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Vatten, ljus och luft
 – ett Alhambra på Hisingen

Ett reningsverk är en plats där smutsigt avloppsvatten, förorenat av mänskliga rest-
produkter, renas. Att en sådan anläggning jämförs med en av världens vackraste 
platser – Alhambra i Granada – känns kanske långsökt. I alla fall för den som inte 
har besökt Ryaverket.

Väl innanför portarna faller dock liknelsen med den moriska borgen, med sin 
grönskande trädgård och sina fontäner, på plats. Bassängkanterna blir murar som 
ramar in borggården och dess dammar. Vid infarten står en vattenport i robust 
granit, vid entrén strilar vattnet över en lång stenmur och i skivfilteranläggningen, 
som avtecknar sig mot skogen, forsar det renade vattnet ner i en vattensnäcka. 
Verken förenar elementen vatten, luft och ljus. Kanske var det därför som Svenska 
Dagbladets artikel om Ryaverkets utbyggnad i slutet av 1990-talet fick rubriken    
 ”Reningsverket som ville vara ett Alhambra”. 

Peter Balmér, vd för Gryaab 1987-2001, minns rubriken med stolthet. Med sitt 
brinnande konstintresse var han en av de drivande bakom satsningen och med 
statens enprocentmål för offentliga byggnader (en procent av byggkostnaderna 
ska avsättas för konstnärlig utsmyckning) i ryggen, var det också lätt att motivera 
politiker och tjänstemän att satsa på konst.

På omslaget:

Vattenporten 
Pål Svensson

En välkomnande port av granit med ett tunt draperi av vatten. 

Som en fors mellan lodräta stenblock.

Tillkom i samband med utbyggnaden 1998. 

Placering: Vid infarten framför rhododendronkullen.



– Det blev våldsamma protester bland personalen, minns Peter Balmér.
Idag är installationen borta, men en del annan konst ger fortfarande reaktioner, 

vilket Peter Balmér uppskattar. Menlös konst som inte väcker känslor ger han inte 
mycket för.

– Men det behöver inte vara provokativt för att vara bra, säger han. Inte heller 
är det god konst bara för att konstkritikerna säger det. Visst kan kunskap och 
information förhöja upplevelsen, men konst ska klara sig utan bruksanvisning. 
Konst ska ha kraft att tala till dig, i sig själv.

I den här broschyren vill vi presentera några av de konstverk – såväl exteriört som 
interiört – som finns på Ryaverket. Det är ingen bruksanvisning eller katalog, utan 
ett smakprov. 
Vi hoppas att verken ska tala till dig – även i ett litet format.

Ulrika Naezer, informatör Gryaab 

– Vi bjöd in ett antal konstnärer att lämna förslag på utsmyckning av den tråkiga 
väggen mot Oljevägen, säger Peter Balmér. Eva Lindblads bidrag ”Balkar i rörelse” 
var det som passade bäst. Det ska ses i 70 kilometer i timmen.

För gestaltningen av verkets insida utlystes en tävling som vanns av arkitekt 
Jan Räntfors i samarbete med Pål Svensson. De skapade, bland annat, dammen och 
muren framför huvudentrén. Samtidigt tillkom vattenporten, även denna signerad 
Pål Svensson – en skulptör som är rikt representerad på Ryaverket. Gestaltningen 
belönades med Siena-priset, landskapsarkitekternas utemiljöpris.

Satsningen på estetik fortskred när Gryaab 2006-2010 byggde om kväve- och 
fosforreningen. Det resulterade i en skivfilteranläggning utformad som en vatten-
droppe i glas ritad av arkitekten Per-Eric Persson. 2010 vann byggnaden Sveriges 
finaste arkitekturpris, Kasper Salin-priset.

Men det är inte bara Gryaabs yttre miljö som har konstverk av välrenommerade 
arkitekter och skulptörer. På huvudbyggnadens innerväggar hänger verk av ett 
flertal svenska konstnärer, konst inköpt av Peter Balmér.

– Jag gick på magkänslan och valde det jag tyckte om, berättar han. Ibland 
tänkte jag att en viss plats behövde ett konstverk och någon gång på att konstverket 
passade Gryaabs verksamhet.

Ett av de mest lyckade inköpen – som täckte alla tre urvalsgrunder – är, enligt 
Peter Balmér, den jätte lika tavlan med havsmotiv utanför filmsalen. 

– Det är bra måleri och jag hade länge tänkt att man borde ha något på den väggen.
Ett havsmotiv på ett bolag som arbetar ”för ett renare hav” är okontroversiellt. 

Värre blev det när Peter Balmér köpte in ett verk av Anna-Maria Ekstrand, en 
installation med Barbiedockor som dödade och lemlästade varandra, omgivna av 
chockrosa fjädrar.

Peter Balmér, vd för Gryaab 1987-2001
Foto: Ulrika Naezer



Vattenmuren
Jan Räntfors och Pål Svensson

En lång mur där vattnet sipprar ner i en morisk bassäng i blått och vitt kakel.  

På eftermiddagen kryper solstrålarna fram mellan stenblocken.

En del av gestaltningen av utemiljön i samband med utbyggnaden 1998.

Placering: Framför huvudentrén. 

Foto: Ulrika Naezer



Balkar i rörelse
Eva Lindblad 

Lodräta betongbalkar, klädda med kakel i blått, grönt, gult och rött.  

Ska upplevas i cirka 70 km/h, sett från vägen utanför. 

Placering: På eftersedimenteringsbassängernas vägg mot Oljevägen.

Foto: Bert Leandersson



Vattensnäckan i vattenrummet
Pål Svensson och Per-Eric Persson

Ett rum fyllt till bredden av vatten som faller ner i en trappa formad som en snäcka. 

Här kan man uppleva skogens ljus och dofter till ljudet av det brusande vattnet.

Gryaab tar emot många studiebesök. Att se det renade vattnet forsa ut genom 

snäckan är en fin avslutning på besöken och en upplevelse att bära med sig.

Placering: I skivfilteranläggningens centralhall. 

Foto: Ulrika Naezer



Havet
Elisabet Apelmo  

Tolv kvadratmeter hav. Ständigt i rörelse. Hotfullt eller hoppfullt? Förorenat eller rent?  

Det blir vad vi gör det till.

Motivet uppfyller tre kriterier: det är bra måleri, passar platsen och går i linje med verksamheten. 

Placering: I foajén utanför filmsalen.

Foto: Ulrika Naezer



Trärelief i rött och guld
Berto Marklund 

En bemålad träskulptur i medeltida tradition, men i modernistisk anda.

Placering: På andra våningen, i trapphuset utanför filmsalen.

Foto: Ulrika Naezer



Velasquez non-stop
Johan Nobel

Sot från flammande tändstickor skapade det svartvita mönstret.  

En studie i repetitiv rörelse och värdehierarkier i konsthistorien.

Placering: I gången mellan laboratoriet och matsalen.

Foto: Ulrika Naezer



Ängeln på laboratoriet
Kajsa Mattas 

Änglavakt. Ett vilsamt ansikte ser dig. Nedtonat, lugnt. Tryggare kan ingen vara.  

Placering: På laboratoriet. 

Foto: Ulrika Naezer
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