
 

TILLDELNINGSBESLUT, SKISSUPPDRAG FÖR KONSTNÄRLIG GESTALTNING AV 
TRAFIKPLATS VARBERG – VARBERGS NYA RESECENTRUM, VÄSTRA TRÅGVÄGGEN  

Upphandlingen har genomförts som ett selektivt förfarande enligt Lag (2016:1145) om offentlig 
upphandling. 

Upphandlande myndighet är Statens Konstråd. Upphandlingen görs i samverkan med Trafikverket. 

 

Följande konstnärer inkom med anbud: 

• Anna Pajak 
• Emma Hartman 
• Juri Markkula 
• Lucas Odahara 
• Petra Lindholm 

 

Uppfyllande av kvalificeringskrav  

Samtliga konstnärers anbud uppfyller kvalificeringskraven 

 

Utvärdering 

Utvärderingen av anbuden har skett mot de i upphandlingsunderlaget angivna utvärderingskriterierna. 
Utvärderingen har skett i enlighet med vad som angivits i upphandlingsunderlaget. 
Anbudsutvärderingen utvisar att Juri Markkulas (org.nr 7009292058) anbud bäst motsvarar de för 
upphandlingen angivna utvärderingskriterier. Beslutet bekräftar det som samrådsgruppen för det 
konstnärliga projektet har överenskommit vid protokollfört möte 2021-06-17, ur konstnärlig 
kvalitetssynpunkt granskat och beslutat vid Statens konstråds produktionsmöte 2021-06-14. 

Samrådsgruppen har beslutat att tilldela skissuppdraget till Juri Markkulas med följande motivering: 

Juri Markkula fångar genom helheten av inlämnad portfolio med kompletterande konceptskiss, till 
fullo den curatoriella visionen för nya trafikplats Varberg. Genom hans tolkning av uppdraget återfår 
trafikanter och Varbergsbor genom konsten den direktkontakt med havets långsträckta horisontlinje 
och den upplösta gränsen mellan himmel och hav som fysiskt försvinner då järnvägsspåren förläggs i 
sitt tråg. Konceptskissen anger en möjlighet till att stationen nu i sig kan bli ett landskap, där 
trågväggen är havet och horisonten och terrasseringen mittemot ”strandlinjen” med Varbergs 
grönska. Verket kompletterar arkitekturen på ett självklart sätt och tar som det enda av inlämnade 
konceptskisser in hela det för uppdraget givna väggmaterialet av akustikdämpande plattor och dess 
förutsättningar, inklusive bronsdammets påverkan av materialet över tid. Detta inger tillit till att 
konstnären behärskar skala och koncept och kan fördjupa och justera utifrån samverkan och tekniska 
förutsättningar. Konceptskissen anger med avseende på genomförbarhet synnerligen goda 
möjligheter för utveckling av en konstnärlig gestaltning som intuitivt kan förstås av alla, utan att vara 
banal. Genom att arbeta med ljus och glittereffekter, förändras verket över dagen, av årstiderna och 
vädret. Konceptskissen antyder ett verk som aldrig är statiskt; som alltid blir en ny erfarenhet. 

 

 

 



BESLUT 

Avtal kommer att tecknas tidigast den 2021-07-04, när den lagstadgade tidsfristen för överprövning, 
s.k. avtalsspärr, har gått ut.  

 

Ort och datum _________________  Ort och datum ________________
   

_____________________________  _____________________________ 

För Statens konstråd   För Trafikverket  
Patrick Amsellem   Mathias Wärja   
Direktör    Projektchef 
     

Mathias Wärja (Jun 23, 2021 10:10 GMT+2)Patrick Amsellem (Jun 23, 2021 10:39 GMT+2)
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