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•  Forskning, föreläsningar 
•  Riksantikvarieämbetet       
  Alla Sveriges städer 

 •  ICOMOS, World Heritage  
•  Konsult, stadsplanering 



Attraktivitet 

… global tävling 
SvD 26 april 2009 

SvD 4 juni 2004 



Höghus, 
spektakulära 
byggnader 

Mitt i Vasastan 
20 jan 2009 
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Utgångspunkter 

•  Den snabba urbaniseringen, förändringstrycket 
•  Nya påfrestningar, hot 
    –  Alltför tät bebyggelse 
    –  Standardiserade och monotona byggnader 
    –  Förlust av offentliga rum, faciliteter/rekreation 
    –  Klimat relaterade katastrofer 



Det urbana kulturvärdet 

•  Komplext och sammansatt – ”Historic layering” 

•  Helheten, samspelet,                                      
sammanhang, strukturer 

•  De sociala, kulturella och                    
ekonomiska processerna  

•  Mångfalden i stadens                                       
rika utbud 



Landskapsnivån – nivån generellt … 

•  Helhetsperspektiv och integrerat synsätt 

•  Delen i sitt sammanhang 

•  Den bredare urbana kontexten 

•  Urbana områden och deras               
omgivningar 







Kulturvärdet mer konkret … 

•  Topografi, geomorfologi, hydrologi och naturelement  
•  Den byggda miljön, både historisk och nutida 
•  Infrastruktur ovan och under jord  
•  Grönytor och parker  
•  Markanvändning s mönster och rumslig organisation   
•  Upplevelse och förståelse av platsen  
•  Visuella samband 



Landskapet i överförd bemärkelse 

•  Även sociala och kulturella aktiviteter och värden, 
•    

•  ekonomiska processer och  

•  de immateriella dimensionerna av kulturarvet  
 



Planarbetet och förändringar 

•  Integrerat arbetssätt !  

    Identifiera – bevara – förvalta 
    –  Dokumentera – förstå – presentera  
    –  Följa tillståndet, dokumentera 
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•  Anpassa, inordna på ett harmoniskt sätt 

•  Utifrån den regionala kontexten 

•  Bibehålla platsens identitet 

Kommunaktuellt 29 nov 1990 



Syn på förändringar 

•  Anpassa, inordna på ett harmoniskt sätt 

•  Utifrån den regionala kontexten 

•  Bibehålla platsens identitet 

•  Balanserat – lära av lokalsamhällets traditioner 
och uppfattningar samtidigt som de nationella 
och internationella värdena upprätthålls 



Kunskapsuppbyggnad, forskning 

•  Olika aspekter av HUL 
•  Dokumentera, förstå och presentera 

de komplexa historiska 
sammanhangen  

 



Vad är nytt ? 

•  Det samlade greppet och den tyngd 
Unesco ger  

•  Kopplar tydligare till hållbar utveckling, 
kulturarvet som resurs  

•  Stimulera kunskapsuppbyggnad och 
kulturarvsforskning 

•  Betoning av samarbetet lokalt, nationellt 
och internationellt 



Kanske inte så nytt ? 

•  Det vidgade kulturarvsperspektivet  
•  Medborgarinflytandet 



Var kan vi bli bättre ? 

•  Utgångspunkt för ett planarbete 
•  Vara med genom hela processen  
•  Att få beslutsfattare att verkligen läsa  
•  Förbättrad värdeanalys och presentation  
•  Krav på MKB:er i fler sammanhang 
•  Stärkt medborgarinflytande  



•  Yrkesverksamma kulturmiljö- 
vårdare 

•  Världsomspännande 
•  Utveckla det professionella 

arbetet 
•  Internationellt utbyte 
•  Forum för diskussion 

www.icomos.se 
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