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Konstprogrammets syfte och innehåll
Konstprogrammets viktigaste syfte är att brett undersöka förutsättningarna för det
kommande konstnärliga gestaltningsarbetet, att föreslå möjliga platser för
konstnärlig gestaltning och att presentera en curatoriell eventuell tematik och
riktning – en curatoriell vision – för det kommande konstnärliga arbetet.

I det här konstprogrammet redogörs för de specifika förutsättningarna för
byggnadsanknuten konstnärlig gestaltning med anledning av byggnationen av ett
nytt polishus i Borås. Här introduceras byggprojektet, vilka aktörer som är
inblandade samt vilka som är ansvariga för vad.

Konstprogrammet ser till de ekonomiska, tekniska, sociala och kulturhistoriska
möjligheter och begränsningar som finns för det konstnärliga gestaltningsarbetet och
väger in möjligheterna för framtida drift- och underhåll av konsten.

Konstprogrammet har tagits fram i dialog med projektets beställare, och
representanter för byggnadens brukare. Därmed är det möjligt att ta ett konstnärligt
helhetsgrepp i förhållande till såväl byggnadens arkitektur som det övergripande
sammanhang som konsten blir en del av.

En kort introduktion till projektet
Specialfastigheter ansökte om samarbete med Statens konstråd 2021 för
byggnadsanknuten konst gällande ett nytt polishus i Borås. Statens konstråd
beslutade att gå in i ett samarbete kring projektet på produktionsmötet 2021-06-09.

En samrådsgrupp med representanter från polismyndigheten, Specialfastigheter, AG
arkitekter och Statens konstråd bildades 2021-09-21 och gick till beslut om att arbeta
med konstnärlig gestaltning för det nya polishuset, samt att ta fram ett konstprogram
som grund för det kommande arbetet.

Specialfastigheter bygger ett nytt polishus i Borås för Polismyndighetens räkning.
Polishuset uppförs som en solitär byggnad på den östra delen av fastigheten. Hela
planområdet är ca. 17 500 kvm. I området planeras en samlokalisering av
rättsvårdande myndigheter som utöver det nya polishuset kommer att innefatta ett
häkte för Kriminalvården och en Tingsrätt som är planerad på en angränsande
fastighet söder om riksväg 40.

Kriminalvårdens häkte är planerat i anslutning till det nya Polishuset. Byggnaderna
kommer att länkas ihop med en förbindelsegång ovan mark.

Det nya polishuset kommer att ligga centralt i Borås i nära anslutning till stadens
resecentrum, vilket medför att många människor kommer att röra sig genom
området. Planområdet ligger intill Riksväg 40 och Brodalsmotet, och bredvid
Länsförsäkringar-huset som ritats av arkitekten Gert Wingårdh.
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Projektorganisation
Beställare:

Specialfastigheter AB
Arkitekt: AG arkitekter

Brukare/hyresgäst:

Polismyndigheten

Konstnärlig projektledning:

Statens konstråd

Ansvarig curator: Johan Tirén, e-post: johan.tiren@statenskonstrad.se
Biträdande curator: Elena Jarl, e-post: elena.jarl@statenskonstrad.se

Samrådsgrupp
Samrådsgruppen består av representanter från fastighetsägaren Specialfastigheter
inklusive AG arkitekter, hyresgästen Polismyndigheten samt Statens konstråd.
Representanterna i samrådsgruppen har beslutsmandat i de frågor som rör det
konstnärliga uppdraget.

Vid eventuell oenighet i samrådsgruppen är Statens konstråds röst avgörande i frågor
som rör konstnärlig kvalitet och genomförbarhet i projektet, och Specialfastigheters
röst avgörande i frågan om teknisk och ekonomisk genomförbarhet. Mellan
Specialfastigheter och Polismyndigheten råder delat ansvar för säkerhetsfrågor i
projektet.

Frågor kring projektet går via den konstnärliga projektledningen, Statens konstråd.
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Tidplan
Beräknad byggstart är 2024 Q1. Byggnaden ska preliminärt vara klar 2026.
Konstprojektets tidplan är preliminär och indelad i flera steg:

- Konstprogram utvecklas av curatorer och förankras med
samrådsgrupp: dec 2021 – juni 2022

- Konstprogram tas upp för beslut i samrådsgrupp: juni 2022

- Upphandlingen annonseras med möjlighet för konstnärer att lämna
intresseanmälan: 2022-06-30 – 2022-08-22

- Minst två och högst tre konstnärer väljs ut för parallellt skissuppdrag:
under september 2022

- Uppstartsmöte med respektive konstnär och samrådsgruppen:
12 september 2022

- Skissperiod för utvalda konstnärer: 12 september 2022 – 1:a dec 2022

- Mitt-i-skiss-presentation för samrådsgrupp: 24 oktober 2022, kl 09-12

- Skissinlämning: 1:a december 2022

- Tilldelningsbeslut: december 2022

- Genomförandekontrakt med konstnär: december 2022

- Produktion av konstnärlig gestaltning: januari 2023 – dec 2025

- Installation och invigning i samband med inflyttning: 2025/2026

Budget
Specialfastigheters budget för genomförande av det konstnärliga uppdraget är
fastställt till max 1 000 000 SEK exklusive moms. Utanför genomförandebudgeten
tillkommer ett skissarvode om totalt max 180 000 SEK exklusive moms, som
bekostas av Statens konstråd.

Specialfastigheters budget utgör tak för kontraktsvärdet för det konstnärliga
gestaltningsuppdraget. Den konstnär som tilldelas skissuppdrag ska parallellt med
framtagande av skiss utarbeta genomförandebudget för den konstnärliga gestaltning
som föreslås. Denna budget utgör underlag för beslut om finansiering och utförande
av konstverket.

Fastighetsägaren har genom ansökan till Statens konstråd förbundit sig att stå för de
anläggningskostnader som kan bli aktuella för den konstnärliga gestaltningen, d.v.s.
de kostnader som krävs för att få gestaltningen på plats och som inte omfattas av
konstnärens budget för gestaltningen.
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Upphandlingsförfarande
Beslut om att genom annonsering bjuda in konstnärer att anmäla intresse för att
skissa för det konstnärliga gestaltningsuppdraget genom så kallad annonserad
upphandling har tagits på samrådsgruppens möte (2022-06-22) och på Statens
konstråds produktionsmöte (2022-06-09). Av dem som anmält intresse för att skissa
bjuds minst två och högst tre konstnärer/konstnärsgrupper in till ett parallellt
skissuppdrag. Avsikten är att ingå kontrakt för genomförande med den konstnär/
konstnärsgrupp som tilldelas uppdraget genomförande av skiss.

Statens konstråd har mandat i de beslut som rör konstnärlig kvalitet och
genomförbarhet. Enligt upphandlingslagstiftningen är det också viktigt att beslut om
konstnärliga frågor behandlas i grupper som har konstnärligt kompetent majoritet.
Innan samrådsgruppen fattar beslut om konstprogram, val av konstnär och
godkännande av skiss skall ärendena därför föreläggas Statens konstråds s k
produktionsmöte för konstnärlig kvalitetsgranskning och rekommendation till beslut.

För att säkerställa konstnärlig kvalitet genom hela konstprojektets process kommer
intresseanmälningar att kontrolleras av Statens konstråds urvalsgrupp – curatorer för
projektet, övriga curatorer, konstprojektchef och administratör. Intresseanmälningar
utvärderas av Statens konstråds urvalsgrupp och av den för projektet sammansatta
samrådsgruppen. Urvalsgruppen kontrollerar att samtliga intresseanmälningar
uppfyller obligatoriska krav och efterfrågade formalia.

Urvalsgruppens curatorer utvärderar därefter godkända intresseanmälningar utifrån
hur väl de sammantaget möter ställda bedömningskriterier, och vilken relevans för
uppdraget konstnärskapet därav bedöms ha. Efter diskussion beslutar urvalsgruppen
vilka intresseanmälningar som ska presenteras för samrådsgruppen. Samrådsgruppen
avgör därefter vilka två till tre av det presenterade urvalet som ska bjudas in att
lämna skissförslag.

Projektets förutsättningar
En väsentlig förutsättning för den kommande konstnärliga gestaltningen är dialogen
med projektets intressenter, som också är representerade i projektets samrådsgrupp:
Polismyndigheten (hyresgäst), Specialfastigheter (fastighets och -projektägare) och
AG arkitekter (gestaltningsansvarig arkitekt, projektägarens konsult). Poliser som
bedriver sin verksamhet från Borås polishus kommer att möta konstverket dagligen.
Deras uppdrag genomsyras av värdegrunder som bland annat handlar om att skapa
förtroende och att vara till för allmänheten.
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Områdesbeskrivning
Det nya polishuset blir en entré till Borås stad, byggnaden möter dig oavsett om du
kommer med bil på Riksväg 40, med tåg till centralstationen eller om du anländer till
resecentrum med regional och kommunal busstrafik.
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Den nya polisbyggnaden angränsar till Stationsområdet, strax utanför Borås äldsta
stadskärna som idag är ett byggnadsminne. Området har en rik historia med stark
koppling till Borås som industristad. I samband med att järnvägen drogs i anslutning
till industrierna, byggdes arbetarstadsdelar som Brodal för textilindustrins och
järnvägens arbetare.

I Borås stads planbeskrivning för området beskrivs hur området växer fram som en
del av staden Borås industrialisering i slutet av 1800-talet:

”Brodal växte till en början fram organiskt och stadsplanerades först år 1906.
Arbetarna i området hade troligtvis anställning främst vid industrierna vid
Magasinsgatan samt vid dåvarande Bockasjön och på Viskaholm. I områdets södra
del fanns också ett enkelt ridhus och en mössfabrik, båda uppförda på 1920-talet,
samt under 1950- och 1960-talet också ett stort upplag för stenkol, eldningsolja och
bensin. I samband med att den nya stadsmotorvägen planerades och byggdes från
1967 och fram till 1970 så revs i princip hela stadsdelen och ersattes av öppna ytor
som till stor del utnyttjades som markparkering.”

Som framgår av texten från Borås stad, finns det idag inte mycket kvar av den äldre
bebyggelsen utöver stationshusen. Istället har huset som rymmer Länsförsäkringars
kontor, som ritats av Gert Wingårdh och uppfördes 2011, idag blivit stadens och
områdets landmärke. Med sin glasfasad och karakteristiska formspråk präglar
byggnaden platsen. Det nya polishuset kommer arkitektoniskt att relatera till denna
byggnad, genom sitt strama och geometriska formspråk, samtidigt som den knyter an
till stadens textila historia.
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Polishuset blir en del av planområdets exploatering och utveckling och är ett av flera
projekt på den västra sidan av ån Viskan, som bidrar till att Borås centrum kopplas
samman med stadens resecentrum och stationsområde.

Intill polishuset löper två urbana stråk: stråket som går mellan stadskärnan och
stadsdelen Norrby, och stråket mellan stadskärnan och stadsdelen Göta. Ytterligare
ett gångstråk planeras mellan resecentrum och idrottslokalen Boråshallen söder om
(plan-)området.

Den nya bebyggelsen innebär att fler människor kommer att röra sig i området under
dagen, samt i viss mån även kvällstid. De urbana stråken genom området bidrar
också till att skapa en urbanare och trivsammare miljö för gång- och cykeltrafikanter
som vill undvika den bullrigaste delen av Varbergsvägen.
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Platsen där det nya polishuset uppförs, med Gert Wingårdhs byggnad i bakgrunden.
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Marken där byggnaden uppförs ägs av Borås kommun och omfattar ca. 17 500
kvadratmeter. Fastigheten avgränsas av Brodalsgatan i norr, riksväg 40 i väster,
Tårpilsgatan i söder och Varbergsvägen i öster.
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Byggnadens placering i stadsrummet.



Beskrivning av byggnadens arkitektur
AG arkitekter som ritar det nya polishuset i Borås, har arbetat med en lång rad
projekt där höga säkerhetskrav kombineras med en omsorgsfull gestaltning. Något
som också återspeglas i arbetet med Polishuset och Häktet. De stora
byggnadsvolymerna anknyter arkitektoniskt till Länsförsäkringars intilliggande
byggnad, samtidigt som de i sitt utförande hämtat inspiration från stadens textila
industrihistoria.

Tydligast syns kopplingen till den textila industrihistorien i byggnadens fasader, där
det textila arvet synliggörs genom ett oregelbundet diskret mönster som för tanken
till vävda ränder. Husets långa fasader, som är väl synliga från olika riktningar i
staden, består av betongelement som ges liv och rörelse genom att de bryts upp med
oregelbundna fält av glaserat och oglaserat tegel.

Fönstersättningen är varierad och anpassad till verksamhetens funktioner och olika
behov av ljusinsläpp. Fönstren kombineras med över- och underliggande delar av
avvikande material som ger fönsterpartierna ett vertikalt utseende som skiljer sig
från intilliggande fasaddelar.

Huvudfasaden, med entrén som vätter mot norr, samt den södra fasaden som kan ses
från riksväg 40 får en färgsättning med dämpade gröna nyanser medan långsidorna
hålls ljusa och neutral. Variationen i färgsättning ger byggnaden en egen identitet,
samtidigt som den blir lätt igenkännbar.

Gårdsfasaderna karaktäriseras av en mer öppen karaktär, med täta partier av plåt-
eller skivmaterial, och större ljusinsläpp. Färgtemat återkommer även här, med en
relativt ljus och dämpad grön kulör.
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Visionsbilder, flygbild från nordväst, samt vy från järnvägsstationen,
AG arkitekter.

11



KONSTPROGRAM
BYGGNADSANKNUTEN KONST FÖR DET NYA POLISHUSET I BORÅS

Borås textila historia
Textilbranschen är en av världens största industrier och i Sverige har Borås sedan
1900-talets början varit en centralort för den svenska textila produktionen. Den
textila traditionen har dock varit stark i Sjuhäradsbyggden långt tidigare än så, med
en lång tradition av hemväveri, där ull- och linnetyger producerats redan sedan
1500-talet. Textilbranschen mekaniserades tidigt och kom att utgöra en hörnsten i
den industriella revolutionen. Utvecklingen tog fart i England i slutet av 1700-talet.
En viktig uppfinning var “Spinning Jenny” en mekaniserad spinnmaskin som
konstruerades av James Hargreaves 1764. Det var dock först i början av 1800-talet
som spinnmaskinerna utvecklats tillräckligt för att kunna användas i en storskalig
produktion och de första större textilfabrikerna grundades. I Sverige var vävningen
fortsatt ett hantverk som främst bedrevs av kvinnor i hemmen, men i mitten av 1800-
talet började mindre textila industrier att växa fram och i Borås tog utvecklingen fart
när den då 22 årige skräddaren Oscar Jacobson bildade Oscar Jacobson AB, en firma
som från början sydde upp och sålde arbetskläder, men snart också herrkläder. Strax
därpå etablerades Algots som från början var en hemindustri, 1920 arbetade hela
1500 kvinnor i sina hem på uppdrag av Algots, men i mitten av 1930-talet
etablerades istället en löpandeband-produktion. Algots blev efter andra världskriget
Sveriges ledande företag inom modeindustrin, men på 1970-talet började den textila
industrin mötas av en hård konkurrens från importerade kläder från
nyindustrialiserade låglöneländer, och Algots gick i konkurs 1977. Den textila
traditionen i Borås var dock fortsatt stark och i slutet av 1990-talet påbörjades något
av en ny era för Borås som textilstad. Företaget Gina Tricot startades och de textila
utbildningarna på nya högskolan i Borås blev 1996 grund för Textilhögskolan. År
2006 startade Textilhögskolan utvecklings- och forskningsmiljön Smart Textile och
2010 fick Textilhögskolan rätt att bedriva forskarutbildning inom textil och mode.

Idag har den textila verksamheten i Borås gått från de tidiga spåren av hemväveri på
1500-talet till att vara ledande inom textil forsknings- och utveckling av smarta eller
tekniska textiler. På Smart Textiles har över 500 forsknings och utvecklingsprojekt
initierats sedan etableringen. I en samverkan mellan forskare och näringsliv har en
stor del av projekten berört områden som vi kanske inte vid första anblicken kopplar
samman med det textila, det kan handla om innovationer med smarta textiler inom
till exempel sjukvård och miljö, men också inom industri som exempelvis textil
betongarmering.

Grad av offentlighet och eventuella restriktioner
Det nya polishusets mest publika delar utomhus är:

• Huvudentrén
• Gångstråket mellan polishus och häkte samt
• Förbindelsegång ovan mark mellan polishus och häkte.

Invändigt är den enda publika delen entrérummets receptionsyta. Övriga ytor är
enbart till för personal och har låg grad av offentlighet.

Det nya polishuset kommer att ha en hög säkerhetsnivå vilket ställer krav även på
den konstnärlig gestaltningen. Polismyndighetens säkerhetsavdelning behöver
granska skissförslaget innan det godkänns för att säkerställa att utformningen inte
strider mot de säkerhetskrav som ställs på fastigheten. Detta gäller även för
gestaltningens drift och underhåll.
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Curatoriell vision: Trådarna i samhällsväven
Den framtida konstnärliga gestaltningen ska ta sin utgångspunkt i Borås textila arv
och samtidigt knyta an till polismyndighetens mångfacetterade verksamhet och roll i
samhällsväven. Det är i sammanhanget viktigt att bära med sig att de som har ett
ärende till polisen kan befinna sig i en utsatt position eller i ett laddat känsloläge och
att konsten kommer att möta människor i en sårbar situation.

I konstprogrammet har tidigare getts en kort introduktion till Borås textila historia,
en historia som också beskriver hur samhället och den textila industrin har förändrats
med industrialiseringens framväxt och nu kanske är inne i ännu ett nytt skifte, där
fokus ligger på forskning innovation och utveckling. Här ser vi att det kan finnas ett
rikt material för en konstnär att gräva vidare i.

Kopplingen mellan det textila arvet och polismyndighetens verksamhet är i förstone
kanske inte uppenbart självklar men såväl den textila industrin, forskningen, med
fokus på framtidens material och lösningar, som polismyndigheten är viktiga trådar i
den väv som bygger vårt samhälle. I den textila väven sammanflätas trådarna till
konstruktioner och strukturer; just mönster. Tråden som med andra trådar blir en väv
som i sin tur blir ett tyg, eller kanske ett nät som fångar upp oss när vi tappar
balansen.

För den konstnärliga gestaltningen av Borås polishus söks således en konstnär eller
konstnärsgrupp som med den polisiära verksamheten som klangbotten förmår
fördjupa sig i Borås textila arv men också framtida innovationer, och härigenom
gestalta nya mönster i den samhällsväv som vi trots allt delar.

Platser för konstnärlig gestaltning
De platser som samrådsgruppen genom konstprogrammet fastslås som lämpade för
konstnärlig gestaltning präglas av projektets rumsliga förutsättningar och flödet av
människor. Det handlar om byggnadens placering i staden, relationen till
omgivningen, med Länsförsäkringars hus och närheten till resecentrum, men också
om förhållandet till den nya häktesbyggnaden som planeras intill det nya polishuset.

När flödet av människor och byggnadens placering i staden tas i beaktande blir det
tydligt att en konstnärlig gestaltning primärt bör ta plats exteriört. Det finns också
möjligheter att arbeta med ett verk som tar flera exteriöra platser i anspråk, inte
minst för att skapa en helhet som binder ihop området.

De platser som bedöms vara mest intressanta är därför, som framgått, huvudentrén
med den rumslighet som skapas genom dess djupt indragna tak, samt vidare
gatumiljön och då mer specifikt stråket som löper mellan polishuset och det nya
häktet; ett stråk som också kommer att ha ett stort flöde av människor i rörelse.
Särskilt förbindelsegången som länkar ihop verksamheterna och som planeras gå
över detta stråk, mellan polishuset och häktet, är en intressant plats att arbeta med.
Gången kommer att sitta på en höjd av cirka fem meter och en gestaltning skulle här
kunna ta plats på båda sidor av gången. Den har därmed potential att bli synlig, såväl
på nära håll som på avstånd, från den stora trafikleden riksväg 40.

Konstnären har, med lyhördhet utifrån sina idéer och den curatoriella visionen, också
möjlighet att själv föreslå platser för den konstnärliga gestaltningen både interiört
och exteriört. En undersökning av vilka platser den konstnärliga gestaltningen ska
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utföras på sker i samråd med curator och samrådsgruppen under skissuppdraget.

Sammanfattningsvis bedöms alltså följande platser ha särskilt goda förutsättningar
för konstnärligt gestaltningsarbete:

• Förbindelsegången som sammanlänkar polishuset och häktet

• Gångstråket mellan polishuset och häktet

• Huvudentrén exteriört samt området kring receptionen interiört.

Konstnärliga format

För det nya polishuset i Borås föreslås en permanent konstnärlig gestaltning.
Gestaltningen ska ta sin utgångspunkt i konstprogrammet. Den kan utföras som en
enhet, eller som en sammanhållen helhet bestående av flera delar.

Framtida drift och underhåll
Specialfastigheter har en lång tradition av att förvalta byggnadsanknuten konst i sina
fastigheter och är väl införstådd med framtida vård och förvaltning av
byggnadsanknutna konstverk.

Fortsatt arbete
Detta konstprogram är en gemensam utgångspunkt för arbetet med konstnärlig
gestaltning i projektet. Den curatoriella visionen används som projektbeskrivning/
projektplan för det konstnärliga gestaltningsarbetet.
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