
   

             

Endagskurs i tillgänglighet 
15 och 16 november. 

Bakgrund 

Utbildningen riktar sig till 
medarbetare i myndigheter som 
i sin yrkesroll behöver ta 
ställning till hur tillgänglighet ska 
uppnås i bebyggd miljö. 

Process- och projektägare, 
byggherrar och beställare, 
förvaltare, projektledare, 
kulturarvsspecialister samt 
byggnadsantikvarier är några 
exempel på yrkesroller 
utbildningen riktar sig till. 

Kärnfrågor; varför tillgänglighet 
är viktig och av särskilt värde i 
kulturarvsmiljöer; förhållnings-
sätt samt praktiskt genom-
förande för att förse deltagaren 
med nödvändiga verktyg. 
 

 

Innehåll 

Dagen inleds med en intro-
duktion om funktionshinder och 
funktionsnedsättning. Därefter 
följer inlevelseövningar fram till 
lunch där man får prova på själv 
med rullstol och specialglas-
ögon som efterliknar synned-
sättning.  

Efter lunch kommer lagstift-
ningen att förklaras och exemp-
lifieras följt av information och 
inspiration av föreläsare med 
personliga erfarenheter.  

Dagen avslutas med praktiska 
tips på hur avvägnings- och 
arbetsprocessen kan se ut, 
förhållningssätt, värderingar och 
hur allt sedan omsätts i 
praktiken.  
 

Mål 

Att ge ökad kunskap om och 
förståelse för vikten av att 
byggnader och dess närmiljö 
görs tillgänglig. 

Att känna till vilken betydelse 
den fysiska miljöns utformning 
runt kulturarvet har för personer 
med olika funktionsnedsätt-
ningar samt vilka krav som ställs 
på samhället och varför statens 
roll är så viktig. 

Att få kunskap om hur man 
praktiskt förenar tillgänglighets-
lösningar med god utformning 
och hur arbetsprocessen 
tillvaratar alla krav som 
förändringar i kulturarvet ställer. 

 

Samverkande myndigheter: Samverkansforum (Fortifikationsverket, Naturvårdsverket, Riksbanken, 
Riksdagsförvaltningen, Sjöfartsverket, Specialfastigheter, Statens fastighetsverk, Svenska Kraftnät, Sjöfartsverket, 
Trafikverket) och Riksantikvarieämbetet.  

Tillgänglighet och kulturvärden i bebyggd miljö 

Samverkansforum och övriga 
medverkande myndigheter 
finansierar en avgiftsfri kurs 
som ger dig inspiration, insikt 
och en djupare förståelse för 
tillgänglighetsarbetet. 
Dessutom ger kursen dig 
nödvändiga kunskaper och 
verktyg för att skapa 
tillgänglighet i praktiken. 

  Ramp vid entrén till konstmuseet Waldemarsudde                    Foto: Nina Broberg 



 

 

Tillgänglighet  –  Det som är nödvändigt för några är bra för alla 

Föreläsare 
Pia-Lena Krischél 
Ombudsman, Synskadades 
riksförbund (SRF) Stockholm/Gotland 

Josefin Bergstrand 
Informatör, Synskadades riksförbund 
(SRF) Stockholm/Gotland 

Ulf Otendal  
Tillgänglighetskonsult, NovaTIL AB  

Joachim Staremo 
Tillgänglighetskonsult 
Staremo Tillgänglighetskonsult AB 

Per-Anders Johansson 
Arkitekt, PERARK 

Alf Lindberg 
Ombudsman Hörselskadades 
riksförbund (HRF) 

 
Utbildningstillfällen 
15 november:  
Historiska museet, Röda rummet, 
Narvavägen 13-17, Stockholm 

16 november:  
Riksantikvarieämbetet, Stora 
sessionssalen, Storgatan 41, 
Stockholm 

 

Förhinder/Avbokning 

Det är begränsat antal platser och 
utbildningen är genom finansiering 
av Samverkansforum och Riks-
antikvarieämbetet gratis, så byt 
gärna med en kollega eller med-
dela om du får förhinder. 

 

 

 

 

 

Kontrastmarkeringar, Uppsala slott                                                                                  Foto: White Arkitekter 
 

Program 
 

 
08:30 

 
Kaffe och smörgås 

 

 
 
09:00 

 
 
Vad är funktionshinder och 
funktionsnedsättning? 

 
 
Riksantikvarieämbetet 

  
 
Inlevelseövningar 

 
 
Ulf Otendal 
Pia-Lena Krischél  
Josefin Bergstrand 
 

11:50 – 
12:30 

Lunch på restaurang 
Rosengården 

 

 
12:30 

 
Lagstiftning och praktiska tips 

 
Joachim Staremo 

  
 
Att leva med hörselnedsättning 

 
 
Alf Lindberg 

  
 
Kaffe och kaka 

 

  
 
Värderingar, arbetsprocessen 
och inspirerande utblickar 

 
 
Per-Anders 
Johansson 

 
 
15:30 

 
 
Utbildningsdagen avslutas 

 

   
   

   

 

Anmälan och önskemål om 
specialkost skickas till: 

ulf@novaaccess.se 

Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare 
är ett samarbetsprojekt som bildades 2001. 


