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Bakgrund
Denna tävling är resultatet av ett regeringsuppdrag med anledning av Arkitekturåret
2001. Den har sin bakgrund även i det arkitekturpolitiska programmet - Regeringens
handlingsplan för arkitektur, formgivning och design – samt regeringens nationella
handlingsplan för handikappolitiken: ”Från patient till medborgare”
(prop.1999/2000:79).

Det i detta sammanhang vedertagna begreppet ”Design för alla” har som utgångspunkt
att ”arkitektur, formgivning och design skall utformas på ett sådant sätt att allas behov
av och alla aspekter på tillgänglighet blir tillgodosedda.” Tillgänglighet handlar om att
kunna delta på samma villkor som andra. Människor med funktionsnedsättning skall
kunna fungera självständigt i olika sociala roller; som arbetstagare, boende, föräldrar,
museibesökare, konsumenter etc.

Det är ett vitalt samhällsintresse att vårt kulturarv är tillgängligt för alla medborgare
och att byggnader och anläggningar kan besökas och användas av personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Platser och verksamheter ska även vara tillgängliga i
betydelsen möjliga att ta till sig, uppleva och förstå.

Genom regeringsbeslut 2000-02-03 nr 8: ”Uppdrag och inbjudan med anledning av
Arkitekturåret 2001” gavs sålunda ett särskilt uppdrag till arkitekturutbildningarna och
Riksantikvarieämbetet (RAÄ):
”… De högskolor som har arkitekt-, inredningsarkitekt- och landskaps-arkitektutbildning
skall genom ett samarbete med olika handikapporganisationer och Riksantikvarieämbetet
fokusera frågan om hur kunskapen om tillgänglighet i olika miljöer kan stärkas inom de
olika utbildningarna. De befintliga miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla är särskilt
krävande att anpassa och uppdraget skall därför bl a fokusera sådana miljöer….”

RAÄ beslöt i samråd med de berörda högskolorna handha uppdraget i form av denna
studerandetävling, och etablerade ett samarbete med Statens Fastighetsverk (SFV) som



äger och förvaltar en stor mängd kulturhistoriskt värdefulla byggnader. RAÄ och SFV
har sedan förberett och genomfört tävlingen tillsammans med
handikapporganisationerna genom DHR, Handikappombudsmannen och Svenska
Arkitekters Riksförbund, SAR. För att öka intresset för tävlingen och dess syfte har
Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet även avsatt 100 000 kronor för priser
till de tävlande.

Under tävlingstiden har eleverna vid samtliga berörda högskolor erbjudits undervisning
om tillgänglighet och kulturhistoriska miljöer i form av ett halvdagsseminarium.

Tävlingen

Deltagande skolor
Tävlingsdeltagandet begränsades till    aktiva studenter i årskurs 3 eller högre    vid följande
högskolor:
• KTH-A
• CTH-A
• LTH-A
• SLU-Alnarp
• SLU-Ultuna
• HDK
• Konstfackskolan

Tävlingsuppgiften
Den övergripande uppgiften i tävlingen har bestått i att föreslå lösningar för att göra
utvalda objekt mer tillgängliga för personer med olika former av funktionshinder utan att
anläggningarnas kulturhistoriska och arkitektoniska värden påverkas negativt. För vart
och ett av tävlingsobjekten har därutöver en speciell inriktning på tävlingsuppgiften
angivits. Dessa återges nedan under redovisningen av resp. objekt.

Tävlingsobjekten
Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet har tillsammans tagit fram fem
aktuella projekt som tävlingsobjekt. De fem utvalda objekten utgörs av tre byggnader,
samtliga statliga byggnadsminnen, och två landskapsmiljöer av mycket stort
kulturhistoriskt värde. De senare är bägge fornminnesområden och ett är dessutom
världsarv.

Tävlingsobjekten har valts för att erbjuda problemställningar relevanta för de olika
skolornas inriktningar, i rimlig geografisk närhet till respektive skola.

De fem tävlingsobjekten har varit:
Statens fastighetsverks byggnader
Lundagårdshuset, Lund
Carlstens fästning, Marstrand
Sjöhistoriska museet, Stockholm

Riksantikvarieämbetets fastigheter
Ale stenar, Kåseberga
Birka, Mälaren



Juryn/Bedömningen
Juryn har bestått av:
• Peter Ohrstedt, Statens fastighetsverk, juryns ordförande
• Marianne Lundberg, Riksantikvarieämbetet, juryns v. ordförande
• Bengt O. H. Johansson, prof.
• Mai Almén, Lernia Hadar AB
• Margareta Bergström, styrelseledamot DHR
• Birgitta Mekibes, utsedd av Handikappombudsmannen
• Åke Wiklund, adj. prof. CTH, utsedd av SAR
• Love Arbén, prof. Konstfack, utsedd av SIR
• Ulrika Stigsdotter, Alnarp, utsedd av LAR

Margareta Bergström har p g a sjukdom varit förhindrad att deltaga i bedömningen.

Juryns sekreterare har varit Thomas Nordberg, SAR Tävlingsservice

Juryn har under bedömningstiden haft fem heldagsmöten, varav två för att på plats
studera de förslag som behandlar Carlsborgs fästning och Ale stenar.

Tävlingsförslagen
Inom utsatt tid lämnades 32 tävlingsförslag in. Ytterligare ett förslag lämnades fem
dagar för sent och har därför inte tagit upp för bedömning av juryn.
Inlämnade förslag fördelar sig på skolorna på följande sätt:

KTH-A 2
CTH-A 5
LTH-A 0 (+1 för sent inlämnat)
SLU-Alnarp 6
SLU-Ultuna 4
HDK 3
Konstfackskolan 12

Birka, Mälaren

Preciserad tävlingsuppgift
” På ön finns idag grusvägar och stigar som leder ut till de intressantare delarna. Samtidigt
finns det stora naturvärden i området. Det stora publiktrycket innebär att naturen slits. Att
hitta en form av tillgänglighetsåtgärd som samtidigt förhindrar slitage är nödvändigt. En
annan viktig uppgift är att finna lösningar på tillgänglighet vid båttransporten till ön.”

Inlämnade förslag
• Balder och skeppet Ringhorne
• Fatta viktigt
• Forntid/Framtid
• Följ formen
• Holmgång
• Tillgångar i Birka
• Översikt åt alla



Carlstens fästning, Marstrand

Preciserad tävlingsuppgift
” Tävlingsförslag kan avse fästningen som helhet, inklusive åtkomst från färjeläget, eller
utvalda delar och detaljer. Tävlingsbidrag kan bestå av en pedagogiskt presenterad analys
av anläggningens möjligheter och problem i förhållande till olika funktionshinder, lika väl
som förslag till lösningar.”

Inlämnade förslag
• 3:e attacken
• Besökare från vår egen tid
• Då som nu
• Enkelt och ärligt
• Från ointaglighet till tillgänglighet
• Inte nudda mark
• Ny öppning
• Travelling
• Upplev Carlstens fästning

Kungshuset, Lundagård

Preciserad tävlingsuppgift
” Tävlingsuppgiften avser främst åtgärder för förbättrad fysisk tillgänglighet till och inom
huset som är den mest komplexa frågan i detta hus.”

Inlämnade förslag
• Arkitektur = Demokrati?
• Bevara utvecklingen

För sent inlämnat, ej upptaget tillbedömning:
• Protes

Ale stenar, Kåseberga

Preciserad tävlingsuppgift
” Tävlingsförslag kan omfatta hela Kåseberga hur åtkomsten ordnas till besöksmålet med
parkeringsplatser och gångvägar eller hur gångvägar och marken omkring objektet kan
utformas på ett bättre sätt för att hindra ytterligare erosion samtidigt som tillgängligheten
förbättras.”

Inlämnade förslag
• A universal voyage
• Ale upplevelsen
• Allas stenar
• I rörelse
• Med rätt att uppleva
• Se-Hör-Känn-Smaka-Lukta
• Tillgänglig otillgänglighet
• Utflykt



Sjöhistoriska museet, Stockholm

Preciserad tävlingsuppgift
” Tävlingsuppgiften avser tillgängligheten för publik till utställningar och
programverksamhet, inkl bibliotek, arkiv och café. Förslag kan avse åtgärder för förbättrad
fysisk tillgänglighet i museets lokaler och närmaste omgivning, entréförhållanden mm, men
även åtgärder avseende förmedlingsmässig tillgänglighet i lokaler och omgivning,
utställningar, programverksamhet och ev. andra media.”

Inlämnade förslag
• Att jag kan vara en människas vän beror på att hon har samma eller liknande

möjligheter som jag själv
• Entréförhållanden
• Historic value
• Ingen blir helt fri förrän alla är fria
• På naturens villkor
• Rött stråk

Juryns sammanfattande bedömning

Bedömningskriterier
Juryn har vid bedömningen av förslagen tagit hänsyn till främst följande kriterier:
• Möjlighet ta del av en helhetsupplevelse, inte bara att nå målet
• Hänsyn till olika funktionshinder och hänsyn till kulturvärden
• Åtgärdernas funktion, effekt och utformning
• Åtgärdernas påverkan på objekten
• Innovationsgrad

Bra analyser
I tävlingsuppgiften ingick att redovisa en analys av det valda tävlingsobjektet som
grund för föreslagna åtgärder. Många av tävlingsförslagen innehåller goda och
insiktsfulla analyser av tävlingsobjektens upplevelsevärden och vilka problem de
innebär för människor med olika funktionshinder. T ex förslagen Utflykt, Allas stenar,
Fatta viktigt, Från ointaglighet till tgillgägnglighet, Enkelt och Ärligt, Att jag kan vara en
människas vän...

Föreslagna åtgärder
För de flesta av de valda tävlingsobjekten är det kanske svårigheterna för rullstolsburna
som är mest iögonfallande, och majoriteten av förslagen är inriktade på åtgärder för
denna grupp.

De åtgärder som redovisas för att öka tillgängligheten för rörelsehindrade är till större
delen väl kända och beprövade – gångbryggor/spänger, ramper, vilplatser, lyftplattor,
hissar, fordon.  I vissa fall måste dock konstateras att föreslagna åtgärder inte är så väl
fungerande. Många förslag har t ex ramper med för stor lutning eller längd. Den i lag
föreskrivna max-lutningen 1:12 är satt av säkerhetsskäl, för att rullstolar inte ska tippa,
men är inte en komfortabel lutning. På längre sträckor är den omöjlig för andra än dem
med elrullstolar. Ramper på långa sträckor, flera hundra meter avbrutna med vilplan



som t ex i flera förslag för Kåseberga, blir mycket arbetssamma att ta sig uppför även
med mycket måttlig lutning.

Många förslag har också omfattande inslag av träbryggor, något upplyfta över marken,
för att dels ge framkomlighet för rullstolar, dels skydda marken från erosion. Juryn är
inte helt övertygad om att detta är en bra lösning. Bryggorna kan i vissa lägen riskera
att bli ett ganska dominerande inslag i landskapet och infästning av stöden kan kräva
arkeologiska utgrävningar. Ett förslag, tillgångar i Birka, har en i detta avseende
intressant lösning med utbredda luftkuddar som bär däcket utan att penetrera
markytan. Konstruktionen torde dock bli svårhanterbar vid de förflyttningar som
föreslås i förslaget.

Åtgärder för synskadade är i många fall förenade med åtgärder för rörelsehindrade, t ex
genom att nya gångvägar för rullstolsburna utformas så att de  blir lätta att följa även
för synskadade.  Några förslag innehåller taktila kartor eller modeller. Förslaget Att jag
kan vara en människas vän  …  har på ett mer konsekvent sätt utvecklat användning av
taktila hjälpmedel, färger och kontraster i inredningen för att orientera sig i och ta till
sig utställningarna på Sjöhistoriska museet. Olika former av datoriserade
informationscentraler eller –tavlor förespråkas i många förslag, men endast i ett fåtal
fall visas förslag till utformning. Dessa anläggningars känslighet för väder, åverkan och
stöld berörs inte.

Juryn konstaterar med viss besvikelse att endast ett fåtal tävlande vågat pröva riktigt
radikala grepp och lösningar, eller resonerat kring alternativa möjligheter att göra
tävlingsobjekts upplevelsevärden tillgängliga.
Några förslag för Birka, t ex Holmgång, Balder … och Fatta viktigt!, visar
okonventionella sätt att åskådliggöra den historia som nu döljer sig i marken, men
juryn har inte övertygats av den föreslagna utformningen.

Varsamhet och god gestaltning
De utvalda tävlingsobjekten är av sådant kulturhistoriskt värde att även för så
välmotiverade åtgärder som tillgänglighetsskapande är kravet att de antingen är
omärkbara/naturliga i sammanhanget eller gestaltade med stor medvetenhet och
förståelse för sammanhanget samt vara möjliga att ta bort igen utan bestående skador.
De bästa förslagen i tävlingen visar att det är möjligt att med minimerade åtgärder i en
genomtänkt helhetslösning lösa problemen och samtidigt leva upp till kravet på
varsamhet. Många förslag innebär dock oacceptabelt stora ingrepp i byggnader eller
landskap, t ex Balder …,  Ny öppning,  I rörelse, Besökare från vår egen tid.

I vissa fall kan ganska påtagliga åtgärder accepteras om de utformas så att de blir till
kvalitativa tillskott. Krav på god utformning gäller naturligtvis även mindre åtgärder. I
detta avseende måste juryn uttrycka besvikelse över att så många förslagsställare har
avstått från att försöka ge sina  åtgärder en adekvat nutida gestaltning.

Slutsatser
De tävlingsobjekt som valts för tävlingen erbjuder utan tvivel stora svårigheter att göras
tillgängliga för människor med funktionshinder, men de är inte på något sätt unika i
detta avseende. En stor mängd byggnader och miljöer av kulturhistoriskt värde eller
intresse, med motsvarande problem, väntar på att bli åtgärdade.



Tävlingsförslagen visar tydligt att det inte finns några universallösningar för att göra
dessa kulturhistoriska miljöer tillgängliga för människor med funktionshinder. Det
handlar istället framför allt om att noggrant och med inlevelse analysera och söka så
varsamma och väl utformade lösningar som möjligt på varje delhinder, anpassade till
platsens speciella förutsättningar.

Tävlingsförslagen visar också på ett stort behov av både uppmärksamhet på frågan
samt ökade kunskaper om vilka lösningar som står till buds och om den insiktsfulla
balansgången mellan design för alla och varsamhet mot objekten. Det är också tydligt
att fokuseringen måste öka på utformningen av tillgänglighetsskapande åtgärder.

Vad belöna?
Tävlingsförslagen representerar olika sätt att förhålla sig till uppgiften:
• Helhetsförslag, med ambition att åtgärda alla hinder och att även prioritera

upplevelsen och förståelsen av miljön, ex Allas stenar, Från ointaglighet till
tillgänglighet

• Koncentration på de hinder som är lättast att åtgärda, ex Att jag kan vara
människans vän …,

• Begränsning till att tala om vad som ska åtgärdas utan att visa hur det ska göras, ex
Historic values, Inte nudda mark

• Prioritering av tillgängligheten på bekostnad av utformningen eller varsamheten, ex
Forntid/framtid, Arkitektur = Demokrati?

Inom alla grupperna finns förslag med enstaka intressanta idéer, men juryn har inte
funnit någon sådan enstaka idé som är så raffinerad eller unik att den i sig kan motivera
prisbelöning.
Juryn anser därför att endast förslag i den första gruppen kan komma ifråga för
prisbelöning.



Juryns beslut
Juryn har beslutat att utse förslaget "Allas stenar" (Ale stenar) till vinnare i tävlingen,
och att belöna det med ett första pris om 75 000 kr.
Allas stenar är ett mycket genomarbetat och pedagogiskt presenterat förslag, som med
utgångspunkt i en noggrann problemanalys visar hur man med väl genomtänkta och
varsamma detaljåtgårder kan åstadkomma en tillfredsställande tillgänglighet utan att
negativt påverka upplevelsen av stenarna eller det storslagna landskapet.

Andra pris, 25 000 kr, tilldelas förslaget "Från ointaglighet till tillgänglighet" (Carlstens
fästning).
Från ointaglighet till tillgänglighet är ett detaljmässigt genomarbetat förslag som
pedagogiskt visar på nödvändigheten att ”erövra” tillgängligheten till fästningen steg för
steg. De föreslagna åtgärderna är måttfulla och av välkänt slag - i vissa fall självklara
eller med tveksam funktion - men ger tillsammans en trovärdig bild av ett framkomligt
arbetssätt för att lösa denna komplexa uppgift.

Juryn ger därutöver hedersomnämnande till följande tre förslag:

"Ingen kan bli helt fri förrän alla är fria" för dess orädda ambition att med ett drastiskt
alexanderhugg skapa en jämlik entré till Sjöhistoriska museet och för arbetsmetoden
att  ta hjälp av en rullstolsburen person för att se var problemen finns.

" Att jag kan vara en människas vän beror på att hon har samma eller liknande
möjligheter som jag själv" för dess ambition att med inredning, färgsättning och
utställningshjälpmedel förbättra tillgängligheten för synsvaga och personer med
orienteringssvårigheter.

"Utflykt" för dess tänkvärda idé att utveckla existerande jordbruksvägar för att lättare
nå Ale stenar.

Stockholm den 21 november 2001

Peter Ohrstedt

Marianne Lundberg

Bengt O H Johansson

Maj Almén

Birgitta Mekibes

Åke Wiklund

Love Arbén

Ulrika Stigsdotter



Omdömen om de belönade förslagen

Allas stenar – 1:a pris (Ale stenar, Kåseberga)
Förslagsställare: Anna Bengtsson, SLU Alnarp

Camilla Björnsdotter, SLU Alnarp
Carina Tenngart, SLU Alnarp

Efter en insiktsfull analys av platsen och situationen drar förslagsställaren slutsatsen att
det är helhetsupplevelsen som ska göras tillgänglig – det mäktiga landskapet, utsikten,
kontakten med havet, stillheten och dofterna från rökerierna lika mycket som själva
stenarna – och att detta endast kan göras med så minimala åtgärder som möjligt.

Förslaget bygger därför på försiktig utveckling och förbättring av de vägar till stenarna
som redan finns. Problemen, hela vägen från parkeringsplatsen till stenarna, noteras
och åtgärdas med varsamma insatser. En ny parkeringsplats, endast för fordon med
handikapptillstånd, placeras dold i en talldunge uppe på Kåsebergahuvudet men på
respektavstånd från stenarna för att inte störa. Gångvägarna, både från stora
parkeringsplatsen och från hamnen, är något nedsänkta för att inte synas på håll och
förstärks med ett ytskikt av sand som pressas ner i ett ofärgat bindemedel; rastplatser
och marken kring stenarna beläggs med en typ av armerat gräs som både hindrar
erosíon och kan fungera för rullstol.

Förslaget är mycket genomarbetat och visar på stor känsla för både platsens värden och
funktionshindrades behov. Det visar också att man kan komma långt med små och
varsamma åtgärder. Förslagsställaren har medvetet avstått från att försöka åtgärda
hinder som skulle innebära alltför stora störningar av helhetsupplevelsen, och söker
istället andra vägar att nå den eftersträvade upplevelsen.  Intressant är också
förslagsställarens redovisning av alternativa lösningar som prövats och medvetet valts
bort, även sådana som är vanligt förekommande i andra förslag. Den diskreta HK-
parkeringen i talldungen är väl placerad, men juryn skulle gärna ha sett en tydligare
redovisning av hur man klarar de återstående nivåskillnaderna fram till stenarna, och
hur man hindrar att andra använder sig av den .

Förslaget är till stor del redovisat som text, men beskrivningen av en familjs besök på
platsen ger redovisningen liv.

Från ointaglighet till tillgänglighet – 2:a pris (Carlstens fästning, Marstrand)
Förslagsställare: Karin Hurtig, Arkitekturskolan KTH

Förslagsställaren konstaterar insiktsfullt att trots att alla de problem som
funktionshindrade upplever i en otillgänglig miljö - svårighet att orientera sig, svårighet
att ta sig in och svårighet att förflytta sig – är egenskaper som är eftersträvade i ett
befästningsverk är det viktigt att nu finna lösningar på tillgängligheten som inte förtar
intrycket av ointaglighet.

Förslaget är mycket genomarbetat och tar på ett pedagogiskt sätt steg för steg upp de
tillgänglighetsproblem man står inför under en vandring genom fästningen. Åtgärderna



är av konventionell art, i vissa fall med tveksam funktion, men förslaget ger
sammantaget en trovärdig bild av ett fungerande arbetssätt där man med noggrannhet
och många små förbättringar når en tillfredsställande tillgänglighet. Resultatet skulle
dock tjänat på en högre ambition vid utformningen av åtgärderna.

Ingen kan bli helt fri förrän alla är fria – Hedersomnämnande (Sjöhistoriska
museet)
Förslagsställare: Sofie Andersson, Konstfack

Förslagsställaren har gått mycket ambitiöst tillväga genom att låta en rullstolsburen
medhjälpare med assistent identifiera hindren för tillgänglighet. Förslaget är dock
huvudsakligen inriktat på själva entrén till byggnaden, den höga trappan upp till de
tunga portarna.

Förslaget är ett av de få i tävlingen som visar ett riktigt djärvt grepp – att flytta ut hela
trappan som en fristående skulptur för att ge plats för en ny entré i källarvåningen med
ramper längs fasaderna.

Juryn uppskattar förslagsställarens tillvägagångssätt, djärvheten och ambitionen att
skapa en ny, jämlik entré för alla. Förslaget ställer frågan om tillgänglighet för alla
contra varsamhet mot byggnadsverket på sin spets. Förslaget framstår dock som
onödigt våldsamt, och har ännu inte funnit sin form.

Att jag kan vara en människas vän beror på att hon har samma eller
liknande möjligheter som jag själv – Hedersomnämnande (Sjöhistoriska museet)
Förslagsställare: Kjerstin Björk, Konstfack

Jennifer Lindstedt, Konstfack

Förslaget är ett av de få som dels arbetar med inredningsfrågor, dels inriktar sig på
andra handikapp än rörelsehinder – främst synsvaga och personer med
orienteringsproblem (dit förslagsställaren även räknar barn).

Med kunnighet och inlevelse redovisas en mängd detaljförbättringar av fast och lös
inredning, färgsättning samt taktil presentation av lokaler och utställningar. Förslagen
framstår som väl utformade och och visar på enkla sätt att göra museets utställningar
mer tillgängliga  för stora grupper av människor.

En svaghet i förslaget är att de påtagliga problemen för rörelsehindrade inte alls berörs.

Utflykt – Hedersomnämnande (Ale stenar, Kåseberga)
Förslagsställare: Paul Wilund, Konstfack

Förslaget innebär att en enkelriktad bilslinga ordnas, delvis med användande av
befintliga vägar för lantbruket, som leder alla besökare till en stor parkering i sänkan
norr om stenarna och som avlastar byn från biltrafik. Från parkeringen leder breda
träspänger fram till stenarna.



Idén att utnyttja befintliga vägar med historisk förankring i landskapet är intressant.
Den föreslagna parkeringen skulle dock innebära ett dominerande och störande inslag i
landskapet och det är fortfarande en stor nivåskillnad mellan parkeringen och stenarna.


