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Intresseanmälan 

Konstnärliga gestaltningsuppdrag i  
Psykiatrins kvarter, SÄS Borås 

 

 

Ingång till Psykiatrins kvarter. Bild: White 

Om Psykiatrins kvarter, SÄS Borås 
Psykiatrins kvarter är Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) största satsning på barn- och 

ungdomspsykiatrisk (BUP) samt vuxenpsykiatrisk vård (VUP) någonsin. Ambitionen är att skapa 

ett samlat och välkomnande kvarter för psykiatrisk vård med arkitektur och konst som andas 

omtanke och värdighet, samt värnar patientens integritet. Projektet består av en ny byggnad samt en 

befintlig byggnad som ska byggas om. Båda byggnaderna kommer att sammanlänkas av ett nytt 

entrétorg inomhus, från vilket man når vårdavdelningar, öppenvårdsmottagningar, campus samt 

lokaler för aktiviteter och rehabilitering. 
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Bakgrund 

För att möta nuvarande och framtida behov inom den psykiatriska vården behöver SÄS Borås fler 

vårdplatser. Exempel på orsaker till behovet av fler vårdplatser är en ökning av psykisk ohälsa, 

förändrad sjukdomsbild för gruppen unga vuxna (18-25 år) och fler äldre patienter samt behovet av 

mer individuellt formad heldygnsvård. Utöver fler vårdplatser behöver öppenvården utvecklas och 

satsningar på tidiga insatser och mobil tillgänglighet ska genomföras. 

 

Den nya vårdbyggnaden (byggnad 22) kommer att användas för heldygnsvården inom BUP och 

VUP, samt för klinikernas akutmottagningar och rehabilitering. Den befintliga byggnaden 

(byggnad 24) kommer att byggas om och användas för samlokalisering av öppenvård inom VUP. 

 

En entré med caféverksamhet, incheckning för patienter och lokaler för campus kommer att koppla 

samman de två byggnaderna. Gårdarna som omgärdar kvarteret utformas för aktivitet och vila, 

gemenskap och avskildhet, allt utifrån patienternas och verksamhetens behov. Gestaltningen i sin 

helhet präglas av ljus och värme. Psykiatrins kvarter beräknas vara helt klart i början av år 2021. 
 

 
Dagrum på avdelning. Bild: White 

 

Om de konstnärliga gestaltningsuppdragen 

I Psykiatrins kvarter har konstenheten, Västfastigheter, White arkitekter och 

verksamheten valt att arbeta med ”situationer” för de konstnärliga gestaltningsuppdragen. 

Med benämningen situation önskar vi öppna upp uppdragen för intresserade konstnärer 

att tolka och förstå situationens komplexitet. En situation i sin helhet kan bestå av flera 

konkreta platser. I Psykiatrins kvarter, SÄS Borås annonseras totalt fem konstnärliga 

gestaltningsuppdrag ut och sökanden kan välja att lämna intresse för ett eller flera 

uppdrag. Det är av största vikt att sökanden visar förståelse för de olika patientgrupperna 

och de övergripande principerna för gestaltningen i sin helhet där konst, arkitektur och 

verksamhet skapar helheten. 
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Ingång 2, entrétorg inomhus. Bild: White 

 

Beskrivning av de konstnärliga gestaltningsuppdragen 

Uppdrag 1: Entrétorg inomhus 

Entrén till Psykiatrins kvarter är entré till en mängd olika verksamheter och kallas även 

ingång två, då den kommer vara sjukhusets andra centrala entré. Det karaktäristiska med 

entré två är torget med stor genomströmning av patienter, anhöriga, personal och 

studenter. På det så kallade torget finns också reception med incheckning och café, och 

intentionen med entrétorget är att skapa en öppen och avstigmatiserade mötesplats. Den 

konstnärliga gestaltningen ska tillvarata detta. Hela entrén utgör situationen för uppdraget 

där vi lämnar det öppet för konstnären att föreslå gestaltning utifrån en fördjupad 

förståelse och tolkning av platsen. Förslagsvis kan konstnären utöver torget välja att 

arbeta med innergården som ligger i anslutning till caféet på entréplan, dock inte enbart 

innergården. 

Preliminär tidsram:  Färdigställt 2021 

Beräknad total kostnadsram: 800 000 kr 

Skissarvoden:  Tre konstnärer á 40 000 kr 

 

Uppdrag 2: Trapphus VUP 

Trapphuset löper om fyra våningsplan, på varje våningsplan finns en hissfoajé och ingång 

till två avdelningar. Att ta ett helhetsgrepp om trapphuset skapar karaktär för byggnaden 

och de verksamheter som bedrivs här, då trapphuset är centralt ur kommunikations-

synpunkt. Genom alla plan och i mitten av själva trappan löper en ”glaslåda”, och vidare 

ser man också trapphuset från innergården som ligger i anslutning till caféet på entréplan 

genom en glasad fasad. Önskvärt i den konstnärliga gestaltningen är en viss variation på 

de olika våningsplanen inte minst för orienterbarheten, i övrigt är konstnären fri att välja 

hur och utifrån vad den vill arbeta. 

Preliminär tidsram:  Färdigställt 2021 

Beräknad total kostnadsram: 800 000 kr 

Skissarvoden:  Tre konstnärer á 40 000 kr 
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Uppdrag 3: Foajé, passage och samtalsrum BUP 

BUP (barn- och ungdomspsykiatri) har en egen entré med hiss och trapphus. Från foajén 

på plan 3 går hissen/trappan upp till plan 6 där verksamheten finns. För att komma in på 

avdelningen går patienter och anhöriga genom en längre passage. I uppdraget efterfrågas 

en sammanlänkning av foajé, passage och totalt fem samtalsrum för att skapa en helhet. 

För skissande konstnärer är det av största vikt att ha patientgruppen i åtanke, barn- och 

unga mellan 0-18 år. 

Preliminär tidsram:  Färdigställt 2021 

Beräknad total kostnadsram: 800 000 kr 

Skissarvoden:  Tre konstnärer á 40 000 kr 

 

Uppdrag 4: Samtalsrum 

I öppenvården finns det 55 samtalsrum, 48 mindre rum för individuella samtal och 7 

större för gruppsamtal. Samtliga rum ligger i byggnad 24 vilket är en befintlig byggnad 

som står inför ombyggnation. Uppdraget består i en sammanhängande serie verk till 

samtliga rum, serien ska bestå av olika tekniker för att skapa variation i utryck men hänga 

samman i tematik. Verken ska gå att hänga upp på väg, den tilltänkta platsen är ovanför 

ett mindre bord, placerat mellan stolar. Formatet behöver begränsas, t.ex. till max 1 x 1m. 

Krav på ljudmiljö i samtalsrummen löses av ljudabsorbenter i tak och gardiner. Eventuellt 

kan även fem väntrum ingå i uppdraget, väntrummen finns i anslutning till 

samtalsrummen på plan 2 och 3 i byggnad 24 och skissande konstnärer avgör om de även 

vill arbeta i väntrummen. 

Preliminär tidsram:  Färdigställt 2021 

Beräknad total kostnadsram: 800 000 kr 

Skissarvoden:  Tre konstnärer á 40 000 kr 

 

Uppdrag 5: Gårdar, entrétorg utomhus och akutentré 

I Psykiatrins kvarter finns två gårdar som patienter vid VUP (vuxenpsykiatri) har tillgång 

till, där de har möjlighet att vistas utomhus. Gårdarna ser man också ner i från de olika 

våningsplanen då de ligger likt kilar mellan huskropparna. Dessa gårdar är utomhus men 

de är inte tillgängliga för andra än patienter och personal. Entrétorget utomhus och 

akutentrén är även de platser utomhus men dessa är publika. Uppdraget kopplar samman 

det öppna och det slutna, inne och ute, utifrån denna situation får gärna en berättelse 

formas. Skissande konstnär ska ta samtliga plaster som utgör situationen i anspråk. De 

konstnärliga gestaltningarna på gårdarna innebär en del begränsningar pga. 

säkerhetsaspekter som måste vidtas.  

Preliminär tidsram:  Färdigställt 2021 

Beräknad total kostnadsram: 800 000 kr 

Skissarvoden:  Tre konstnärer á 40 000 kr 
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Gård utomhus VUP. Bild: White 

Kvalificering för intresseanmälan  

Sökande ska: 

 vara professionellt verksam konstnär 

 ha konstnärlig utbildning på minst fem år eller motsvarande erfarenhet 

 vara registrerad för F-skatt, alternativt arbeta via företag med F-skatt 

Urvalsprocess 

De ansökningar som av konstenheten bedöms ha bäst kvalifikationer väljs utifrån 

aspekterna: 

 estetiska, konstnärliga 

 samverkan med miljö och arkitektur 

 materialval och tekniska lösningar 

 hållbarhet och kringlösningar 

Utvalda ansökningar presenteras av konstenhetens projektledare för en jurygrupp som 

består av: 

 konstenheten 

 representanter från verksamheterna  

 Västfastigheter 

 arkitekt  
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Jurygruppen kommer att utvärdera de presenterade ansökningarna och fördela 

skissuppdrag genom beaktande av följande aspekter: 

 estetiska, konstnärliga 

 samverkan med miljö och arkitektur 

 symbolvärde för verksamheten 

 materialval och tekniska lösningar 

 brukarperspektiv 

 angivna referenser 

Jurygruppen kommer att fatta beslut om eventuell tilldelning av uppdrag efter bedömning 

av inkomna skissförslag genom beaktande av följande aspekter: 

 estetiska, konstnärliga 

 samverkan med miljö och arkitektur 

 symbolvärde för verksamheten 

 materialval och tekniska lösningar 

 hållbarhet och kringlösningar 

 brukarperspektiv 

 underhållsaspekter 

 genomförande 

Preliminär tidplan 2017 

Annonseringsperiod:  v.24 – v.32 

Första urvalet, skissuppdrag: v.35 

Skissinlämning:  den 10 november 2017 

Andra urvalet, uppdragstilldelning: v.48 

Intresseanmälan 

Intresseanmälan består av: 

 ifyllt och undertecknat intresseformulär 

 

 meritförteckning/CV där födelseår, födelseort, examina eller utbildningsnivå framgår samt 

kontaktuppgifter 

 

 information om relevanta referensobjekt (1-3 st) som gäller avslutade eller pågående uppdrag. 

För nyutbildade konstnärer kan projekt under studietiden likställas med utförda uppdrag. 

Beskrivningen av respektive referensobjekt ska innehålla följande information: eventuell titel 

och år, var och när projektet genomfördes, budget och kort beskrivning av projektet. 

 

 5-10 bilder på representativa verk (med fördel sammanställda i en pdf-fil) med titel, 

år och teknik 

 

Tänk på att kontaktuppgifterna ska vara samstämmiga i intresseformulär, CV och profiluppgifter i 

upphandlingsportalen Amesto. 

Observera att vi inte eftersöker skissförslag för de olika uppdragen i det här skedet. 

file://///vgregion.se/Hem/GOT-A/annst11/WINWORD/D%20&%20Ä,%20kvalitetssäkring%20info/Mallar/Testmallar/vgregion.se/vastfastigheter.se


  

Västfastigheter, Västra Götalandsregionen   Sida 7 av 7 

Det är möjligt att förändra lämnat anbud, genom att lägga till, ta bort eller byta ut redan 

inlämnade filer hur många gånger som helst, fram till och med sista anbudsdag och 

angiven tidpunkt. Enbart enskilda filer kan tas emot av systemet och storleken på varje 

enskild fil som kan överföras till systemet är begränsad till 50 Mb. Filformatet zip eller 

andra komprimerade filformat tillåts inte. Detta på grund av att vid anbudsöppningen 

registreras den komprimerade filen och inte de i den komprimerade filen enskilda filerna. 

Intresseanmälan lämnas senast den 13 augusti 2017 i form av ett e-anbud via 

Västfastigheters leverantörsportal för upphandlingar http://vgregion.se/vastfastigheter 

under fliken ”upphandlingar”. Anbud tas inte emot via e-post, post eller fax. Anbud som 

kommer in för sent kommer inte att beaktas. 

Upplysningar 

Frågor under anbudstiden ska ställas skriftligen via fliken ”frågor och svar” på 

Västfastigheters leverantörsportal för upphandlingar. Frågor och svar delges samtliga som 

tagit ut förfrågningsunderlag. Endast skriftliga kompletterande uppgifter lämnade av 

beställaren är bindande för både beställaren och anbudsgivare. 

Sista datum för att ställa frågor är 10 dagar innan anbudstidens utgång. Svar på frågor 

kommer att lämnas senast 6 dagar innan anbudstidens utgång. 
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