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INBJUDAN 
 
Konstnärlig gestaltning av betonggris/väghinder 
  
Kalmar kommuns serviceförvaltning inbjuder till en allmän tävling som är  
öppen för yrkesverksamma konstnärer.  

Tävlingens syfte 
Tävlingens syfte är att ta fram ett förslag till, en Kalmarunik konstnärlig  
gestaltning av betonggris/väghinder.  

Beskrivning av ett väghinder 
Ett väghinder, eller betonggris som de ofta kallas, förekommer i stort antal 
med varierande storlek och modell. En betonggris med lokal utformning är 
inte önskvärd i trafikmiljöer med tät trafik, eftersom de inte uppfyller dagens 
krav på teknisk utformning, bland annat avseende synbarhet. Därför kan en 
kalmarunik ”gris” bara ha ett begränsat användningsområde. De blir i huvud-
sak en utsmyckning med en avgränsande funktion. De ska fylla en praktisk 
funktion, men i huvudsak vara trivselhöjande och en del av det offentliga 
rummet. 
 
Exempel på platser i Kalmar där en sådan betonggris skulle kunna användas är: 
Hamnplanen på Elevatorkajen, gågatorna på Kvarnholmen, slottsmuren ner 
mot vallgraven. 

Tävlingsform och behörighet 
Tävlingen är endast öppen för yrkesverksamma konstnärer. Tävlingsdeltagande 
sker under full anonymitet. Med yrkesverksam avses avslutad konstnärlig hög-
skoleutbildning eller annan likvärdig utbildning. 

Tävlingsperiod 
1 maj – 1 augusti 2013. 

Tävlingsarrangör 
Kalmar kommun. 
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Tävlingsförutsättningar 

• Platser. Runt om i centrala Kalmar, se exempel ovan. 
• Material: Betong. 
• Storlek: Längd 80-120 cm. Höjd 40-60 cm hög.  
• Utgå från Kalmar kommuns identitet och samspelet med omgivningen. 
• Gestaltningen ska ha ett konstnärligt uttryck, beskriv intention och  

originalitet. 
• Betonggrisen ska fungera som avgränsning på gågator, parkeringar, 

grönytor och andra öppna ytor, men även för att markera höjd-
skillnader. 

• Eventuellt kanske ”betonggrisen” även skulle kunna användas som  
stativ för tillfälliga informationsskyltar. 

 

Tävlingsuppgiftens begränsningar 

• Gestaltningen ska vara realiserbar. 
• Lätt att lyfta och lätt att flytta (helst via gaffeltruck, det vill säga någon 

form av ”fötter” och/eller en bärögla som är dimensionerad till  
”grisens” vikt). 

• Rimligt behov av skötsel. 
• Lätt att vinterförvara. 

 

Tävlingsförslaget 
Tävlingsförslaget ska vara unikt och får inte tidigare ha offentliggjorts. För-
slaget ska lämnas in tillsammans med ett oöppnat kuvert med en namnsedel.  
 
Tävlingsförslaget ska innehålla: 

• Skalenlig skiss och beskrivning, gärna en modell.  
• Text som beskriver objektet och tanken med förslaget 
• Kostnadsförslag för framtagande av en betonggris. 
• Presentation av konstnärskap, CV. 
• F-skattsedel. 
• Fullständigt ifylld namnsedel i oöppnat kuvert. 

 

Inlämning av tävlingsförslag 
Tävlingsförlaget ska vara inlämnat senast den 1 augusti 2013 till 
 

Kalmar kommun 
Serviceförvaltningen  
Christina Karlberg 
Södra Långgatan 39 
Box 611, 391 26 Kalmar 
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Retur av tävlingsförslag 
De tävlingsförslag som inte vann, returneras på Kalmar kommuns bekostnad. 
Efter överenskommelse kan avhämtning också ske. 
 

Jury 
Anneli Berglund, länskonstkonsulent 
Annette Andersson, förvaltningschef serviceförvaltningen 
Staffan Lindholm, stadsarkitekt samhällsbyggnadskontoret 
Björn Samuelsson, kulturutvecklare kultur- och fritidsförvaltningen 
Katarina Johansson Storm, kultur- och fritidsförvaltningen  
Åke Andersson, VD Destination Kalmar 
Örjan Molander, Kalmar läns museum 
Henrik Rydström, Kalmar FF 
 
Tävlingssekreterare 
Christina Karlberg, enhetschef serviceförvaltningen 
 

Förutsättningar för juryarbetet 
Juryarbetet pågår under augusti och september 2013. 
Alla inlämnade förslag bedöms under full anonymitet. 
Juryn har rätt att utesluta förslag som inte uppfyller samtliga tävlingskrav.  
Juryn ska ta fram tre förslag som allmänheten får tycka till om. 
Juryn fattar sedan beslut om första, andra och tredje pris. 
Juryn offentliggör inte motiveringar till andra förslag än det vinnande. 
Juryns beslut kan inte överklagas. 
 

Visning av de tre tävlingsförslagen 
Juryn ska ta fram tre förslag som allmänheten får tycka till om. Allmänhetens 
röst ska sedan vägas in när juryn utser första, andra och tredje pris. Förslagen 
ligger ute på kommunens hemsida under två veckor. 
 

Frågor 
Allmänna frågor: 
Christina Karlberg, christina.karlberg@kalmar.se  
tfn.0480-45 00 30 
 
Konstnärliga frågor: 
Katarina Johansson-Storm, katarina.johansson-storm@kalmar.se  
tfn. 0480-45 06 27 
 
Trafikfrågor: 
Stefan Larsson, stefan.larsson@kalmar.se 
tfn. 0480-45 04 44. 
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Tävlingspris 
Den totala prissumman för juryn att fördela är SEK 60 000. 
Första pris SEK 35 000  
Andra pris SEK 15 000 
Tredje pris SEK 10 000 
Pristagare ansvarar för eventuella skatter och andra egenavgifter. 
 
 

Tävlingsförslagets offentliggörande  
Tävlingsförslaget offentliggörs under hösten 2013 
 

Upphovsrätt 
Förslagställaren har den ideella upphovsrätten till förslaget. Tävlingsarrangören 
förbehåller sig rätten att utan ersättning fotografera materialet liksom reprodu-
cera tävlingsförslaget i egna publikationer för media, på egen webbplats samt i 
utställningsform med förslagsställarens namn angivet.  
 

Utförande 
Efter avslutad tävling avser Kalmar kommun att verka för att det vinnande 
förslaget utförs, men hänsyn tas givetvis till budgetramar. Vid ett eventuellt 
förverkligande tecknas särskilt avtal mellan konstnär och Kalmar kommun.  
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