
Planksidan – Guide till de 
kreativa aktiviteterna på 
Västlänkens byggplank
För att lindra byggplankens negativa påverkan i staden vill vi i väntan på att Västlänken ska stå klar använda 
byggplanken som en mötesplats för kreativa aktiviteter. Byggplanken kan bli en attraktion i sig, med aktivi-
teter som väcker nyfikenhet, förskönar platser, dekorerar ytor samt bygger upp förväntningar genom ständig 
förnyelse istället för att bara vara avgränsande och ett skydd kring byggarbetsplatsen. 

trafikverket.se/vastlanken/planksidan



KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Nils Ericsson terminalen är en plats där många människor passerar varje dag för 
att ta sig från en punkt till en annan. Ett område full av rörelse och intryck, och en 
plats som många kanske förknippar med stress. Oavsett om du är påväg till arbe-
tet, skolan eller bara har vägarna förbi hoppas jag att du har tid att stanna upp ett 
ögonblick, släppa allt och drömma dig bort i fantasins värld en stund.”

Passing by
av Julia Riordan

Julia Rio (1991) är en mural och gatukonstnär från Värmland som upptäckte sin passion för 
hantverk, färg och form vid 10 års ålder. År 2018 tog hon examen på Konstfack och sprider nu 
sin konst runtom i världen. 
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Konstverkets syfte är att ge värde till de olikheter där kontraster, juxtapositioner, 
texturer, olika former och färger kan representera en abstrakt idé om hur staden 
kan leva och arbeta med olikheterna. Där språk, olika kulturer och troende kan age-
ra tillsammans för att växa ut av dogmatiska och auktoritära idéer. Den försöker 
att förena och bygga nya broar istället för att begränsa våra uppfattningar.”

Multikulturalism
av Sebastian Villabona

Sebastian Villabona (f. 1987 Bogotá, Colombia), bor och verksam i Göteborg. Hans konst är 
främst baserad på ett undersökande mellan färg, form och texturer. Där ges utrymme för geo-
metri och abstraktion, utan att åsidosätta ett organiskt uttryck. Urbana observationer är en 
primär aspekt i hans arbete för att försöka att förena, förstå och reflektera över omgivningen. 
Sebastians tolkningar och symboler samspelar för att skapa hans konstverk.
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Tunnlar är främst passager. I videoverket blir det en plats för koreografiska 
betraktelser. Med projiceringen vill jag skapa illusionen av dolda världar bakom 
planket. Verket är placerat så betraktaren kan stå i det, leka med det, men också de 
facto att när någon passerar skapas en  tillfällig sammansmältning av verk, plats 
och människor.”

Passage
av Benedikte Esperi
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Benedikte Esperi är koreograf, 
performance- & videokonstnär 
samt producent och curator. Hon 
bor i Göteborg med ateljé på 
Ringön och knuten till Galleri 54 
samt The Tiny Festival Producers. 
www.benedikteesperi.com 

KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

Konstverket representerar fyra yrkeskate- 
gorier med anknytning till Göteborg.

Mitt verk tar med er på en resa igenom 
Göteborg och dess yrken. Vi har Hamnen 
som än idag är viktig för Göteborg men 
också hela Sverige. Varvet som en gång var 
Göteborgs största arbetsgivare. Fisket som 
hör Västkusten och Göteborg till och inte 
minst Göteborgs spårvagnar.

Working class 
heroes
av M Deway

M Deway började sin karriär i slutet av 80-talet 
i Stockholm. Färg och form har varit en stor del 
i hans liv och han har haft möjligheten att få ta 
sig ut i Europa och visa sin konst. Driver idag 
ett företag kring sin konst och målet är att få 
hålla på med detta på heltid. Något som han 
inte ser som omöjligt. M Deway finner ni på 
instagram: m_ deway_art

4

5



KREATÖRENS BESKRIVNING: 

Titeln Urbana ritualer inbjuder till reflektion över vardagen i storstaden med sin 
rytm och pulserande flöde. Den  symboliserar de färgglada och fantasifulla liv som 
finns hos alla och lockar till åskådaren att använda sig av detta för att skapa sin 
egen mening med verket. Genom Urbana ritualer bjuder vi in er till vårat univer-
sum och hoppas det kan ge er en stund av reflektion och glädje.

Urbana ritualer
av Emma Jakobsson och Jonne Persson

Jonne och Emma är två konstnärer baserade i Malmö. De utför workshops i gatukonst och 
målar muralmålningar som de skapar tillsammans. De designar även mönsterrapporter och 
målar tavlor. Följ dom på Instagram på @Edmalito_arts och @JP333desig
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KREATÖRENS BESKRIVNING: 

”Make a visit to the peaceful blackness. Breath in the pain to your heart,
The heart does not mind. Breath out compassion, Compassion for yourself.
And the heart grows.”

Alchemy
av Ebba Chambert

Ebba Chambert, född 1990 i Göteborg. Bosatt utanför Köpenhamn. Är verksam i Danmark 
och Sverige. 2012 gick hon ut folkhögskolan Göteborgs Konstskola. Ett par år därefter började 
Ebba med gatukonst och idag målar hon väggar, tavlor, truckar, en spårvagn och människor. 
Ebba har inte studerat på universitet utan valde att istället resa runt i världen i 5 år, mestadels 
boende i tält. ”Det var den bästa utbildningen jag kunde få”.
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Keep on searching
you will find the way
av Josefin Eklund
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”En gång när jag var vilsen fick jag 
dessa ord sagda till mig och de har sut-
tit kvar i mig sedan dess. Därför känns 
det fint att få sprida det vidare.”

Josefin Eklund är en självlärd konstnär från 
Göteborg som oftast uttrycker sig genom 
neonljus och starka färger. Hon är aktiv 
konstnär sedan 2016 och har hunnit med 
en rad projekt genom åren.
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Jag målar mycket djur och natur, gärna fåglar, rävar, blommor med 
mera, gillar att få in naturen i den urbana miljön. ”

Skogen
av Christofer Svedjeby

Christofer Sagie är en graffitikonstnär och målare som varit aktiv sedan mitten av 90-talet.
Han kommer ursprungligen från Karlstad men är numera verksam i Göteborg. Christofer 
jobbar i många olika medium som olja, akryl, akvarell men främst sprejfärg eller blandteknik.
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Komma i tid, komma fram, komma ikapp! På cykelbanan är det många viljor och 
kroppar som ska samsas. Inspirerade av den tumultartade stämning som kan råda i 
rusningstider, har vi skapat ett verk som på ett kärleksfullt sätt skildrar en av var- 
dagens mer snarstuckna stunder. Med Rusningen vill vi sprida lite glädje åt alla 
jäktade pendlare på väg till sitt.”

Rusningen
av Studio MURKLA

Studio MURKLA är en Göteborgsbaserad designstudio som drivs av Charlotte Ewing och 
Hannah Jervelind. De arbetar multidisciplinärt i olika material och medium. Tidigare projekt 
innefattar allt ifrån illustration, mönsterformgivning och screentryck i storformat till kostym 
och scenografi samt konstinstallationer.
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Uncanny Valley är en gestaltning av ett möte. Det är också ett utforskande av 
människans avbild som får allt tydligare konturer. Jag vill betona dom försiktiga 
steg vi närmar oss framtiden med och ömsint granska vår köttsliga kropp i 
relation till den artificiella.”

Uncanny Valley
av Amanda Karlsson

Amanda Karlsson är verksam i Göteborg (f. 1989 Värmland). Hennes konstnärskap utforskar 
ämnen rörande verklighet, fiktion och människans obekväma plats mitt i. Detta i relation till 
en starkt utforskande process drar paralleller mellan det kollektiva psyket, det individuella 
narrativet och vår påhittade sanning. 
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Från periferin mot kärnan, i en rörelse som trancenderar den fysiska världen 
in ni tanken och tillbaka. Bakom lager av inskription vilar svärtan och skärpan 
på samma villkor. ”

Kontinuum mekanik
av @etile1

Calligraffiti är en konstform som kombinerar kalligrafi, typografi och graffiti. Det kan klassifi-
ceras som antingen abstrakt expressionism eller abstrakt vandalism. Det definieras som en 
visuell konst som integrerar bokstäver i kompositioner som försöker kommunicera ett bredare 
budskap. Instagram: @etile1
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Jag drar linje efter linje, som blir till mönster och karaktärer, skrapar bort färg, 
läger till och målar över. Hittar nya ansikten om och om igen och ser hur kraftfull, 
vacker och ensam människan är. 

Mitt verk består av ett antal karaktärer som var för sig ingår i ett sammanhang, 
en berättelse som vävs samman i tiden.”

Gränsland
av Åsa Halldin

Åsa Halldin jobbar som konstnär och är verksam i Göteborg. Åsa tog magisterexamen på 
Konsthögskolan år 2007 har sedan dess jobbat aktivt som konstnär.  
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HAGA

SKEPPSBRON
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Denna utsmyckning är en hyllning till 
människan, jag vill fånga hur ett barn 
ser på sin omvärld, med mycket färg som 
talar och får stråla igenom dessa karak- 
tärer. Med ett lekfullt men allvarligt 
uttryck så hoppas jag att folk kan stanna 
upp och lämna väggen med ett leende! 
Kärlek och glädje är inspirationen.”

Gente de 
Colores
av Alexander Arlbrandt

Alexander Arlbrandt är från början en graffiti 
konstnär som nu mera bor i Halmstad där 
han utövar sin konst. Han har gjort diverse ut-
smyckningar av väggar i Halmstad och jobbat 
det senaste tiden i ett projekt i Halland med 
äldreboende och låta dem få testa på den unga 
konstformen. Instagram: a.arlbrandt
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Genom att plantera ett kärleksträd mitt i Göteborg, där många andra träd nu för-
svunnit, vill jag ingjuta hopp om både stadens, naturens och människans framtid. 
Vi alla krävs på tålamod för att se våra drömmar och framtidsvisioner realiseras, 
likaså när vi ser vår stad omvandlas till något nytt. Men en bördig vision är värd 
både strävan och väntan.”

Kärleksträdet
av Henri Gylander

Henri Gylander är serietecknare, illustratör och pedagog. Han tecknar regelbundet till Kamrat- 
posten och har get utt bland annat serieboken Livet före döden. Henri Gylanders serier handlar 
övervägande om humanism, livsfrågor och samtidens utmaningar. Han är verksam på Serie- 
ateljén som är ett ateljékollektiv i Majorna för serieskapare och illustratörer.
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Nudda mark är en geografisk orientering av några från Haga och Järntorgets mest 
ikoniska platser. Omkullkastade i tid, rum och plats vill jag skapa en slags min-
nesskiss av dessa platser och monument, där de kan få fortsätta bestå och samexis-
tera med de nya platser som komma skall. 
Den som ser ”Nudda mark” ska kunna känna igen sig, och utmana sig själv om 
sin kännedom om området. Statyerna som omsluter verkets yttre sidor blir som 
skyddande fundament  till den uppluckrade marken, lugnar de oroliga ytorna som 
fortfarande väntar på att förankras.”

Nudda mark
av Julia Olofsson

Julia Olofsson är konstnär och verksam i Göteborg (f.1984 i Karlstad). 
I sitt konstnärskap arbetar hon ofta vidare på det som redan har eller har haft ett värde. Detta 
gestaltas ofta med teckning på plywood, papper eller objekt, av människan övergivna platser.
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Konstverket ’Gå sin egen väg’ handlar om att våga utmana normer, finna sin egen 
identitet och uttrycksform. Vem är du och vem vill du vara?”

Gå sin egen väg
av Pauline Beinö

Pauline Beinö har studerat Fri konst i Stockholm samt en fristående kandidatexamen inom 
konst och kultur på Göteborgs Universitet och Valand. Hon har tidigare ställt ut målningar på 
gallerier i Stockholm och Göteborg.
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”When Mother nature shows her true colors and the world is full of charm and 
magic, the quest of a young girl named laia begins to unfold, in a world full of 
stories to be told. Young Laia can be seen, seated unescorted, traveling in her 
novel but in reality, she’s escorted by all the wonderful creations neighboring her 
red golden veil. This is a piece of art for the viewers to discover their own self and 
to live in their own fantasy world. In a fantasy world, like this one, everything can 
be seen, everything can exist”.

A child’s mind don’t lie
av Nor Ajami

Nor Ajami är en ung konstnär som brinner för konst. Hon jobbar idag som frilansare där hon 
håller Street Art Workshops. Engagemanget finns i hennes konst men även hennes arbete 
med ungdomar där hon hjälper allt från de som vill efterlikna hennes konst till de som vill lära 
sig grunderna till att spraymåla, rita eller andra konstnärliga uttryck.
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Den historiska staden och samtiden 
greppar tag i vartannat, likt kugghjul 
som ständigt för oss framåt. Varvstaden, 
textilindustrin, de gamla bryggerierna, 
fisket och biltillverkningen vävs sam-
man. Generationers slit gör sig påmint 
där Göteborg växer vidare. ”

Gears of 
Gothenburg
av Lovisa Sköld och 
Emanuel Claesson

Lovisa Sköld är en Göteborgsbaserad bild-
konstnär. I sitt måleri har hon bland annat 
utforskat teman som ”Män och misslyck-
anden inom idrott” och ”Det obetalda 
hemarbetet”.
Emanuel Claesson är en konstnär boende 
och verksam i Göteborg. I sin utövning rör 
han sig mellan bildkonst, filmskapande, det 
skrivna ordet och scenkonst. 

18

25



KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”En febril aktivitet pågår. Här gnager någon ett hål, nån där borta bär 
hem mat, en annan ränner runt i cirklar. Det springs, trängs, jobbas på 
- Oj, står jag på ditt huvud?”

Myller
av Klara Bartilsson
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Klara Bartilsson (f.1993) är konstnär, illustratör och designer från Göteborg. Klaras bildvärld 
är som en promenad på en ständigt expanderande äng. Följ med!
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KONSTNÄRENS BESKRIVNING: 

”Tukanerna har rymt från Universeum och det går i en väldans fart, de flyger ikapp 
med spårvagnarna. I Adams fantasi så åker spårvagnar på berg- och dalbana för 
att folket ska få magpirr på vägen till destinationen. ”Graffiti pieces” pryder vagn- 
arna med namnet Appear vilket är Adams alias. Vagn 37 är en självklarhet då det 
talet följt honom genom livet.”

Urban Escape
av Adam Algotsson

Adam Algotsson är från Borås, född 1993 och målar allt från tavlor till enorma färgstarka 
muralmålningar. Passionerad i musik och natur vilket syns väl i hans konst som är en mix 
med graffiti-inslag.
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#Planksidan

Trafikverket, 781 89 Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 010-123 50 00 

www.trafikverket.se


