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För att kunna invlovera andra måste vi vidga kulturmiljöbegreppet!

Vad ryms inom begreppet byggnadskultur?



 summan av mänskliga aktiviteter som förändrar natur eller den 
byggda miljön. 

 alla element i den byggda miljön. 

 det går långt bortom byggnadens arkitektoniska utformning och 
omfattar stadsplanering, infrastruktur och konst i det offentliga
rummet.

 som ett utvidgat kulturbegrepp bygger det på historia och tradition

 det påverkar alla som bor och verkar i staden och på landsbygden 
och inte enbart experterna



 det förhåller sig till tillväxt och förnyelse i de stora städerna

 men även en ökad oro för små & medelstora städer och 
landsbygdsområden

 den tar hänsyn till sociala aspekter som tex polarisering som innebär 
att vissa orter blir marginaliserade till följd av migration, arbetslöshet 
och samhällsekonomiska förändringar

 den synliggör faktum att ökad social och ekonomisk polarisering
främjar uppkomsten av politisk extremism och populism



Vad krävs av en byggnad/miljö för att den ska vara betydelsefull för

många? 

Att den omfattar, förhåller sig & tar hänsyn till kulturmiljöns & 

byggnadskonstens alla lager…



Kulturell identitet









Stad & landsbygd
Hur hanterar vi tillägg i befintliga & värdefulla kulturmiljöer?



Byggherre: Tjäröbolaget
Arkitekt: Peter Fogelberg



PLX Tjärö Musik- och konstfestival 



Byggnadskonsten definieras av:
Kulturhistoria-Landskap-Arkitektur-Konst

Jordbrukaren-Fiskaren-Turisten-Musik- & konstälskaren

Bra exempel på hur man bygger på sin identitet när funktionen förändras



Holistisk syn



Planeringsinitiativ i miljonprogrammets outnyttjade mellanrum

Integration

Stadsodling

Från rotlöshet till platstillhörighet





Foto: Cecilia Klang



Byggnadskultur relaterar till alla skalor
Från det stora till det lilla



Byggherre: Karlshamns kommun
Arkitekt: Gunnar Asplund













Hur kan arkitekter och planerare arbeta för att kulturmiljöperspektivet

ska bli självklart i kommunal stadsplanering?



Uppmuntra arbetssätt som möjliggör & 
underlättar







Datering Värdering Utveckling



UtvecklingVarsam förnyelse Restaurering



Tradition & ny funktion möts



Foto: Karlshamns kommun
Beställare:  Rune Andersson Eriksberg hotel & nature reserve
Arkitekt: Thomas Sandell



Social sammanhållning



Foto: Karlshamns kommun





Skydda kulturarvet!
Med mer än bara bestämmelser…









Skapa känsla för platsen!



Foto: Karlshamns kommun





Byggherre: Karlshamns bostäder
Arkitekt: Gullmanders arkitekter och ingenjörer i Växjö



Uppmuntra rätt sorts blandstad!



Foto: Karlshamns kommun



Beställare: Cecilia Fredriksson
Arkitekt: Sven Gustafsson, White arkitekter



Lyft natur & hälsa genom byggnadskonst!



Byggherre: Föreningen Kallbadhusets vänner
Arkitekt: Sven Gustafsson White arkitekter



Ansvarsfull förvaltning



Svarvita foton: Sten Vilson
arkitekt Hanna Victorsson

Foto: inexhibit.com Arkitekt: Mies van der Rohe



Vi måste bli bättre på att belöna de som gör 
rätt!





Hitta balans



kultur

sociala aspekter

ekonomi
miljö

teknik

planering

design

process

involvera många olika professioner



God byggnadskultur uppstår
när kompetenta beställare möter ambitiösa beslutsfattare, engagerad allmänhet

och kompetenta konsulter & tjänstepersoner 



Utbilda!





Kommunicera!









Var proaktiv!







Väck stolthet!



Byggherre: Karlshamns kommun     Arkitekt: Einar Hedman



Hur viktig är stadsarkitektens roll?



Tack…


