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Intresseanmälan avseende konstnärlig gestaltning i det 
nya kulturhuset i Kiruna 
Kiruna kommun inbjuder härmed konstnärer att lämna in intresseanmälan för ett konstnärligt 
uppdrag enligt beskrivning nedan. 

Uppdragsgivare / Fastighetsägare 

Kiruna kommun, 901 85 Kiruna. Tel: 0980 - 700 00, e-post: kommun@kiruna.se 
Kontaktperson: Jörgen Nilsson, e-post: 066059005@telia.com 

Bakgrund 

Gruvbrytningens underjordiska utbredning in under staden nu och i framtiden innebär 
sättningar i berggrunden. En konsekvens av detta är att Kirunas nuvarande centrum måste 
flyttas. Den nya centrumbildningen etableras i det gamla industriområdet Tuolluvaara. 

I centrum av den nya staden byggs ett nytt torg med det nya stadshuset Kristallen som invigdes 
hösten 2018. Tio till tjugo meter från det nya stadshuset byggs det nya kulturhuset som kommer 
att färdigställas och tas i bruk under hösten 2022. 

Beskrivning av konstprojektet 

Inomhus i det nya kulturhusets västra sida, den sida som vänder sig mot torget, finns en vägg 
som är sju meter hög och 25 meter lång. Hela denna vägg kommer att förses med ett 
sammanhängande måleribaserat konstverk. 

Sju - åtta meter framför denna vägg finns ett stort glasparti som innebär att konstverket blir 
mycket tillgängligt och synligt från utsidan och stora delar av den nya torgbildningen. Utrymmet 
mellan den aktuella väggen och glaspartiet får funktionen av en foajé för den kongressal som 
finns bakom väggen. 

En konsekvens och en utmaning av beskrivningen ovan blir att konstverket kommer att 
betraktas från insidan på några meters håll samt från utsidan på 20-100 meters avstånd. Väggen 
kommer att belysas så att den, speciellt under vinterhalvåret, kommer att bli en framträdande 
och viktig del av det konstnärliga innehållet i Kirunas nya centrum. 

På Kirunas villkor 

Den gamla staden Kiruna rivs och kommer att ersättas av en ny stad. Av den anledningen kan 
stadens tidigare historia och nuvarande innehåll utgöra en källa för inspiration; Kirunas 
identitet, det subarktiska klimatet, midnattssolen och midvintermörkret, fjällens och naturens 
närhet, rymdforskning via Institutet för rymdfysik och Esrange, LKAB och världsledande 
modern järnmalmsbrytning och anrikning, den samiska kulturens närvaro mm. 

"Kirunas nya allrum" 

Rubriken ovan används av arkitektfirman Tirsén & Aili som ett sammanfattande koncept för hur 
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det nya kulturhuset ska användas och upplevas. "Alla ska känna sig välkomna i ett hus utan 
trösklar". 

För igenkänning och som ett förvaltande av en tradition från det gamla Kiruna används här en 
fasadbeklädnad av träspån, ett material som återkommer både på kyrkan och på brandstationen. 

Förutsättningar 

I kontrast till det ljusa och cylinderformade stadshuset har kulturhuset en strikt rektangulär 
form som följer kvartersgränserna. 

Kulturhusets exteriör består i bottenvåningen av ljus granit, de övre våningarna förses med en 
fasadpanel av träspån som målas Falusvart, en kulör som påminner om färgen på järnmalmen 
och ramar in ljusare partier i trä och glas. Den svarta fasadpanelen kommer därmed att utgöra 
en inramning för den stora väggmålning som planeras. 

Kulturhuset kommer att innehålla stadsbibliotek, teater- och biolokal, konsthall, kongresslokal, 
restaurang, ungdomsgård m.m. Den konstnärliga gestaltningen ska förhålla sig till ovan nämnda 
utgångspunkter och de arkitektoniska förutsättningar som föreligger. 

Dominerande konstnärliga inslag i det nya torget är det 30 meter höga klocktornet i brons av 
Bror Marklund samt bronsskulpturen ”Ett före och ett efter” av Michael Johansson. För 
ytterligare information, fotografier, planritningar, situationsplaner m.m. besök 
https://kiruna.se/stadsomvandling/besokare/aktuella-projekt/kulturhus/ 

Ekonomi 

Kostnadsramen för konstprojektet inkl. skissarvoden är 2,2 miljoner kr exklusive moms. 

Tidsplan 

Intresseanmälan lämnas senast 2020-09-11. Sista dag för frågor är 2020-08-28. 

Besked om tilldelning av skissuppdrag för tre konstnärer/konstnärsteam beräknas lämnas  
2020-09-17. 

Beslut om tilldelat uppdrag planeras till 2020-11-05. 

Den konstnärliga gestaltningen ska vara installerad, klar och godkänd i samband med 
färdigställandet av det nya kulturhuset under våren/sommaren 2022. 

Processbeskrivning 

Projektet genomförs som ett selektivt förfarande med intresseanmälan i enlighet med lagen om 
offentlig upphandling. Urvalet kommer att ske i två steg. 

Steg 1 Intresseanmälan/ prekvalificering 

Yrkesverksamma konstnärer och konstnärsgrupper bjuds in att lämna in en intresseanmälan för 
deltagande i projekttävlingen. De tre konstnärer/konstnärsteam som bedöms ha bäst 
kvalifikationer för uppdraget väljs ut för skissuppdrag. 

https://kiruna.se/stadsomvandling/besokare/aktuella-projekt/kulturhus/
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Urvalet görs utifrån aspekterna: 

 Estetiska och konstnärliga värden i insänt material, samt 

 Konstnärens/konstnärteamets beskrivning av hur projektet ska genomföras. 

Steg 2 Skissuppdrag 

De tre utvalda konstnärerna/konstnärsteamen bjuds in att lämna skissuppdrag. För 
skissförslagen utgår arvode om 100 000 kr exklusive moms. 

Skissförslagen ska innehålla: 

 Budget 

 Skalenlig modell som utförs i en skala som innebär att urvalsgruppen/ juryn inte kan 
missförstå hur det färdiga konstverket kommer att se ut 

 En utförlig beskrivning av de idéer som ligger till grund för skissuppdraget 

 En utförlig beskrivning av den teknik som kommer att tillämpas, typ av färg, typ av 
underlag etc. 

 En utförlig beskrivning av de material som kommer att användas samt hur dessa material 
kommer att färdas genom tiden, vidlikahållande aspekter samt en plan för underhåll. 

Urvalsgrupp/jury 

Utvärdering, urval och bedömning av de inlämnade skissförslagen genomförs av en grupp 
bestående av: 

 Kulturchef, Kiruna kommun 

 Stadsarkitekt/planarkitekt, Kiruna kommun 

 Konstnärlig projektledare, Kiruna kommun 

 Konstnär Kiruna/Norrbottens län 

 Konstnär utsedd av KRO 
 Arkitekt Bengt Aili 

Beslut om gestaltningsuppdrag 

Urvalsgruppen kommer att bedöma skissförslagen genom beaktande av följande aspekter utan 
inbördes ordning: 

 Estetiska och konstnärliga värden 

 Samverkan mellan miljö och arkitektur 

 Materialval och tekniska lösningar 

 Kringlösningar och underhållsaspekter 
 Hållbarhet och ekonomi 

Det konstnärliga uttrycket ska vara säreget och unikt, ett samtida språk med en 
komplikationsgrad som bidrar till att betraktaren gör nya upptäckter över tid. 
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Vem får göra en intresseanmälan 

Yrkesverksamma konstnärer och konstnärsgrupper kan lämna in en intresseanmälan. I den 
händelse av att en konstnärsgrupp inbjuds att lämna in ett skissförslag ska en av 
konstnärsgruppens medlemmar stå som huvudansökande. Denna person kommer att fungera 
som juridisk person och ska ha en registrerad firma med F-skattsedel. Denna person ska vara 
kontaktperson vid all kommunikation mellan uppdragsgivaren och konstnärsgruppen. 

Krav på sökande 

Sökande ska: 

 Vara professionellt verksam konstnär. 

 Ha genomfört konstnärlig högskoleutbildning på 5 år eller ha motsvarande erfarenhet. 

 Vara registrerad för F-skatt. 

 Inte vara föremål för konkursansökan. 

 Vara tillgänglig för ett informationsmöte i Kiruna om utfallet av intresseanmälningarna 
under hösten 2020. 

Kiruna kommun kommer att inhämta information från Skatteverket för att säkerställa att 
konstnären/ konstnärsgruppen inte har obetalda skatter eller avgifter. 

Meriterande för uppdraget är: 

 Ett konstnärskap som visat prov på genomförda konstprojekt där de konstnärliga idéerna 
genomförts med hög konstnärlig och teknisk kvalitet. 

 Erfarenhet av att utveckla konstens funktion i det offentliga rummet. 

 Erfarenhet av att förhålla sig till och arbeta med arkitektoniska och rumsliga värden. 

 Erfarenhet av att arbeta med måleri i stor skala med stor budget. 

 Erfarenhet av att samarbeta med andra yrkesgrupper i samband med konstnärlig 
gestaltning. 

 Kunskap om teknisk funktion och hållbarhet. 

Viktigt om sekretess 

Fram till den tidpunkten när tävlingen är avgjord och tilldelningsbeslutet har offentliggjorts, är 
det hemligt utom för arrangörerna och juryn vilka som har lämnat in en intresseanmälan och 
vilka som deltagit i tävlingen. Anledningen till detta är att sekretess och anonymitet ska gälla 
fram t.o.m. avslutad tävling. Av den anledningen är det viktigt att du inte berättar för andra att 
du lämnat in en intresseanmälan. Om anonymiteten bryts kan det leda till att tävlingens 
deltagare diskvalificeras. 

Ansökan/intresseanmälan 

I första skedet inbjuds konstnärer att lämna intresseanmälan som ska vara Kiruna kommun 
tillhanda senast den 2020-09-11. Den/de sökande ansvarar för att skicka intresseanmälan i god 
tid, så att den är kommunen tillhanda senast angivet datum. 
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Intresseanmälan ska skrivas på svenska och ska innehålla: 

 Kort beskrivning av konstnären/konstnärsteamet och hur denne/de tänker genomföra 
uppdraget, max en A4 

 Information om representativa konstverk/ utställningar; 15-20 fotografier sammanställt 
på max 12 sidor i stående A4 format 

 CV och kontaktuppgifter, max ett A4 (per person) 

 Organisations-/personnummer för F-skatt 

 Underskriven bekräftelse på att konstnären/konstnärsteamet är tillgängliga för 
informationsmöte i Kiruna under hösten 2020. 

Ansökan skickas per post till: 

Kiruna kommun 
Kultur och utbildning 
981 85 Kiruna 

Kuvertet ska märkas med "Intresseanmälan konstnärlig gestaltning Kiruna nya kulturhus". 
Ansökan tas inte emot via e-post. 

Observera att skissförslag inte efterfrågas i detta skede. 

Juryn har ingen möjlighet att göra sin bedömning utifrån andra konstverk än de som 
presenteras i portfolion. Således accepteras inte hänvisningar till hemsidor, webbsidor eller 
trycksaker. 

Insänt bildmaterial återsänds inte. 

Frågor och svar, kompletteringar och förtydliganden 

Eventuella frågor ska ställas via Visma TendSign. Endast skriftliga frågor på svenska accepteras. 
Sista dag att ställa frågor 2020-08-28. 

Svar på inkomna frågor kommer att publiceras via Visma TendSign. Frågor och svar är 
tillgängliga för alla som hämtat denna inbjudan via Visma Tendsign. 

Eventuella kompletteringar eller förtydliganden av denna inbjudan kommer att genomföras via 
Visma TendSign. Intresserade deltagare uppmanas därför att kontrollera om nya uppgifter 
avseende projekttävlingen tillkommit innan intresseanmälan skickas in. 

Ingen ny eller ändrad information kommer att publiceras senare än 2020-09-02. 

Övrig information 

Mer information om Kirunas nya kulturhus och dess olika funktioner och innehåll finns att läsa 
på: www.kiruna.se/Stadsomvandling/Nya-Kiruna/Kirunas nya Kulturhus/. 

Övrigt informationsmaterial om nya Kiruna finns samlat på: 
https://kiruna.se/stadsomvandling/. 

Allmän information om projekttävlingen och dess förutsättningar lämnas av tävlingens 
kontaktperson Jörgen Nilsson, e-post: 066059005@telia.com. 

http://www.kiruna.se/Stadsomvandling/Nya-Kiruna/Kirunas%20nya%20Kulturhus/
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