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Sammanfattning

Kulturmiljövården är en viktig del av den fysiska samhällsplaneringen.
Även om planeringen i första hand handlar om utveckling och
framtidsperspektiv, så är de befintliga strukturerna och deras historia ett
aldrig försumbart inslag i den planerade verkligheten. Hur dagens
planering förhåller sig till den historiska miljön är till stor del en produkt
av de rådande planeringsidealen och samhällsklimatet i övrigt.
Kulturmiljöbegreppet har under de senaste decennierna vidgats, dels
genom att fler typer av miljöer klassas som kulturhistoriskt intressanta,
dels genom att det s.k. brukarperspektivet, d.v.s. användarnas uppfattning
av kulturmiljövärden, har getts en större betydelse i bedömningen av
områden och objekt. Genom diverse lagändringar och nya skydds-
instrument har skyddandet av kulturvärden också fått en större juridisk
tyngd, inte minst som en del av den kommunala planeringens ställnings-
taganden.

I takt med att kulturmiljövårdens tidshorisont flyttas framåt har det
moderna kulturarvet, d.v.s. miljöer från efterkrigstiden och framåt, hamnat
i fokus för kulturhistorisk bedömning. Framför allt har miljon-
programmets bostadsområden börjat få en status som kulturmiljöer, något
som aktualiserat nya frågeställningar för antikvarier och planerare. Det
här arbetet fokuserar på en typmiljö som är ungefär samtida med
miljonprogramsförorterna, nämligen den sanerade stadskärnan. Den s.k.
saneringsepoken, som grovt kan avgränsas från mitten av 50-talet till
början av 70-talet, utgör en av de mer omvälvande perioderna i svensk
stadsbyggnadshistoria. Nästan alla svenska städer har i sina centrala delar
större eller mindre lämningar från denna period. I många städer
genomgick den gamla stadskärnan en genomgripande omvandling där
den äldre bebyggelsen helt ersattes med ny enligt rådande stadsbyggnads-
ideal, vilka kännetecknades av rationalitet, funktionsuppdelning, höjda
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normer för bostadsstandard och tillgodoseende av utrymmeskrav för en
växande privatbilism och en växande detaljhandel. Jag har i det här arbetet
utgått från att denna typmiljö har ett eget kulturhistoriskt värde som går
att definiera och som förtjänar att bevaras för eftervärlden.

I en kulturhistorisk bedömning av den sanerade stadskärnan är det viktigt
att se till övergripande strukturer och sammanhang snarare än till enskilda
byggnader och detaljer, detta eftersom det är framför allt i dessa aspekter
som typmiljön skiljer sig från andra stadsbyggnadskaraktärer. Det hör
också till dess natur att den är en utpräglad funktionsmiljö, där det
arkitektoniska uttrycket direkt avspeglar rationella funktionskrav. Vid
utformandet av riktlinjer för bevarande måste man acceptera vissa faktum,
dels att det aktuella objektet sällan befinner sig i originalskick och dels
att viss förändring över tid ofta är oundviklig. Det gäller särskilt anlägg-
ningar för handel, där förändringstakten ofta är hög liksom kraven på
ändamålsmässiga lokaler. Saneringsepokens innerstadsmiljöer får anses
ha ett relativt lågt anseende och beskrivs ofta som estetiskt och stadsmiljö-
mässigt bristfällig. Detta skapar intressanta frågor såsom huruvida man
ska bevara miljöer som anses fula och tråkiga. Ofta är kritiken av den
sanerade stadskärnan grundad i en bitterhet över förlusten av de miljöer
som revs, vilka felaktigt får utgöra mall för bedömningen av den nya
bebyggelsens värden. Jag menar att typmiljön måste bedömas utifrån
sina egna förutsättningar och inte utifrån vad den ersatte.

I denna rapport testas resonemangen kring bevarande kontra utveckling
av typmiljön genom en studie av stadsdelen östra Nordstaden i Göteborg,
en sanerad stadsdel som helt upptas av en affärs- och kontorsanläggning.
I fallstudien konstateras att ett bevarande av liknande anläggningars
kulturmiljövärde inte behöver motverka ett fortsatt effektivt utnyttjande

av anläggningen. Viss förändring och utveckling kan också ses som en
naturlig del av typmiljöns karaktär, som ryms inom det inom kultur-
miljövården etablerade begreppet kontinuitet. För att ett aktivt bevarande
ska vara möjligt krävs dock både kompromissvilja och, framför allt,
samarbete mellan planerare, fastighetsägare och de olika brukar-
grupperna.
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Inledning

Var det vackrare förr?

Städer är aldrig statiska. De förändras oavbrutet i takt med tiden, de växer
och krymper ibland, gamla byggnader rivs och nya byggnader uppförs
enligt tidens ideal. Inte bara den fysiska miljön förändras – även städer
där inget byggs och inget rivs är föränderliga eftersom de människor
som befolkar staden oundvikligen byts ut. Förändras gör också omvärlden,
samhällsklimatet, den politiska agendan, befolkningens sammansättning
samt den förhärskande synen på vad som är vackert och fult, rätt och fel,
rationellt och irrationellt o.s.v. Eftersom en stad alltid står i relation till
sin omvärld innebär detta att dess fysiska strukturer alltid betraktas med
nya ögon av sin samtid.

När vi som turister går runt i Gamla Stans pittoreska gränder ser vi inte
samma sak som de som gick där på 1500-talet. Där dåtidens människor
såg en alldaglig vardagsmiljö, en funktionsarkitektur fylld med helt
vanliga människor, ser vi idag en fantastisk kulturmiljö, vacker arkitektur,
tilltalande gaturum och spännande gränder, som gärna får vara så smala
som möjligt eftersom de då upplevs som ännu mer pittoreska och auten-
tiska. På samma gator som 1500-talsmänniskan gick och svor över sanitära
olägenheter och längtade bort från stadens stinkande och osunda livsmiljö,
återfinns idag bostäder där långt ifrån alla har råd att bo, eftersom denna
välbevarade stadsmiljö betraktas som en av de mest attraktiva i vårt land.
Den kanske mest väsentliga skillnaden mellan Gamla Stans status idag
och på 1500-talet är kanske ändå att funktionen kulturmiljö har lagts till
de tidigare funktionerna (bostäder, handel, försvar, administration etc.).
Stadsdelen har getts ett värde utöver dess nyttovärde, vilket gör att vi
idag ser de byggda strukturerna med andra ögon än våra förfäder. Det
mest fascinerande med kulturhistoriska miljöer är kanske att de förändras

i ögonen på sin samtid trots att de ofta genom olika administrativa bestäm-
melser är skyddade mot omvandling och förvanskning. Därtill förvandlar
själva tiden oavbrutet nya områden och byggnader till just kulturmiljöer,
innebärande att de platser som idag är moderna och tidsenliga om hundra
år (eller varför inte om trettio år?) betraktas som historisk mark.

Ibland delas kulturarvet in i två delar, varav den ena kallas det moderna
kulturarvet – ett lite luddigt begrepp som oftast syftar på bebyggelse som
tillkommit efter det att modernismen gjord sitt intåg i samhället. Jag vet
inte om man även innan dess talade om ett modernt kulturarv, men jag
tycker det är slående att man använder ett sådant begrepp för att skilja
det som är ”gammalt på riktigt” från det som ändå i någon bemärkelse
kan kopplas till vår egen tids samhällsstruktur och normer. I det här
examensarbetet ska jag rikta fokus mot just detta moderna kulturarv så
som det kan te sig i en vanlig svensk stad ur planerares respektive kultur-
miljöarbetares perspektiv.

Större stadsomvandlingsprojekt är alltid mer eller mindre kontroversiella,
vilket inte är det minsta märkligt eftersom sådana berör såväl stora
ekonomiska intressen som många människors livsmiljö. I perioder av
kraftig omvandling av samhället, framför allt under perioder med kraftig
ekonomisk tillväxt, manifesteras ofta detta genom de byggda strukturerna.
Varje period av omvandling föder också sin motreaktion – röster som
höjs till försvar för de värden som fick flytta på sig, och i kölvattnet av
den stora omvandlingen kanske nya insikter uppstår. På gott och ont lär
vi av historien, vilket just är en av poängerna med kulturmiljövård. Kultur-
miljövårdens roll i stadsplaneringen har i många avseenden vuxit sig
starkare under de senaste decennierna. Trots detta är förhållandet mellan
bevarandeintressen och utvecklingsivrare inte alltid så harmoniskt, och
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de som hävdar kulturmiljövärden blir inte alltid omtyckta i de mer
visionära arkitekternas och planerarnas krets. Ordet konservatism har ju
onekligen en viss negativ klang, och det har därför blivit något av en
stridsfråga för kulturmiljövården att visa att det inte är konservatism det
handlar om, utan snarare en aspekt av det vi kallar det långsiktigt hållbara
samhället.

Syfte och frågeställning

Kulturmiljöfrågors roll i den fysiska planeringen är ett mycket stort
forskningsfält – betydligt större än att det ryms i ett arbete av den här
storleken. Jag har därför gett arbetet en inriktning på kulturmiljöplanering
i innerstadsmiljö, och ett särskilt fokus på stadens moderna kulturarv,
närmare bestämt de innerstadsmiljöer som tillkommit under den s.k.
saneringsepoken.

Den frågeställning som bildar ramen till studien berör den konflikt som
finns mellan bevarandevärdet av stadens kulturmiljöer, och de krav som
vi ställer på staden som livsmiljö med avseende på både sociala, estetiska
och funktionella aspekter. Hur kan en sådan problematik yttra sig? Hur
kan problemen lösas? Vissa tidstypiska (historiska) stadsmiljöer har
uppenbara brister när det gäller anpassningsförmågan till moderna
stadsfunktioner. Dessa äldre stadsmiljöer har å andra sidan ofta stora
skönhetsvärden och historiska värden. För andra tidstypiska miljöer, som
rekordårens centrummiljöer, kan ibland snarare det motsatta sägas gälla;
de är mycket funktionella vad gäller kommunikationer, utrymmeskrav
mm. men upplevs ofta som tråkiga och själlösa. Det är dessa miljöer jag
vill fokusera på. Hur uppnås en symbios mellan bevarande och
anpassning? Finns någonting som förenar den vackra, döda staden med
den funktionella, rationella stadsmaskinen?

Inom ramarna för ovanstående frågeställning ska fokus riktas mot vad
jag kallar en typmiljö, som alltså utgörs av centrummiljöer som blev

följden av de ”saneringar” av svenska stadskärnor som genomfördes under
50-, 60- och 70-talen. Poängen med att välja just den typmiljön är att den
inte, i någon större omfattning, tidigare behandlats ur ett kulturmiljö-
perspektiv och sällan tillskrivs något egentligt bevarandevärde. Snarare
har den sanerade stadskärnan alltsedan dess tillblivelse mötts av kritik
från många håll. Kritiken har dels handlat om de massiva rivningar av
äldre stadsbebyggelse som utgjorde saneringens första steg, dels om de
miljöer som byggdes upp, som bl.a. beskrivits som alltför storskaliga,
monotona och allmänt bristfälliga ur stadsmiljösynpunkt. Frågan är här
vad de kulturhistoriska värdena hos saneringsområdena egentligen består
i, i vilken mån de bör bevaras och vilka riktlinjer som bör gälla för ett
bevarande. Frågorna ställs mot bakgrund av två generella antaganden,
nämligen 1) att typmiljön inte saknar egna kvaliteter samt 2) att bevarande
av kulturhistoriska värden inte bör ske på bekostnad av stadsmiljön som
helhet.

Sammanfattningsvis, och mot bakgrund av ovanstående, är arbetets syfte

- att beskriva den problematik som är förknippad med kultur-
miljövård i stadsmiljö, med särskilt fokus på det moderna kultur-
arvet från efterkrigstiden. Beskriva olika förhållningssätt till
bevarandefrågan samt olika arbetsmetoder som utvecklats för detta
ändamål.

- att definiera de kulturhistoriska värdena hos den sanerade stads-
kärnan (vad är tidstypiskt, karaktäristiskt, särskilt intressant ur
kulturhistorisk synvinkel?).

- att undersöka hur miljöerna kan utvecklas utan att dessa värden
förfars eller förvanskas.

Infallsvinkeln är i alla tre punkterna de byggda miljöerna ur ett mer
övergripande perspektiv, alltså snarare bebyggelsestruktur, funktioner och
rumsliga sammanhang än enskilda byggnaders utformning, även om själva
arkitekturen förstås inte kan kringgås i resonemangen kring bevarande
kontra utveckling.

7

INLEDNING



Metod

Arbetet är till större delen teoretiskt. Den inledande översikten av hur
kulturmiljöfrågor behandlats och behandlas i stadsplaneringen grundas
främst på litteraturstudier. Litteraturen är hämtad från gränszonen mellan
kulturmiljövård och fysisk planering, två verksamheter som under senare
tid blivit alltmer sammanlänkade.

Nästa steg i arbetet är beskrivningen av typmiljöns bakgrund, egenheter
och särdrag. Detta sker genom studier av texter, debattinlägg, planer och
dylikt från tillkomsttiden, samt förstås verkliga miljöer från den aktuella
tidsepoken. För att arbetets syfte ska uppnås ser jag det också som
nödvändigt att bilda sig en uppfattning om hur välbevarade den aktuella
epokens byggda centrummiljöer är, d.v.s. i vilken omfattning de förändrats
genom ombyggnader och liknande och om det finns någon tydlig trend
för sådana omvandlingar. Detta sker genom studium av bebyggelse-
historisk forskning och debatt samt intervjuer med berörda såsom
antikvarier, planerare och fastighetsägare.

Efter att typmiljön beskrivits återstår att bedöma den ur ett kulturmiljö-
perspektiv. Detta görs mot bakgrund av tidigare avsnitt samt mot den
metod som beskrivs av Nilsson Samuelsson (red.) i den nyligen utgivna
Förändra varsamt (Riksantikvarieämbetet 2004). Syftet med denna del
av arbetet är att utarbeta ett generellt förhållningssätt till den specifika
typmiljön.

Examensarbetet avslutas med en fallstudie av ett utvalt begränsat område
i Göteborgs innerstad, Östra Nordstaden. Den innefattar inventering av
de byggda strukturernas särdrag, kulturhistoriska värde och funktion med
fokus på kvaliteter kontra brister, med utgångspunkt i den metod som
beskrivs av Samuelsson. Metoden har förenklats och anpassats till inner-
stadsmiljö. Därefter presenteras ett förslag på bevarandeprogram av det
aktuella området med hänsyn till historiskt värde och stadsmiljö-aspekter.

Begränsningar

Det ska redan i detta skede slås fast att det inom kulturmiljövården finns
discipliner som jag som fysisk planerare inte till fullo behärskar. Exempel-
vis är en byggnadsantikvarie bättre lämpad än en planerare att göra en
mer detaljerad bebyggelsehistorisk inventering. På samma sätt är kanske
en inventering av ”brukarvärden” något som i verkligheten utförs bäst
av en sociolog eller liknande. Det ligger i den fysiska planeringen natur
att vara ämnesöverskridande, vilket får till följd att man i ett arbete som
detta ofta tangerar områden där man inte sitter inne med någon egentlig
expertkunskap, men där sammanhangen ändå måste förstås och
omvandlas till fysiska planeringsåtgärder. Det är därför min avsikt att i
detta arbete hela tiden utgå från planerarens perspektiv, vilket i sin tur
innebär att jag inte kommer att fördjupa mig särskilt i någon underrubrik
som leder in på något annat expertperspektiv, exempelvis byggnads-
antikvariens eller sociologens.

Arbetet sker inom givna tidsramar vilket innebär att det begränsas även
till sin omfattning. Därför är framför allt fallstudien begränsad både vad
gäller inventeringar och analys. Ämnesvalet innebär också många ”sido-
spår” med många intressanta frågor, av vilka bara ett fåtal tas upp här,
till förmån för de centrala frågeställningarna.

Disposition & läsanvisning

Efter denna inledning följer den del (del 1) som avhandlar kulturmiljö-
frågornas roll i planeringen ur ett mer övergripande perspektiv. Där
beskrivs hur dagens svenska kulturmiljövård fungerar och hur den hänger
samman med den fysiska planeringen, samt presenteras teorin och
praktiken kring kulturhistorisk stadsanalys. Del 2 behandlar typmiljön
sanerade stadskärnor medan del 3 utgörs av fallstudien Östra Nordstan i
Göteborg. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning och diskussion.
Läsaren får dock finna sig i att diskussionen även förs i den löpande

8

INLEDNING



texten, parallellt med faktaredovisning, något jag bedömt som nödvändigt
för att resonemang och tankegångar ska bli tydliga. Man bör heller inte
betrakta den avslutande fallstudien som det självklara ”svaret på frågan”.
Fallstudien syftar mer till att undersöka hur dittills förda resonemang
kan tillämpas i praktisk verklighet.
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DEL 1. KULTURMILJÖVÅRDEN I PLANERINGEN

Denna del av arbetet behandlar kulturmiljövårdens organisation i Sverige,
hur den fungerar idag och hur den har utvecklats under senare tid. Det
kretsar kring några centrala begrepp som var för sig kan ha ganska långa
och snåriga definitioner. Kapitlet inleds därför med en presentation av
begreppen kulturmiljö respektive kulturmiljövård, som därefter får bilda
ramen för en beskrivning av, och diskussion om, kulturmiljövårdens roll
i stadsplaneringen.

Vad är kulturmiljö?

Med kulturmiljö menas det samlade uttrycket för människans materiella
och immateriella påverkan på den omgivande miljön1. I någon mån är
alltså alla spår som människan har satt i sin omgivning delar av vårt
kulturarv. I miljöbalken heter det ”områden som har betydelse från allmän
synpunkt på grund av sina kulturvärden”, vilket väl får ses som en något
mer precis formulering, inte minst för att den poängterar allmänintresset.
Inom begreppet kulturmiljö ryms således inte bara fysiska strukturer som
byggnader och anläggningar, utan även de människor som levat och lever
i den, deras historia, traditioner och livsstil2. Detta är viktigt att ha i åtanke
vid allt arbete med äldre och yngre kulturmiljöer. Dock är den byggda
kulturmiljön det mest konkreta och hållbara uttrycket för den mänskliga
aktivitet som ligger bakom dess tillkomst. Kulturmiljöbegreppet är relativt
nytt. Det lanserades i 1988 års proposition Kulturmiljövård (Prop. 1987/
88:104), som var ett viktigt steg i en vidgad syn på kulturmiljöarbetet.
Tidigare användes begreppet kulturminnen och kulturminnesvård, som
relaterar till en verksamhet som var mer inriktad på kulturhistorisk
värdering av enskilda objekt, såsom slott, kyrkor och specifika monument.Städernas kulturmiljöer är är ofta komplexa och svåra att definiera. Bild från Norra

Kungsgatan  i Karlskrona

1Prop. 1998/99:114, se Persson & Westerlind 2000, s9
2Gillberg 2000, s8
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Kulturmiljöreformen 1988 innebar att fokus förflyttades från de enskilda
objekten till hela miljöer (bebyggelse, industrier, bruksorter, kultur-
landskap etc.)

Det här arbetet behandlar i huvudsak sentida kulturmiljöer i innerstads-
miljö, vilket innebär att jag i fortsättningen utelämnar stora delar av beg-
reppet kulturmiljö, exempelvis fornminnen och det agrara landskapet.
Detta bör has i åtanke när jag fortsättningsvis använder ordet kulturmiljö
i denna text.

I mer högtidliga sammanhang talas ofta om kulturarv, ett begrepp som
inte är lika bundet till den fysiska miljön, och som tydligt betonar den
diakrona aspekten, att det rör sig om vårt förhållande till gångna tiders
kulturyttringar, vår kulturhistoria. En aspekt på kulturmiljöer som fått
större uppmärksamhet sedan kulturmiljöpropositionen 1988 är konti-
nuitet3. I praktiken är det ganska sällsynt med byggda miljöer som i sin
helhet utgör en intakt manifestation av en viss tidsepok eller en viss
kulturströmning. Detta beror helt enkelt på att stadsbyggande i ett
historiskt perspektiv sällan har gått till på det viset, d.v.s. att stora enheter
uppförts vid ett tillfälle och sedan stått oförändrade sedan dess. I praktiken
ligger det snarare i kulturmiljöns natur att den förändras över tid. En stad
kan, med en mycket sliten metafor, ses som en organism som ständigt
befinner sig i en omvandlingsprocess. Gamla delar som spelat ut in roll
byts ut och nya tillkommer medan de äldre delar som visar sig fungera
även i en ny kontext får vara kvar. Dagens svenska stadsbyggnadsideal,
där begrepp som förtätning, komplettering och infill-bebyggelse är vanliga
ledord, kan ses som ett exempel på en sådan process. Kontinuiteten och
den ständiga omvandlingen kan förstås vara en nagel i ögat på den som
söker homogena, ursprungliga miljöer i ”originalskick”, men den kan
också betraktas som ett kulturvärde i sig. Att en bebyggelsemiljö avspeglar
en sammanhängande historisk utveckling kan idag vara ett skäl för
byggnadsminnesförklaring eller annan skyddsåtgärd.

Vad är kulturmiljövård?

I den ovan nämnda kulturmiljöpropositionen från 1988 anges målet för
kulturmiljövården som följer4

Kulturmiljövården skall:
- bevara och levandegöra kulturarvet
- syfta till kontinuitet i utvecklingen av den yttre miljön
- främja den lokala kulturella identiteten
- möta hoten mot kulturmiljön
- bidra till att öka medvetenheten om estetiska värden och historiska

sammanhang

Varför ska då detta göras och på vem ligger ansvaret? Början till ett svar
finns i Kulturminneslagens (SFS 1988:950) portalparagraf:

Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö.

Ansvaret för detta delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter skall visa hänsyn
och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete skall se
till att skador på kulturmiljön såvitt möjligt undviks eller begränsas.

Kulturmiljövård handlar alltså om att förvalta det kulturella arv som
tidigare generationer lämnat efter sig, och det är ingen mindre än allas
ansvar att detta sker. I praktiken finns emellertid ett utförligt system som
reglerar ansvarsförhållanden mellan statliga myndigheter, kommuner och
enskilda. Regelverket och lagstiftningen kring kulturmiljövården avhand-
las mer utförligt senare i detta kapitel. På senare tid har även begreppet
kulturmiljövård ansetts vara för snävt. Knappt tio år efter kulturmiljö-
propositionen 1988 lanseras i en ny proposition (Prop. 1996/97:9) beg-
reppet kulturmiljöarbete. Man menar att kulturmiljövården bara är en
del av ett större arbete som även innefattar myndighetsutövning,
kunskapsuppbyggnad och opinionsbildning. Man talar här om att

3se exempelvis Eklöf et al 1996 och Kontinuitet och förnyelse1999
4Regeringens proposition 1987/88:104 om kulturmiljövård, s28ff
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kulturmiljöarbetet måste vara en del av samhällsutvecklingen och om
vikten av allmänhetens delaktighet.

Men för vem finns kulturmiljövården till? Det är av största vikt att utgå
från att bevarandet av kulturhistoriska värden i den byggda miljön är ett
allmänintresse, vilket också framgår av Plan- och Bygglagen respektive
Miljöbalken (se exempelvis PBL 2:1 och MB 3:6). Bevarandet är alltså
inget självändamål, lika lite som det bara riktar sig till antikvarier och
historiker. Kulturmiljöns betydelse för lokal och regional identitet och
dess betydelse som resurs i arbetet mot ett långsiktigt hållbart samhälle
har på senare tid uppmärksammats5. Att känna sin hembygds historiska
utveckling kan ha stor betydelse för hur man som medborgare förhåller
sig till tendenser i tiden och samhällsutvecklingen i stort, och ett av de
bästa sätten att lära känna denna historia är ha den närvarande i sin dagliga
livsmiljö.

Varför bevara?

Kulturmiljövården stöter då och då på kritik från olika håll, vilket i sig
inte är konstigt eftersom bevarandeintressen ofta står i direkt konkurrens
med nyexploatering, nya stilideal, nya arkitekter i jakt på exklusiva
innerstadslägen för nyskapande arkitektur samt inte minst rent ekono-
miska intressen. När intressekonflikter uppstår, vilket ju inte är särskilt
ovanligt, är det därför viktigt att skälen för bevarande framträder tydligt.
Det räcker inte med att ”det där gamla huset är ju så fint och trevligt” när
exploatören som vill riva det menar att det hus han vill bygga på samma
plats är ännu finare och trevligare. Det krävs sakliga argument, och dessa
är heller inte svåra att finna. Det finns emellertid inte bara ett skäl att
bevara den byggda delen av det kulturhistoriska arvet, utan ett flertal.
Dessa skäl kan grovt delas in i fyra grupper, nämligen historiska, estetiska,
sociala och ekonomiska.

Historiska skäl
Historiskt värde är i sig ett lite besvärligt begrepp, eftersom det kan tolkas
olika beroende på sammanhanget. Historien är i vilket fall som helst vårt
kollektiva minne och den utgörs inte bara av det som står i historie-
böckerna, utan minst lika mycket av den rent fysiska kvarlåtenskapen.
Genom historien får vi perspektiv på vår egen tid, och genom att studera
historiska miljöer kan vi också erhålla praktiska kunskaper och insikter
som kan vara direkt användbara i andra sammanhang. Historieskrivning
är ett känsligt ämne eftersom den alltid i någon mån påverkas av inställ-
ningen hos den som skriver historien. Den byggda miljön är en historiebok
som skrivs samtidigt som den byggs. Den går inte fri från manipulation
och försök till historieförfalskning, men den är alltid konkret och vem
som helst kan betrakta den och bilda sin egen uppfattning om den. Den
är fullt synlig även för den som tycker att historia är tråkigt och därför
aldrig öppnat en historiebok, likväl som den är en källa till inspiration
för dagens arkitekter och planerare.

Sociala skäl
Cars et al skriver: ”I ett samhälle som karaktäriseras av snabba, kulturella
och tekniska förändringar tenderar kraven på bevarande av den fysiska
miljön att öka.”7  Förklaringen till detta skulle ligga i att vi människor
har en inneboende önskan att känna igen oss i vår hemmiljö, och att
denna längtan förstärks när omvärlden förändras. Det handlar med andra
ord om att vi är emotionellt bundna till kulturarvet, att vi vill kunna
återvända till vår uppväxtmiljö och känna igen oss, att det finns både en
spänning och en trygghet i att kunna känna ”historiens vingslag” i miljöer
vars tillkomst ligger långt innan vår egen tid, att vi helt enkelt, med en
lyrisk formulering, hyser en kärlek till det bestående. Som exempel på
detta kan nämnas alla de städer där krig och andra katastrofer förstört
stora delar av den äldre bebyggelsen, och där man med gemensamma
krafter återställt densamma från nästan ingenting, istället för att bygga
upp staden på nytt enligt tidens ideal.

5Persson & Westerlind 2000, s9
6enligt Cars et al 1996, s19ff
7Ibid. s20
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Estetiska skäl
Att i arkitekturkretsar tala om skönhet och vad som är vackert respektive
fult är förstås alltid känsligt. Vissa arkitekter hävdar exempelvis att vi
inte alls bör befatta oss med så subjektivt laddade begrepp som skönhet,
medan andra hävdar att det är just arkitektens främsta uppgift att skapa
vackra byggda miljöer. Att påstå att husen och städerna var vackrare förr
är därför inte riktigt accepterat inom arkitektskrået, även om det tycks
vara en ganska förankrad åsikt i de s.k. breda folklagren. Man kan dock
konstatera att mycket av den äldre bebyggelse som finns bevarad har
stora värden just ur estetisk synpunkt. Och även om dagens arkitektur
kan ha nog så stora estetiska kvaliteter, så är dessa inte alltid jämförbara
med historiska byggnaders mer hantverksmässiga konstnärlighet och
estetik. Därtill kan det inte förnekas att den bebyggelse som uppfördes
före 60-talet hade mer av äkta material och en större omsorg om detaljerna
som helt enkelt gör den tilltalande.

Ekonomiska skäl
Även om det ofta är just ekonomiska intressen som ligger bakom rivningar
av äldre bebyggelse, finns det ändå fullt rationella ekonomiska skäl just
för bevarande. Dessa benämns av Cars et al som nya skäl, eftersom de i
viss mån har uppstått som ett resultat av mer sentida förändringar i
samhället. Många forskare och skribenter har påtalat att det med
nuvarande samhällsstruktur råder ett konkurrensförhållande mellan städer,
där det gäller att erbjuda den mest attraktiva livsmiljön för att därigenom
locka till sig företag och utbildad arbetskraft8. Det ses som en konkurrens-
fördel att ha en välbevarad bebyggelsestruktur, särskilt om den har en
lokal eller regional särart och ger staden en egen karaktär. Det finns också
tendenser till att det som är gammalt (kulturhistoriskt värdefullt) värde-
sätts högre idag än tidigare, att kulturhistoriens ”marknadsvärde” har
stigit. Historiskt sett har den byggda miljön alltid betraktats som en tillgång
som tagits tillvara. Man har byggt på och byggt till istället för att bygga
nytt. Efterkrigstidens stadsbyggande präglades av historieförakt och
byggnadsidealen låg så långt ifrån de tidigare att om- och tillbyggnad

helt enkelt inte sågs som ett relevant alternativ till nybyggnad. Under
senare tid har medvetenheten ökat om det resursslöseri vi ägnat oss åt,
och vi talar istället om vikten av ett hållbart samhälle, där alla fysiska
strukturer ses som en resurs att ta tillvara.

Historisk tillbakablick

Sverige fick sin första kulturminneslag redan år 1666 och var då ett av
de första länder som på nationell nivå sammanfattade sina kulturvärden.
Syftet var att skydda äldre tiders lämningar och det konkreta budskapet
att rikets märkligaste byggnader skulle betraktas som riksintressen och
inte enbart vara beroende av den privata ägarens nycker.9 Utan att ge
någon heltäckande bild av kulturmiljövårdens utveckling sedan dess och
fram till nu, kan man konstatera att mycket har hänt, men att verksamheten
hela tiden haft sin bas i ett antal juridiska verktyg, vars funktion varit att
genom inskränkningar i den enskildes ägande- och förfoganderätt slå
vakt om det allmännas intresse av att de delar av kulturarvet bevaras
som bedömts särskilt märkvärdiga eller på annat sätt värdefulla. Det är
över huvud taget påfallande att kulturmiljö till så stor del handlar om
juridik och maktförhållanden, vilket kommer att framgå senare i denna
text.

Under 1900-talet har förändringstakten i samhället varit mycket snabb i
vår del av världen. Urbanisering, ökat välstånd och befolkningstillväxt
har inte bara förändrat våra livsvillkor utan också satt tydliga avtryck i
våra städer. I Sverige medförde efterkrigstidens framtidsoptimism och
våldsamma nybyggnadsvåg att betingelserna för städernas äldre bebyg-
gelse plötsligt förändrades radikalt. Det förefaller som att den dåvarande
kulturminnesvården inte hade kraften att hävda sin rätt när funktiona-
lismen och folkhemsbyggandet tog städerna i besittning, och det var också
i sviterna efter citysaneringar och oförsonliga rivningar som kulturmiljö-
vården började omformera sig och vann en starkare ställning i samhälls-
planeringen.

8se t.ex. Gillgren 2000
9Jivén 2004, s7
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Den redan nämnda kulturmiljöpropositionen från 1988 innebar ett genom-
brott för en ny syn på kulturmiljövård, och var det konkreta resultatet av
ett arbete som pågått i flera decennier. På många sätt markerar propo-
sitionen ett vidgat kulturperspektiv. Det traditionella objekt-tänkandet
vidgades och blev ett ”miljötänkande”, där hänsyn tas till de rumsliga
sambanden som utgjort objektens betingelser och som länkar ihop dem
fysiskt och kronologiskt till upplevbara sammanhang.10 En annan viktig
förändring var att kulturmiljövården fördes fram som ett aktivt samhälls-
intresse för den fysiska planeringen. Det som tidigare varit en renodlat
statlig verksamhet förvandlades till ett kommunalt ansvarsområde.
Samtidigt som den kommunala planeringen tillskrevs kulturvårdande
funktioner förändrades också statens roll från att vara allmänt lämplighets-
bevakande till att i vissa fall företräda vissa nationella bevarandeintressen,
inom ramarna för den fysiska riksplaneringen som etablerades på 70-
talet. Därmed bildades något som arkitekten och antikvarien Ivar Eklöf
kallar ”det statskommunala dubbelkommandot”. Den statliga kultur-
minnesvården tillfördes nya påverkansmöjligheter på förvaltningen av
den yttre miljön, ”men i en form som staten samtidigt strävade efter att
avhända sig ansvaret för, till förmån för ett kommunalt självbestäm-
mande”. Statens nya påverkansmöjligheter kunde nämligen inte användas
annat än i samverkan med kommunerna. Något förenklat kan man säga
att utvecklingen ledde till en ökad polarisering mellan förändringsinriktad
kommunal bebyggelseplanering och bevarandeinriktad sektoriell hushåll-
ningsplanering. Kulturminnesvården kom att hamna i gränszonen mellan
de båda planeringsinriktningarna.11

Sedan reformerna på 70- och 80-talen har inga större förändringar skett
i det formella handhavandet och ansvarsfördelningen inom kulturmiljö-
vården. Vad som däremot har skett är att intresset för historiska miljöer
ökat, att perspektiven på kulturmiljö ytterligare vidgats och att man inom
många kommuner nått en ökad medvetenhet om sin lokala bebyggelse-
historia och även låter denna bli ett självklart planeringsunderlag.

Svensk Kulturmiljövård anno 2004

Vem ansvarar för att kulturmiljövårdens intressen tillvaratas, och hur går
det till? Jag ska här försöka ge en översiktlig bild av hur den byggda
kulturmiljöns intressen förvaltas i Sverige, vilka lagar och regler som
gäller, vilka instanser som har möjlighet att påverka bevarande och
utveckling och, framför allt, vilken roll den fysiska samhällsplaneringen
spelar i de hela.

Vem ansvarar för vad?

Enligt kulturminneslagens portalparagraf delas ansvaret för kulturmiljöns
skyddande och bevarande av ”alla”. På vilket sätt alla och envar ska
utöva detta ansvar nämns inte i lagen, utan det får mer ses som en gest
innebärande att kulturmiljövården berör alla människor eftersom den
berör vår livsmiljö och viktiga allmänna intressen. Kanske kan lagtexten
om allas ansvar också tolkas som att kulturmiljövården i första hand är
en uppgift för den offentliga sfären. När det kommer till den mer konkreta
ansvarsfördelningen finns en noga lagstadgad hackordning som reglerar
detta. Eklöf talar om två viktiga gränssnitt, nämligen allmänt – enskilt
respektive statligt – kommunalt, mellan vilka bildas ett spänningsfält
där frågorna om bevarande ska avgöras12. Nedan presenteras de aktörer
som i olika omfattning har något att säga till om i bevarandefrågor.

Kommunernas ansvar för kulturmiljövård är dels lagstadgat, dels
frivilligt. Den fysiska planeringen och myndighetsutövningen sker enligt
bestämmelserna i PBL, som är kommunens främsta verktyg i arbetet för
en god kulturmiljö. Kommunen ansvarar för att riksintressen för bl.a.
kulturmiljövården redovisas i översiktsplanen, liksom allmänna intressen
som också kan röra kulturmiljöer. Det är också kommunen som genom
detaljplaner och områdesbestämmelser har det kanske mest effektiva
instrumentet för bevarandekrav på kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

10Eklöf et al 1996, s17
11Ibid. s17
12Ibid. s67
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Genom detaljplanen kan hela kvarter avsättas som kulturmiljöområden
(Q-områden) samt genom egenskapsregleringar (q-märkning eller k-
märkning, se vidare s23) ange särskilda restriktioner för enskilda objekt,
exempelvis förbud mot fasadändringar eller rivningsförbud. I detaljplanen
kan också införas bestämmelser om ökad bygglovplikt, d.v.s. att även
mindre förändringar av en byggnad som normalt inte kräver bygglov görs
lovpliktiga. Genom tillståndprövning och övervakning kan kommunen,
eller närmare bestämt byggnadsnämnden, kontrollera att bestämmelserna
efterföljs. Genom att kommunen normalt är ägare till allmänna platser
och många offentliga byggnader har man också stora påverkansmöjlig-
heter för utveckling av den yttre kulturmiljön, i enlighet med teorin om
att kulturmiljö inte bara utgörs av byggnader utan även i hög grad av
utrymmet mellan byggnaderna. Kommunen har också stora möjligheter
att utarbeta särskilt planeringsunderlag (kunskapsunderlag) på kultur-
historiska grunder, till exempel genom kulturmiljöprogram eller andra
varianter av antikvariska bebyggelseinventeringar. Sådana åtgärder är
emellertid inte lagreglerade utan sker bara i den utsträckningen som
kommunen tycker är befogat (eller i den utsträckning som kommunens
budget tillåter).

Länsstyrelsen fungerar i egenskap av ”statens förlängda arm” som en
tillsynsmyndighet, men är också en viktig samrådspart vid både detalj-
och översiktsplanering. Länsstyrelsen består av ett flertal olika enheter
där samhällsplanering respektive kulturmiljövård normalt utgör varsin
enhet. Länsstyrelsen granskar detaljplaner med avseende på bl.a.
behandlingen av riksintressen. Det är också till länsstyrelsen som över-
klaganden ställs när en sakägare anser att hans intressen åsidosatts, t.ex.
genom felaktigt hävdande av ett allmänt intresse. Länsstyrelsen ska också
bistå kommunerna med planeringsunderlag och utarbetar ofta läns-
omfattande kulturmiljöprogram och inventeringar. Ett av länsstyrelsens
mest kraftfulla redskap är dess befogenhet att byggnadsminnesförklara
såväl enskilda byggnader som anläggningar och sammanhållna miljöer
(se vidare s18f). En byggnad som blivit byggnadsminne är i princip

skyddad mot all större förändring för all framtid. Skyddsbestämmelserna
bestäms av länsstyrelsen och kan variera i omfattning från fall till fall.
Hänsyn ska då tas till byggnadens användning och ägarens önskemål.

Riksantikvarieämbetet (RAÄ) är den centrala förvaltningsmyndigheten
för kulturmiljövården och lyder under kulturdepartementet. Ämbetet har
överinseende över kulturmiljövården i landet, vilket bl.a. inkluderar att
bevaka kulturmiljövårdens intressen vid bebyggelseplanering och annan
samhällsplanering. RAÄ beslutar också om statliga byggnadsminnen och
fördelar statliga bidrag till länsstyrelserna för vård av byggnader, kultur-
landskap och fornlämningar. Länsstyrelsen har skyldighet att samråda
med Riksantikvarieämbetet innan man fattar beslut i ärenden som enligt
kulturminneslagen kan medföra ersättningsanspråk13. Riksantikvarie-
ämbetet kan också överklaga domstolsbeslut eller myndig-hetsbeslut
enligt kulturmiljölagen (KML).

Boverket är den nationella myndigheten för samhällsplanering, stads-
utveckling, byggande och boende. Uppdraget att verka för en hållbar
bebyggelse- och stadsutveckling innefattar såväl nybyggnad som för-
valtning av befintlig bebyggelse. Eftersom kulturmiljövård numera är
(eller åtminstone är på väg att bli) en integrerad del i samhällsplaneringen
är den också en del av Boverkets arbetsområde. Genom publikationer
med framför allt allmänna råd och riktlinjer verkar Boverket, i likhet
med RAÄ för förmedlande av kunskapsunderlag i dessa frågor.

Även de högsta statsmakterna i form av regering och riksdag har förstås
också inflytande över kulturmiljövården på det mer övergripande planet,
inte minst som uppdragsgivare åt såväl RAÄ som Boverket. Genom
lagstiftning och byggnormer anger staten ramarna för bevarandet, till
exempel frågor om ansvarsfördelning mellan privata och offentliga
aktörer samt de ekonomiska villkoren för bevarandet.14

13Cars et al 1996, s26
14Ibid.
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Länsmuseerna har ofta en utförar- och konsultroll i kulturmiljöarbetet.
I de flesta län är landstinget huvudman för länsmuseet, men bland
finansiärerna finns ofta såväl kommunerna, staten och tillfälliga bidrag
från exempelvis EU. De många finansiärerna medför att länsmuseet har
många olika uppdragsgivare och förväntningar från olika håll, men
huvudfunktionen i kulturmiljöfrågor blir ändå att tillhandahålla expert-
kunskap, särskilt för kommuner som inte har tillgång till kulturhistorisk
sakkunskap15. Länsmuseerna utför alltså kulturmiljöarbete på uppdrag
av framför allt kommunerna. På vissa områden, exempelvis arkeologi,
har emellertid länsmuseerna (och stadsmuseerna) börjat få konkurrens
om utförarrollen från privata firmor, vilket drivit fram ett behov av
licensiering av dessa16. I många städer finns även stadsmuseer som oftast
finansieras med kommunala medel och har en mer föremålssamlande
funktion, fast med fokus på den egna staden/kommunen.

Fastighetsägaren har ofta en nyckelroll när det gäller förnyelse respektive
bevarande. Så länge ägarens bevarandeambition ligger i linje med sam-
hällets är bevarandefrågorna ofta lätta att lösa. I många fall gör dock
fastighetsägaren en lägre värdering av bevarandevärdet än vad myndig-
heterna gör, varmed hans ambition om förändring kommer i konflikt
med en samhällelig bevarandeambition. I en sådan situation utgör
fastighetsägaren ett partsintresse medan det offentliga samhället står som
motpart. Innebär bevarandekraven ekonomiska förluster för fastighets-
ägaren kan han eller hon kräva ersättning för detta. Ersättningsnivån beror
dels på storleken på kulturvärdena, dels på eventuella lägesfördelar och
fastighetens värde i övrigt. En annan viktig rättighet för fastighetsägare
är rätten till pågående markanvändning. Den innebär en rätt till begränsade
återinvesteringar i bebyggelsen på en fastighet, vilket kan innebära
underhåll men även rivning och återuppförande av en byggnad, så länge
inte markanvändningen ändras. Alla sådana förändringar omfattas dock
av de generella varsamhetsbestämmelserna i PBL (3 kap. 12 §) för
bevarande av byggnaders karaktärsdrag.

Medborgarna är en icke försumbar intressegrupp (om det nu är möjligt
att kalla ett helt lands befolkning för en intressegrupp). Genom
bestämmelserna i PBL garanteras insyn och påverkansmöjligheter i plan-
processen, vilket blir betydelsefullt eftersom bevarandefrågor ofta aktuali-
seras genom detaljplaneprocessen, men även kan vara en viktig del av
arbetet med översiktsplanering, som ju berör alla kommuninvånare.
Medborgarna kan också på eget initiativ föra fram bevarandefrågor till
statliga myndigheter, samt under vissa förhållanden anföra besvär mot
kommunala beslut som man anser stå i strid mot bevarandeintressen.

Lagarna

Kulturmiljövård är som sagt mycket en fråga om skyldigheter respektive
rättigheter. Ofta handlar det om makt- och ansvarsförhållanden mellan
myndigheter och enskilda, mellan ekonomiska intressen och kultur-
historiska, mellan stat och kommun, mellan gammalt och nytt. För att
reglera den balansakt som det innebär att bedriva stadsplanering med
hänsyn till kulturhistoriska värden, finns en uppsättning lagar, av vilka
de viktigaste är Lagen om kulturminnen m.m. (SFS 1988:950), vanligtvis
kallad Kulturminneslagen (KML), Plan- och bygglagen (SFS 1987:10)
samt Miljöbalken (SFS 1998:808). PBL och MB, som båda är produkter
från miljödepartementet, utgör tillsammans basen för allt fysiskt samhälls-
byggande och miljöarbete. KML, som sorterar under kulturdepartementet,
kan i jämförelse med dessa ses mer som speciallag ämnad att reglera de
specifika konfliktsituationer som är kopplade till kulturmiljövården. Alla
dessa tre lagar har tillkommit under de senaste två decennierna och de är
menade att kunna användas parallellt. Särskilt PBL och MB har många
kopplingar sinsemellan, t.ex. när det gäller allmänna intressen och
riksintressen.

Plan- och bygglagen reglerar framför allt den av kommunen bedrivna
planeringen, innefattande översiktsplanering, detaljplanering och
hantering av bygglov. Lagen skiljer sig från tidigare byggnads- och

15Kontinuitet och förnyelse 1999, s94
16Peter, S. Intervju 041001
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planeringslagstiftning genom att den tar ett helhetsgrepp på den
kommunala planeringen och därtill utökar formerna för medborgar-
inflytande. Kulturhistoriska värden hos byggda miljöer nämns i flera olika
paragrafer:

2 kap. 2 § Planläggning skall, med beaktande av natur- och kulturvärden,
främja en ändamålsmässig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av
bebyggelse, grönområden, kommunikationsleder och andra anläggningar. (…)

3 kap. 1 § Byggnader skall placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt
med hänsyn till stads- och landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på
platsen. (…)

3 kap. 10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens
karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden tas tillvara.

3 kap. 12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk,
miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde
av denna karaktär, får inte förvanskas.

3 kap. 13 § (…) Byggnader som avses i 12 § skall underhållas så att deras
särart bevaras.

3 kap. 17 § (…) Tomter, som är särskilt värdefulla från historisk, kultur-
historisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, får inte förvanskas i de
avseenden de omfattas av skyddsbestämmelser i en detaljplan eller i områdes-
bestämmelser. (…)

PBL anger också vad som är möjligt att reglera genom detaljplan (kap.
5), däribland särskilda skyddsbestämmelser för kulturhistoriskt värdefull
bebyggelse, samt utökad lovplikt för denna. PBL är i det här avseendet
tydligt objektorienterad. När lagen som helhet handlar om planering både
på en övergripande nivå och på detaljnivå, är bevarandebestämmelserna
tydligt inriktade på enskilda byggnader och tomter, vilket kanske också
är det enda rimliga eftersom det är på den nivån som eventuella konflikter
normalt uppstår, d.v.s. mellan en enskild fastighetsägare och det allmänna,

representerat av kommunens planerare och byggnadsnämnd. Observeras
bör också gradskillnaden mellan bebyggelse i allmänhet och bebyggelse
som är särskilt värdefull. För den förra gäller allmänna hänsynsregler
medan det för den senare föreligger ett generellt förbud mot förvanskning.

Översiktsplanen, vars innehåll och användning också regleras i PBL, har
en mer strategisk funktion även ur ett kulturmiljöperspektiv. I översikts-
planen skall allmänna intressen och riksintressen redovisas och där finns
också möjligheter att lägga fram riktlinjer för bevarande och skydd av
kulturmiljöer. I fördjupningar av översiktsplanen kan dessa bevarande-
anspråk preciseras ytterligare. Översiktsplanen är som bekant inte juridiskt
bindande, men eftersom den ligger till grund för detaljplanering har den
ändå stor betydelse som planeringsinstrument. En rapport från RAÄ17

visar att hanteringen av kulturmiljövårdens riksintressen i kommun-
täckande översiktsplaner ofta präglas av ett passivt förhållningssätt där
man kulturmiljöfrågan ofta stannar vid ett pliktskyldigt redovisande av
riksintressen och information om de generella kravreglerna i PBL. Mer
sällsynt är att de generella kraven preciseras i konkreta rekommendationer
för enskilda skyddsobjekt. Rapporten konstaterar också att kommunernas
hantering av riksintressen i översiktsplanen är beroende av kvaliteten på
det underlagsmaterial som kulturmiljövården tagit fram18.

Även länsstyrelsens skyldighet att pröva antagna detaljplaner (för övrigt
en av länsstyrelsernas få ingångar till den kommunala fysiska planeringen)
regleras i PBL (kap 12). Länsstyrelsen kan upphäva kommunens beslut i
sin helhet, bland annat om ett riksintresse inte tillgodosetts. Observeras
bör att detsamma inte gäller för allmänna intressen eller andra skydds-
former.

PBL har ändrats och kompletterats i olika omgångar. I de inledande
bestämmelserna infördes delvis nya målsättningar rörande allmänna
intressen. Ändringen lyfter fram betydelsen av att planeringen inte bara
ska syfta till utveckling av bebyggelse utan även tillvaratagande av de

17Krus & Westerlind 2003
18Ibid. s20
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befintliga strukturerna. I och med denna ändring stärktes kravet på att
kommunerna i sitt planarbete ska redovisa vilka värden och kvaliteter
som finns i den byggda miljön.19

I PBL finns även en direkt anknytning till Miljöbalken. I 2 kap. 1 § stadgas
att ”vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall
bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas.” Vad dessa kapitel
innebär framgår av nedanstående.

Miljöbalken består egentligen av en hel grupp äldre och nyare lagar som
1998 sammanfördes i syfte att ta ett samlat grepp på miljöfrågor ur ett
brett perspektiv. Redan av inledningsparagrafen framgår att ett av lagens
syften är att ”värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas”.
Detta kan tolkas som naturmiljö och kulturmiljö har samma status och
samma skyddsvärde. Liksom i PBL har inte kulturmiljöfrågorna fått någon
”egen avdelning”, utan är invävda i huvudsak i de grundläggande
bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden (3 kap.),
d.v.s. ett av de två kapitel som enligt PBL skall tillämpas vid all plan-
och bygglovshantering.

3 kap. 6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har bety-
delse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden
eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. (…)

Områden som är av riksintresse för naturvården, kulturmiljövården eller frilufts-
livet skall skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Den här paragrafen sätter fingret på en besvärlig tolkningsfråga som
omfattar allt miljöarbete, nämligen distinktionen mellan allmänna
intressen och riksintressen. Allmänna intressen är ett minst sagt diffust
begrepp, men likväl helt centralt i frågor som rör miljö och kulturmiljö.
Något förenklat kan man säga att de allmänna intressena utgör de skäliga
krav som alla medborgare ska kunna ställa på sin livsmiljö. De kan handla

om tillgång till grönområden och välbevarade kulturmiljöer såväl som
en ur social synpunkt god livsmiljö. Riksintressen däremot är geografiskt
avgränsade områden eller objekt till vilka hör särskilda skyddsbestämmel-
ser. Det intressanta med den ovan citerade paragrafen är att den kan tolkas
som att områden ”som har betydelse från allmän synpunkt” har ett starkare
skydd (”skall så långt som möjligt skyddas”) än riksintressena (”skall
skyddas”). Om detta är en avsiktlig nyansskillnad hos lagstiftarna är svårt
att säga, men eftersom riksintressena är mer lättdefinierade är det i
juridiska sammanhang sannolikt mot dessa som fokus riktas när intresse-
konflikter är under uppsegling.

I MB finns också regler om upprättande av miljökonsekvensbeskrivning,
MKB (kap. 6). Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning är att beskriva
direkta och indirekta effekter på miljön som en planerad verksamhet
eller åtgärd kan medföra (3 §). De miljökonsekvenser som åsyftas i en
MKB innefattar också inverkan på kulturmiljö, vilket inte så ofta upp-
märksammas.

Lagen om kulturminnen m.m. är en s.k. sektorslagstiftning som reglerar
handhavandet av ur kulturmiljösynpunkt särskilt värdefulla objekt och
områden, med tonvikt dels på fornlämningar, dels på olika former av
byggnadsminnen. Om PBL riktar sig i huvudsak till den kommunala
planeringsmyndigheten är KML snarare att betrakta som de statliga
myndigheternas (främst Riksantikvarieämbetet och länsstyrelsernas)
handbok och verktygslåda för kulturmiljöfrågor. Då är det också KML
som i sin portalparagraf stadgar att ”det är en nationell angelägenhet att
skydda och vårda vår kulturmiljö”. Den för det här arbetet mest väsentliga
delen av KML handlar om byggnadsminnen och återfinns i tredje kapitlet:

3 kap. 1 § En byggnad som är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska
värde eller som ingår i ett kulturhistoriskt synnerligen märkligt bebyggelseområde
får förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen. Bestämmelserna om byggnads-
minnen enligt detta kapitel får också tillämpas på park, trädgård eller annan
anläggning av kulturhistoriskt värde. (…)

19Persson & Westerlind 2000, s12
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Byggnadsminnesförklaring innebär ett mycket starkt skydd som gäller
för all framtid. Reglerna om byggnadsminnen är relativt detaljerade och
gäller dels hur utnämnandet går till och vem som bär ansvaret för beva-
randet, men framför allt den mycket känsliga frågan om ersättning till
den fastighetsägare som genom bevarandekraven hindras att bruka sin
fastighet på ett mer ekonomiskt lönsamt sätt. I korthet fungerar det så att
länsstyrelsen på eget eller annans initiativ beslutar om vad som ska bli
byggnadsminne, samt, i samråd med fastighetsägaren, sätter upp de
specifika bevaranderegler som gäller för objektet (som inte nödvändigtvis
måste vara en byggnad utan lika gärna kan utgöras av t.ex. en park eller
annan anläggning). Hänsyn skall tas, förutom till det kulturhistoriska
värdet, även till byggnadens användning och ”ägarens skäliga önskemål”
(3 kap. 3 §). Länsstyrelsen beslutar sedan om storleken på eventuell
ersättning, som sätts med hänsyn till fastighetens värde samt i vilken
mån skyddsbestämmelserna minskar nyttjandevärdet. Särskilda regler
gäller om byggnaden ägs av staten. För handläggandet av sådana statliga
byggnadsminnen svarar Riksantikvarieämbetet.

Formuleringen ”synnerligen märklig” i 3 kap. 1 § är omtvistad, precis
som är fallet med många andra värderande ordval i lagtexter. Det kan
jämföras med exempelvis de tidigare citerade formuleringarna ”påtaglig
skada” i Miljöbalken eller ”en estetiskt tilltalande utformning” i PBL.
Sådana formuleringar är ibland nödvändiga när det gäller värden som
inte går att mäta med någon enhetlig skala, men de kan likväl skapa
svåra situationer för dem som är satta att avgöra till exempel om en
byggnad är ”synnerligen märklig” eller bara lite lagom märklig. De väcker
också frågan om vems bedömning som avgör vad som ska bevaras och
på vilka grunder den bedömningen ska göras, en central fråga som jag
ska återkomma till.

Förändringar i lagstiftningen?

År 2002 tillsattes av regeringen en ny utredning – Kulturbebyggelse-
utredningen – med uppgift att se över lagskyddet för kulturhistoriskt
värdefull bebyggelse. I utredningens slutbetänkande, K-märkt – Förslag
till förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse (SOU
2004:94) presenteras några förslag till förändringar i gällande lagstiftning,
både MB, PBL och KML. Förslagen är i korthet:

- Slopad särreglering av statliga byggnadsminnen. Länsstyrelserna
övertar ansvaret för dessa från Riksantikvarieämbetet.

- Kvalifikationsgränsen för byggnadsminnen ändras från ”synnerligen
märklig” till ”av nationellt intresse”.

- Fråga om byggnadsminnen ska inte kunna väckas av vem som helst,
utan bara av fastighetsägaren eller Länsstyrelsen.

- Lösöre kan inkluderas i ett byggnadsminne.
- Kommunen får en ny möjlighet till ”kulturminnesmärkning” av

byggnader som omfattas av förvanskningsförbudet i PBL (3 kap.
12 §). Skyddet ska fungera ungefär som en q-märkning i detaljplan,
men ska kunna tillämpas utan ett en detaljplan måste upprättas.

- Skyddsinstrumentet kulturreservat, som regleras i MB 7 kap. 9 §
utvidgas till att kunna tillämpas även på bebyggelsemiljöer. (Se
vidare s23)

Dessa förändringar är alltså inte genomförda ännu (lagändringarna
föreslås ske 2006), men de kan med fördel has i åtanke under läsningen
av fortsatta utläggningar, som helt utgår från nu gällande lagstiftning.
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Realia och nytänkande

Är svensk kulturmiljövård effektiv? Fungerar den som den självklara del
av den fysiska stadsplaneringen som så ofta efterlyses? För att få svar på
dessa fråga har jag dels genomsökt de senare årens utgivna litteratur på
området, samt talat med berörda på länsstyrelse och kommun. Det pågår
ständigt en debatt om den svenska kulturmiljövården, vilket väl i sig får
ses som något positivt. Ett önskemål som ofta hörs är att hitta nya sätt att
nå ut till allmänheten för att väcka och ta tillvara dess intresse för
kulturmiljöfrågor. Kanske kan nya perspektiv möjliggöras när en av
tradition expertstyrd verksamhet öppnas för en mer folkligt förankrad
kulturmiljöuppfattning? Det naturliga sättet att åstadkomma detta är
troligtvis att ge bevarandefrågorna en större plats i den kommunala plan-
eringen, eftersom det är där som formerna för medborgarinflytande är
mest utvecklade.

Medborgare, egenintressen och allmänintressen

Att medborgarinflytandet är i någon mån lagstadgat i den kommunala
planeringen är i sig inte en garanti för att det fungerar tillfredsställande.
En viktig aspekt på kulturmiljöarbetet rör just styrkeförhållandet mellan
kulturmiljöns kollektiva egenskaper, d.v.s. dess allmänintresse, och privata
exploatörers intressen. Krister Olsson, KTH, menar i en artikel att
planeringen alltför ofta avgörs redan innan de formella samråden, vilket
resulterar i att kulturmiljöns intressen negligeras20. Problemen har enligt
Olsson sin bakgrund i att kulturmiljösektorn, som ska leverera underlag
till ett rationellt politiskt beslutsfattande inom den kommunala planer-
ingen, inte har lyckats anpassa sig till det framväxande kunskapssamhället.
Resurser saknas för att på bred front engagera medborgarna och ta deras
åsikter i beaktande. Istället görs det faktiska beslutsfattandet av en
begränsad krets kommunala politiker och tjänstemän i samverkan med
privata fastighetsägare och andra exploateringsintressen. Olsson hänvisar

till en egen undersökning som visar att allmänhetens syn på bebyggelse-
anpassning kan skilja sig stort från uppfattningen hos exploatören, och
att det ändå oftast är den senares intressen som blir tillgodosedda22.
Planeringslagstiftningens krav på insyn för allmänheten och delaktighet
för direkt berörda är ingen garanti för att allmänhetens önskan om en
välbevarad kulturmiljö tas i beaktande. Och som tidigare konstaterats är
ju kulturmiljövården något som faktiskt berör alla.

Problemet med medborgarinflytandet sätter fingret på ett känsligt faktum,
nämligen det att den kommunala planeringens kulturmiljöarbete är i
princip frivilligt, trots det kommunala planmonopolet. Det är alltså
kommunen som har de främsta redskapen för ett aktivt bevarande av
kulturarvet, men det finns ingen lag som tvingar kommunen att använda
sig av dessa redskap. Visserligen finns PBL:s allmänna hänsynsregler
och förbud mot förvanskning av särskilt värdefull bebyggelse, som är
avsedda att beaktas vid all bygglovshantering, men när det gäller q-
märkning i detaljplaner och bestämmelser om utökad lovplikt är det ofta
kommunens ambitionsnivå på kulturmiljövårdens område som avgör i
hur stor utsträckning sådana bestämmelser används aktivt i detalj-
planeringen. Idag har drygt hälften av alla kommuner någon typ av kultur-
miljöprogram som kartlägger värdefulla kulturmiljöer och anger mål-
sättningar om bevarande och utveckling av dessa22. Sådana program
utarbetas ofta i samarbete med länsstyrelse och/eller länsmuseet, och är
ett bra exempel på samarbete mellan dessa institutioner. Men sådana
dokument är inte lagreglerade utan tillkommer som ett resultat av en
medvetenhet hos kommunen om att kulturmiljön är en värdefull resurs,
inte minst för att stärka kommunens ”attraktivitet”23.

Konsten att värdera

Att värdera kulturmiljöer kräver någon typ av system och en generellt
tillämpbar referensram. Detta är nödvändigt för att bedömningen av vad
som är bevarandevärt ska bli någotsånär rättvis och inte godtycklig. Det

20Olsson 2004 22Kontinuitet och förnyelse 1999, s37
21Ibid. s33 23se t.ex. Gillgren 2000 och Cars et al 1996
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finns ett flertal modeller och teorier för kulturhistoriska värderingar, och
jag ska i detta avsnitt inte gå närmare in på någon av dem, utan nöja mig
med att redovisa ett exempel på hur värdena kan delas in i undergrupper.
I en modell som utarbetats av RAÄ24 delas ett objekts värde in i dokument-
värden och upplevelsevärden. Dokumentvärden är huvudsakligen
historiska egenskaper (som kan redovisas i form av fakta) såsom
byggnadshistoriskt, samhällshistoriskt och personhistoriskt värde, medan
upplevelsevärden representerar mer abstrakta aspekter som arkitektoniskt
och konstnärligt värde, patina och traditionsvärde. Till dessa två grund-
motiv läggs sedan förstärkande, övergripande motiv såsom autenticitet,
sällsynthet och pedagogiskt värde. Skillnaden mellan det upplevda värdet
och det historiska dokumentvärdet kan ibland vara mycket framträdande,
exempelvis när det gäller oansenliga och till synes ointressanta hus som
rymmer ett stort byggnadshistoriskt värde eller ståtliga privatpalats som
ser autentiska och vackra ut men kanske egentligen bra är en cement-
pastisch efter en äldre förlaga. Man kan också säga att en miljös
dokumentvärden är de värden som experter uppfattar, medan upplevelse-
värdena delas av alla.

Hur värderingen av miljöer och objekt ska ske är, inte helt obefogat, en
ständigt pågående diskussion inom kulturmiljövården. Just denna del av
kulturmiljövården är kanske den där expertkunskapen har sitt starkaste
fäste. Och visst kan det vara befogat att värderingen av kulturmiljöer
grundas på expertkunskap – att förringa denna vore att håna de som ägnat
sina liv åt att förstå bakgrundshistorien och framväxten av det som idag
betecknas som kulturarv. Men samtidigt är det ett känt faktum att kultur-
miljövärderingar av olika slag blir inaktuella, dels eftersom vi successivt
tar med modernare delar av vår kulturmiljö, dels eftersom många
kunskapssammanställningar har gjorts av expertorgan utan nämnvärd
dialog och utan politiskt förankrade värderingsbeslut. Därför måste objekt
som sedan tidigare tillskrivits ett skyddsvärde ibland omvärderas utifrån
de förhållanden och juridiska instrument som gäller idag, detta enligt
Sven Göthe, arkitekt på RAÄ25. Han poängterar vikten av att skilja på

rollen att värdera och rollen att besluta om åtgärder, och menar att
utgångspunkten för värderingen alltid måste vara ett grundläggande
varsamhetskrav, med syftet att göra bruksperioden så lång som möjligt.
Även om användningen av ett objekt ändras, vilket ofta inte går att hindra,
bör spåren av tidigare verksamheter finnas kvar så att objektets eller
områdets historia kan leva vidare.

Rätten till delaktighet

Värderingsfrågan leder också in på det så kallade brukarperspektivet,
som med tiden fått en framträdande position i kulturmiljödebatten. Tanken
att värdering och bevarandeåtgärder ska förankras hos och beakta de
grupper av människor som faktiskt använder miljöerna/objekten kan för
den nutida planeraren tyckas självklar. I kulturmiljövårdens analys-
tradition är den dock inte helt lätt att införa och tillämpa. När det gäller
exempelvis ombyggnad av hyreshus finns etablerade metoder för att
inhämta berörda hyresgästers synpunkter och godkännande. Detta regleras
ganska ingående i Jordabalkens tolfte kapitel, ibland kallat ”hyreslagen”
och ett av bestämmelsernas syften är att skydda hyresgästerna från
hyreshöjande ”lyxrenoveringar”, men de kan också ses som deras
(hyresgästernas) möjlighet att slå vakt om sin befintliga livsmiljö26. Även
PBL har en stark funktion som garant för medborgarinflytande och
brukarperspektiv, vilket i praktiken innebär att den bevarandereglering
som sker i kommunens regi har bättre förutsättningar för tillämpning av
brukarperspektivet än exempelvis den av länsstyrelsen bedrivna kultur-
miljövården.

Systemets begränsningar

Från länsstyrelsens sida är perspektivet ett annat än hos kommunen. Här
handlar det om ett tillsynsansvar, att för statens och riksantikvarieämbetets
räkning övervaka att särskilt värdefulla kulturmiljöer tillvaratas på rätt
sätt. Detta gäller framför allt riksintressen, som ju har en alldeles särskild

24se Nordin & Unnerbäck 1995
25Göthe 2004
26Hagberg 2001
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status i lagstiftningen. Jag nämnde tidigare den lite märkliga lagskrivning-
en (MB 3 kap. 6 §) som säger att riksintressen ska skyddas mot påtaglig
skada. Det besvärliga med den skrivningen är att den definierar vården
av riksintressen som en strävan att undvika att de skadas påtagligt, istället
för ett aktivt arbete för att på bästa sätt bevara den aktuella miljön. När
det kommer till kritan, eller rättare sagt när det uppstår en situation i
vilken ett riksintresse hotas av till exempel en nyexploatering av något
slag, är alltså länsstyrelsens primära uppgift att definiera om skadan på
riksintresset är att betrakta som påtaglig eller inte. I praktiken kan ofta
en konstruktiv dialog åstadkommas mellan exploatör och myndigheter,
men i situationer där motsättningarna leder till rättslig prövning är det
just uttrycket påtaglig skada som anger var ribban ligger.27

Byggnadsminnesförklaringen hör också till länsstyrelsens ansvarsområde,
och är ett så pass viktigt bevarandeverktyg att det förtjänar att behandlas
enskilt. Byggnadsminnen ger som sagt ett starkt skydd, men är också
starkt objektsinriktade. Det är visserligen juridiskt möjligt att byggnads-
minnesförklara en sammanhängande bebyggelsemiljö, men i praktiken
kan det vara mycket besvärligt, särskilt när flera fastighetsägare är
inblandade och ersättningskraven är höga. Detta gör att byggnadsminnet
som verktyg kan vara svåranvänt i innerstadsmiljö, där ju ofta de
kulturhistoriska värdena ligger i en sammanhållen karaktäristisk bebyg-
gelsestruktur snarare än i enskilda byggnaders unika värde. Det finns
ingen regel som säger att en byggnad måste ha uppnått en viss ålder för
att få bli byggnadsminne. Ett informellt riktmått brukar dock anges till
30 år. På många håll finns ändå ett tidsmässigt glapp i byggnadsminnes-
förklaringarna. Trots att många kulturmiljöer från efterkrigstiden fått stor
uppmärksamhet på senare år är det fortfarande mycket ovanligt att
byggnader från denna tid blir byggnadsminnen. I hela Västra Götalands
län finns till exempel inget byggnadsminne som är uppfört efter 193728.
Dock pågår för närvarande undersökningar för att göra en del av
miljonprogramsområdet Hjällbo i Göteborg till byggnadsminne (mer om
detta på s56). Detta skulle innebära ett stort hopp framåt längs byggnads-

minnenas tidsaxel, för Västra Götalands del ett hopp över hela 40- och
50-talet! Att tidshorisonten flyttas framåt så oregelbundet kan kanske
bero på en viss innebonde tröghet i systemet, och på att byggnadsminnes-
lagstiftningen bedöms som tungrodd (om än ändamålsmässig) av många
antikvarier och planerare. Men även andra faktorer, såsom statliga initiativ,
folklig opinion eller medial uppmärksamhet kan påverka vilken typ av
bebyggelse som blir prioriterade av kulturmiljövården.29

Ibland påtalas också ett behov av alternativa skyddsformer, åtminstone
är det en fråga som återkommer i artiklar och intervjuer. Länsstyrelserna
har sitt byggnadsminne-instrument och kommunerna har sina möjligheter
att införa skyddsbestämmelser i detaljplan, men det finns fall där dessa
verktyg är svåra att tillämpa på ett adekvat sätt. Som exempel kan nämnas
de bostadsområden från miljonprogrammets dagar som på senare år börjat
tillskrivas kulturhistoriska värden, och som behandlas mer utförligt i
senare kapitel. Att ge ett antikvariskt skydd till ett område bestående av
ett stort antal höghus med kanske flera tusen invånare är en helt annan
sak än att skydda exempelvis en enskild institutionsbyggnad från 1800-
talet. Att byggnadsminnesförklara ett helt bostadsområde är en mycket
omfattande åtgärd, som kan medföra en del svårigheter i att definiera
vad som ska bevaras, och risk för höga ersättningskrav. Särskilt besvärligt
blir det om flera olika fastighetsägare är inblandade, och det kan därför
ses som lyckosamt att det i miljonprogrammets förorter ofta bara är en
eller ett par fastighetsägare som förfogar över hela områden. Alternativet
att ge skydd åt en av områdets byggnader vore enklare att genomföra,
men i en miljö där storskaliga sammanhang och arkitektonisk samverkan
är central kan betydelsen av en sådan åtgärd ifrågasättas. När kulturmiljö-
vården rör sig från objekttänkande och expertstyrning mot miljötänkande
och medborgarinflytande öppnas luckor i lagstiftningen. Dessa luckor
kan ses som kulturmiljövårdens svaga punkt, men vänder man på
problemet kan det också ses som en öppning för nya arbetsmetoder och
nya former för bevarande. Det ska också tilläggas att behovet av
alternativa skyddsformer verkar upplevas mer påtagligt hos länsstyrelsen

27von Mentzer, K. Intervju 040921
28enligt statistik på www.o.lst.se, tillgänglig 041025
29von Mentzer, K. Intervju 040921 och Blank, Y. Intevju041020
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än hos kommunen, åtminstone enligt vad som framkommit av mina
intervjuer med tjänstemän på Göteborgs kommun30 respektive läns-
styrelsen i Västra Götalands län31.

Kulturreservat � en ny möjlighet?

I samband med att Miljöbalken infördes 1999 lanserades en ny skydds-
form – kulturreservat – som vid sidan om naturreservaten skulle användas
för att ”bevara värdefulla kulturpräglade landskap” (MB 7 kap. 9 §).
Bestämmelsen är i lagtexten inordnad bland andra skyddsformer såsom
naturreservat, biotopskyddsområde etc. vilket antyder att det är just
kulturlandskapet, d.v.s. det av människan påverkade naturlandskapet som
åsyftas. Liksom för naturreservat är det oftast länsstyrelsen som driver
igenom bildandet av kulturreservat, men även kommunen kan vara
ansvarig. Själva bevarandet består i ett avtal om att området skall skötas
på ett visst sätt för att bibehålla landskapsbilden, och bygger främst på
frivilliga åtaganden från ägare och brukare i samarbete med länsstyrelse
eller kommun.

Det är en intressant tanke att utvidga kulturreservatets tillämpning från
agrara landskap till stadsmiljöer. Även om formuleringen ”kulturpräglade
landskap” för tankarna till landsbygden, så kan nog de flesta kulturvårdare
(och stadsplanerare) gå med på att klassificera staden som just ett
kulturlandskap, ofta ett mycket särpräglat sådant. Man talar ofta om stads-
landskap, och avser då det samlade intrycket av de byggda strukturerna
kombinerat med topografi och morfologi. Kulturreservatet har flera
fördelar som skyddsform för begränsade områden i stadsmiljö; den bygger
på samarbete och samförstånd, bevarandemetoden kan anpassas efter
platsens förutsättningar och, framför allt, den fokuserar på kulturmiljön
som helhet, inte som enskilda objekt.32 Det skall dock påpekas att
kulturreservatet som skyddsmetod i sin nuvarande form inte är anpassat
för tätbebyggda miljöer, och att det därför behöver formuleras om för att
kunna tillämpas på dessa, vilket också, som tidigare nämnts, föreslås i

en färsk utredning33.  Kanske kan ett ”stadsmiljöreservat” vara framtidens
modell för att skydda känsliga kulturmiljöer i våra städer?

För tydlighetens skull ska det nämnas att Kulturreservat tidigare var
benämningen på de områden som i detaljplan fått användningsbeteck-
ningen Q (användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden), och som
är avsedda enbart för befintlig, kulturhistorisk bebyggelse. Detta är i sig
en relevant form av bevarande, på sätt och vis ganska generös eftersom
beteckningen Q medger i princip vilken användning som helst så länge
den inte inkräktar på själva bevarandet eller stör omgivningen. Vill man
förhindra en viss användning måste därför bestämmelserna preciseras.34

Detaljplan och områdesbestämmelser som verktyg

Trots allt är det detaljplanen som är den kommunala planeringens främsta
verktyg. Som det obligatoriska och juridiskt bindande plandokumentet
är den ett väl beprövat och oftast väl fungerande medium för kommunal
planering.  Detaljplanen har en uppsättning av beteckningar som lämpar
sig för att skydda värdefull bebyggelse. Utöver rena ”kulturreservat” (Q-
områden) finns egenskapsbeteckningarna q och k som kan användas på
vilken bebyggelse som helst. q-beteckningen anger ett specifikt skydds-
värde, för en byggnad eller en grupp byggnader, ofta direkt hänvisande
till 3 kap. 12 § PBL (se s17). Alternativet k-beteckning innebär särskilda
krav på t.ex. fasader eller andra detaljer med hänsyn till kulturvärden.

Det finns alltså goda möjligheter att skydda värdefulla miljöer och
byggnader genom detaljplanebestämmelser, men det hör till ovanlig-
heterna att detaljplaner upprättas enbart i syfte att slå vakt om ett områdes
kulturmiljövärden. Det finns emellertid goda exempel som visar att detta
inte är orimligt. I Göteborg har bl.a. i stadsdelen Vasastaden upprättats
en detaljplan för nio kvarter där syftet är just att bevara befintliga värden
hos bebyggelsen. Bestämmelserna i planerna anger dels rivningsförbud
för de flesta byggnader, dels att byggnadernas användning inte får ändras.

30Lundgren, M. Intervju 040927 33K-märkt; Förslag till förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. SOU 2004:94.
31von Mentzer, K. Intervju 040921 34Boken om detaljplan och områdesbestämmelser, 1996, s85f
32se t.ex. Lange 2002
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Därtill kommer några mer detaljerade varsamhetsbestämmelser för
fasader etc. men även i viss mån för invändig omvandling. Även gatu-
rummet regleras i planerna, med bestämmelser om exempelvis träd-
plantering, markbeläggning och trottoarers bredd. Planprogram har
utarbetats systematiskt kvarter för kvarter och i nära samråd med
länsstyrelsens kulturmiljöenhet. Eftersom det inte finns någon exploatör
som beställare av planerna är det också kommunen som står för
kostnaderna, bortsett från en del inventeringar som gjorts av länsstyrelsen.
Fastighetsägarnas reaktioner har i stort sett varit positiva (ingen har
överklagat), och från kommunpolitikernas håll har hörts både ivrig upp-
muntran och en del skeptiker som tyckt att det varit lite ”överkurs” att
göra detaljplaner bara för att bevara gamla hus. Projektet bedöms som
lyckat och är nu på väg att tillämpas på fler kvarter.35

Med andra ord är kanske ändå detaljplanen det redskap som bäst lämpar
sig för att skydda kulturmiljöer i innerstadsmiljö. Möjligheterna att
anpassa planen till det specifika skyddsobjektet är stora, formerna för
medborgarinflytande är väl utvecklade och samtidigt har detaljplanen en
juridisk precision som svarar mot de många intressen som ofta är
inblandade.

Även områdesbestämmelser kan vara ett alternativ, framför allt när det
gäller större bebyggelsegrupper och när regleringarna inte är så många.
Områdesbestämmelser som planform har som bekant aldrig blivit någon
riktig succé på de kommunala stadsbyggnadskontoren, vilket kan tyckas
märkligt eftersom de i många fall kan utgöra ett mer lätthanterligt
alternativ till en fullständig detaljplan. I Boverkets skrift Områdes-

Detaljplan (utsnitt) för kvarteren 1-9
i Vasastan, Göteborg (2002). Observera
skillnaden mellan skyddsbestämmelser(q) och
varsamhetsbestämmelser (k).

35Lundgren, M. Intervju 040927.
Se även: Detaljplan för kvarteren 1-9 inom stadsdelen Vasastaden, Göteborg (2002)
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bestämmelser – en vägledning36 framgår att områdesbestämmelserna är
särskilt lämpliga just när det gäller skydd av kulturmiljövärden. Det kan
handla om att ge extra stöd åt ett område som i översiktsplanen klassats
som kulturhistoriskt värdefullt, att tillgodose ett riksintresse, att införa
lovplikt för att förhindra förvanskning av kulturvärden eller att införa
särskilda varsamhetsbestämmelser eller rivningsförbud.  Kanske blir det
som redskap för kulturmiljövården som områdesbestämmelserna får sitt
definitiva genombrott i planerings-Sverige? Exempel på sådan tillämpning
finns, och det handlar då ofta om områden i glesbygd såsom fritidshus-
områden eller gamla byar. I innerstadsmiljöer är däremot områdesbestäm-
melser mindre lämpliga eftersom planeringssituationen där ofta är mer
komplex och kräver mer långtgående och detaljerad reglering av bebyg-
gelsen.

Signaler och avsikter

Ivar Eklöf, Riksantikvarieämbetet, har i ett forskningsprojekt närstuderat
planeringslagstiftningens roll i omsorgen om det yttre kulturarvet37. Eklöf
talar mycket om de signaler som lagstiftningen ger till berörda parter,
och ifrågasätter vissa generella förhållningssätt. Bland annat påpekas den
”omvända bevisföring” som blev norm när PBL ersatte den tidigare
byggnadslagstiftningen. Där tidigare tillstånd skulle lämnas enbart om
en åtgärd var lämplig, skulle med den nya lagen (PBL) tillstånd lämnas
om åtgärden, enligt ett antal kriterier, inte var olämplig. Generellt kan
sägas, enligt Eklöf, att den enskildes rätt att hävda sina intressen och det
allmännas skyldighet att motivera skyddsåtgärder, har fått en starkare
ställning genom PBL.38. Detta kan jämföras med den tidigare nämnda
riksintresseproblematiken där huvudsyftet är att ”förhindra skada”,
snarare än att ”maximera nyttan”. Eklöf menar att planeringslagstiftning-
en, d.v.s. PBL och MB (när texten skrevs var MB ännu inte antagen, men
den då gällande NRL fyllde i dessa avseenden samma funktion) går på
kollisionskurs gentemot KML:s tes om ett ansvar som delas av alla, efter-
som planeringslagstiftningen i mångt och mycket är inriktad på konflikt-

minimering och säkrandet av den enskildes rättigheter, samt att detta
inte är förenligt med tanken på en integration i samhällsplaneringen.39

Han efterlyser därför en ny kulturmiljölagstiftning (istället för kultur-
minneslagstiftning) med avsikten

att tydliggöra att kulturmiljövård inte bara är en isolerad bevarandeverksamhet,
utan också ett grundläggande förhållningssätt till förvaltningen av den yttre miljön.
Den organiserade samhälleliga kulturmiljövården måste bygga på detta. Den
kan organisera samordning och samverkan mot ett målinriktat bevarande, men
basen är medvetenhet och hänsyn såsom generell utgångspunkt för beslut om
förändringar i miljön.40

Att tala om ett förhållningssätt istället för en isolerad verksamhet är lite
av det senaste decenniets kulturmiljödebatt i ett nötskal; det handlar om
vidgade perspektiv och helhetssyn, om samarbete mellan institutioner
och om nya informationskanaler. Men om den samhälleliga kulturmiljö-
vården måste bygga på ”ett grundläggande förhållningssätt till förvaltning-
en av den yttre miljön” krävs också någonstans en konsensus om hur
detta förhållningssätt ska se ut. Det finns nämligen fler aspekter på
kulturmiljövård än de juridiska, tekniska och administrativa.

Vems kulturarv?

Min genomgång av svensk kulturmiljövårds organisation och funktion
vore inte komplett om jag inte tog upp de sociala aspekter och frågan om
vem som egentligen bestämmer vad som är värt att bevara och inte. Det
är ett ofrånkomligt faktum, som inte alltför ofta tas upp till diskussion,
att den del av vårt kulturarv som upptas av olika bevarandeskydd, till
större delen består av högreståndsbebyggelse, offentliga byggnader och
institutioner. Det finns förvisso flera lysande undantag, inte minst från
senare år, då kulturmiljövårdens perspektiv vidgats och börjat diskuteras
mer förutsättningslöst, men statistiken talar ändå sitt tydliga språk, i
synnerhet när det gäller byggnadsminnen.

36Persson & Svedström 1999 39Ibid. s67
37Eklöf et al 1996 40Ibid. s79
38Ibid. s26
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Det har skett en viss förändring i synen på vad som ska bevaras. Länge
var kulturmiljövården helt koncentrerad på de mest unika, mest påkostade
och vackra objekten och miljöerna. Från slutet av 1800-talet var också
välbevarade miljöer från det gamla bondesamhället populära som
bevarandeobjekt. Under de stora stadsomvandlingarna på 60-talet var
det, av förståliga skäl, inte övreståndsbebyggelsen som fick stryka på
foten. Istället revs gamla arbetarstadsdelar, industrier och andra mer
vardagliga stadsmiljöer som då oftast bedömdes som oönskade eftersom
de representerade fattigdom och elände41. Det har konstaterats det finns
starka sociala skäl till att överhuvudtaget bevara kulturhistoriska miljöer.
Det handlar om att kunna betrakta historien ur flera olika perspektiv,
både makthavarnas, arbetarnas och de fattigas. Lokal identitet och känsla
av hemmahörande kan stärkas genom att de fysiska miljöerna bevaras,
och det gäller inte bara palatsen utan även de miljöer där våra fäder växte
upp och fick sin bild av omvärlden. Resonemanget leder fram till stora
och svårbesvarade frågor; är det historieförfalskning att bara bevara det
vi tycker om, det som vi bedömer som vackert eller som en god represen-
tant för en viss tidsepok? Är det så självklart att maktens boningar
verkligen är mer bevarandevärda än småfolkets? Kulturmiljölagen är
mycket tydlig med att det bara är ”synnerligen märkliga” byggnader som
får bli byggnadsminnen. Men hur är det med de synnerligen vanliga
byggnaderna och miljöerna? Historien har visat att det som är alldagligt
idag mycket väl kan vara en unik historisk miljö om hundra år.

Jag har inte svaren på alla dessa frågor, men jag vill genom att lyfta fram
dem visa på kulturmiljövårdens ofrånkomliga komplexitet och dess lika
ofrånkomliga avhängighet på det samhälle där den verkar. Min för-
hoppning är således att läsaren bär med sig dessa frågor i följande avsnitt.

Agenda kulturarv � kulturmiljön åt folket?

År 2001 sjösattes ett samarbetsprojekt mellan Länsmuseernas samarbets-
råd, Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet kallat Agenda kulturarv.
Det övergripande syftet med projektet, som finansierats genom statliga
anslag, var att synliggöra och tillvarata kulturarvets potential som positiv
kraft i samhällsbygget och att samla den lite spretiga kulturmiljösektorn
till en gemensam framtidssatsning. Projektarbetet, som ska vara i princip
avslutat i december 2004 har till stora delar skett på regional nivå, med
länsstyrelser och länsmuseum som huvudaktörer. Den programförklaring
som är en av projektets produkter har ett högt tonläge och talar om ”att
förändra kulturarvsarbetets inriktning, demokratiska förankring och
slagkraft”42. Budskapet är tydligt; kulturarvet ska tillbaka till folket!
Brukarperspektiv och medborgarinflytande ställs i första rummet och
beskrivs som helt centrala begrepp för hela kulturvårdssektorn. Ord som
dialog, reflektion, kunskapsfält, livsmiljö och mångfald har också en stark
ställning i programförklaringen. Så här formuleras till exempel medborga-
rens förhållande till kulturarvet:

Människans erfarenheter och villkor står i fokus för vår verksamhet. Vi ska med
hjälp av historia och kulturarv belysa och ge perspektiv på hur människor under
olika betingelser och olika tider ordnat sina liv och samhällen och vi ska utgå
från dagens människor och deras behov, men även ta hänsyn till kommande
generationers behov. Vi ska ha kunskap även om andra värden än de historie-
vetenskapliga, det vill säga de värden som kulturarvet har som källmaterial för
den historiska forskningen, och ska respektera att kulturarvet kan bevaras och
brukas på olika sätt. Så många människor som möjligt ska se historia och kulturarv
som angelägna, användbara och tillgängliga verktyg. Våra verksamheter ska
vara öppna och inbjudande. Människors delaktighet och deltagande ska vara
prioriterade.43

Även om det förhållningssätt som presenteras i citatet har ”legat i luften”
en längre tid har de knappast framställts med en sådan pregnans och
tyngd tidigare. Flera av de tjänstemän på länsstyrelse, kommun och
museum som jag ha talat med har uttryckt vad man skulle kunna kalla en

41Kontinuitet och förnyelse, 1999, s18
42Människan i centrum. Agenda kulturarvs programförklaring, 2004, s28
43Ibid. s16
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försiktig optimism inför ett ökat medborgarinflytande, men de har också,
fullt förståligt, hävdat sin egen roll som företrädare för den samlade
kunskapen på området. Skeptikern kan hävda att Agenda Kulturarv
egentligen bara är ett mer medryckande sätt att uttrycka det som skrevs i
kulturmiljöpropositionen 1988 (se s11f), och det kanske delvis är sant,
med det är kanske också just vad som behövs för att på allvar nå ut till
medborgarna med kulturmiljöfrågor? Det är mycket möjligt att Agenda
kulturarv visar i vilken riktning kulturmiljövården är på väg, nämligen
mot större öppenhet, vidgade perspektiv och gränsöverskridande sam-
verkan, och det finns antagligen mycket att vinna på en sådan utveckling.
Men jag tror ändå att de institutioner där verksamheten bedrivs idag har
en viss auktoritär tröghet som gör att förändringar går långsamt. Kultur-
miljövården kan liknas vid en atlantångare på vilken hundratals individer
fyller varsin funktion för att driva den framåt. Att få alla dessa individer
att bli överens om en kursändring är ganska tidskrävande, och när väl
alla är med på noterna krävs det en gemensam insats för att få den trög-
styrda båten att svänga. Och kanske är det bara bra om förändringarna
får ta lite tid. Snabba och radikala förändringar av komplicerade men
fungerande system har ju ofta, sett ur ett historiskt perspektiv, fått ganska
katastrofala följder.

Kulturhistorisk stadsanalys

Stadsanalys handlar om att avläsa och beskriva en stad utifrån ett antal
på förhand bestämda kriterier. Oftast handlar det om stadens rent fysiska
uppbyggnad, dess morfologi, innefattande gatunät, bebyggelsestruktur,
topografi och rumsliga samband. Stadsanalys kan emellertid också ske
på andra grunder, såsom sociologi, etnicitet, arkitektur eller trafikflöden,
men jag ska i detta avsnitt koncentrera mig på den rent fysiska/strukturella
analysen där man betraktar staden som en kropp sammansatt av olika
formelement som sinsemellan är hopkopplade på olika sätt. Man talar

också om typologi, som handlar om principen för bebyggelsens struktur-
ella uppbyggnad och dess inbördes sammansättning. Flera metoder har
utarbetats för att analysera städer med dessa utgångspunkter. Bland de
mest kända kan nämnas Kevin Lynch’ elementbaserade analys44, Ellefsen
och Tvildes Realistiska stadsanalys45 och den modernare Space Syntax-
analysen som fokuserar på människoflöden och siktlinjer46. Jag har här
valt att studera två publikationer som båda handlar om hur stadsanalys
och kulturmiljöarbete kan komplettera varandra. De skiljer sig väsentligt
åt i såväl upplägg som omfång, eftersom den ena är en doktorsavhandling
med mycket ingående studier av en viss sorts stadsanalys och dess använd-
barhet för kulturmiljövården, medan den andra är en skrift som vänder
sig till den kommunala planeraren med instruktioner om hur en kultur-
historisk analys kan användas som referensmaterial i planeringen. Jag
vill genom att presentera de båda skrifternas angreppssätt visa exempel
på ”korsbefruktning” av traditionell (fysisk/strukturell) och kulturhistorisk
stadsanalys.

Morfologisk stadsanalys som kulturmiljövårdens redskap

Det har konstaterats att kulturmiljövården rört sig i riktning från objekt-
till miljöfokusering. Om kulturmiljövård i stadsmiljö således skulle inne-
bära att även stadens övergripande strukturer betraktas som en del av
kulturarvet, har man därigenom klivit in på den fysiska planeringens
område. Det är i sig inget nytt att bedöma större delar av en stad (oftast
stadskärnan) som kulturhistoriskt intressanta – det räcker med en blick
på alla de svenska stadskärnor som är riksintressen för kulturmiljövården.
En enkel sökning på länsstyrelsernas hemsidor visar att av landets 20
största städer är det bara en (Borås) vars historiska stadskärna, eller stora
delar av den, inte är riksintresse för kulturmiljövården47. Med tanke på
detta faktum är det egentligen märkligt att inte den fysiska samhälls-
planeringen och kulturmiljövården närmat sig varandra långt tidigare,
utan att den sistnämnda snarare har varit en verksamhet för antikvarier
och historieintresserade arkitekter, medan planeringen ständigt handlat

44se t.ex. Lynch 1960 46se t.ex. Hillier 1993
45se t.ex. Ellefsen 6 Tvilde 1991 47statistik från www.gis.lst.se/lanskartor, tillgängligt 041102
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om förnyelse. Med den moderna kulturmiljövårdens utveckling i bak-
huvudet torde det med andra ord vara ett naturligt steg att låta
stadsanalysen bli ett redskap för kulturmiljövården, och samtidigt låta
de kulturhistoriska aspekterna bilda en fond mot vilken stadsanalysens
resultat kan ses som en del av ett historiskt och kulturellt sammanhang.
En svårighet tycks här vara att kulturmiljövården, trots att dess uppdrag
vidgats, inte utvecklat sin analystradition i enlighet med de nya förut-
sättningarna48. Något förenklat kan man säga att det handlar om två
kulturer som tidigare varit varandras antagonister i kampen om stads-
miljön, och som nu ska förväntas samarbeta, vilket förstås leder till
intressanta överskridanden av disciplingränser och nya frågeställningar.

Gunila Jivén har i sin doktorsavhandling på Chalmers undersökt hur
morfologisk stadsanalys kan användas som redskap för kulturmiljövården.
Hon pläderar för att komplettera kulturmiljövårdens analystradition med
alternativa analysmetoder hämtade från det stadsgeografiska forsknings-
fältet, för att därigenom öka dess argumentationstyngd gentemot andra
intressen49. I avhandlingen jämförs tre morfologiska analysmetoder,
nämligen de som utarbetats av Kevin Lynch, Ellefsen & Tvilde samt den
tysk-engelske geografen M. R. G. Conzen. De tillämpas sedan på studie-
exemplet Uddevalla och utvärderas utifrån sin förmåga att visualisera
historiska sammanhang. Jag ska inte här gå närmare in på de olika analys-
metodernas egenheter, utan endast redovisa för hur deras förhållningssätt
enligt Jivén kan vara ett redskap för kulturmiljövården.

En stadsanalys kan vara diakron, d.v.s. den kan innefatta en historisk/
kronologisk dimension, eller synkron, d.v.s. behandla staden utifrån dess
nuvarande egenskaper utan hänsyn till den historiska utvecklingen. I
Jivéns undersökning är det Ellefsen & Tvildes realistiska stadsanalys
som tydligast utgår från en diakron analys. Lynch analysmetod är däremot
helt synkron, medan Conzen å sin sida för samman de synkrona och
diakrona upplevelsevärdena genom ett kulturgeografiskt perspektiv50.
Tvärtemot vad man skulle kunna tro är det inte analysmetodens för-

hållande till den historiska utvecklingen som avgör om den kan vara till
nytta för kulturmiljövården, utan snarare dess förmåga att beskriva fysiskt
strukturella och topografiska karaktärsdrag51. Att läsa historiska samband
är en kunskap som redan finns inom kulturmiljövården. Att däremot läsa
morfologiska samband, mönster och övergripande strukturer är ett kun-
skapsfält som är mycket mer utvecklat inom stadsanalysen, och det är på
den punkten som kulturmiljövården kan ha nytta av ett stadsanalytiskt
förhållningssätt. Det bör för säkerhets skull poängteras att en ”vanlig”
morfologisk stadsanalys förstås aldrig kan ersätta den kulturhistoriska
analysen, utan i bästa fall komplettera den och kanske utgöra den länk
mellan planeraren och antikvarien som så ofta efterlyses.

48Jivén 2003, s270 50Ibid. s245
49Ibid. s43 51Ibid. s271

Den morfologiska stadsanalysen kan fånga upp de kulturhistoriska aspekter som
ligger på den mer övergripande nivån, såsom rumssamband och strukturell
uppbyggnad. Bilden visar en del av centrala Göteborg med Kungsportsplatsen i
mitten. Ortofoto: Stadsbyggnadskontoret, Göteborgs Stad.
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Stadskaraktär som bedömningsgrund

En stad och dess historiska strukturer kan förstås bedömas på andra sätt
än de ovan behandlade morfologiska analysmetoderna. Arkitekten Hans
Gillgren har för Riksantikvarieämbetet utarbetat en metod för hur man
ska förhålla sig till nya planeringsåtgärder i befintliga kulturmiljöer i
stadsbygd52. Gillgren väljer att utgå från begreppet stadskaraktär som ett
sätt att beskriva kulturmiljön. En stads karaktär består, i Gillgrens modell,
i korthet av dess tillkomsthistoria, kommunikationsstruktur, innehåll
(inklusive lokalisering och funktionsuppdelningsgrad), samt bebyggelse-
karaktär. Som förlaga till denna definition av stadskaraktär nämns, utan
närmare precision, ”norska stedsanalyser och svenska ortsanalyser som
gjorts på senare år”53. De kommunatlaser som utarbetats sägs också bygga
på samma karaktärsbeskrivning, med fokus på rumsliga och arkitek-
toniska förhållanden. I Gillgrens modell fastställs stadskaraktären
områdesvis utifrån stadens historiska framväxt. Delområdenas karaktärer
kan sedan sammanfattas i en karaktärsbeskrivning för hela orten54. Det
här är en mycket förenklad analysmodell jämfört med de mer sofistikerade
modeller som Jivén undersöker, men Gillgrens fokus ligger heller inte
på själva analysen, utan på hur den kan användas som referensmall vid
planering och byggande. Den befintliga stadskaraktären skall nämligen
jämföras med den eftersträvansvärda stadskaraktären. Denna ”önske-
karaktär”, som förstås ska utgå från den befintliga karaktären, ska tas
fram på lokal nivå och vara väl förankrad hos allmänheten. Därtill ska
den gärna vara konkret, lättbegriplig och helst skilja sig tydligt från
”konkurrerande städers” målbeskrivningar55. Och det är just mot den
eftersträvansvärda stadskaraktären (inte den befintliga), som stadens
delområden ska jämföras och vid behov ändras så att stadskaraktären
blir mer enhetlig. Den eftersträvade stadskaraktären ska vara normgivande
för nytillkommande bebyggelse.

Ur kulturmiljösynpunkt kan det tyckas generöst av Gillgren att tillåta
justering av den befintliga stadskaraktären. Man kan föreställa sig ett

scenario där stadsinvånarna och den politiska majoriteten är missnöjd
med den befintliga stadskaraktären och vill förändra den till något som
inte har någon kulturhistorisk koppling. Ta till exempel de många små
och medelstora industristäder med sviktande befolkningsunderlag som
”vill tvätta av sig den tråkiga industristads-stämpeln” till förmån för en
stadskaraktär som man kanske beskriver som ”den framtidsinriktade
upplevelsestaden i ständig utveckling där allt är möjligt” eller någon
liknande formulering som gör sig bra i kommunens reklambroschyrer. I
ett sådant läge kan de befintliga kulturmiljövärdena ligga i farozonen,
även om det i vekligheten oftast finns en medvetenhet om värdena i den
befintliga miljön. Ska en krisdrabbad kommuns desperata kamp för att
locka till sig invånare och företag få medföra förvanskning av de kultur-
miljöer som inte anses tillräckligt ”attraktiva”? Frågan leder oss än en
gång tillbaka till problemet med vem som egentligen har rätt att göra
anspråk på kulturarvet. Om kommuninvånarna och/eller de folkvalda
verkligen inte vill att deras stad ska se ut som en industristad, trots att
den kanske alltid varit en just en sådan, eftersom ”industristäder är fula
och tråkiga”, ska de då inte ha rätt att förändra sin stad till något annat,
mer önskvärt? I sådana situationer måste kulturmiljövården visa prov på
både inlevelseförmåga, pedagogisk kompetens och förhandlingsvilja. Ofta
går det att hitta alternativa utvägar, och om medborgarna kan engageras
och upplysas om den befintliga miljöns värden, kan kanske det som
upplevs som ett ”image-problem” vändas till något positivt.

För att återvända till Gillgrens modell för planering och byggande i
kulturmiljöer, så är den ändå ett exempel på hur kulturmiljöns värden på
ett relativt enkelt sätt kan ges en framskjuten position i den kommunala
planeringen. Man kan knappast kräva att alla kommunala planerare, och
framför allt inte alla byggnadsnämndsledamöter, ska vara införstådda i
avancerade morfologiska stadsanalysteorier. Däremot kan de flesta sätta
sig in i en beskrivning av hemortens kulturhistoriska stadskaraktär, och
utifrån denna reflektera över hur nya planeringsåtgärder förhåller sin till
dess värden. Möjligtvis riskerar man att hamna i en något slätstruken syn

52Gillgren 2000 54Ibid. s13
53Ibid. s12 55Ibid. s17
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på kulturmiljö, där allt som faller utanför mallen räknas bort (vart hamnar
då de ”synnerligen märkliga” byggnaderna?). Det faktum att en stads
karaktär långtifrån alltid är homogen och lättbeskriven, utan snarare
komplex och sammansatt, får inte riktigt plats i Gillbergs arbetsmodell.

Sammanfattning och kommentar, del 1

Min avsikt med denna inledande del av arbetet har inte varit att ge en
fullständig beskrivning av kulturmiljövårdens alla skrymslen och fråge-
ställningar, än mindre att ge några fullständiga svar på dessa frågor. Dessa
i sig är nämligen tillräckligt material för mer än en doktorsavhandling.
Tanken har istället varit att ge en översiktlig bild av hur den samhälleliga
kulturmiljövården är organiserad i vårt land, och vilka frågor som utgör
dess kärna, samt att belysa hur den kan länkas samman med den fysiska
planeringen. Det är tveksamt om några generella slutsatser skall dras av
de förda resonemangen, men några sammanfattande iakttagelser kan ändå
göras kring de teman som behandlats.

Komplexiteten, ansvaret och verktygen
Både juridiskt och organisatoriskt är kulturmiljövården uppdelad mellan
olika instanser, olika planeringsnivåer och olika lagar. Ansvarsför-
hållandena kan tyckas invecklade och svårbegripliga, men så är de också
utarbetade för att kunna användas i en mängd olika planeringssituationer.
Vissa kulturmiljöer har en sådan karaktär att de behöver skyddas på
nationell nivå, medan andra är av en typ där en fastighetsägares sunda
förnuft, kompletterat med allmängiltiga varsamhetsbestämmelser, är
tillräcklig garanti för att värdena bevaras. Jag får ändå helhetsintrycket
av att kulturmiljövärdena idag har en stark ställning inom samhälls-
planeringen, och att den faktiskt fungerar på ett sätt som de flesta kan
vara nöjda med. Att det sedan pågår en ständig debatt om verksamhetens
möjligheter och utmaningar får förstås ses som något positivt. Kultur-
miljövård är en komplex verksamhet och kräver därför en komplex
uppsättning av lagar och regler för att fungera. När det gäller olika
juridiska verktyg för bevarande visar det sig att den vanliga detaljplanen
tycks vara underskattad. Kanske beror detta på rent ekonomiska skäl,
kanske för att det helt enkelt är en ovan tankegång att använda detalj-
planen, som ju normalt upprättas vid förestående förändringar, för det
motsatta ändamålet, d.v.s. bevarande.

Exempel på miljö som kan vara svår att förena med en önskad stadskaraktär.
Handelshamnen, Karlskrona.
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Vidgande av begreppen
Eftersom begreppet kulturmiljövård tenderar att utvidgas blir också allt
fler andra delområden inom samhällsbyggnaden berörda, vilket leder bort
från tanken om en tydligt avgränsad verksamhet med egna lagar och
egna interna ansvarsförhållanden. Som ett led i denna förändring har
också fokus flyttats från objekt till miljöer, från enskilda element till
helhetstänkande – en utveckling som givetvis innebär att planerarens
roll som kulturmiljövårdare stärks.

Brukarperspektiv
En annan innebörd av vidgningen av begreppet kulturmiljövård är att
nya typer av miljöer och byggnader blir intressanta för bevarande och att
allt större grupper av människor tillskrivs en rätt till delaktighet i de
processer som kan leda fram till ett aktivt bevarande. Ett väl förvaltat
brukarperspektiv kan i bästa fall leda till en förnyad syn på vad som
egentligen är värt att bevara. Kulturmiljövården och samhällsplaneringen
har troligtvis allt att vinna på att öppna hittills stängda dörrar gentemot
större medborgargrupper och nya synsätt, dock med de risker för
komplikationer som det alltid innebär att utöka en intressesfär.

Kulturhistorisk stadsanalys
Att ta med kulturhistoriska överväganden i stadsanalys, eller att ta med
stadsanalysen i de kulturhistoriska övervägandena, kan göras på fler än
ett sätt. Resultatet kan bli skiftande beroende på vilken analysmetod som
används och hur analysresultatet tillämpas, men det kan i bästa fall leda
till förbättrad förståelse för hur stadens övergripande strukturer och
rumsliga samband bildar en del av dess kulturhistoriska värde.


