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TÄVLINGSPROGRAM

Tävlingsuppgiften
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.
Uppgiften i denna tävling består 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.
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.
Det är juryns förhoppning att de tävlande efter att ha tagit del av de senaste
kunskaperna och forskningsrönen inom hjälpmedelsteknik,
forskningsområdet ”Design för alla” och byggnadsvård skall hitta nya och
okonventionella lösningar för att bevara, utveckla och förbättra
tillgängligheten till det gemensamma kulturarvet.
Det är en vanlig uppfattning att lagens krav på tillgänglighet och krav på
hänsyn och varsamhet om kulturvärden är oförenliga. Vi tror dock att dessa
mål går att förena.
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Bakgrund

Det arkitekturpolitiska programmet
Regeringens handlingsplan för arkitektur, formgivning och design kan
sammanfattas i sex punkter:

- Arkitektur, formgivning och design skall ges goda förutsättningar för sin
utveckling,

- Kvalitet och skönhet skall inte underställas kortsiktiga ekonomiska
lösningar,

- Kulturhistoriska och estetiska värden i befintliga miljöer skall tas tillvara
och förstärkas,

- Intresset för hög kvalitet inom arkitektur, formgivning, design och
offentlig miljö skall stärkas och breddas,

- Offentligt och offentligt understött byggande, inredande och
upphandlande skall på ett föredömligt sätt behandla kvalitetsfrågor,

- Svensk arkitektur, formgivning och design skall utvecklas i ett fruktbart
internationellt samarbete.

Regeringen har också lagt fram en nationell handlingsplan för
handikappolitiken: ”Från patient till medborgare” (prop.1999/2000:79).
Det i detta sammanhang vedertagna begreppet ”Design för alla” har också
som utgångspunkt att ”arkitektur, formgivning och design skall utformas på
ett sådant sätt att allas behov av och alla aspekter på tillgänglighet blir
tillgodosedda.”

Arkitekturåret 2001
Ur regeringsbeslut 2000-02-03 nr 8:
”Uppdrag och inbjudan med anledning av Arkitekturåret 2001.”

”Genom Arkitekturåret 2001 vill regeringen ge arkitektur- och form-
frågorna en mer kraftfull fokusering. Syftet är att bidra till att stimulera
den mångfald av goda verksamheter som redan på olika sätt främjar en
utveckling där arkitektur, formgivning och design kan ges goda förut-
sättningar för sin utveckling. Den långsiktiga målsättningen inom detta
område är att efterfrågan på och förståelsen för god arkitektur,
formgivning och design skall öka i hela landet. ”

Arkitektutbildningarna och RAÄ har här fått ett särskilt uppdrag:
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 ”Högskolorna och Riksantikvarieämbetet skall under år 2000 förbereda
sin medverkan och under år 2001 genomföra verksamheter inom
Arkitekturåret. De högskolor som har arkitekt-, inredningsarkitekt- och
landskapsarkitektutbildning 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. Detta kan ske inom ramen för gemensamma projekt där
flera högskolor medverkar eller projekt med medverkan från en högskola.
Projekten skall genomföras i samverkan med någon eller några
handikapporganisationer och Handikappombudsmannen.”

Statens fastighetsverk och Riksantikvarieämbetet medverkar som
byggherrerepresentanter och har tillsammans tagit fram  fem aktuella projekt.

Sveriges Arkitekters Riksförbund, SAR, medverkar genom  SAR:s
tävlingsservice. Tävlingen är godkänd av SAR:s tävlingsnämnd.

Kulturhistoriska värden
I regeringsuppdraget påpekas att kulturhistoriska miljöer är särskilt krävande
att anpassa med hänsyn till tillgänglighet, och att det därför är på dessa
frågeställningar uppdraget ska fokuseras. Både tillgänglighetskraven och
kraven på hänsyn till kulturhistoriska värden har en stark ställning i
lagstiftningen, och konflikter mellan dessa båda intresseområden är vanliga.
För att i dessa avseenden kunna uppfylla målet i regeringens
arkitekturpolitiska program, att kulturhistoriska och estetiska värden skall
tillvaratas och förstärkas, krävs en utveckling och översyn av såväl synsätt
och traditionellt inmutade ståndpunkter som planeringsformer och tekniska
lösningar.

Exempelvis skulle detta kunna innebära att man från kulturmiljövårdens sida
utvecklar formerna för att beskriva hur  det kulturhistoriska värdet uttrycks i
olika byggnader och anläggningar. Handikapporganisationerna kan delta
genom att vara med och utveckla metoder för att diskutera olika
”besöksvärden” hos specifika objekt. Ett sådan synsätt bygger på att man för
varje anläggning försöker finna en sorts ”optimerad avvägning”, i stället för
mer generellt tillämpbara lösningar. Detta ställer krav på uppfinningsrikedom,
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okonventionella angreppssätt och inlevelseförmåga, men också på kunskap
om byggnadsvårdens metoder. Det är arkitektens/formgivarens uppgift att
avväga dessa olika aspekter samt att estetiskt gestalta lösningarna.

Tillgänglighet

Sedan år 1966 har den svenska lagstiftningen uppmärksammat de
funktionshindrades behov av tillgänglighet i bebyggelsemiljön. Successivt har
bestämmelserna utökats till de krav som i dag ställs i PBL samt i lagen
(1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. (BVL) och
förordningen (1994:1215) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.
PBL:s krav innebär att alla nya tomter för permanent bebyggelse och
allmänna platser skall vara tillgängliga och användbara för personer med
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. I BVL och
byggnadsverksförordningen ställs motsvarande krav på byggnadsverk. Vissa
undantag gäller dock för en- eller tvåbostadshus, för bostadshus som har färre
än tre våningsplan och för arbetslokaler med hänsyn till verksamhetens art.
Vid ändring av byggnader skall i princip samma krav ställas, om det inte är
uppenbart oskäligt med hänsyn till byggnadens förutsättningar och
ändringens omfattning.

Det befintliga lokalbeståndet dit allmänheten har tillträde (s.k. publika eller
offentliga lokaler) har ofta brister i fråga om tillgänglighet för människor med
funktionsnedsättning. I såväl äldre som nya byggnader är det vanligt att det
finns brister när det gäller detaljutformningen. Det kan gälla exempelvis
placeringen av hissknappar, dörröppnare, toalettstolar, hjälphandtag och
utformning av toalettutrymmen. Färgsättningen kan vara illa vald med hänsyn
till synskadades behov och belysningen kan vara bristfällig. Avsaknad av
teleslingor och dålig akustik skapar problem för personer med nedsatt hörsel.
Det förekommer också att tillgängligheten uppfyller reglerna men i praktiken
ändå inte fungerar bra.
Trottoarkanter, trösklar, branta lutningar, nivåskillnader, markbeläggningens
beskaffenhet samt svårigheter för personer med nedsatt orienteringsförmåga
att hitta rätt är några av de vanligaste hindren.
De långa och ibland komplicerade rörelsemönster som krävs i vårt samhälle
skapar i sig problem för många, bl.a. för människor med funktionshinder. Den
fysiska ansträngningen föranledd av de långa avstånden samt att de
funktionshindrade hänvisas till särskilda entréer, gör att människor med
funktionshinder inte kan använda den byggda miljön på samma villkor som
övriga. Det förekommer också att dörrar, entréer och hissar som i och för sig
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är anpassade för funktionshindrade hålls låsta, vilket är ytterligare ett exempel
på att tillgänglighetsfrågan kräver eftertanke.
Tillgänglighet handlar om att kunna delta på samma villkor som andra.
Människor med funktionsnedsättning skall kunna fungera självständigt i olika
sociala roller; som arbetstagare, klienter, föräldrar, museibesökare,
konsumenter etc. Bristande tillgänglighet skall ses som en diskriminering av
människor som blir utestängda.

Objekt
Tävlingsobjekten som redovisas detaljerat nedan har valts för att vara lätt
åtkomliga från respektive studieort och även vara relevanta för de olika
arkitektutbildningarna. Det står dock varje tävlande fritt att välja objekt.
Ett tävlingsförslag skall behandla ett av dessa objekt. Det står dockvarje
tävlande fritt att lämna in flera tävlingsförslag.

Statens fastighetsverks byggnader
Lundagårdshuset (se bilaga 1)
Carlstens fästning (se bilaga 2)
Sjöhistoriska museet (se bilaga 3)

Riksantikvarieämbetets fastigheter
Ale stenar (se bilaga 4)
Birka (se bilaga 5)

TÄVLINGSTEKNISKA BESTÄMMELSER

Tävlingsform/deltagarrätt
Tävlingen är en allmän studerandetävling i ett steg. Endast aktiva studenter i
årskurs 3 eller högre vid följande skolor har rätt att deltaga:
• KTH-A
• CTH-A
• LTH-A
• SLU-Alnarp
• SLU-Ultuna
• HDK
• Konstfackskolan

Deltagande kan gärna ske som grupparbete, eller individuellt. Det står de
tävlande fritt att samarbeta med studenter vid andra utbildningslinjer, t ex för
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byggnadsantikvarier. Ansvarig för förslaget måste dock vara student med
deltagarrätt enligt ovan.

Jury
Tävlingsförslagen kommer att bedömas av en jury bestående av:

• Peter Ohrstedt, Statens fastighetsverk, juryns ordförande
• Marianne Lundberg, Riksantikvarieämbetet, juryns v. ordförande
• Bengt O H Johansson, prof.
• Maj Almén, arkitekt
• Margareta Bergström, styrelseledamot DHR
• Birgitta Mekibes, arkitekt, utsedd av Handikappombudsmannen
• Åke Wiklund, adj. prof. CTH, utsedd av SAR
• Love Arbén, prof. Konstfack, utsedd av SIR
• Ulrika Stigsdotter, Alnarp, utsedd av LAR

Juryns sekreterare är Thomas Nordberg, SAR:s Tävlingsservice

Juryn äger rätt att tillkalla sakkunnig expertis som rådgivare.

Prissumma
Prissumman är 100 000 SEK. Lägsta belöning kommer ej att understiga 5 000
SEK.
En vinnare skall utses bland förslagen. Juryn har i övrigt rätt att fritt fördela
prissumman på förslag för de olika tävlingsuppgifterna.
Prel. skatt och sociala avgifter kommer att dras före utbetalning till belönade
förslagsställare som inte innehar F-skattesedel.

Tävlingsfunktionär/kontaktperson
Tävlingsfunktionärer är
• Leif Johannesson, Riksantikvarieämbetet tel 08-51 91 81 71,
• Lotta Gunther, Statens fastighetsverk tel 08-696 71 36,
Följande personer är kontaktperson vid respektive skola.
• KTH-A Peter Ullstad tel 08-790 85 00
• CTH-A Jan Paulsson tel 031-772 24 59
• LTH-A Kerstin Barup tel 046-222 72 68
• SLU-Alnarp Eva Gustavsson tel 040-41 54 14
• SLU-Ultuna Young-A Kang tel 018-67 19 96
• HDK Kristina Sahlkvist tel 031-773 48 92,



SIDA

7:10

• Konstfackskolan Anders Janson tel 08-450 41 89

Skolans kontaktperson handhar alla kontakter från de tävlande angående
tävlingen, såsom utlämning av programhandlingar, tävlingsfrågor, inlämning,
och mottagning av tävlingsförslag etc. Tävlande får ej ta direkt kontakt med
juryledamot för frågor angående tävlingen.

Programhandlingar
Programhandlingarna utgörs av detta program samt följande bilagor:
1. Objektbeskrivningar över tävlingsobjekten
2. Värdebeskrivningar över tävlingsobjekten
3. Ritningar/kartor över tävlingsobjekten

Utlämning av programhandlingar
Programhandlingarna lämnas fr o m 2001-06-01 kostnadsfritt ut av skolans
kontaktperson till elever som har rätt att delta i tävlingen.

Handlingarna tillhandahålls på en CD-romskiva som tillsänds resp. skola. Det
står varje skola fritt att välja hur innehållet distribueras till berörda elever.

Tävlingsfrågor
Eventuella klarlägganden eller kompletterande uppgifter om
programhandlingarna kan begäras genom anonym skrivelse insänd i kuvert
märkt "Tävlingsfråga", inlämnat till skolans kontaktperson. Fråga skall vara
inlämnad senast 2001-08-31.

Tävlingsfrågor och juryns svar kommer att anslås på respektive skola senast
2001-09-07 genom kontaktpersonens försorg.

Tävlingsförslaget
Ett tävlingsförslag får inte behandla fler än ett av tävlingens fem objekt, men
det står varje tävlande fritt att lämna fler än ett förslag.
Tävlingsförslag skall vara anonymt. Samtliga inlämnade ritningar och övriga
handlingar skall i nedre högra hörnet vara försedda med ett motto och uppgift
om vald tävlingsuppgift.
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Tävlingsförslaget skall i text, bild eller ljud redovisa dels en analys av
uppgiften och dess förutsättningar, dels föreslagna åtgärder. Modell tas ej
emot.

Tävlingsförslag som presenteras på papper får omfatta högst 8 planscher i
liggande A3-format, monterade på styvt underlag.

Förslaget skall åtföljas av ett förseglat ogenomskinligt kuvert, märkt med
"Namnsedel" och förslagets motto. Detta kuvert skall innehålla uppgifter om
namn på förslagsställaren och ev. medarbetare.

Inlämning
Tävlingsförslag skall lämnas till skolans kontaktperson senast 2001-10-05 kl
17.00. (Denne lämnar kvitto som bekräftar att förslaget lämnats inom utsatt
tid.)

Bedömning
Bedömningen kommer att göras under oktober 2001. Prisutdelning kommer
att ske på Fastighetsverkets Helgo-seminarium 2001-11-21.
Tävlingsjuryns utlåtande kommer att distribueras till samtliga tävlande senast
tre veckor efter det att tävlingens resultat offentliggjorts.

Utställning och publicering
Tävlingsförslagen kommer att ställas ut offentligt genom arrangörernas
försorg. Tid och plats meddelas senare.

All publicering av tävlingsförslag efter avslutad tävling skall ske med
angivande av förslagsställarens namn.

Äganderätt
Arrangören innehar den materiella äganderätten till belönade tävlingsförslag.
Övriga förslag kommer att återsändas till respektive skola efter avslutad
utställning.

Upphovsrätt och nyttjanderätt
Förslagsställarna innehar upphovsrätten och behåller nyttjanderätten till sina
förslag. RAÄ och SFV äger rätt att använda det samlade tävlingsresultatet vid
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det fortsatta arbetet med tillgänglighetsfrågor, förutsatt att detta inte strider
mot gällande svensk lag om upphovsrätt.

Direkt utnyttjande, helt eller delvis, av förslag som är specifikt för enskild
tävlande, kan ske först efter avtal mellan arrangören och berörd(a)
förslagsställare.

Uppdrag efter tävlingen
Tävlingen är en idétävling, och inga löften kan ges om efterföljande uppdrag
till vinnare. Om fortsatt uppdrag blir aktuellt skall avtal därom, enligt
föregående paragraf, träffas med förslagsställaren.

Om sådan förslagsställare inte bedöms ha erforderliga erfarenheter och
resurser att handha uppdraget lämnas det till honom i samarbete med en mer
erfaren fackman, vald i samråd med arrangören.

TÄVLINGSPROGRAMMETS GODKÄNNANDE
Detta program är upprättat i enlighet med byggsektorns gemensamma
"Tävlingsregler för svenska tävlingar inom arkitekternas, ingenjörernas och
konstnärernas verksamhetsfält, 1998”. Reglerna gäller om inte programmet
anger annat.

Program och bilagor är godkända av juryn ledamöter, vilka svarar för
tävlingens genomförande. Ur tävlingsteknisk synpunkt är programmet
granskat och godkänt för de tävlande genom Svenska Arkitekters
Riksförbund, SAR.

Stockholm i maj 2001

……………………………………………
Thomas Nordberg
För SARs Tävlingsnämnd
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