skärmen är mjölkvit och genomsiktlig med 
en underbelysning av LED-ljus. Ytan kantas av 
sittplatser och terrasser med organisk och oregel-
bunden form. Ljusskenet från LED-belysningen ska 
ge associationer till en lägereld och platsen är tänkt 
att användas året om. Det ska vara möjligt att gå på 
skärmen och åka skridskor på den vintertid. 

All belysning i de tre delarna av verket drivs av 
solljus som omvandlas med hjälp av kraftstationen. 
Ljussättningen anpassas efter dagsljuset och tilltar 
efter hand när det börjar skymma för att sedan es-
kalera och slutligen återgå till ett svagare sken fram 
till gryningen. 

Soltidsscener skapar en poetisk berättelse om en 
gestaltning som kopplar samman platser och förbin-
der människan med sitt sammanhang. Men verket 
präglas sammantaget av flera brister och bedöms 
framförallt inte kunna fungera som det är tänkt i 
sitt sammanhang. 

Utifrån social hållbarhet är det fördelaktigt att verket 
i hög grad handlar om att ljussätta platserna, men 
de valda greppen övertygar inte i alla delar. Strål-
kastaren i Stråkparken bedöms ha tveksam funktion 
eftersom det svepande rörliga ljuset riskerar att för-
stärka otryggheten nattetid. Kraftstationen med sina 
färgade glasskivor kan dagtid skapa ett spännande 
blickfång i korsningen men frågan är hur mycket den 
tänkta ljuskäglan på himlavalvet kommer att synas 
när det skymmer. Geoiden är vackert gestaltad med 
sin underbelysta bottenskiva men juryn frågar sig 
hur den ska tåla sin tänkta användning. 

På ett konceptuellt plan kantrar gestaltningsidén i 
och med att det inte bedöms som genomförbart att 
med kablage koppla samman de olika platserna som 
ingår i verket. Även om det skulle vara möjligt att 
skapa olika elabonnemang för varje del av gestalt-
ningen, och ge och ta från elnätet efter behov, bedö-
mer juryn att gestaltningen tappar kraft och mening 
med en sådan lösning. 

Utifrån genomförandeperspektiv bedöms Soltids-
scener som möjlig att anlägga inom ramen för den 
angivna budgeten. Men att få verket att fungera 
över tid ses som nästintill ogörligt. Som offentlig 
konst på allmän plats är verket alldeles för svårt 
att förvalta och sköta. Mest problematisk är Geoi-
den som riskerar att läcka in vatten och snabbt se 
vanskött ut med multnande växtdelar och skräp som 
kan samlas på den nedsänkta ytan. Juryn funderar 
också på hur det faktiska utförandet av den spröda 
Geoiden skulle se ut.

Som landskapselement fungerar Geoidens vackra 
och poetiska form mycket väl på Pelousen. Verket 
skulle kunna utgöra en lockande mötesplats för 
de boende om det utfördes med hög precision och 
sköttes minutiöst, men juryn bedömer inte att det är 
hållbara förutsättningar för en gestaltning i offent-
lig miljö.

Soltidsscener är sammantaget ett spännande och 
vackert förslag med poetisk kraft som dock saknar 
potential att fungera över tid. 
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STEN SAX PÅSE
av Kristina Matousch

Sten Sax Påse är ett roligt och vänligt förslag med ett direkt och lättbegripligt till-
tal som dock saknar tillräckligt många bottnar för att vara hållbart över tid och ge 
tillräckligt tillbaka till platsen. Greppet som sådant fördunklas av att de föreslag-
na objekten dubbleras vilket urholkar den ursprungliga kopplingen till leken med 
samma namn.

Verken, som tar i anspråk alla de tre utpekade plat-
serna, består av tre olika figurer i formen av händer. 
Sammanlagt föreslås fem verk, varav ett är unikt 
medan de andra utgörs av två upplagor av samma 
figurer. Varje hand bildar någon av symbolerna 
sten, sax eller påse enligt den välkända leken som 
gestaltningen uppkallats efter. På vardera platsen 
Pelousen och Stråkparken finns två liggande figurer 
i form av en öppen handflata, påsen, och en knuten 
näve, stenen. Handen som ska likna en sax finns i 
ett exemplar i korsningen Vårbergsvägen och Vår-
holmsbackarna.

Alla händer uppförs i stor skala. Handflatan, som 
bland annat symboliserar både öppenhet och ett 
vänligt hej, uppskattas vara kring 75 kvadratmeter 
med en yta av lärkträ och sidor av rosttrögt stål 
(Corten). Samma material föreslås för den knutna 
näven som uppförs i flera nivåer där höjdskillnaden 
hanteras som sittvänliga trappsteg. Näven beskrivs 
som en gest för triumf och uppmuntran. Handen 
som formar en sax, alluderar på seger och fred, är 

en ljusskylt åtta meter upp i luften. Där fungerar 
den också som ett utropstecken och en symbol för 
hela stadsdelen med sitt V som i Vårberg. Förbipas-
serande kan interagera med verket genom att styra 
belysningen med hjälp av en app. i sin telefon. 
Trots att förslagsställaren menar att handen är en 
universell symbol är juryn fundersam kring hur 
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V-tecknet uppfattas i olika kulturer – särskilt som den 
svävande handen både hälsar besökare välkomna och 
samtidigt kan läsas som en gest riktad åt motsatt håll. 

De liggande händerna bedöms som alltför stora och 
låga för att figurerna ska kunna avläsas från mark-
nivå. Materialvalen är dessutom så vardagliga att 
verken riskerar att uppfattas som delar av stadens 
landskapsgestaltning snarare än konstverk med egen 
integritet. Från Vårbergstoppen eller från fönstret i 
en bostad är verken istället omedelbart igenkännbara 
men tycks samtidigt sakna djupare innebörd. V-teck-
net (ljusskylten) övertygar inte heller helt då det ris-
kerar att sammanblandas med en reklamskylt. Juryn 
ifrågasätter hur intresseväckande och konstnärligt 
hållbart det är över tid med det interaktiva inslaget 
att styra skyltens färgskiftningar med en app. 

Den sociala hållbarheten stärks med belysta platser 
och inbjudande sittytor som lockar till samvaro men 
verken, som hamnar i ett gränsland mellan konst och 
landskapsarkitektur, förmår inte vara platsbildande. 
Utifrån landskapsplanering är Sten Sax Påse inte i 
alla delar tillräckligt väl inpassat i landskapet. Fö-
reslagens placering tar till exempel inte hänsyn till 
den planerade gestaltningen av Pelousen. Här skulle 
även den knutna handen som förmår ta upp platsens 

höjdskillnad behöva byta plats med handflatan som 
fungerar bättre på en yta där marken är plan. Juryn 
konstaterar att varken ljusskylten eller de liggande 
händerna, trots att de senare är så lika möbler, lyck-
as skapa några direkta rumsligheter.

Gestaltningen bedöms kunna uppföras inom ramen 
för angiven budget och vara relativt enkel att sköta 
och underhålla. Handflatans spretande fingrar ska-
par dock en utmaning avseende skötsel av gräsytor i 
mellanrummen. 

Slutligen bedömer juryn att Sten Sax Påse hade 
kunnat vinna på att renodlas med ett verk av varje 
sort för att göra kopplingen till leken kännbar. En 
sten, en sax och en påse istället för att dubblera ett 
par av dem. Vidare skulle andra materialval ha kun-
nat utforskas för att ge verket en annan dimension. 
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VÄRNA OM STADENS ANDAR
av Superflex och Schul Landskabsarkitekter

Värna om stadens andar är ett förslag till konstnärlig gestaltning som konceptuellt 
bygger på att återskapa minnen efter att Vårbergs sjukhem rivs. Att byggnaden fak-
tiskt rivs är en grundläggande premiss för att gestaltningen idémässigt ska fungera. 
Sjukhemmets status har dock varit osäker under planprocessens gång och nu är be-
slut taget att huset ska stå kvar. Verket bygger också på att Vårbergbornas minnen 
ska tolkas av ett medium – ett grepp som inte övertygar juryn. 

Förslaget består av verk som ska tillkomma inom 
ramen för en process i sex steg. Titelns andar menar 
förslagsställaren är gengångare efter de rivna hus 
som utan spår försvinner från staden. Andarna bär 
invånarnas kollektiva minnen och förslaget syftar till 
att ge gestalt åt dessa minnen. Det är särskilt angelä-
get i Vårberg där kraftiga omdaningarna planeras. 

I Värna om stadens andar sägs att de nya bygg-
nader som uppförs på en plats får negativa kon-
notationer för att de representerar frånvaro. Den 
konstnärliga gestaltningen ska råda bot på detta 
genom att återskapa både delar av en byggnad och 
brukarnas minnen av den.

Värna om stadens andar tar avstamp i Vårbergs 
sjukhem. Det är en byggnad som förutom sin ur-
sprungliga funktion även fungerat som flyktingbo-
ende och som inom planeringen för Fokus Skärhol-
men varit föremål för utredning om att eventuellt 
rivas. Men slutligen har det beslutats att byggnaden 
ska bevaras.

Det första steget i den föreslagna processen består 
av att identifiera byggnadens utmärkande drag. I 
steg två introduceras ett namngivet medium som 
ska etablera direktkontakt med husets faktiska 
ande. Syftet är att hitta unika objekt från husets 
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historia som bär på minnen. Samma medium kom-
mer i det tredje steget att ha en dialog med husets 
och platsen brukare. Steg fyra och fem innebär 
en sammanställning och urval av objekt som följs 
av reproduktion i stor skala av utvalda objekt för 
att slutligen i det sjätte och sista steget placeras 
på Pelousen och i korsningen Vårbergsvägen och 
Vårholmsbackarna. 

De reproducerade objekten föreslås uppföras i 
vitpigmenterad betong. Det är ett material som inte 
bedöms kunna åldras väl utan att kräva omfattande 
underhåll. I tävlingsbidraget illustreras exempel 
på återskapade objekt samt kopior av sjukhemmets 
byggnadsdelar. Rent tekniskt bedöms det som pro-
blematiskt att gjuta av en byggnad som fortsatt ska 
användas.

Jurygruppen menar att det som främst kan bedömas 
i bidraget är processen och inte de illustrerade ob-
jekten i sig. Den konkretisering som finns i försla-
get, i form av de avgjutna byggnadsdelarna saknar 
konstnärlig bärkraft eftersom de så starkt bygger 
på en utebliven premiss. Utan rivning av sjukhem-
met blir kopiorna tomma gester som dessutom är 
tekniskt svårgenomförbara.

Värna stadens andar betraktar boende i Vårberg 
och tidigare brukare av byggnaden som minnesbä-
rare som med hjälp av ett medium ska kunna iden-
tifiera viktiga objekt i syfte att skapa en gemensam 
hågkomst av sjukhemmet. Valet att arbeta med ett 
medium uppfattas av juryn som både problematiskt 
och omotiverat. På en mångkulturell plats som Vår-
berg borde inte en viss typ av andlighet läggas som 
ett filter mellan konstnären och dem som bjuds in 
till dialog. Ett samarbete kring byggnadens minne, 
på de boendes villkor, skulle kunna ge en annan typ 
av process med förutsättningar att bli mer mång-
bottnad och förankrad på platsen. 

Valet av tillvägagångssätt ifrågasätts därmed på 
flera plan. Vidare saknar juryn ett tydligare förhåll-
ningssätt till de faktiska platserna i de redovisade 
illustrationerna. Tävlingsbidraget visar inte på ett 
övertygande sätt att de uppskalade objekten tillför 
platserna nya kvaliteter. Sammantaget bedöms 
förslaget i sin nuvarande form brista i pregnans och 
såväl konstnärlig som social hållbarhet.



◊


