Samverkansprojekt

Gestaltning av offentliga miljöer

För att utveckla nya arbetsformer och en helhetssyn på gestaltning av byggnader,
platser och landskap genomförs under åren 2010–2013 regeringsuppdraget Samverkan
om gestaltning av offentliga miljöer. Inom uppdraget har tretton samverkansprojekt
initierats där nya roller utforskas i planerings- och byggprocesser. Uppdraget drivs av
Statens konstråd, Riksantikvarieämbetet, Boverket och Arkitektur- och designcentrum.

Oceanpiren och Blågröna kopplingen
– Helsingborgs stad
Oceanpiren och Blågröna kopplingen är delar
av de första utbyggnadsfaserna av H+ området
i Helsingborg. Temporära verk och konstnärlig
kompetens används för att skapa prototyper
för gestaltningen av den framtida stadsdelen,
och frizoner där möjliga framtider kan diskute
ras som del av open source planning metoden.
Genom konsten bjuds medborgarna in i
samtalet och är en del i den nya stadsdelens
framväxt.

ständig förändring. Samverkansprojektet gäller
gestaltningen av den nya parkmiljön.

Kv. Valnötsträdet – Kalmar kommun
Kvarteret Valnötsträdet ligger i den medeltida
stadskärnan i Kalmar. Projektet gäller framta
gandet av ett gestaltningsprogram inom ramen
för en ny detaljplan, där ekonomiska och
tekniska perspektiv vägs samman med arkitek
toniska, antikvariska och konstnärliga värden.
Syftet är bland annat att säkerställa den
kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Badhusberget – LysekilsBostäder AB
Badhusberget är ett hyreshusområde i Lysekil
från 1960- och 70-talets miljonprogram.
Projektet handlar om gestaltning av gårdarnas
utomhusmiljöer som görs om genom en bred
samverkan mellan boende, fastighetsägare,
arkitekt, konstnär, tekniker med flera.

Gruvstadsparken – Kiruna kommun
I området mellan stad och gruva i Kiruna, där
marken påverkas av gruvdriften, kommer den
nya Gruvstadsparken att anläggas. Så länge
gruvan expanderar kommer området att vara i

Ås nya skola och Sånghusvallens skola
– Krokoms kommun
Krokoms kommun har byggt två nya energi
snåla skolor. Arkitekter och konstnärer har
samverkat kring gestaltning av dagvattenhan
teringen och utformningen av en inomhus
trappa på Sånghusvallens skola samt visuali
sering av solpanelernas energiproduktion på
Ås nya skola.

Resecentrum – Nora kommun
Ett nytt resecentrum har byggts i Nora, en av
Sveriges bäst bevarade trästäder. Samverkan
gäller gestaltningen av det nya resecentrumets
markytor samt utformningen av en ny perrong
med skärmtak samt intilliggande park.

Vanstaskolan – Nynäshamns kommun
Vanstaskolan i Ösmo byggdes i mitten
av 1970-talet. Ett program för förnyelse av
skolans utemiljö har nu tagits fram av industri
designer i samverkan med elever och lärare
samt kommunen.
Ny färjeterminal i Tuvesvik, Lavön
– Orust kommun
Orust kommun har uppfört en ny färjeterminal
i befintligt hamnområde i Tuvesvik på Lavön
utanför Orust. Samverkan gäller gestaltningen
av färjeterminalens omgivande miljö.
Bostadsområdet Kvarngärdet
– Stena Fastigheter
Bostadsområdet Kvarngärdet i Uppsala bygg
des i början av 1960-talet och är ett av Europas
första låghusbebyggelseområden i stadsmiljö.
Projektet handlar om gestaltning, konstruktion
och produktion av ny utomhusbelysning på
innergårdarna.
Hallonbergen och Ör – Sundbybergs stad
Stadsdelarna Hallonbergen och Ör är två
stadsdelar som gränsar till varandra i Sund
bybergs stad. Målsättningen med projektet är
att pröva nya dialogformer för att medborgares
idéer kring gestaltning av områdena ska få
stort utrymme i pågående fysisk planering och
framtida byggande.

Vasaplan – Umeå kommun
Vasaplan, stadens centrala bussterminal, är en
av Umeås mest frekventerade offentliga platser.
Projektet syftar till att organisera en samver
kansprocess mellan allmänheten och projek
tets yrkesgrupper för att få ökad kunskap om
platsen och dem som brukar den inför en
kommande ombyggnad.
Akademiska sjukhuset
– Landstinget i Uppsala län
Akademiska sjukhuset ligger mitt i Uppsala
och är ett av landets ledande universitetssjuk
hus, till ytan lika stort som den centrala staden.
Under kommande decennier ska flera större
ny- och ombyggnader genomföras. Projektet
gäller framtagandet av ett gestaltningsprogram
som långsiktigt ska stärka arkitektoniska,
konstnärliga och kulturhistoriska perspektiv
i fysisk planering, projektering och byggande
av den nya sjukhusstaden.
Gummifabriken – Värnamo kommun
En före detta gummifabrik belägen centralt i
Värnamo byggs om till kulturhus och kreativ
mötesplats med bibliotek, föreläsningssalar,
nystartade företag, café och restauranger.
Samverkansprojektet fokuserar på gestaltning
arna av den östra entrén och entréhallen.

Fotomontage Lysmasken: Aerni/Hellman. Exteriörmontage av Gränsverket Lysmasken i Kiruna. I lysmaskens kokonger visas en landskapsutställning av de platser som finns på andra sidan gränsen, nu ej längre tillgängliga. Tryck: Boverket, september 2013. Upplaga 2: 200 ex.

TRETTON SAMVERKANSPROJEKT:
Skolor
Krokom – Ås nya skola och
Sånghusvallens skola
Nynäshamn – Vanstaskolan
Infrastruktur
Nora – Resecentrum
Orust – Färjeterminal
Bostadsområden
Lysekil – Badhusberget
Uppsala – Kvarngärdet

Stadsmiljöer
Kiruna – Gruvstadsparken
Helsingborg – Oceanpiren
och Blågröna kopplingen
Sundbyberg – Hallonbergen
och Ör
Uppsala – Akademiska
sjukhuset
Umeå – Vasaplan

Kulturmiljö och identitet
Kalmar – Kv. Valnötsträdet
Värnamo - Gummifabriken
Läs mer på:
http://www.statenskonstrad.
se/se/Menu/Samarbeta/
Samverkan-om-gestaltningav-offentliga-miljoer

