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Krossverk
Munkedal

Skanska köper ca 200 000 ton berg som blir över vid byggandet 
av nya E 6:an väster om Munkedal. Det motsvarar närmare 7 000 
lastbilstransporter. Berg som vid företagets krossanläggning i 
Smedberg bearbetas till krossmaterial för nya bygginvesteringar i 
Munkedals kommun.

Skanskas kross- och asfaltverk i Hällevadsholm förser norra         
Bohuslän med asfalt.

Berget återanvändsBerget återanvänds

Kross & Asfaltverk
Hällevadsholm

Just nu pågår projektet Konst 
i offentlig miljö, en framtids-
faktor i Fyrbodal.

- Det handlar om livskvali-
tet, en helhetssyn och vårt un-
dermedvetnas behov av stimu-
li, säger projektledare Göran 
Vogel-Rödin.

Projektet syftar i huvudsak inte till 
att placera ut fl er konstverk i stads-
miljön. Även om man kan göra det 
också. Huvudsyftet med projektet 
är att man inom fjorton kommuner 
i Västsverige ska etablera arbetssätt 
där konstnärliga kvaliteter fi nns 
med tidigt i planeringen av nya 
stadsmiljöer och förändring av re-
dan befi ntliga.

- Det fi nns otaliga visioner över 
den offentliga miljöns betydelse. 
Vad projektet vill åstadkomma är 
att utveckla beständiga former, en 
bredare erfarenhetsbas och ett ge-
mensamt språk för hur vi ska föräd-
la det offentliga rummet. Ett mål är 
därför att skapa styrdokument för 
hur estetiska kvaliteter tidigt ska 
involveras i denna planering.

Livskvalitet
Människan är inte alltid i centrum. 
Funktion och kostnadskrav har ofta 
prioriterats vid investeringar fram-
för saker som stimulerar männis-
kors sinnen. Alltför ofta har sam-
hällsplanerare inte haft tillräcklig 
kunskap i konstnärliga frågor och 
dess betydelse för att förhindra 
leda, oro och vantrivsel.

Hur ska vi då trivas bättre i vårt 
offentliga rum? Handlar det inte 
bara om att skapa lite fl er uteserve-
ringar, grönytor och porlande fon-
täner?

- Det kan var några ingredienser, 
men det handlar om mer än så. Det 
fi nns element i vår miljö som vi inte 
tänker på men som betyder mer än 
vad vi tror. Vad får oss att stanna 
till på gatan och börja prata med 
våra medmänniskor? undrar Göran 
som tidigare bland anat verkat som 
ansvarig för Trollhättans konsthall. 

Vad är snyggt?
I projektets färdväg ingår att alla 
fjorton kommuner ska identifi era 
ett område som de valt att noggran-
nare studera. I Munkedal har en 
förvaltningsövergripande arbets-
grupp om elva personer valt torget 
med tillhörande stråk ned till Öre-
kilsparken. Vem bestämmer då vad 
som är snyggt? Det är i den diskus-
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sionen som kunskapen utvecklas 
och fördjupas.

- Samtidigt som vi funderar över 
områdets möjligheter ökar medve-
tenheten om estetikens betydelse. 
Det är den undersökande proces-
sen som verkligen är betydelsefull, 
menar Jan-Olof Karlsson, kulturan-
svarig Munkedals kommun.

Utvalda fjorton platser ska sedan 
i ett programarbete erbjudas till en 
öppen tävling för en internationell 
marknad. Sammantagna erfaren-
heter ska så småningom utmynna i 
nämnda styrdokument, som bindan-
de vägledning för bland annat bygg-
nadsnämndernas framtida arbete.

Konstnärer får fl er jobb
Om politikers, tjänstemäns och 
allmänhetens medvetenhet om att 
kreativa, spännande och vackra of-
fentliga miljöer lockar människor 
och ökad kreativitet bör det ge fl er 
uppdrag till verkande konstnärer 
i regionen. Det rimmar också väl 
med de pågående initiativ som re-
dan görs för att se kultur som en 
tillväxtfaktor. 

I projektets vision framgår det 
också tydligt: ”Fyrbodal ska skapa 
landets bästa system för att stödja 
kulturföretagande och verksamhet 
inom kulturområdet”.

Funktion är inte nog. En trivsam och inbjudande offentlig miljö lockar Funktion är inte nog. En trivsam och inbjudande offentlig miljö lockar 
såväl oss människor som kreativiteten inom oss. I Munkedal har man valt såväl oss människor som kreativiteten inom oss. I Munkedal har man valt 
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Fakta Konst i offentlig miljö: 

Konst i offentlig miljö, en framtidsfaktor i Fyrbodal, har kommunför-
bundet som projektägare och skall pågå fram till och med 2008. Såväl 
politiker, tjänstemän som invånare i de 14 deltagarkommunerna, från 
Orust i söder till Bengtsfors i norr, ska engageras. Som samarbetspart-
ners återfi nns konstnärer, olika föreningar och utbildningsinstitutio-
ner. Budgeten är på 2,1 miljoner som delas lika mellan Tillväxtmedel 
Fyrbodal, Västra Götalandsregionen och de deltagande kommunerna.


