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KONSTPROGRAM  
Friluftsstadsdelen Kristineberg etapp 1, Vallentuna  
Vision och plan för genomförande av konstgestaltning. 
Syftet är att skapa ett tydligt ramverk för konsten, stärka 
dess plats i plan- och byggprocessen och bidra till 
idéutveckling, analys och genomförande av uppdraget. 
 

 

UPPDRAG KONSTPROGRAM 

Uppdragsgivare: Vallentuna Kommun 

Konstkonsult: Birgitta Silfverhielm MFA, Konstnärscentrum öst 

Uppdrag: Konstnärlig utredning av kontext och idé, analys och processplan.  

År: 2021 

 

UPPDRAG KONSTEN 

Beställare av konsten: Vallentuna Kommun 

Konstansvarig Vallentuna kommun: Malin Carlsson 

Konstkonsult: Birgitta Silfverhielm MFA, Konstnärscentrum öst 

Uppdrag: Projektledning av de konstnärliga gestaltningarnas genomförande. 

Fastighetsägare: Vallentuna Kommun 

Entreprenör för allmänna anläggningar: Kommer tidigast att upphandlas hösten 2021 

Projektledare samhällsbyggnadsförvaltningen: Lovisa Hallin 
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Innehållsförteckning 
 
• Bakgrund och analys 

• Gestaltning av området  

• Slutsatser angående förslag om konst 

Bakgrund och analys 

Grundförutsättningar 
Kristineberg etapp 1 handlar om en första etapp i planeringen av ett helt nytt bostads-
område i Vallentuna kommun. Området är idag ett rekreationsområde, en skog med en stor 
variationsrikedom som bland annat omfattar våtmarker, hällmarksskog och blandskog. 
Platsen har varit delvis bebodd och brukad i närhistorisk tid. Mänskliga spår syns tydligt på 
en del platser i form av gamla husgrunder, förvildade trädgårdsväxter och fruktträd. Gamla 
traktorspår och många upptrampade stigar korsar området. Området gränsar i sin helhet till 
redan bebyggda platser och vägar. Helt intill skogen finns villabebyggelse och industri-
fastigheter, men även anknytning till fler naturområden som Gävsjödalen öster om 
Kristineberg.  
 
Etapp 1, som ligger längst norrut i området, etableras på mark som ägs av Vallentuna 
kommun och planeringen sker på uppdrag av kommunen. Detaljplanen har vunnit laga kraft. 
Ca hälften av marken är anvisad till byggherrar för att bygga bostäder och äldreboende. 
Resterande tomter kommer att anvisas senare. Förskola och lekplats kommer att planeras 
och byggas med kommunen som huvudman.  
 
Etapp 1 är den första etappen av totalt fyra som genomförs i samma skogsområde bit för bit 
och med olika markägare som huvudmän.  
 
Tidsplanen för Etapp 1 är osäker men preliminärt så kan inflyttning starta 2023 och troligtvis 
sedan ske under ett par år, medan infrastruktur med vägar och andra grundfunktioner är 
planerad att färdigställas under 2022. 

Gestaltning av området 
 
I planeringen av området har man lagt stor vikt vid att lämna stora områden av skogen kvar 
så orörd som möjligt. Endast omkring 40 procent av markytan är planlagd för vägar och 
bebyggelse, resterande kommer även i framtiden att utgöras av skog. I skogen kommer dock 
viss röjning att ske för att ta bort sly och skadade träd. Befintliga stigar kommer att finnas 
kvar till viss del och vissa nya kommer att anläggas. Ingen belysning kommer finnas i 
skogsområdena förutom på nyanlagda gång- och cykelvägar. Två av de stadsplanerade 
ytorna i området ges särskilt gestaltade avtryck; dels det lilla torget med centrumlokaler 
omkring i den nordvästra delen av området, dels lekplatsen i den östra delen. Torget 
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kommer att gestaltas med en del växtlighet, liksom med stenläggning och bänkar. Lekplatsen 
kommer ha en miniskog i mitten, och ett antal lekskulpturer som relaterar till företeelser 
man kan finna i skogen. Bedömningen är därför att dessa två områden kommer att ha en 
mängd visuella uttryck och därmed inte är de mest angelägna platserna för konstnärlig 
gestaltning.  
 

Gestaltning av området - natur 
I området finns flera större och mindre områden med orörd skog. Dessa områden utgör en 
mycket tydlig tanke i planeringen – här vill vi kunna gå rätt ut i skogen en stund, men snart 
komma ut på andra sidan. Områdena med skog går som fält igenom bostadsområdena, och 
är förlagda så att djur ska kunna passera igenom från den ena delen av området till den 
andra utan att stängas in. Det som skär av passagerna, skogsstråken, är huvudgatan genom 
området.  
 
Platserna som skapas/sparas mellan bebyggelsen är av olika karaktär. Dels finns i norr ett 
våtmarksområde, Gammeläng, där det kommer anläggas en damm för att ta hand om 
dagvatten. Dels finns ett naturområde kring gång- och cykelvägen vid områdets entré från 
väster, med direkt anslutning till motortrafikleden Arningevägen. Ovanför och söder om 
Gammeläng finns en mindre men tydlig höjd med bostadsbebyggelse i öster, söder och 
väster och med utsikt mot Gammeläng och dammen där.  I södra delen är ett större 
hällmarksområde med karaktär av islandslav och gamla tallar lämnat orört som rekreations- 
område. Detta det största naturområdet är omkring 400 meter på det bredaste stället, och 
anses ha stora naturvärden. 
 

Möte mellan natur och stad 
Områdets huvudväg kommer vara en relativt bred gata som slingrar sig igenom området 
med mjuka böjar. Den kommer vara gestaltad med gång- och cykelbanor på båda sidor om 
vägbanan, och med både höga och låga belysningsstolpar. På någon plats passerar vägen 
mycket nära en av de riktigt gamla tallarna som man vill försöka bevara. Här finns en konflikt 
mellan trädets behov av att få plats för sitt rotsystem och vägens behov av grundläggning. 
Det är oklart om trädet måste offras.  
 
Den här typen av avväganden och möten mellan människornas behov och skogens behov är 
typiskt för detta projekt, när man försöker bereda sig plats och samtidigt bevara skogen för 
dess egen skull. 
 
Till stor del kommer skogen att offras för bebyggelsen, men planeringen har gjorts med ett 
övergripande mål att infoga vägar och hus på platser där man inte tar av de mest värdefulla 
naturvärdena som t ex hällmarken, våtmarken och utsiktsplatsen/höjden.  

Miljöprogram 
Ett miljöprogram har tagits fram för området. Det sammanfattas i fem punkter;  
 

 En stadsdel i samklang med naturen 

 En resilient och klimatanpassad stadsdel med vatten och grönska 

 En energieffektiv stadsdel med låg klimatpåverkan 

 En gång och cykelstadsdel med god kollektivtrafik 

 En hälsosam bebyggd miljö utan onödig resursförbrukning 
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Av dessa berör de första två mest tydligt den direkta relationen mellan natur och människa. 
Under den första rubriken tas upp frågeställningar som bevarande av naturvärden, 
kartläggning av rekreationsvärden och sociotopvärden, och att man i naturvärdesinventering 
givit förslag på skydd av ’värdeelement’ eller på kompensationsåtgärder. Samtidigt framgår 
en tydlig önskan att låta naturen komma så nära den nya infrastrukturen som det är möjligt 
utan att den skadas, dvs man eftersträvar ett tydligt möte och kontakt mellan natur och 
kultur.  
 
Under den andra rubriken, om en resilient och klimatanpassad stadsdel, tas frågor upp om 
hur stadsdelen i sig kan anpassas till naturen. Exempelvis uppmanar man att bygga för att 
aktivt ta omhand dagvatten på ett sätt som förhindrar översvämningar, och att ta höjd för 
kommande förväntade skyfall. Man uppmuntrar entreprenörer till åtgärder som att bygga in 
gröna ytor på såväl mark, väggar och tak för att stärka ekosystemtjänsterna, dvs ”de 
funktioner som naturen tillhandahåller gratis och som upprätthåller eller förbättrar 
människors välmående och livsvillkor” 
 

Slutsatser angående förslag om konst 

Samexistens i Antropocen 
Området har en mycket speciell karaktär av försök till hänsyn till och samexisterande med 
naturen. Detta skulle kunna gestaltas konstnärligt genom att en konstnär eller 
konstnärsgrupp får i uppdrag att göra just den kopplingen, och undersöka frågeställningen 
”hur samexisterar vi med naturen?” i just detta specifika fall.  
 
Det innebär att konstverket kan placeras, eller snarare äga rum, i något eller flera av 
naturområdena. Den konstnär eller konstnärsgrupp vi söker har ett intresse för, och kunskap 
om, naturen och dess villkor för att kunna samexistera vid vår sida. I ”naturen” inbegrips allt i 
biotopen – träd, mossor, svampar, mycel, undervegetation, insekter, vattenlevande djur och 
landlevande, fåglar, däggdjur och kräldjur, och hur de hänger samman. Så hur hänger vi 
samman med dem? Vi söker inte ett pedagogiskt svar, snarare ett ifrågasättande och 
undrande uppdrag, där människorna i området och andra besökare får tillfälle och möjlighet 
att delta i detta undersökande, och ställs inför frågorna, som också har siktet inställt på en 
framtid där just samexistensen kan ställas allt mer på sin spets. I vår tid, Antropocen, där vi 
insett människans påverkan på miljön och klimatet, är detta angelägna frågor att 
medvetandegöra.   
 

Konstverkets form 
Uppdraget skulle kunna innebära något fast förankrat och statiskt men även att delar av 
verket har en mer levande och föränderlig karaktär, som får bära spår av såväl skogens som 
människornas liv. Verket kan gå att använda, eller vara till synes helt oanvändbart. Det 
viktiga är att det avspeglar och undersöker människans relation till naturen på just denna 
plats. En närstudie i en liten, men dock, skog. Vad är en skog med människor så tätt inpå? 
Hur påverkar skogen människorna, och hur påverkar människorna skogen? 
 

Process- och utredningsarbete 
Med tanke på att det dröjer ännu flera år innan ett slutligt verk kan uppföras på plats, 
föreslår konstprogrammet att den konstnär/konstnärsgrupp som anlitas, först får i uppdrag 
att arbeta undersökande och processinriktat. Genom att inleda arbetet med kontakter med 
stadsplanerarna, kommunekologen och civilsamhällets organisationer som berör friluftsliv, 
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etableras kontakter i samhället. Under år 2021 kommer Vallentuna kommun ha ett Friluftsår 
och har inför detta etablerat en styrgrupp som skulle kunna utgöra en bra bas för 
konstnärerna att samverka med.  
 
Önskan är att skissfasen/undersökandefasen ska innebära en utåtriktad och kommunikativ 
verksamhet där konstnärerna väljer ett fält inom de två övergripande fokusområdena för att 
utveckla och fördjupa en förståelse och att de under det arbetets gång håller presentationer 
och/eller publika möten som skulle kunna ta formen av t ex performance i skogen, 
vandringar med samtal, engagerade möten med olika parter, presentationer på kommunens 
tillgängliga platser som Konstkub eller torg. Arbetets form ska vara fritt, men det ska finnas 
klara moment av undersökande och kollaboration med organisationer, projektgrupp och 
allmänhet. Genom detta arbete kommer konstnären själv, i samråd med konstkonsulten, 
fram till hur de slutliga verken ska utformas.  
 

Vilken slags konstnär? 
Den konstnär vi söker ska ha en förmåga att arbeta utifrån ett helhetsperspektiv, och ett 
intresse för sammanhang och för de livsvillkor som styr skogens respektive människornas liv. 
Vi söker en konstnär med intresse för framtiden och för att undersöka mötet mellan natur 
och människa i sitt konstnärskap.  
 
Hen bör ha erfarenheter av att ha arbetat i komplexa sammanhang och i processer med 
många inblandade parter. Hen behöver ha en god social förmåga. Hen ska etablera kontakt 
med samarbetspartners inom projektet, så att konstverken kan förankras under processens 
gång och därmed få bästa förutsättningar att kunna genomföras på ett bra sätt. Parallellt 
med den praktiska processen behöver också den konstnärliga processen få ta plats, tid och 
rum. Vi söker alltså en processinriktad konstnär som är intresserad av att utforska området 
människa–natur.  
 

Slutligt konstverk 
Det slutliga verket ska vara tillgängligt för allmänheten och besökare, men behöver inte vara 
oföränderligt. Snarare söker vi arbetsmetoder och konstnärskap där tid, relationer och 
naturens processer gärna får vara en del i verkens bärande idé och utförande.  
 

Uppdragen 
Vi utlyser ett uppdrag där en konstnär/konstnärsgrupp väljs för både skiss/utredning enligt 
ovan och utförande, efter godkänd skiss. Arbetet ska utföras som en sammanhängande 
helhet, där det undersökande arbetet görs som en del av den konstnärliga interventionen 
och genom sin egen process leder fram till en slutlig gestaltning.  
 


