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Sammanfattande resultat
Projektet har som yttersta mål att föreslå ändamålsenliga, kostnadseffektiva och nationellt
gångbara metoder för att producera och tillgängliggöra planeringsunderlag för utveckling och
bevarande av kulturhistoriska värden. Sammanlagt har antikvarier vid 14 länsmuseer och 3
stadsmuseer, samt plan-/stadsarkitekter vid 6 kommuner intervjuats. I intervjuerna togs frågor
som metodval, begränsningar, befintligt kunskapsunderlag, tillgänglighet, användbarhet m .m.
upp.
Av intervjuerna framgår att det finns mycket stora skillnader mellan landets olika kommuner
avseende befintliga kulturmiljöunderlag. Om man ser till ytterligheterna finns det såväl
kommuner där man inventerat i flera omgångar och dessutom har ett kulturmiljöprogram, som
kommuner vilka i princip saknar alla former av kulturmiljöunderlag. De flesta kommuner har
dock några underlag och av intervjuerna framträder en bild av en "normalkommun" med
någon äldre byggnadsinventering, ofta inte heltäckande, och ett kulturmiljöprogram.
Intervjuerna speglar grunduppfattningen att den kulturhistoriska dimensionen i våra
omgivningar utgör en resurs och att det är självklart att den tas tillvara. De kommunala
tjänstemännen framhåller också kulturmiljöaspekten som ett av många samhällsintressen som
måste vägas in i samhällsplaneringen.
Genom samtalen framkommer en samstämmig bild av de befintliga kulturmiljöunderlagen,
vilka oftast är 20-30 år gamla eller ännu äldre. Man menar, både på museer och kommuner,
att de äldre underlagen är:
O dåligt samordnade, ojämna, svåröverblickbara
O inaktuella, föråldrade, inkompletta, ej uppdaterade
O otydliga, svårbegripliga
O dåligt kända

Att döma av samtalen med länsmuseerna tycks många kommuner ha nått en punkt då man
upplever ett stort behov av att rörnya sina kulturmiljöunderlag.

Bakgrund och Syfte

Projekt "Bättre verktygför slagkraftigare kulturmiljöarbete" initierades av Östergötlands
länsmuseum år 201 O som ett samarbetsprojekt med Kalmar läns museum och Länsstyrelsen
Östergötlands län. På grund av personella förändringar vid Östergötlands länsmuseum kom
Kalmar läns museum att i september överta rollen som utförare från Östergötlands
länsmuseum. Östergötlands länsmuseum har dock kvar projektledaransvaret. Medel till
museernas medverkan i projektet under år 2010 har beviljats från Riksantikvarieämbetet,
medan Länsstyrelsen Östergötland för sin del har erhållit MiljömålsmedeL
Det övergripande projektet syftar ytterst till att ta fram så bra metoder som möjligt för att
producera och tillgängliggöra kulturmiljösektorns planeringsunderlag, med särskild tonvikt på
implementeringen i de kommunalabygglovs-och planeringssituationerna. Med "metoder"
avses hela processen från planeringsstadium fram till tillämpning och ajourhållning, liksom
många olika aspekter av arbetet, exempelvis vilken organisation och vilka verktyg man
nyttjar. Projektet omfattar därmed bl.a. följande frågeställningar:
D Vilken eller vilka planeringsunderlag fungerar bäst i praktiken?
(kulturhistoriska inventeringar, kulturmiljöprogram, byggnadsordningar, bevarandeplaner,
antikvariska förundersökningar etc.)
D Vilka planeringsunderlag passar vilka planinstitut eller skyddsformer?
(översiktsplaner, fördjupade öp, detaljplaner, riksintressebeskrivningar etc.)
D Vilka skalnivåer bör planeringsunderlagen omfatta?
(landskapsavsnitt, landsbygdsområden/stadsdelar, miljöer, enskilda objekt)
O Vilka delar bör planeringsunderlagen innehålla?
(beskrivningar, förklaringar, utpekanden, rekommendationer, åtgärder etc.)
(kartor, bilder, text?)
O Hur bör arbetets organiseras?
(arbetsgrupper, arbetsgång, politisk förankring, medborgardialog etc.)
O Vilka metoder för dataffmgst är ändamålsenliga?
(intervjuer, skrivbordsinventering utifrån vissa underlag, fältinventering etc.)
D Vilka praktiska verktyg och hjälpmedel är användbara vid datafångsten?
(teknisk apparatur, utformning av formulär etc.)
D Hur bör man processa sina data? Vilka analysmetoder fungerar? Hur görs värderingar och
urval? (DIVE, SWOT, Raä:s system för kulturhistorisk värdering etc.)
O Vilka medier och applikationer är bra för lagring, redovisning, och kommunicerande?
(tryckt rapport, digitalt, GIS-baserat etc.) 7
I denna del av projektets förstudie har intervjuer företagits med syfte att kartlägga de
arbetssätt och verktyg som idag fungerar bäst för framställande och tillgängliggörande av
planeringsunderlag som behandlar bevarande samt utveckling av kulturhistoriskt värdefulla
miljöer. Intervjuundersökningen har dels syftat till att översiktligt kartlägga vilka
kulturhistoriska kunskaps- och planeringsunderlag som finns och används i landet idag. Dels
har den syftat till att skapa en bild av hur diskussionerna förs bland dem som arbetar med
underlagen, framförallt vilka underlag som önskas framgent. Undersökningen kretsar därför
kring följande frågeställningar:
O Hur fungerar de befintliga kulturmiljöunderlagen?
D Vad kan förbättras?
D Vilka är behoven?
Frågornas exakta formulering återges i rapportens första del "Resultat av
intervjuundersökningen". En viktig avsikt med undersökningen har varit att f'anga upp nyligen
genomförda arbeten, på kommunal eller regional nivå, där man prövat nya metoder för att
undersöka, analysera, beskriva eller kommunicera kulturmiljöns innehåll och värden.

Teori och Metoddiskussion
Resultaten har mynnat ut i en rapport som utgör en del av projektets förstudie som består av
en omvärldsanalys för att identifiera befintliga metoder och arbetssätt som kan vara fortsatt
intressanta att studera och utvärdera. En av omvärldsanalysens huvuddelar har utgjorts av en
intervjuundersökning riktad mot länsmuseer, stadsmuseer, länsstyrelser och kommuner.
Sammanlagt har antikvarier vid 14 länsmuseer och 3 stadsmuseer, samt plan-/stadsarkitekter
vid 6 kommuner intervjuats (Minnesanteckningar från intervjuerna finns). Urvalet av museer
gjordes slumpvis, förutom att de län där intervjuer med länsstyrelserna redan genomförts
valdes bort. Kommunerna utvaldes särskilt och med anledning av att man nyligen genomfört
eller just inlett arbete med att ta fram nya kulturhistoriska planeringsunderlag. Intervjuerna
kom i dessa fall att inriktas på de aktuella arbetena - vilka behov som föranlett dem, vilken
metod man använt etc. De intervjuade fick, utom i något enstaka fall, frågorna sig tillsända i
förväg. Varje intervju tog l - l ,5 timme.
Försöket att sammanfatta och utläsa tendenser i materialet har naturligtvis krävt långtgående
generaliseringar, t ex. när det gäller att se likheter mellan de 14 länsmuseerna. De 3
stadsmuseiintervjuerna och de 6 kommunintervjuerna är å andra sidan alltför få för att man
ska kunna betrakta dem som ett representativt urval av landets stadsmuseer eller kommuner.
Påtagliga skillnader eller likheter med länsmuseernas svar kommenteras dock.
Intervjufrågorna handlar om kulturmiljöunderlag-vilka man har och vilka man skulle vilja
ha. Själva termen "kulturmiljöunderlag " är mycket vid. Den kan avse material som framtagits
för olika typer av planering, för information, undervisning eller i något annat syfte. De
företeelser som omfattas kan vara storskaliga (landskapsavsnitt) eller småskaliga
(byggnadsdelar, fornfynd etc.) Det kan röra sig om övergripande underlag eller mycket
specifika utredningar utifrån särskilda frågeställningar. Av frågorna framgick emellertid att
det främst var mer övergripande underlagförfysisk planering som avsågs, i synnerhet
bebyggelseinventeringar och kulturmiljöprogram.
Utifrån den antydda avgränsningen föll det sig naturligt att det i första hand blev
byggnadsantikvarier och kommunanställda arkitekter som kom att besvara frågorna. Några av
de utfrågade antikvarierna har en beredare inriktning eller är verksamma som arkeologer.
Vissa nyansskillnader kunde märkas i deras svar, jämfört med deras mer byggnadsinriktade
kollegor. Den övergripande bild som fönnedlades genom intervj uema var dock i de flesta
avseenden samstämmig.
Att svaren från dem som intervjuats i stora stycken speglar en liknande situation är i själva
verket föga förvånande. Svaren, liksom kulturmiljöunderlagen i sig, speglar den svenska
kulturmiljövårdens utveckling de senaste 40 åren. De mer betydelsefulla och om!angsrika
kulturmiljöunderlagen har ofta anmodats från det nationella planet (och i varierande grad även
utformats därifrån). De har föranletts både av direkta förändringar inom den svenska
lagstiftningen, liksom av mer underliggande samhällsförändringar och attitydförskjutningar.

Sammanfattande tolkning av resultaten av samtalen
Ett antal frågor ställdes till intervjupersonerna. Frågorna kunde vara av typen: Vilket
befintligt kunskapsunderlagfinns i länet (alt. kommunen)? Byggnadsinventeringar?
Kulturmiljöprogram? Kommunala ochle/ler regionala kulturmiljöprogram? Kostnader?
Bidrag? Arbetsmarknadsprojekt Hur har bebyggelsen/kulturmiljön värderats? Klassificering?
Beskrivande värde etc? Vilken metod har använts, tota/inventering, selektiv inventering etc.
Hur kan ni tänka er att gå vidare? Samarbetspartner/Hembygdsföreningar/Natur
Planeringsunderlag somfungerar bådeför OP o turism? Värderingsmetoder.
Digitalisering/Bebyggelseregistret/Egna Databaser/GJS. Hur förmedlas kulturmiljö - foton,
kartor, bara text? Användbarhet? Vilka brister finns hos materialet?
Kulturmiljön - en resurs och ett samhällsintresse
Intervjuerna speglar grunduppfattningen att den kulturhistoriska dimensionen i våra
omgivningar utgör en resurs och att det är självklart att den tas tillvara. I detta avseende märks
ingen skillnad mellan de museitjänstemän och de kommunala företrädare som utfrågats.
Många tycks dessutom ha uppfattningen att denna ståndpunkt delas av gemene man och att
det i finns en stor förståelse hos de flesta för att kulturmiljövärden måste värnas på olika sätt.
Man tycks förvissade att allmänheten ser det som önskvärt och föga kontroversiellt att
relevanta kulturmiljöunderlag produceras av och för de samhällsplanerande institutionerna.
De kommunala tjänstemännen framhåller också kulturmiljöaspekten som ett av många
samhällsintressen som måste vägas in i samhällsplaneringen. Man har kravet att beakta det
men samtidigt vikta det mot andra intressen. Liksom för andra samhällsintressen bör det
finnas särskilda underlag, menar man, och de bör även vara politiskt antagna.
Befintliga underlag i behov av översyn - nu!
Genom samtalen framkommer en samstämmig bild av de befintliga kulturmiljöunderlagen,
vilka oftast är 20-30 år gamla eller ännu äldre. Man menar, både på museer och kommuner,
att de äldre underlagen är:
D dåligt samordnade, ojämna, svåröverblickbara
D inaktuella, föråldrade, inkompletta, ej uppdaterade
D otydliga, svårbegripliga
D dåligt kända
Att döma av samtalen med länsmuseerna tycks många kommuner ha nått en punkt då man
upplever ett stort behov av att förnya sina kulturmiljöunderlag.

Kommunalt huvudansvar - fornyade KMP knutna till ÖP
Eftersom det är kommunerna som bär huvudansvaret för den fysiska planeringen i Sverige,
menar de flesta som kontaktats att det också är mest naturligt att kommunerna har
huvudansvaret och uppbär de största kostnaderna för framtagande av kulturmiljöunderlag.
Någon antikvarie uttrycker att det är viktigt att kommunerna själva driver produktionen av
kulturmiljöunderlag, eftersom de då förankras i den kommunala organisationen. Ett underlag
som räcks över av någon annan riskerar att bli en ''hyl/värmare". Flera personer vittnar om
framgångskonceptet att låta en eller flera kommunala politikergrupper kontinuerligt följa
processen eller kontinuerligt delta i besluten. Genom att politikerna engageras direkt i arbetet
får arbetet en större tyngd och man vinner gehör för att driva frågorna vidare. Man uppger att

politikerna ofta är medvetna om kulturmiljöns betydelse för invånare, inflyttare och besökare.
I linje med ovanstående tycks de flesta utfrågade tillskriva de kommunala
kulturmiljöprogrammen en central och självklar ställning bland kulturmiljöunderlagen även
framgent. Kommuner som nyligen valt att arbeta fram ett kulturmiljöprogram tycks ofta ha
utfört arbetet parallellt och integrerat med ÖP-processen. Genom ett sådant tillvägagångssätt
tydliggörs kulturmiljöprogrammets funktion som planeringsunderlag. Det innebär även
praktiska fördelar, exempelvis kan medborgardialogen samordnas. Samtidigt blir det mer
naturligt för kommunen att revidera kulturmiljöprogrammet och hålla det levande i samrna
takt som översiktplanen ses över.
Då kulturmiljöunderlagen biläggs översiktplanen (jämte andra tematiska tillägg) antas de
politiskt, vilket är betydelsefullt för att tjänstemännen ska kunna hävda och driva innehållet.
Ä ven till fördjupade översiktplaner (FÖP) kan man koppla kulturmiljöbilagor och sannolikt
skulle man kunna koppla en byggnadsordning som bilaga till en FÖP för en stadsmiljö.
Genom att översiktsplanen redogör för huvuddragen i kulturmiljöprogrammet och tvärt om,
d.v.s. att kulturmiljöprogrammet återger den planerade användningen av kommunens markoch vattenområden, blir det tydligt att kulturmiljön är ett samhällsintresse jämte andra. Någon
pekar på att det finns en risk i att hantera alla kulturmiljövärden genom ÖP eftersom
kulturmiljöintresset kan riskera att osynliggöras på kartan i ett område där annat intresse anses
som överordnat.

Exempel på aktiv politisk medverkan vidframtagande av kulturmiljöunderlag:
Helsingborgs stads bevarandekommitte och bevarandeprogram
Gävle kommuns arbete med ÖP och kulturmiljöbilaga
Exempel på kommunala kulturmiljöprogram/kulturmiljöbilagor vilka bilagts ÖP:
Ale kommuns ÖP med tematiskt tillägg "Kultur i arv"
Gävle kommuns ÖP i flera delar med kulturmiljöbilagor
Örkelljunga kommunsÖP med tematiskt tillägg natur- & kulturmiljö
Den regionala kulturmiljövårdens roll
Kulturmiljöunderlagen ser alltså ut att även fortsättningsvis primärt vara ett kommunalt
ansvar och de kommunala kulturmiljöprogrammen utgöra stommen bland
kulturmiljöunderlagen. Om man uppnår en situation där alla kommuner har
kulturmiljöprogram, kan de regionala programmen få ett annat innehåll. Redan idag görs en
del regionala program tidsbegränsade och med en mer övergripande, strategisk inriktning. De
regionala programmen bör även kunna reglera mellankommunala frågor.
De kommuner som kontaktats vittnar om hur de själva initierat och drivit arbetet med att
förnya sina kulturmiljöunderlag men understryker att det samtidigt varit viktigt att länsstyrelse
och länsmuseum varit med i processen. Dels är det en styrka att nå konsensus kring de
värderingar och avväganden som görs i materialet, så att alla tre organisationerna står bakom
innehållet. Dels är det betydelsefullt att de kommunala programmen och planerna samordnas
med de statliga underlagen, framförallt med riksintressena.

Länsstyrelsen kommer naturligtvis fortsatt att ansvara för miljöer av nationellt intresse
(riksintresseområden och byggnadsminnen). I intervjuerna är riksintresseområden med
beskrivningar de underlag som framhålls som de viktigaste, vid sidan av KMP och
byggnadsinventeringar. Det tycks finnas stora fördelar med att samordna översynen av
riksintressen med det kommunala planarbetet.
Några av de utfrågade antikvarierna ser gärna att fler kategoriinventeringar kommer till stånd.
I sådana borde den regionala kulturmiljövården kunna ha ett huvudansvar, då denna typ av
inventeringar med fördel görs över ett större område och eftersom de kan betraktas som s.k.
särskilda underlag, d.v.s. underlag för kulturmiljövårdens egna beslut om särskilt värdefulla
objekt eller miljöer.

Exempel på strategiska regionala program:
Gävleborgs läns kulturmiljöprogram
Kronobergs läns kulturmiljöstrategi
Exempel på samordning av ÖP och riksintressebeskrivning:
Rl Gävle stad - Gävle kommun + Länsstyrelsen i Gävleborgs län
R! Centrala Umeå - Umeå kommun + Länsstyrelsen i Västerbottens län
Behov av underlag på olika skalnivåer
Samtidigt som det av samtalen med kommunerna framgår att man gärna ser att
kulturmiljöunderlagen integreras med ÖP, framgår att de främsta användarna av
kulturmiljöprogram, byggnadsordningar och byggnadsinventeringar bland de kommunala
tjänstemännen är bygglovhandläggarna. Denna grupp har stor nytta av konkreta, tydliga
kulturmiljöhandlingar. Dels som underlag för egna beslut, dels som ett material att peka på
och resonera kring med de fastighetsägare och byggherrar som önskar genomföra olika
förändringar. Tjänstemännen har också nytta av att tydliga, pedagogiska handlingar då de
kommunicerar med kommunpolitikerna.
För bygglovhandläggarna torde det främst vara intressant med underlag som behandlar
egenskaper från byggnadsdelsnivå upp till stadsdels- eller bynivå. Ä ven
detaljplanehandläggarna använder sig i viss utsträckning av kulturmiljöprogrammen och bör
kunna vara intresserade av dessa mer detaljerade skalnivåer. För de översiktsplanerande
funktionerna är det sannolikt främst intressant med underlag som behandlar egenskaper från
stadsdels- eller bynivå upp till hela landskapsregioner.
A v detta kan man dra slutsatsen att de generella kulturmiljöunderlagen måste behandla olika
skalor - från byggnadsdelar upp till kommundelar. De olika skalnivåerna kan naturligtvis
behandlas i olika handlingar, men innehållet i dem sett till värderingar riktlinjer och åtgärder,
bör rimligen vara samordnat. En kommunal tjänsteman (Umeå) framhåller stadsdelen som en
bra skalnivå eftersom den är tillräckligt "nära" för att engagera, samtidigt som fokus inte läggs
på det enskilda huset utan på den gemensamma miljön.

Exempel på samordnade kulturmiljöunderlag med olika ska/nivåer:
Umeå kommuns byggnadsordningar - OP
Angelholms kommun "Hus på landet "

Snabb identifikation viktigast för de värdefulla miljöerrna
Utpekaoden av särskilt värdefulla byggnader, områden och platser svarar mot ett krav som
ställs av lagen (t. ex. PBL:s förvanskningsförbud eller MB:s riksintresseornråden) och oaktat
skalan kan utpekaoden av särskilda objekt och områden utgöra en nyckel till försvarade
kulturmiljövärden. De särskilt värdefulla miljöerna är emellertid så värdemässigt komplexa att
det är svårt att förutse vilka underlag som kornmer att behövas vid förändring av dem.
Värdena måste viktas mot varandra och mot andra förutsättningar i varje specifik
förändringssituation. Vanligen krävs en dialog, en process där alternativa lösningar undersöks
utifrån det enskilda fallet. Troligen är det inte verkningsfullt, eller ekonomiskt försvarbart, att
utarbeta alltför detaljerade underlag för dessa miljöer. För de särskilt värdefulla miljöerna
framstår själva identifieringen därför som det väsentligaste.
I många kommuner tycks praxis vara att ärenden som rör utpekade byggnader och områden
alltid remitteras till antikvarisk expertis (stadsmuseum, länsmuseum) och då är det just
möjligheten till "tidig upptäckt" som är det viktiga för kommunens handläggare.
Kommuntjänstemännen efterfrågar således en snabb identifikation, d.v.s. att de genom
underlagen snabbt kan ta signaler om att den aktuella miljön kräver särskild
kulturmiljöhänsyn och vilka åtgärder som bör vidtas. Detta torde vara ett önskemål från såväl
bygglov-som detaljplanehandläggare och det tyngsta skälet till varför man i
kulturmiljöunderlagen bör peka ut vissa områden, byggnader, anläggningar,
bebyggelseområden eller allmänna platser. Oavsett om det rör sig om ett landskapavsnitt eller
en byggnad så ger utpekaodet en signal om att man kan komma att behöva ta fram ett riktat
planeringsunderlag för den specifika situationen.
Fältinventering är den traditionella metoden för att primärt identifiera de karaktärsdrag och
objekt som bör uppmärksammas av kulturmiljöunderlagen. Man kan förutsätta att besiktning i
fält är den metod som kommer att krävas även fortsättningsvis för att avgöra värdet av en
byggnad eller miljö. Den allmänna uppfattningen inom antikvariekåren idag tycks dock vara
att man i de äldre byggnadsinventeringarna registrerade för många objekt och för många
detaljer, vilket fick till följd att arbetena blev alltför kostsamma.
Idag går trenden mot att pressa kostnaderna. Då det gäller utpekaoden av särskilt värdefulla
byggnader, områden eller platser har "snabbinventering" prövats i flera län. Det innebär en
snabb identifikation i fält, att man endast upprättar beskrivningar för det som anses
relevant/värdefullt och att tonvikten läggs på de värdebeskrivande delarna. Arkivarbete
utesluts ibland helt. Genomförarna menar att snabbinventeringarnas kvalitetsnivå kan bli
rimlig. Kvaliteten kan dock säkras på olika sätt, inte minst genom att inventerarna har
antikvarisk erfarenhet och helst även lokalkännedom, samt genom att resultaten
kommuniceras i tillräcklig utsträckning. Man kan även tillse att fältbesiktningen utförs av två
antikvarier i förening.
Exempel på "snabbinventeringar":
Ha/landskommunerna, värdefull bebyggelse, "max JO min/byggnad", digital blankett.
Arboga kommun, pågår f n. utgår från Hallandblanketten med smärre ändringar
Nybro kommun, inventering av värdefull bebyggelse i staden
Exempel på kulturmiljöunderlag med snabb identifikationför handläggarna:
Stockholmskartan och Visbykar lan, värdemarkering i form av färgmarkeringar
Falkenbergs kommunfn. ta fram GJS-skikt och KMP från bebyggelseinventering,

Generella råd och riktlinjer för "vardagsmiljöerna"
Möjligen kan man genom intervjuerna notera en attitydskillnad mellan kommunernas
tjänstemän och museimännen. De förra efterfrågar tydligt geografiskt avgränsade och
utpekade värdefulla kulturmiljöer, medan de senare uttrycker en viss skepsis mot utpekanden,
som varande alltfor "objektfixerade ". Många av de tillfrågade antikvarierna understryker
vikten av att se till sammanhangen och berättelserna, av att karaktärisera och tematisera.
Både i kommuner och på museer tycks man dock eniga om att det även utanfor de utpekade
miljöerna finns kulturvärden som bör värnas. Det kan handla om enstaka objekt med höga
kulturvärden som ligger isolerade, men framforallt handlar det som de värden som finns i våra
vardagliga miljöer, inte minst i den om:fangsrika och till stora delar ännu oförvanskade
moderna bebyggelsen.
Många uttrycker därfor att det är önskvärt att utpekandena även kompletteras med allmänna
riktlinjer for hur man bör forhålla sig till forändringar rent generellt. Sådana generella
riktlinjer kan gälla vilka fysiska objekt som är "värdebärare " inom ett område, men de kan
även behandla exempelvis funktionella eller rumsliga karaktäristika (exempelvis typ av
aktiviteter, användningens intensitet olika tider, offentligt- privat, hur man rör sig, hur
rummen är kopplade till varandra o.s.v.)

Exempel på generella riktlinjer:
Angelholms kommun, "Hus på landet ", råd om byggnaders placering och utformning
Umeå kommuns byggnadsordningar, råd om byggnaders placering och utformning mm
Skövde kommuns invenlering av modern bebyggelse, f n. utarbetas KMP

Digitala och GIS-baserade kulturmiljöunderlag
En stark trend som kan utläsas ur intervjuerna är viljan att göra de nya
kulturmiljöprogrammen GIS-baserade. På kommunerna är man vana att arbeta med ett
geografiskt synsätt. Mycket av det kommunala arbetet är organiserat efter stads- och
kommundelsindelningar. Handläggarna, inte minst på plansidan, arbetar ofta i GIS-miljö där
de kan läsa in olika faktaunderlag i sina bandläggarkartor och skapa sig en helhetsbild av de
anspråk som finns i ett område. Detta är en anledning till att utpekade, tydligt geografiskt
avgränsade, värdefulla kulturmiljöer lämpar sig väl for de kommunala arbetssätten. I princip
skulle man dock även kunna lägga in de generella riktlinjerna och råden i samma system, bara
man ser till att knyta dem till geografiska områden.
På museerna har kartor har alltid varit viktiga både som historiska källor och som del av det
material som man själva producerat, bl.a. i kulturmiljöprogrammen. Däremot har man ännu
inte samma rutiner eller kunskap som kommunerna beträffande användning av GIS for
analyser och presentationer.
Vid sidan av den stora nytta man ser att den egna organisationen skulle ha av GIS-baserade
kultunniljöunderlag, ser många naturligtvis även möjligheten att tillgängliggöra

kulturmiljöunderlagen via klickbara kartor på Internet. Den tydligaste trenden i
intervjumaterialet är just strävan att tillgängliggöra material via webben. Redan idag återfinns
mycket material som pdf-filer på kommunernas och museernas hemsidor. Det finns även
exempel på hur man gått längre och lagt ut informationen på särskilda sidor på Internet.
Vallentuna kornmuns kulturmiljöprogram är exempelvis en sammanfattning av ett mer
omfattande digitalt kulturmiljöunderlag som finns på kommunen "Kulturmiljöweb", vilket
uppdateras löpande. Länsstyrelsen i Skåne län har skapat ett Internetbaserat
kulturmiljöprogram och är sannolikt det län som gått längst i digitalisering av produkten.
Detta har bl.a. gjorts med motivet att programmet fortlöpande ska kunna revideras i de delar
där ändring aktualiseras. Det tycks ännu inte finnas något system som satt standard för
kartapplikationer för geografisk (kulturmiljö-)information på Internet. Flera av de befintliga
applikationer och planer som finns, ligger dock i eller ansluter till det
Länsstyrelsegemensamma GIS-systemet på Internet.
Exempel på kulturmiljöprogram på ltzternet:
Skåne läns regionala kulturmiljöprogram (med klickbara kartor) återfinns på:
ht lp :1l www.lansstyrelsen. sel skanel Kartor_och_ylaneringsunderlagi Kulturmiljoprogram/
Vallentuna kommuns kulturmiljöweb (med "döda " kartor) återfinns på:
http://www.vallentuna.se/sv/kulturmiljowebbenl
Piteå kommuns kulturmiljöprogram Husera återfinns på:
http:/1195.196.144. 691piteinterlhuseral
Västmanlnds länfn. utvecklas databas (med klickbara kartor) på Skogsstyrelsens modell
Exempel på kulturmiljöportaler på Internet:
Kulturarv Östergötland
http://www.kulturarvostergotland.se/Default.aspx?m=318196
Kulturarv Västerbotten
http://www .kulturarvvasterbotten.se/

Kvalitetssäkring genom dialog
Genom samtalen med länsmuseerna och framförallt kommunerna betonas vikten av
medborgardelaktighet i framtagandet av kunskapsunderlagen, såväl kommunövergripande
kulturmiljöprogram som underlag för specifika områden. Dialogen med medborgama har
blivit ett allt mer välanvänt instrument i den kommunala verksamheten, med främsta syfte att
öka medborgarinflytandet och försöka råda bot på fjärmandet från det politiska styret.
Dialogen syftar dels till att ta reda på medborgamas synpunkter, men också till ett
kunskapsutbyte och förankring inför kommunala beslut.

I den kommunala planeringsprocessen sker medborgarinflytandet normalt, och i enlighet med
PBL, genom samråd. Att bilägga kulturmiUöprogrammet till den kommunala översiktsplanen
är en form av medborgardialog, eftersom materialet då förs ut till allmänheten genom
samråden. Beslut om samråd kan fattas även för andra typer av kulturmiljöunderlag.
Samrådsformen kan ses som en indirekt form av dialog, men det finns andra metoder som ger
en mer direkt dialog, exempelvis dialoggrupper. Genom dialoggrupper och - möten kan
engagerade medborgare vara med i hela processen, allt från att ta fram underlagsmaterialet till
att ge förslag på miljöer och objekt som bör finnas med i kulturmiljöunderlaget Många av de
tillfrågade kommuntjänstemännen betonar att medborgardialogen förutsätter ett engagemang
och en vilja från politikernas sida. Det finns en stor förtjänst om initiativet kommer från
politiskt håll.
Vinstema med medborgardialog är många menar de intervjuade. En uppenbar vinst är att man
genom dialog får många uppslag, ideer och kommentarer som för arbetet framåt. En annan är
att faktarangsten kan ske via engagerade personer som är insatta i lokala förhållanden. Då fler
deltar i arbetsprocessen ökar kvaliteten i arbetet genom att felaktigheter och sådant som
förbigåtts upptäcks och kan korrigeras eller kompletteras. Man kan även väga in fler
personers värderingar i arbetet.
Många ser en bättre förankring, en större förståelse och acceptans av kulturmiljöunderlagen,
hos såväl politiker, tjänstemän som allmänhet, som den stora vinsten med medborgardialog.
Ett väl föranlaat och politiskt antaget underlag ger en större användbarhet och bättre stöd :för
handläggarna, framförallt vid bygglovsärenden, men även vid planärenden. Det blir lättare att
hävda och motivera värden menar många. Någon uttrycker det rent av som att det är mycket
som "reglerar s_ig självt" om underlaget är väl spritt, eftersom de boende då förstår vad som
är bra och mindre bra med tanke på helhetsmiljön i landskapet eller stadsdelen. En av de
viktigaste grundförutsättningarna för att kulturmiljövärdena ska tas tillvara är att de
människor som lever i och förvaltar miljöerna intresserar sig för och respekterar dessa värden.
En alternativ utförandeform där medborgardialogen kring planeringsunderlagen sker
interaktivt via Internet är på gång att utarbetas i ett par län. I Halland har man förhoppningen
att kunna få in rättelser och mer information kring de miljöer som utpekats i de nyligen
avslutade byggnadsinventeringama. På Gotland vill man kunna kommunicera innehållet i sitt
nya kulturmiljöprogram och ser samtidigt lösningen som en del av samrådsprocessen.
Dialogprocessen tar dock både tid och resurser. Det kräver en projektansvarig person som
arrangerar möten, samlar in och bearbetar inkommen data, gör urval och motiverar samt
sammanställer materialet. Trots att det är en resurskrävande metod, uttrycker flera av de
intervjuade att man har igen det.

Exempel på politiskt initierad samrådsprocess för kulturmiljöunderlag:
Angelholms kommun. Samrådsprocess vidframtagande av "Hus på landet".
Exempel på dialogmöten, dialoggrupper:
Ale kommuns dialoggrupper vidframtagandet av KMP "Kultur i arv "
Alingsås kommun planeras f n. som förenklad "Ale - modell ".
Umeå stad- ett par mötenför varje stadsdel vidframtagande av byggnadsordning.

Exempel på medborgardialog på Internet:
Gotland, utvecklingsarbete/n .i samband med nytt KMP. Förstudie genomförd 2010.
Hallands läns bebyggelseinventering planerarf n. medborgardialog på Internet.
Beskrivna och kommunicerade värden - viktigare än värdegradering
Svaren i undersökningen speglar genomgående åsikten att de äldre kulturmiljöunderlagen i
flera avseenden är otydliga och att man önskar en ökad tydlighet i de förnyade underlagen. En
annan ytterst vanlig kommentar i intervjuerna är att man i de äldre underlagen varit dålig på
att motivera varför en miljö pekas ut och förklara vari dess kulturhistoriska värde ligger. Det
tycks dock som om antikvariekåren blivit alltmer medveten om vikten av tydligare
motiveringar och värdebeskrivningar, så att de successivt förbättrats. I de inventeringar och
urval som görs idag tycks tonvikten (d.v.s. även resurserna) främst läggas på att beskriva
objektens/områdenas kulturhistoriska värde.
Ett vanligt önskemål från kommunerna tycks vara att man vill ha en tydligare specifikation på
vilka områden, objekt eller egenskaper som är viktigast, d.v.s. särskilt önskvärda att bevara
eller förstärka. Det kan handla om att man bör utpeka "kärnområden" inom geografiskt
vidlyftiga kulturmiljöer eller att peka på vilka delar av en byggnad som är "värdebärare ". I
realiteten efterfrågas alltså ofta mer precisa utpekaoden av de objekt/områden som är särkilt
känsliga för förändring inom ett redan utpekat objekt/område. Dessa nya utpekaoden baseras,
liksom de primärt gjorda utpekandena, på en kulturhistorisk värdering.
Den enda modell för kulturhistorisk värdering som omnämns av de intervj uade antikvarierna
är RAÄ:s (Unnerbäcks) system för kulturhistorisk värdering. Samtidigt påpekar flera att de
aldrig följer systemet till punkt och pricka. Någon menar att det finns en risk med att den
"Unnerbäckska " terminologin blivit ett antikvariemas allmängods, eftersom
värdebeskrivningarna kan tendera till att bli alltför interna.
Åsikterna går isär bland de intervjuade huruvida det är bra eller dåligt att arbeta med tydliga
graderingar av det kulturhistoriska värdet av inventerade/utpekade objekt eller områden.
Genom intervjuerna speglas snarast inställningen, vid både kommuner och museer, att
graderingen inte ska betraktas som det centrala, i annat avseende än vad som indirekt
framkommer genom att vissa miljöer pekas ut. Samtidigt tycks det som om man i merparten
av de i sen tid genomförda byggnadsinventeringarna rangordnat miljöernas värde i en
tregradig skala. Även om man i inventeringsskedet använt sig av graderingar, är det inte lika
vanligt att de medtas i slutrapporterna eller de fårdiga programmen och möjligen kan man
betrakta graderingarna som ett arbetsredskap.

Exempel på beskrivningar av kulturhistoriska värden
Mölndals kommuns KMP med bilder som illustrerar värden och värdebärare
Centrala Gävle reviderad riksintressebeskrivning med värdebärare
Håbo kommuns nya KMP, klassing och värdebärare
Falkenbergs kommun, står inför att utforma nytt KMP, troligen med "kärnområden "

Regionala kulturmiljöprogram finns för ungefår hälften, eller sju stycken, av de utfrågade
länen. Fyra av programmen är från 1980-talet, alltså från samma period som de flesta
kommunala kulturmiljöprogram producerats, medan tre stycken tagits fram under senare tid.
De nyare programmen som omnämns i intervjuerna är de för:
D Västerbottens län (2000)
D Gävleborgs län (2006)
D Skånelän(2006)
Även Norrbottens län (som ej ingått i studien) har ett nyproducerat regionalt
kulturrniljöprogram. Vid sidan av kulturmiljöprogram och byggnadsinventeringar nämns
riksintressebeskrivningarna som viktiga underlag av flera respondenter, både från museer och
från kommuner. Många av de tillfrågade vid länsmuseerna tar upp särskilda
kategoriinventeringar (exempelvis frikyrkor, broar, industrier etc.) Även geografiskt mer
begränsade kulturhistoriska utredningar/förundersökningar som gjorts i samband med
detaljplanerarbeten omnämns av många. Några av museerna nämner fornminnesinventeringen
och "Skog- och Historia"- inventeringarna. Ett par museer pekar på kommunernas ÖP.

Resultatens placering i fOrhållande till nationell och internationell översikt av tidigare
forskning inom området
Det har inte gjorts mycket inom detta område. De senaste åren har dock intensivare
diskussioner förts bl a på ett seminarium i Örebro år 2012. Projektet ligger helt rätt i tiden och
borde ha relevans över hela fåltet och landet.
Resultatens relevans fOr kulturmiljön, kulturarvet och kulturmiljöarbetet
Projektet har mycket stor relevans. Det borde kunna ligga till grund för vidare diskussion och
förnyade arbetssätt.
Kvarvarande arbetsinsatser
Det finns inga kvarvarande arbetsinsatser såsom manus, publicering m.m.
Resultatspridning- nuläge och framtidsläge
Arbetet har hållits levande, bl.a. genom det seminarium i Örebro som anordnades år 2012. Att
fortsätta diskussionen och samarbete är viktigt. Framtiden för projektet borde vara att ta fram
en publikation och genomföra en informationssatsning som kan fungera vägledande. För såväl
kommunerna som kulturrniljövården. I sammanhanget att det är särskilt viktigt att:
• RAA eller Boverket är projektägare
• Arbetet tar sin utgångspunkt i PBL, de kommunala planinstrumenten och
arbetsredskapen
• Arbetet sker i samverkan -framförallt med kommunrepresentanter
• Att våga välja. Att ett @tal modeller presenteras som kan anses ekonomiskt och
praktiskt genomförbara.
• Modellerna presenteras tydligt avseende: syfte, organisation, kostnader, arbetsgång,
redskap, slutresultat och användning/uppföljning.

