➢2. Människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och
möjligheten att förstå och ta ansvar för kulturmiljön.
Trafikverkets tolkning:
Delaktighet kräver kännedom och
processer. Det gäller både internt i
Trafikverket och externt hos
allmänheten och i olika
samhällsområden (använda Trv:s
begrepp på olika ”grupper”? ).
Delaktigheten ska främja människors
förståelse och ansvarstagande för
kulturmiljö.
I våra olika verksamheter tar vi fram ny
kunskap om kulturmiljö. Samtidigt har
vi behov av andras kunskaper om
kulturmiljö i våra verksamheter.
Trafikverket har därför både en
förmedlande och en inhämtande roll
när det gäller delaktighet i
kulturmiljöarbete.

För Trafikverkets verksamhet innebär
det:
• Att internt och externt förmedla
kunskap och resultat om kulturmiljö
som framkommer i vår verksamhet
• Att inhämta andras kunskap och
insikter om kulturmiljön för att
tillföra nytta i vår verksamhet/ i våra
olika processer.
• Att säkra att kunskap (om
kulturmiljö) hanteras i de processer
där de är av vikt för att vi ska kunna
ta vårt ansvar för kulturmiljö (
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Exempel mål 2…

OM UPPDRAGET

KMV forum har haft uppdraget att processleda Trafikverket
inför utarbetande av Riktlinje Landskap 2.0. Riktlinjen utgör en
strategisk komponent i Trafikverkets pågående utveckling av
styrsystem och definierar myndighetensansvar för kulturmiljö- och
landskapsperspektivet.
KMV forum medverkade i samtliga moment i framtagandet av Riktlinje
2.0. Det processledande uppdraget, från idé till färdigt underlag,
innebar att utifrån Trafikverkets uppdrag tolka de nya nationella
kulturmiljömålen, bryta ned målen till en verksamhetsnära realitet samt
integrera utfallet i det nya styrsystemets form och funktion. Uppdraget
som processledare har inneburit att KMV forum har utvecklat förslag,
samordnat utvecklingsarbetet genom att bland annat planera och
genomföra workshops samt bistått i det interna förankringsarbetet
genom möten och föredragningar. Arbetet ställde krav på förmågan att
tolka tvärsektoriella mål i förhållande till Trafikverkets omfattande och
relevanta verksamhetsområden samt insikt och förståelse för olika styroch stödsystem.
Det samlade styr- och stödsystemet för Trafikverket är ännu inte beslutat.
Därmed är riktlinjerna i version 2.0, i skrivande stund, inte antagna
men utgör utgångspunkt i den övergripande långsiktiga planeringen av
verksamheten.

DELTAGANDE KONSULTER
Mia Björckebaum och Monica Mossberg, KMV forum

Förmedla grävningsresultat.
Samråd i planeringsprocesser.
Museets förmedlande verksamhet.
Utbilda internt och entreprenörer.
Ta in info fr entreprenörer om te.x
skick. Ta in info från allmänhet om
lskp/medborgardialog…

