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1. INLEDNING – BAKGRUND OCH STADSBYGGNADSVISION 
 

 
 
 
Slakthusområdet är ett industriområde med en unik kulturmiljö som rymmer ett stort antal företag i 
olika branscher. Området har sedan det stod klart 1912 varit centrum för Stockholms köttförsörjning. 
Slakteriverksamheten har idag försvunnit från området men livsmedelsföretagen är fortfarande 
dominerande. Nu står Slakthusområdet inför en stor förändring. Stockholms stad har beslutat att det 
ska utvecklas från ett renodlat industriområde till en stadsdel där bostäder, handel, kultur och 
företagande samexisterar. Slakthusområdet ingår tillsammans med Globenområdet, Gullmarsplan 
och södra Skanstull i ett stadsutvecklingsprojekt kallat Söderstaden 2030.  
En målsättning är att de kulturhistoriska värdena i området ska bevaras och utvecklas för att skapa 
en stadsdel med en unik karaktär, där blandningen av gammalt och nytt synliggör områdets historia. 

Söderstaden är ett av Stockholm stads större stadsutvecklingsområden med ambitionen att skapa en 
tätare mer funktionell stadsmiljö som länkar samman Hammarby sjöstad, Årsta, Enskede, Blåsut, 
Dalen och Södermalm. Söderstaden består av fyra olika delar med olika karaktär, som ska utvecklas i 
olika etapper de närmaste decennierna.  
 
Stadsbyggnadsvisionen för Slakthusområdet är en stadsdel där bostäder, handel och företagande 
samverkar med gastronomi, kultur och upplevelser. Den nya stadsdelen Slakthusområdet ska bli hela 
Stockholmregionens Entertainment District; ett område för upplevelser och nöjen.  
 
I motsats till de närliggande arenornas upplevelser i stort format, ska Slakthusområdet erbjuda 
småskaliga matkultur- och stadsmiljöupplevelser. Stockholms stad planerar för cirka 4 000 nya 
bostäder och cirka 10 000 arbetsplatser. Slakthusområdets kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska 
bevaras och utvecklas för nya ändamål, tillsammans med områdets starka tradition av mat och 
gastronomi. Byggstart av bostäder sker 2022. Anläggande av två nya tunnelbanestationer med två 
nya entréer, en vid Norra entrétorget och två vid Centrala parken genomförs av FUT (Förvaltning för 
utbyggd tunnelbana). Den nya tunnelbanestationen blir blå linje och ersätter de befintliga 
stationerna Globen och Enskede gård.  
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I Slakthusområdet ska den nya urbana stadsdelen samverka med nya parker och torg. Tre ledmotiv 
har tagits fram för det offentliga rummet, områdets arkitektur och den urbana grönskan: 
- Arkitektonisk variation, mångfald av verksamheter och historiskt djup. 
- Ett sammanhållande golv som bildar ett gemensamt offentlig rum. 
- Ett finmaskigt nätverk av grönska och gröna stadsrum. 
 
Genomförandet av Slakthusområdet kommer att ske etappvis, där etapperna startas upp ungefär en 
per år eller vartannat år. Etapperna kommer att innehålla mellan 200–700 bostäder. Byggstart av 
bostäder sker 2022 och därefter planeras den första inflyttningen ske 2025. I området planeras även 
ny grundskola F-9 för ca 900 barn, ca 70 förskoleavdelningar, en idrottshall, en gymnasieskola, fyra 
parker, tre torg och 5km cykelbanor.  Under 2019 fram till 2022 kommer de flesta av de byggnader 
som inte ska bevaras att rivas. Tidigast 2030 beräknas hela Slakthusområdet vara klart. 
 

 
 
Förenklad tidplan för offentlig konst 2019-05-06 
Planeringsstart då detaljplanearbete och tidig projektering påbörjas. Byggstart avser stadens 
byggstart av ledningar och arbetsgator. Placering och arbeten för fundament bör vara fastställda för 
att inte kollidera med anläggningar i mark. Färdigställt avser tidpunkt då färdigställande av parker 
och gator är klart och fristående konstnärliga verk monteras. Platsintegrerade konstnärliga verk följer 
respektive plats tidsplan för färdigställande. 
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2. ÖVERGRIPANDE VISION KONST 
Visionen och temat för den offentliga konsten i Slakthusområdet är Scenen-Stadens rum.  Temat 
rymmer reflektioner rörande det offentliga rummet och staden som scen, där konsten skapar en 
konceptuell och visuell fördjupning av platser. Detta kan ske på olika nivåer och i olika grader av 
komplexitet. Målsättningen är att skapa en helhetsmiljö där konst, arkitektur och landskapsarkitektur 
samverkar och förstärker varandra i dialog med Slakthusområdets övergripande 
stadsbyggnadsvision. 
 
I entréer, parker, stråk och gaturum integreras konsten genom att platsspecifika verk tillförs, samt att 
det under framväxandet av stadsdelen skapas ett diskussionsforum som redovisar de konstnärliga 
processerna som sker i Slakthusområdet. Målsättningen är att om möjligt involvera några av de 
kulturmärkta byggnaderna. Arbetet tar, genom konstens förutsättningar att vara unik, 
mångfasetterad, identitets- och orienteringsskapande, sin utgångspunkt i den mänskliga upplevelsen. 
Konsten bidrar på så sätt till att stärka den mänskliga skalan och därmed skapa en känsla av 
tillhörighet och intimitet för boende, besökare, och små och stora företagare.  

Konsten bidrar också till att skapa nya sorters möten och sammanhang, samt utgör koppling till 
platsens historia och framtid.  
I arbetet med de enskilda konstverken är visionen att de enskilda delarna ska stötta varandra och 
tillsammans skapa ett sammanhållet och unikt konstnärligt uttryck. 
 

 
Danskonstruktion Slant Board Moderna Museet Malmö 2016 och första idéskissen till scenografin av Olle Montelius till "När förnuftet 
sover" en pjäs om Goya, Göteborgs Stadsteater 1978 
 
”Scenen - stadens rum” som tema skapar förutsättningar för dialog och samverkan på många olika 
plan, och öppnar för platsens möjligheter till inspiration, dialog, lek och samtal i det offentliga 
rummet. Temat skapar också förutsättningar för ett samspel mellan människor som växer och 
utvecklas över tid. 
 
Den konstnärliga visionen ”Scenen - stadens rum” och den landskapsarkitektoniska visionen, med 
”Golvet som ett samlande, gemensamt golv” för alla offentliga rum och gator i stadsdelen, samspelar 
och stärker varandra där konsten gestaltningsmässigt kan fördjupa platsers innehåll och detaljering. 
De förslagna platserna för konstnärlig medverkan beskrivs i texten nedan. I detta tidiga skede 
beskrivs en övergripande konstnärlig vision för det nya området som med tiden kommer att 
specificeras och utvecklas i dialog med kommande detaljplaner när de fastställs för varje enskilt 
område. Arbetet med konsten kommer att ske i samverkan och dialog med utvecklingen av den 
offentliga platsmarken. När de olika detaljplanerna för de olika deletapperna är beslutade kommer 
separata konstprogram för varje konstprojekt att specificeras och presenteras. 
 
Referensexempel nedan anger inte den slutgiltiga konstnärliga inriktningen utan fungerar som 
referenser och inspiration för de kommande konstnärliga platsspecifika gestaltningarnas inriktning 
och visar hur konst kan skapa mervärden och verka på många olika nivåer. Konsten planeras att 
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finnas på och vid viktiga flödespunkter samt på platser för vila och kontemplation. Både större och 
mindre projekt planeras i samverkan med landskapsarkitekterna och Stockholms stad. 
Genom att bjuda in konstnärer, poeter, musiker, filmskapare m.fl. kan både permanenta och 
tillfälliga gestaltningar skapas. Stockholm konst kommer att arbeta med permanenta platsspecifika 
gestaltningar och vill samverka med andra aktörer i området i ett arbete med temporära verk eller 
s.k. händelser, där Stockholm konst bidrar med dialog och konstnärlig kompetens. Ytterligare 
exempel på företeelser (ej med på bilder nedan) som knyter an till visionen Scenen-Stadens rum är 
Rinkeby Poetry Slam och Speakers Corner i Hyde Park, London.  
 

 
Eldkonst i Karlstad (performance verk), Rutan i Värnamo, The Square Ruben Östlund (permanent interaktivt verk) och Kvinnliga tänkare 
Scenkonstguiden 2018, Stockholm (föreställning) 
 
 
3. PLATSER KONST 
De platser som är aktuella för platsspecifika konstnärliga gestaltningar är framför allt de viktigaste 
flödespunkterna, dvs de publika miljöerna såsom entréer, parker, stråk samt fickparker med 
informella mötesplatser. Stadens gemensamma offentliga platser ska fungera för alla som lever i 
staden, en bred och heterogen grupp i skiftande åldrar för vilka konsten kan tillföra andra mer 
immateriella dimensioner. Konsten tar i varje enskilt fall sin idémässiga utgångspunkt i de rumsliga 
förutsättningarna och behoven på varje specifik plats.  
 
Konsten kommer att finnas representerad i hela Slakthusområdet. 
Platser för konst: 
 
Entréplatser - Ett urval av entréer till det nya Slakthusområdet tydliggörs. Möjliga platser är  
Norra entrétorget med ett identitetsskapande konstnärligt verk, Diagonalens bägge entrépunkter 
samt Enskedevägen/Hallvägens entré, vilket planeras ske i samverkan med landskapsarkitekterna. 
 
Parker - Centrala Parken, med en mindre subtilare gestaltning, Fållans historiska del, där ett befintligt 
konstverk i dialog med ett nyskapande konstnärligt tillägg lyfter fram platsen i sin nya kontext samt 
Södra parken.   
 
Stråk - Diagonalen, där ambitionen är att konstnärligt befolka stråket genom flera nedslag och 
arbeta med skulpturer som på ett lekfullt vis fångar upp platsen historiska lager och genius loci. 
 
Fickparker – Samverkan och gestaltning av fickparker, främst i den södra delen. 
Eventuellt möjligt med fler men enklare konstnärliga tillägg, eller ett med tydlig konstnärlig identitet. 
 
Tillfällig konst – Stockholm konst önskar samverkan med övriga byggaktörer i området och planerar 
att lyfta fram och presentera konst -och arbetsprocesserna. 
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3.1 Entréplatser 

 
Planprogram för Slakthusområdet, svartstreckad linje markerar det områden som omfattas av Kvalitetsprogrammet, Källa SBK 
Enligt Kvalitetsprogram för offentliga rum Slakthusområdet version 1.2 2018-06-21 
 
Området har ett flertal entréplatser med olika dignitet och funktioner.  
 
1. Norra Entrétorget 
2. Slakthusplan 
3. Palmfeltsvägen/Bolidevägens förlängning 
4.-5. Diagonalen 
6. Enskedevägen/Hallvägen 
 
1. Norra entrétorget  
Genom en konstnärlig samverkan finns möjligheter att skapa en mångfasetterad identitet utifrån 
platsens historik med dess olika lager av identitet. I det kommande arbetet kommer en analys av 
platsen och dess förutsättningar göras. Utifrån de i nuläget gällande förutsättningarna föreslås Norra 
entrétorget som den lämpligaste platsen för ett identitetsskapande verk i samverkan med 
landskapsarkitekterna. Entrétorget som är en av de viktigaste flödespunkterna i området har en 
naturligt sluttande torgyta som ger möjligheter att skapa en informell scen som på ett naturligt vis 
skapar ett spännande möte för alla boende och förbipasserande. Platsen ger många möjligheter och 
kan på många olika sätt användas för både boende och besökare i dialog med den övergripande 
visionen för hela Slakthusområdet och Söderstaden. 
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Detalj, planprogram Slakthusområdet och exempel på ett scenrum  
 
Ovan detalj, planritning med Norra entrétorgets strategiska placering och bildreferens som visar hur 
man med enkla medel kan skapa en rumslighet genom en sluttande yta och skapa en informell scen.  
Norra entrétorget ligger strategiskt och är en viktig knutpunkt i ett första möte med området. Här vid 
entrétorget möter Slakthusområdet huvudstråket från Södermalm och Gullmarsplan. Platsen ligger i 
kanten av Slakthusområdet, men mitt i Söderstaden, vid en korsväg där flera stadsdelar möts.   
Här har även tvärbanan sin hållplats och de nya tunnelbaneentréerna har föreslagits att placeras på 
Rökerigatan i direkt anslutning till Norra entrétorget med närhet till Globentorget och Arenatorget.  
 
Det fortsatta arbetet med konsten kommer sammanställas i ett separat konstprogram där val av 
karaktär av konstnärlig inriktning skall utredas och inriktning av konstnärlig gestaltning föreslås.  
I texten nedan lyfts några exempel på olika karaktärer av storskaliga identitetsskapande och 
konstnärliga samverkansprojekt fram. 
 
*Efter beslutsmöte 2020-03-23 har Norra entrétorgets förutsättningar förändrats, torget minskar i storlek en 
markanvisning på 4000 kvm för en kontorsbyggnad har gjorts till Atrium Ljungberg. Kommande arbete med 
konstnärlig gestaltning för Norra entrétorget kommer att utgå från dessa nya förutsättningar. 
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2012-2015 Sweco, ansvarig arkitekt Frode Birk Nielsen 
 
Israels plads Köpenhamn, Danmark 
Under 2007 inledde Köpenhamns kommun en upprustning och modernisering av Israels Plads, vilket 
även resulterade i en tävling som Sweco vann tillsammans med COBE, NIRAS och konstnären Morten 
Stræde. Visionen var att öppna upp platsen för en bredare publik samt att göra den till en ny 
attraktion och oas med kopplingar till den närliggande Ørstedsparken. Israels Plads är stadens största 
torg och har sedan det anlades på 1800-talet både fungerat som marknads- och parkeringsplats.  
 

 
Stadtlounge in St. Gallen, Schweiz konstnär Pippilotti Rist och arkitekt Carlos Martinez, Foto: Hannes Thalmann, Thomas Mayer 
och Kalmar stortorg, Caruso St John Architects och konstnär Eva Löfdahl Field of stones/Ett stengolv 
 
Verket Der rote Teppich/Den röda mattan, Stadtlounge in St. Gallen i Schweiz 
 Av konstnären Pippilotti Rist i samverkan med arkitekt Carlos Martinez. Pippilotti Rist utmanar 
gränserna och konventionerna inom den samtida konsten. Verket löser en tidigare problematik med 
ett fragmentiserat stadsrum och har lyckats skapa en överraskande och identitetsskapande 
upplevelse på platsen. Der rote Teppich/Den röda mattan binder samman flera olika torg och 
rumsligheter till en helhet genom den röda mjuka mattan som skapar en inbjudande atmosfär och 
blir ett unikt kännetecken för stadsdelen. 
 
Field of stones/Ett stengolv för Stortorget i Kalmar 
Ett annat exempel på en storskalig gestaltning är verket Field of stones/Ett stengolv för Stortorget i 
Kalmar. Ett stadsförnyelseprojekt i samarbete mellan konstnären Eva Löfdahl och arkitekten Adam 
Caruso/Caruso St John Architects, Kalmar kommun och Statens konstråd utifrån en arkitekttävling. 
Konst och arkitektur samverkar här genom en varsam förnyelse som lyfter fram Stortorgets 
ursprungliga karaktär som stadens viktigaste rum. Torgplanet, dominerad av tidigare och nylagd 
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kullersten samt gatsten i gångstråk, har utformats för att ge en stor enhetlig yta och ett 
sammanhållet uttryck. Under torget har ett antal vattenkamrar anlagts, i vilka vatten pumpas runt.  
Ur fem brunnar hörs vattenflödet porla vilket ger associationer till den tidigare stadsbrunnen. 
Ovanför torgytan och på några av de kringliggande byggnadernas har master med röda lanternor 
monterats. Genom små̊ förändringar har en stark offentlig plats skapats, med skala, struktur och 
detaljering har nytt och gammalt integrerats. 

 
2. Slakthusplan  
 

  
Befintlig historisk huvudentré, Slakthusplan          
 
Historisk huvudentré med befintlig kulturhistorisk neonskylt. Här kommer inga ytterligare 
konstinsatser att ske. Platsen är en viktig historisk utgångspunkt för den curationella konstnärliga 
idén med tydliggörande av mötet av Slakthusområdet och dess entréer. Den historiska huvudentrén 
med Hallvägen som ett av huvudstråken har en direkt pendang i Hallvägens möte med 
Enskedevägen.  

3. Palmfeltsvägen/Bolidevägens förlängning 
I ett senare skede i framväxten av Slakthusområdet ca 2025 färdigställs området runt 
Palmfeltsvägen/Bolidevägens förlängning. Här skapas en naturlig entré med möjlighet att skapa en 
konstnärlig identitet som samspelar med övriga entréer. Detta kommer att utredas i ett senare skede 
när övrig gestaltning tagit form.  
 
4.-5. Diagonalen 

 
Planprogram för Slakthusområdet 
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Diagonalen, är en bred parkgata, som skär i öst-västlig riktning genom området. I väster ansluter den 
till Enskede gård och i öster förlängs den med en gång- och cykelbro över Nynäsvägen till Blåsut i 
riktning mot Nytorps gärde. Här kopplas Slakthusområdet samman med de omkringliggande 
stadsdelarna. Här skapas två entréer in i området, i det fortsatta arbetet med konsten kommer 
förutsättningarna utredas för möjligheten att konstnärligt tydliggöra dessa entréer att göras i 
samband med att detaljplanen fastställs för denna del av Slakthusområdet.  
 
 
6. Enskedevägen/Hallvägen 
Hallvägen är Slakthusområdets centrala huvudstråk i öst- och västlig riktning där korsningen 
Hallvägen och Enskedevägen är en av områdets viktiga entréer från Enskedevägen in i stadsdelen, 
framförallt för bil, buss och andra transportmedel. Korsningen är även en historisk entré från när 
området ursprungligen användes inom livsmedelsindustrin. Här föreslås ett konstnärligt tillägg i nära 
dialog med landskapsarkitekterna där konsten kan förstärka entrén visuellt och tydliggöra ett 
historiskt samband med koppling till entrén vid Slakthusplan med sin historiska neonportik och till 
den övergripande idén om att tydliggöra entréerna in i området. 
 
 
3.2 Parker  

 
Planprogram för Slakthusområdet. Svartstreckad linje markerar det områden som omfattas av Kvalitetsprogrammet, källa SKB 
 
1. Centrala parken 
2. Fållan, historisk del 
3. Södra parken 
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Slakthusområdets har flera parker och torg som utgör gemensamma offentliga rum med olika 
karaktärer. Utöver ovan angivna parker finns ytterligare parker; hela parken Fållan, Triangelparken, 
Evenemangstorget, Svenne Berkars Torg, Slakthusplan, Naturparken samt fickparkerna.  
I nuläget planeras ingen konstnärlig medverkan på dessa platser förutom i fickparkerna om 
förutsättningar för detta finns. Centrala parken blir områdets gröna mittpunkt och är hela områdets 
samlande plats. I parken Fållan, där djur en gång hölls, planeras en ny park som återskapar det 
historiska sambandet mellan bergväggen i väster och den kulturhistoriska slakterianläggningen i 
öster. Evenemangstorget intill Tele2 Arena får parkkaraktär genom trädplanteringar. Naturparken 
utvecklar parkens skogskaraktär och Södra Parken är pendang till Fållan. I ett flertal av de nya 
kvarteren skapas fickparker av olika karaktär.  
 
De parker som är aktuella för en konstnärlig medverkan och gestaltningar är Centrala Parken, den 
historiska delen av Fållan och Södra Parken. Fickparkerna återfinns under en egen punkt, se 3.4 
Fickparker- ett nätverk av små parker. 
 
 
1. Centrala parken 
 

 
Detalj, planskiss Slakthusområdet med de två byggnaderna för tunnelbanans uppgångar angivna i östra delen av parken                      
 

 
Referensbild, konstnären Alicja Kwadés i parken i Louisiana Konstmuseum, Humlebæk Danmark 
 

 
 
Detalj, Centrala parken är områdets gröna, 
centrala mittpunkt och kommer även vara en 
plats där många människor passerar till och 
från den nya T-banans uppgångar i östra 
delen av parken.  
 
Den övergripande idén med det konstnärliga 
arbetet är att konsten skall samverka utifrån 
platsens kontext.   
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Referensbilden ovan visar på ett konstnärligt verks möjligheter att både samverka och förstärka en 
plats samt skapa en konceptuell fördjupning. Centrala parken är områdets gröna, centrala mittpunkt 
och kommer även vara en plats där många människor strömmar igenom till den nya T-banans 
uppgångar, placerade i parkens östra del. Centrala parken är det största parkrummet och gestaltas 
som en större stadspark, detta i kontrast till Naturparken som avgränsar Slakthusområdet söderut 
och har en friare utformning med skogsmark. Här finns bra förutsättningar för solljus under stora 
delar av dagen då sydöstlig och sydvästlig riktning sammanfaller. Detta skapar alla förutsättningar för 
att många människor kommer att vistas i parken under stora delar av dygnet. I Centrala parken 
planeras för en fristående gestaltning med fokus på ett sublimare konstnärligt verk, ett verk som 
överraskar och kan förändras under årstiderna där det konstnärliga arbetet samverkar och tar sin 
utgångspunkt i platsens kontext.   
 

 
Program Slakthusområdet, källa SBK 
 
Planskiss som visar Tunnelbana, bussar och tvärbanans sträckning genom området. 
 
 
2.Fållan, historisk del 

 
Planutsnitt – Etapp 1,  Nyréns Arkitektkontor, detalj av Fållan, historisk plats och befintliga skulpturer 
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I Slakthusområdet har, fram till idag, de enda gestaltade gröna platserna varit entréplatsen vid 
Slakthusplan och Fållan. Fållan har en historisk förankring i området och namnet härrör av att här 
tidigare fanns inhägnader för djur som passerade på väg till slakt. Parken Fållan, planeras 
huvudsakligen att bli en park för lek och aktiviteter så när som på en mindre historisk del, se 
planutsnitt ovan. I Slakthusområdet finns bevarade delar av både kulturhistoriska byggnader och 
stadsstrukturer samt befintlig konst på flera platser som skapats i tidigare skeenden, vilket är helt 
unikt.  
 
I ett av konstprojekten önskar vi tillvarata både dessa specifika förutsättningar genom att göra ett 
samtida tillägg på den historiska platsen ”Fållan”, i dialog med de äldre platsspecifika verken i 
området. Den historiska delen av Fållan med dess befintliga skulpturer skapar förutsättningar för ett 
nyskapande konstnärligt tillägg som kan knyta samman historia och samtid.  
I denna del av parken finns två befintliga skulpturer och en vattenränna som genom ett samtida 
tillägg och konstnärlig gestaltning kan aktiveras i det nya sammanhanget, där även andra historiska 
platsspecifika verk på fler platser i området skulle kunna ingå i eller relatera till. 
Referensexemplet nedan visar ett exempel där en samtida gestaltning lyckats med att tillföra nya 
aspekter på ett äldre verk. 
 

 
Fearless girl konstnär Kirsten Visbal 2017 och Charging Bull konstnär Arturo Di Modica 1989, Wall Street, New York 
 
Konstverket Charging Bull på Wall Street i New York av Arturo Di Modica får en helt ny innebörd när 
konstnären Kirsten Visbal bjuds in att göra ett samtida tillägg med verket Fearless girl. 
Konstverket Fearless girl beställdes av representanter finansvärlden till Internationella kvinnodagen 
2017 för att uppmärksamma kvinnors fortsatta intåg i finansvärlden. 
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3.Södra parken 
 

 
 

 
 
 
Södra delen av Slakthusområdet har en grön oas i den s.k. Södra parken, ett långsmalt grönt rum som 
kan associeras med Fållan i norr. Parken har i öster kontakt med Hallvägen och avslutas med en 
paviljongbyggnad med möjlighet till en mängd verksamheter i väster. Här finns stora möjligheter att 
arbeta med en konstnärlig medverkan och gestaltning i ett tidigt skede. I samband med 
färdigställandet av detaljplaneringen kommer utredning och presentation av konstnärlig inriktning 
att göras vilket utmynnar i ett specifikt konstprogram för Södra parken. 
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3.3 Stråk – Diagonalen 
 

  
Planprogram för Slakthusområdet, källa SBK och Etapp 1 
 
 
Diagonalen är ett nytt inslag i stadsstrukturen som på tvären kopplar samman Slakthusområdet och 
Tele 2 Arena med Enskede Gård och Blåsut. 
Det är en bred parkgata med 25 meter mellan fasaderna vilket innebär ett bredare stadsrum än 
övriga gator, något som ger plats för olika urbana funktioner. 
 

 
Detalj Diagonalen Nyréns Arkitektkontor, gatan har en bred gångbana 
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Visualisering Nyréns Arkitekter av Diagonalen österut, ett grönt rum i gaturummet med trädplanteringar, sittplatser och lekytor. 
 
Idémässigt sträcker sig det konstnärliga gestaltningsprojektet längs hela Diagonalen med möjlighet 
att konstnärligt befolka stråket genom flera nedslag. Exempelvis genom att arbeta med skulpturer 
som på ett lekfullt vis fångar upp platsen historiska lager och genius loci samt, om möjligt, koppla 
samman Diagonalens två entréer. I det fortsatta arbetet kommer förutsättningarna för att 
konstnärligt lyfta fram Diagonalens två entréer att utredas. 
 

 

 
London Festival of Architectur, gatumöbler, Astrain Studio Architects, konstnärerna Laura Ford, Pilane skulpturpark, ljusinstallation och 
Katrin Sigurdardottir, Skulpturcenter, Venedig. 
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Ovan visas några exempel på hur man kan arbeta i området, med verk som kan fungera som både 
skulpturer och som gestalter med funktion. Det kan vara verk som går att interagera med, som kan 
användas som en scen, en mötesplats och/eller sittplatser, för lek eller för att ge de djur som 
passerat Slakthusområdet gestalt.  Man kan även arbeta med ljusinstallationer för att skapa rum, 
aktivera ytor och verka trygghetsskapande. 

 
3.4 Fickparker - ett nätverk av små parker 
Det framtida Slakthusområdet kommer att få en hög exploatering vilket medför en stor belastning på̊ 
områdets grönytor och parker. Ett komplement till de större gröna platserna är ett nätverk av mindre 
så kallade fickparker och ficktorg, se planritning under punkt 3. Södra parken. Ett 20-tal fickparker är 
insprängda i kvartersstrukturen där varje ficktorg är mindre än 300 kvm.  
 

Muralmåleri, Idrott /Nike in Oregon and Bompas + Parr in London, veckade murar i sitthöjd 
 
Här finns intressanta ingångar för ett konstnärligt gestaltande, såväl rumsligt som skulpturalt och 
funktionellt, vilket kan utvecklas i det fortsatta arbetet med konstprogrammet. Ovan visas några 
exempel på hur man med enkla medel kan skapa kraftfulla och inspirerande tillägg av olika karaktär i 
de små fickparkerna med hjälp av ljus, grönska, sittplatser, street art eller markbeläggning. 

 
3.5 Tillfällig konst 
Stockholm konst planerar inte att arbeta med egna tillfälliga projekt men önskar samverkan med 
övriga byggaktörer i området gällande tillfällig konst och projekt. 
Tillfällig konst kan utgöras av exempelvis muralmålningar, performance, utställningar, experimentella 
ljussättningar, eldprojekt, konstnärssamtal och stadsodling. 
Stockholm konst vill bjuda in till en dialog om konstens betydelse i det offentliga rummet och 
presentera kommande konstprojekt för allmänheten, där kan Exploateringskontorets projektkontor 
fungera som ett utställningsforum och om möjligt eventuellt några av de kulturmärkta befintliga 
byggnaderna. 
 
 
 
4. OM KONSTPROGRAMMET 
 
4.1 Om Konstprogrammet   
 
Det övergripande konstprogrammet är en långsiktig plan för integration av konst i den nya 
stadsdelen Slakthusområdet, en del av Söderstaden. Arbetet med konsten sker i samverkan med den 
övergripande stadsbyggnadsvisionen för Söderstaden 2030. Konstprogrammet fördjupar med ett 
konstnärligt perspektiv de tidigare genomförda programmen på uppdrag av Stockholms Stad, 
Exploateringskontoret. Program för Slakthusområdet 2017-01-23 dnr 2010-20437, Slakthusområdet 
Kvalitetsprogram för offentliga rum version 1.2 2018-06-21, Slakthusområdet Detaljplan 1 Gestanings 



 19 

- PM allmänplatsmark – Förhandskopia Nyréns Arkitektkontor 2019-04-15 och En 
Kulturlivsundersökning Slakthusområdet nov 2015. Genom unika och platsspecifika konstnärliga 
gestaltningar på många olika nivåer är konsten en viktig del i den nya stadsdelens identitet och får 
stor betydelse för de människor som lever och verkar i den. De platser som förordas för konstnärliga 
gestaltningar anger de viktigaste flödespunkterna. För att skapa förutsättningar för välintegrerade 
konstprojekt har konstprogrammet tagits fram i dialog med beställare och med ansvariga 
landskapsarkitekter. Arbetet med de konstnärliga gestaltningarna stärker, samverkar och fördjupar 
Stockholms stads vision för den nya stadsdelen i dialog med arkitekters och landskapsarkitekters 
gestaltningsvisioner. 
 
Konstprogrammet går igenom stadsdelens förutsättningar samt analyserar och föreslår ett 
övergripande curationellt förhållningsätt. Konstprogrammet motiverar de uttryck som eftersträvas, 
föreslår konstnärliga insatser samt ger några exempel på relevanta referensprojekt. Konstnärliga 
insatser kan bestå av platsspecifika gestaltningsuppdrag, byggnadsintegrerade konstprojekt, tillfälliga 
gestaltningar i samverkan med andra byggaktörer i området. Konstprogrammet ringar på så sätt in 
möjligheter för, och behov av, samverkan mellan konst, landskap och arkitektur samt mellan konst 
och boende. Konstprogrammet presenterar kriterier och riktlinjer för det fortsatta arbetet med 
konsten i Slakthusområdet. Framtida ändringar skall göras i enlighet med konstprogrammets 
grundläggande principer och ligga till grund för kommande konstprogram för respektive plats. 
Konstprogrammet har generalitet för att ge utrymme för justeringar som kommer behöva göras 
beroende på framtida förändringar i kommande planering och justerade detaljplaner. Kommande 
konstprojekt behöver följa tidsplaneringen för byggandet av den nya stadsdelen för att konsten ska 
representera ett aktuellt och samtida uttryck.    

4.2 Konstprogrammets syfte  

Konstprogrammets syfte är att säkerställa kvalitativa konstsatsningar och ange riktlinjer för dessa. 
Konstprojekten syftar till att skapa visuellt och/eller konceptuellt sammanhängande konstnärliga 
gestaltningsprojekt. Det finns idag forskning som visar på konstens kraft som en viktig del i 
stadsutvecklingsområden. Meatpacking districts runt om i världen förvandlas från industriella platser 
för livsmedelsproduktion till platser för konst, kultur, handel och bostäder. Slakthusområdet är en del 
av denna utveckling och konstprojekten öppnar för nya sorters möten och sammanhang. 
 

4.3 Process  

Exploateringskontoret har kontaktat Stockholm konst för konstnärlig gestaltning enligt 
enprocentsregeln för ovan nämnda projekt. Enprocentsregeln instiftades av Stockholms stads 
politiker 1963 och innebär att en procent avsätts till konst i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt i stadens 
egen regi. Stockholm är i dag en av få kommuner i Sverige där konstanslaget är en regel - inte endast 
en rekommendation. Det betyder att Stockholms stads offentliga rum regelmässigt får nya konstverk 
som representerar sin samtid. 
Stockholm konst är den avdelning inom Stockholms stad som arbetar med produktionen av ny konst 
för stadens offentliga rum – både utomhus och inomhus. Administrativt sorterar Stockholm konst 
under Stockholms stads kulturförvaltning och politiskt lyder Stockholm konst under det rådgivande 
organet Stockholms konstråd. Stockholms konstråd består av sju ordinarie ledamöter och sju 
ersättare som utses av kulturnämnden.  
Projektets organisation; i samrådsgruppen ingår representanter för beställaren, brukaren och 
Stockholm konst. För samrådsgrupp, se separat adresslista. Beslutsfattare i samrådsgruppen är 
beställaren, Stockholm konst, politikerna, arkitekt och landskapsarkitekt. Vid beslutsmöten måste det 
alltid vara en samrådsgrupp i konstnärlig majoritet vilket betyder att Stockholm konst, arkitekt och 
landskapsarkitekt alltid ska ingå i samrådsgruppen för att uppnå konstnärlig majoritet. Övriga 
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deltagare så som byggprojektledare, förvaltare, brukare, ansvarig för tillgänglighet, rektor m.fl. 
räknas som adjungerade och har, om oenighet i samrådsgruppen skulle uppstå, inget mandat vid 
beslut. 
 

4.4. Sammanfattning  

Konst utgår från den mänskliga upplevelsen, den har förutsättningar att vara unik, identitets- och 
orienteringsskapande. Konstprogrammet utgår från den allmänna platsmarken och tar hänsyn till de 
stora flödena genom området. Konstprogrammet eftersträvar en koncentration i uttrycken med 
identitetsskapande insatser parallellt med integrerade gestaltningsprojekt. Exempel på platser för 
gestaltningar är Norra Entrétorget med ett större identitetsskapande verk, entrén vid Hallvägen och 
Enskedevägen för att tydliggöra områdets huvudstråk Hallvägen, stråket Diagonalen i nordsydlig 
riktning samt Centrala Parken och den historiska delen av Fållan. Visionen för konsten är att det 
konceptuella och/eller visuella bidrar till en helhetskänsla utifrån en väv av konstnärliga uttryck som 
förhåller sig till varandra i enlighet med en övergripande curatoriell princip. På så sätt ges goda 
förutsättningar för känsla av sammanhang och integrering i syfte att stärka stadsdelens identitet. 
 
 
5. KULTURHISTORISKA VÄRDEN 
 

 
Program Slakthusområdet, källa SBK 

 
Slakthusområdet rymmer en rikedom av kulturvärden, samtidigt finns det inom området en stor 
potential för ny bebyggelse och nya stadsrum. Stadsbyggnadskontoret har gjort en avvägning av 
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kulturvärdena och behovet av förändring med utgångspunkt i plan- och bygglagen (PBL). 
Planläggningen ska ske med hänsyn till stadsbild samt byggnaders och bebyggelseområdens 
kulturvärden. Som underlag har Stockholms stadsmuseums klassificering av byggnadernas 
kulturvärden använts. Bedömningen stöder sig också på Slakthusområdet i Stockholm - 
Kulturhistorisk inventering och analys (Nyréns arkitektkontor 2011).  
 
Genom att blå- och grönklassad bebyggelse bevaras blir två viktiga epoker i områdets utveckling 
tydligt läsbara, pionjärtidens bebyggelse samt planstruktur från tidigt 1900-tal samt 
expansionsfasens bebyggelse från 1950- och 60-talen. Områdets kulturvärden går dock inte att 
reducera endast till byggnaderna med den högsta klassningen, utan helhetens värde bärs till stor del 
upp av enklare bebyggelse som är nödvändig för att berätta områdets historia. 
 

6. EKONOMI 
 
Enprocentsanslaget för projektet är i dagsläget 15 MKR exklusive moms. 1 % innefattar utgifter för 
Stockholm konsts administration (fast kostnad beroende på budgetstorlek) och projektledning, 
förstudie/konstprogram, arvode till konstnär/er och framställning av konstverket/en.  
Beloppet 1 % är ett fast belopp för konstnärlig gestaltning och ska täcka alla åtgärder som krävs d.v.s. 
även grundläggning, fundament, kabeldragning eller dylikt. Samordning avseende projektering och 
produktion för den konstnärliga gestaltningen ska i möjligaste mån ske med byggprojektets 
projektering och produktion. Beloppet är inte föremål för indexreglering.  
 
Det Övergripande konstprogrammet, Slakthusområdet Söderstaden 2020-03-23 kommer att 
kompletteras med ett specifikt konstprogram för varje vald plats för konstnärlig gestaltning i 
Slakthusområdet.  
Varje separat konstprojekt kommer att anpassas och utvecklas efter eventuella förändringar som 
sker under de kommande åren fram till färdigställandet av hela Slakthusområdet, 2033. 
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