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Kulturmiljö som berättelse och identitetsskapare tillhör Andreas särskilda intresse,
liksom kulturarvets bidrag i samtidsfrågor och frågor rörande hållbar utveckling.
Bebyggelseantikvarie
Andreas är bebyggelseantikvarie med drygt 15 års bred erfarenhet av
kulturmiljöarbete.
Utredningar och antikvarisk rådgivning
Andreas har arbetat med utredningar i tidiga planskeden inför omgestaltning av
stadsmiljö såväl som med antikvarisk rådgivning för enskilda byggnader.
Gröna kulturmiljöer
Andreas har erfarenhet av gröna kulturmiljöer genom arbete med vårdplaner för
kyrkogårdarnas kulturarv och har i ett antal projekt arbetat särskilt med det agrara
kulturarvet.
Modernismen
Andreas har även arbetat med modernismens och välfärdssamhällets kulturarv.
Foto och grafisk formgivning
Andreas har stor erfarenhet av arbete med fotografi och grafisk formgivning.
1999-2001 Bebyggelseantikvariskt program - Göteborgs universitet
1997-1998 Kulturgeografi 0-20 poäng, 21-40 poäng, Göteborgs universitet
1997 Etnologi 21-40 poäng, Göteborgs universitet
1996 Sociologi 21-40 poäng, 41-60 poäng, Göteborgs universitet
1995 Socialpsykologi 0-20 poäng, Göteborgs universitet
1995 Etnologi 0-20 poäng, Göteborgs universitet
2018- Kulturlandskapet, bebyggelseantikvarie
2018- Studieförbundet Vuxenskolan, verksamhetsutvecklare
2017-2018 WSP, bebyggelseantikvarie
2011-2017 Värmlands Museum, bebyggelseantikvarie
2009-2011 Västergötlands museum/Västarvet, bebyggelseantikvarie
2002-2008 Bohusläns museum/Västarvet, bebyggelseantikvarie
KULTURMILJÖUTREDNINGAR, PLANERINGSUNDERLAG, STRATEGISK
SAMHÄLLSPLANERING
Planeringsunderlag landskap, natur- och kulturmiljö, Båstads kommun (2018)
Inventering, identifikation och specificering av särskilt skyddsvärda kulturmiljöer
i Båstads kommun. Uppdraget skedde i samverkan med kompetens inom
landskap och naturmiljö och resultatet utgör ett samlat kunskapsunderlag inom
dessa tre fält. Arbetet har utgjort bakgrund till ny ÖP för Båstads kommun.
Antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys, Kv Järven 3,
Katrineholm (2018) Kunskapsunderlag för kulturmiljö i pågående planprocess i
form av en antikvarisk förundersökning samt konsekvensbedömning av förslag
till tillkommande byggnadsdel.
Antikvariskt planeringsunderlag Södra Centrum, Göteborgs stad (2017)
Antikvariskt planeringsunderlag som stöd vid framtagning av ett
Stadsutvecklingsprogram (STUP) för Södra Centrum och en Fördjupad
Översiktsplan (FÖP) för centrala Göteborg.

Kulturmiljöprogram för Tidaholms kommun (2017) Kommunövergripande
kunskapsunderlag för kulturmiljö med utpekande av områden med särskilda
värden.
Ny stad i rött tegel, Säffle kommun (2012-2016) Kunskapsunderlag kring
modernismens stadsomvandlingstid och dess påverkan på stadskärnan i Säffle
centrum perioden 1950-1970. Underlaget omfattade inventering, beskrivning av
samhälls- och arkitekturutveckling nationellt och lokalt med fokus på aktuell
period, identifikation av typiska karaktärsdrag och egenskaper hos den aktuella
bebyggelsen samt specifikation av särskilt viktiga karaktärsdrag och delar
avseende inventerade enskilda byggnader.
Kulturhistorisk utredning, Stora torget, Karlstad (2015) Fokus på antikvariska
aspekter av framtida gestaltningsfrågor rörande Karlstads centrala torgmiljö.
Kulturmiljöprogram Säffle stadskärna, Säffle kommun (2014)
Kulturmiljöprogram omfattande Säffle centrum med bebyggelse från tiden 1800tal - nutid.
Kulturhistorisk utredning för Älvpromenaden, Karlstad (2012) Kulturhistorisk
utredning för att kartlägga kulturhistoriskt betydande tidsskikt, bärande
karaktärdsdrag samt kvarvarande historiska strukturer.
YTTRANDEN I BYGGLOV- OCH PLANÄRENDEN (PBL)
Ulricehamn Europa 1, yttrande med värdering och konsekvensbedömning
(2017) Kulturhistoriskt utlåtande för att möjliggöra ställningstagande till
bygglovansökan.
Löpande ansvar för yttranden byggolv och planering med utgångspunkt i PBL
gentemot värmländska kommuner (2016-2017)
VÅRD- OCH UNDERHÅLLSPLANER
Vård- och underhållsplan för Långelanda tingshus (2013)
Vård- och underhållsplan för Värmlands Säby gård (2012)
Vårdplaner för kyrkogårdar (2009-2011) Inventering, karaktärisering och
kulturhistorisk värdering av kyrkogårdar i Västergötland.
PROJEKTLEDNING OCH SAMORDNING
Skogsbrukets gränslösa historia (2016) Projektledarskap för förstudie inom
Interreg Sverige-Norge med fokus på skogens kulturhistoria.
Långban gruv- och kulturby, årsbok (2015) Samlat redaktörskap för Värmlands
Museums årsbok (antologi).
Föreningen Värmlänska Industriminnen. Samordningsansvar av
renoveringsinsatser för kulturhistoriskt värdefulla industrihistoriska anläggningar
i Värmland, förvaltade av Föreningen Värmländska Industriminnen.
KUNSKAPSUPPBYGGNAD
Det moderna Värmland (2014-2017) Initiering av kunskapsuppbyggnad kring
modernismens och välfärdssamhällets samhällsbyggande och arkitektur i
Värmland 1930-1975.
Moderna Västra Götaland (2005-2011) Medverkan i flera delprojekt inom
Västarvets fleråriga tematiska satsning ”Moderna Västra Götaland” med fokus på
välfärdssamhällets kulturarv.
Den svenska ladugården, kunskapsöversikt (2007) Sammanställning och analys
av källmaterial knutet till den moderna svenska ladugårdslängans funktionella
förändring på uppdrag av Nordiska museets forskarskola.
Inventeringar av agrara miljöer (2002-2005)
• Gårdar i Bohuslän, Gårdar kring Göteborg
• Agrar småindustri i Bohuslän
Kyrkor i Bohuslän (2004) Dokumentation av modernismens kyrkor inom ramen
för det samlade inventerings- och karaktäriseringsarbetet för Bohusläns samtliga
kyrkobyggnader.
LIM-inventeringen, Skee socken (2003) Inventering agrara miljöer.
ANTIKVARISK MEDVERKAN
2016 Bjurbäckens kvarn - fönsterrenovering m 2016 Storbrohyttan – kolbryggan

2016 Bessemerverket i Hagfors – fasadrenovering
2016 Karlskoga stadshotell - takomläggning m m
2016 Hybelejens gata, Karlstad - fönsterbyte m m
2015 Värmlands Säby - putsåtgärder m m
2014 Värmlands Säby - gamla stallet 3
2013 Värmlands Säby - gamla stallet 2
2012 Värmlands Säby - gamla stallet 1
2011 Lada på Skålltorp – takstolsåtgärder
2011 Gudhammar - renovering av spannmålsmagasin
Informationsinsatser
(tidigare
anställningar)

Relevanta kunskapsunderlag för PBL. Uppsökande verksamhet med målgrupp
värmländska kommuner i syfte att kommunicera betydelsen av kulturmiljö, PBL
som lagstiftning samt produktionen av relevanta kulturhistoriska
kunskapsunderlag inför samhällsplanering. Målgruppen var nämndpolitikeroch
förvaltningstjänstemän och formen muntliga presentationer på plats i respektive
kommun.
Stadsvandringar och föredrag. Stadsvandringar kring modernismens kulturarv,
framför allt i Säffle centrum men även i andra värmländska stadskärnor.
Utgångspunkten (2006-2007). Basutställning vid Bohusläns museum. Vägar till
kunskap kring kulturhistoriskt intressanta besöksmål i landskapet. Arbetet
omfattade kunskapsuppbyggnad, text- och bildproduktion samt framtagande av
omkring 40 besöksmålsfoldrar.
Byggnadsvårdsrådgivning. Rådgivning för underhåll och renovering av
landsbygdens agrara överloppsbyggnader (2007- 2008).

Grafisk formgivning,
foto och
textbearbetning

”Västkustsommar” (publikation) - foto, redaktionell textbearbetning och grafisk
formgivning.
”Det moderna Värmland” (publikation) - innehållsredaktör och medfotograf.
”Långban gruv- och kulturby” (publikation) – redaktör.
”Moderna Skara” (publikation) - grafisk form, redaktionell textbearbetning,
bildbearbetning och del av foto.
”Utgångspunkten” (utställning) - grafisk form, redaktionell bearbetning av text,
samt del i innehållsproduktion och foto besöksmålsfoldrar.
Informationsskyltar i landskapet samt informationsfoldrar.
Publikationer för externa uppdragsgivare, grafisk form, textbearbetning och foto.

