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Att hantera kulturmiljöfrågor i planprocessen är en 
utmaning. Du måste ha rätt underlag och kunskap för att 
arbeta på ett sätt som bidrar till utvecklingen av värdet i 
befintliga kulturmiljöer samtidigt som du möter kraven på 
nya bostäder och förtätning. 

På konferensen Kulturmiljö i samhällsplaneringen får 
du arbetssätten du behöver för att klara den svåra ba-
lansgången. Du möter kollegor från hela landet och får 
lyssna till både experter och framgångsrika praktikfall 
från andra kommuner som delar med sig av sina prak-
tiska erfarenheter. Få med dig verktyg och ta del av nya 
arbetssätt som ger dig kunskapen du behöver för att 
arbeta praktiskt med kulturmiljöfrågor och göra det till en 
naturlig aspekt av planeringen.

Varmt välkommen!

Veronika Westermark 
Projektledare

Kulturmiljö i 
samhällsplaneringen
Stockholm den 29-30 mars 2017

Inbjudan till konferens

Medverkande talare

Metoder och arbetssätt för att hantera kulturmiljöfrågor i planprocessen
Fredrik Hjelm, stadsantikvarie
Borås kommun

…och många fler intressanta talare
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Så värnar du om befintliga kulturvärden samtidigt som du skapar nya – praktikfallet Visby
Christian Hegardt, stadsarkitekt
Region Gotland

Så skapar du balans i planeringen mellan kulturmiljö, förtätning och bostadsbehov
Vicki Wenander, bebyggelseantikvarie och byggnadsingenjör
Wenanders Byrå

Workshop ledd av:



Program

www.teknologiskinstitut.se

9:00 Registrering med kaffe & smörgås

9:30 Moderator Ann-Charlotte Backlund inleder konfe-
rensen

Ann-Charlotte Backlund är byggnadsantikvarie och sedan 
2006 avdelningschef och stadsantikvarie i Stockholm. I 
sin roll är hon företrädare och ansiktet utåt för de kultur-
historiska perspektiven i samhällsutvecklingen samt före-
dragande tjänsteman i kulturmiljöutskottet. 

9:40 – 10:30 

PBL i kulturmiljöfrågor – hur kan du skydda 
kulturvärden?

• Kulturmiljöfrågor i samhällsbyggnadsprocessen – hur kan du 
tänka rörande PBL?

• Planeringsförutsättningar och vilken hänsyn ska du ta vid 
bygglovgivning och förhandsbesked

• Så undviker du fallgropar i dina projekt

• Utslag i aktuella rättsfall

Tommy Åström, tekniskt råd PBL, Mark- och miljööverdom-
stolen

10:40 – 11:40

Nya arbetssätt för att utveckla värden i befintliga 
kulturmiljöer

När Q-märkta Tunafors fabriker byggdes om till bostäder låg 
stort fokus på den yttre miljön vilket möjliggjorde utvecklingen 
av Åstråket. Under passet får du lära dig hur dialogen mellan 
byggherre och kommun bidragit till vinster för båda parter och 
hur värdet av den befintliga kulturmiljön har utvecklats.

• Hitta rätt dialog som verktyg för att utveckla kulturmiljöer 

• Hur får du in de mjuka värdena i planeringsprocessen?

• Så kan ett bra koncept kring grönstrukturen bidra till utveck-
ling av värden i kulturmiljön

Karin Ermegård, landskapsarkitekt, Eskilstuna kommun

11:40 Lunch

12:40 – 13:30

Kulturmiljön som utgångspunkt vid planering och 
byggande

• ”Tema kulturvärden” – en digital vägledning om hur du kan 
hantera kulturvärden i planering och byggande

• Så tar du tillvara kulturmiljövårdens riksintressen 

• Praktiska exempel – hur bedömer du vad som medför skada 
på ett riksintresse för kulturmiljövården? 

Lena Odeberg, antikvarie, Riksantikvarieämbetet

13:40 – 14:30

Så skapar du balans i planeringen mellan 
kulturmiljö, förtätning och bostadsbehov

• Hur går du tillväga för att skapa en effektiv dialog mellan 
olika aktörer vid byggnation kring ett kulturvärde

• Så hittar du lösningar att hantera kulturvärden i planproces-
sen

• Balansgången mellan bevarandet av kulturmiljö och den nya 
exploateringen – så går du tillväga

Vicki Wenander, bebyggelseantikvarie och byggnadsingenjör, 
Wenanders Byrå

Vicki har sedan länge arbetat med kulturmiljövård och varit 
verksam på arkitektkontor, länsmuseer och byggnadsvårdcen-
ter. Hon har bland annat arbetat med kulturhistoriska värde-
ringar i ombyggnads- och restaureringsprojekt och idag driver 
hon sin egen konsultverksamhet. 

14:30 Eftermiddagskaffe

15:00 – 15:40 

Metoder och arbetssätt för att hantera 
kulturmiljöfrågor i planprocessen

• Så arbetar vi i praktiken för att skapa samverkan mellan 
olika förvaltningar kring kulturmiljöfrågor

• Vilka underlag kan underlätta och förenkla detaljplanering 
och bygglovshantering?

• Hur skapar kommunen förståelse och intresse kring kultur-
miljöfrågorna hos fastighetsägare och invånare?

Fredrik Hjelm, stadsantikvarie, Borås Stad

15:50 – 16:40

Kulturmiljö i förhållande till andra eller  
övriga aspekter av planprocessen – vad måste  
du ta hänsyn till?

Som ett led i Kiruna kommuns unika stadsomvandling ska ett 
tjugotal kulturmärkta byggnader flyttas till det nya centrumet. 
Under detta pass får du lyssna till planchef Maria Persson 
som berättar hur kommunen arbetar med kulturmiljöfrågor 
och hur de hanterar dessa i förhållande till andra aspekter av 
planprocessen.

• Så gör vi avvägningen mellan vad vi ska spara, flytta och 
utveckla

• Hur hanterar vi kulturmiljöbeskrivningar i planprocessen?

• Så får vi in det mjuka värdet i planeringen

Maria Persson, planchef, Kiruna kommun

16:40 Konferensens första dag avslutas

Onsdag 29 mars 2017

Missainte!
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13:40 – 16:40

Separat bokningsbar 

Workshop

Praktiska arbetssätt för att förena 
kulturmiljön med den moderna 
utvecklingen av staden 
Nästan hela vår omgivning är formad genom mänsklig påver-
kan, men bara en mycket liten del utgör utpekade kulturella 
värden. Samtidigt måste all samhällsplanering förhålla sig till 
kulturmiljön, men hur går du tillväga i praktiken? 

Kulturmiljö – metodik och praktik

Under denna praktiska workshop guidas du mellan riksintres-
sen, kulturmiljövärden och kraven på kvalitet kan utvecklas i 
planeringens kunskaps- och planeringsunderlag. Vi kombinerar 
korta case studies i gruppform med gemensamma diskussioner 
om relevanta frågeställningar kring vad i kulturmiljön som är 
styrande, varför det är det och vad det innebär för tillgången 
till verktyg i samhällsplaneringen (från översiktsplanering till 
detaljplanering och bygglov. 

Du får lära dig:

• Hur ska du förhålla dig till kulturmiljöfrågor i planeringen?

• Så planerar du vid byggnation i områden av riksintresse för 
kulturmiljövården – vilka begräsningar finns för vad du kan 
göra?

• Verktyg och metoder för hur du skapar tillägg som påverkar 
kulturmiljövärden?

• Hur bör du agera i miljöer där värden inte utpekats?

• Nyanvändning av gammal bebyggelse

• Vilka underlag finns av relevans för din planering och hur 
använder du dem i samhällsplaneringen?

Workshopen leds av Magnus Rönn, Kulturlandskapet

Kulturlandskapet arbetar både med uppdrag och egna projekt 
inom bland annat ämnesområdena arkeologi, arkitektur, miljö 
och samhällsplanering, kulturhistoria och byggnadsinventering. 
Magnus Rönn är utbildad arkitekt och verksam inom Kulturland-
skapet samt KTH/arkitektur där han undervisar på avancerad 
nivå.

08:30 – 09:30 

Så värnar du om befintliga kulturvärden 
samtidigt som du skapar nya – praktikfallet Visby

• Så förenar du samtida arkitektur i och kring den historiska 
staden

• Hur säkerställer vi de kulturhistoriska värdena samtidigt som 
vi bejakar en dynamisk stadsutveckling?

• Det enskilda arkitektoniska tillägget i en känslig historisk 
kulturmiljö – utmaningar och möjligheter

Christian Hegardt, stadsarkitekt, Region Gotland

09:40 – 10:30 

Kulturarvsprocesser i den byggda miljön – så 
interagerar kulturmiljön med strukturella 
förändringar av bebyggelsemiljön

• Hur skapas och definieras kulturmiljön i stadsplaneringen?

• Vilka konsekvenser får din hantering av kulturmiljöfrågor i 
planeringsprocessen?

• Stadsstrukturens betydelse för kulturmiljöns värden

Jennie Sjöholm, biträdande universitetslektor i urban design 
och kulturvård, Luleå tekniska universitet

Jennie är utbildad bebyggelseantikvarie och filosofie doktor i 
arkitektur och arbetade som praktiker och handläggare i drygt 
10 år innan hon påbörjade sitt forskningsarbete. 

10:30 Förmiddagskaffe

11:00 – 11:45 

Kulturmiljövårdande problemlösning i fysisk 
planering

• Kulturmiljöbeskrivningar – så utformar du underlaget för att 
göra det relevant i planprocessen

• Praktiska exempel på hantering av tillägg i känslig miljö

• Arkitektonisk formgivning av tillägg – nytt möter gammalt

Sören Holmström, plan- och byggantikvarie, Göteborgs Stads-
byggnadskontor

11:45 – 12:30 

Värden vi inte får glömma – tankar om 
kommunalt kulturmiljöarbete 

• Vilken funktion har kulturmiljön i samhället och vad gör den 
meningsfull? 

• Samarbete över gränserna – hur kan vi göra för att kultur-
miljön ska bli en allmän fråga och en språngbräda i utveck-
landet av staden?

• Urvalet av kulturmiljöer – när, vad och hur värderar vi kultur-
miljöer och vems kulturarv bevaras? 

• Förmedla kulturmiljöns värden till medborgarna – öka förstå-
elsen för kulturmiljön genom Storytelling och platsidentitet

Johanna Ulfsdotter, byggnadsantikvarie, Sundsvalls museum

12:30 Moderator Ann-Charlotte Backlund sammanfattar 
konferensen inför eftermiddagens workshop

12:40 Lunch för workshopens deltagare

Torsdag 30 mars 2017
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@TeknologiskAB

#framtidensstad

Kontakt
Veronika Westermark
vwe@teknologiskinstitut.se
076-527 55 04

Datum
29-30 mars 2017

Därför ska du gå på konferensen

• Lär dig hur du hanterar kulturmiljöfrågor i 
planeringen

• Balansgången mellan bevarandet av kulturmiljö 
och den nya exploateringen – så går du tillväga

• Inspireras av lyckade metoder och arbetssätt för 
att utveckla värden i befintliga kulturmiljöer

• PBL i kulturmiljöfrågor – så undviker du fallgropar 
i dina projekt

• Lyssna till Kiruna kommun om hur de hanterar 
kulturmiljöfrågor under planprocessen i anslutning 
till sin stadsomvandling

Börja nätverka direkt

Pris 

 T.o.m. 20 jan T.o.m. 10 mar Fr.o.m. 11 mar

Konferens 6 550 kr  7 350 kr  8 350 kr

Workshop  2 950 kr  3 350 kr  3 950 kr

Anmälan
www.teknologiskinstitut.se

Information
Kostnad för lunch och fika samt moms tillkommer.  
För full återbetalning ska avbokning ske senast  
4 veckor före konferensdatum. För fullständiga  
villkor se www.teknologiskinstitut.se. Vi reserverar 
oss för eventuella ändringar.
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