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Trafikverkets remissyttrande:
Nya skyltar/plaketter för statliga byggnadsminnen
Sammantaget ser Trafikverket positivt på framtagandet av enhetlig skyltning av Statliga byggnadsminnen som ett
led i att ta ansvar för värdefulla kulturmiljöer och göra dem tillgängliga för medborgare och besökare.
Finansiering
Trafikverket förespråkar att Riksantikvarieämbetet ansvarar för att ta fram en ny skylt och står för kostnaderna i
samband med framtagandet av en sådan.
Vi föreslår vidare att respektive förvaltande myndighet står för kostnader i samband med beställning och
utplacering/montering av skyltar.
Typ av skylt
Gällande vilken skylt som ska användas ser Trafikverket två alternativ:
I första hand vill vi att den nuvarande sexkantiga skylten i brons, som idag används för enskilda byggnadsminnen,
används såsom RAÄ föreslår med texten ”Statligt byggnadsminne Skyddat enligt beslut av regeringen” och tre
kronor. Fördelarna med detta alternativ är flera. Skylten kan tas fram snabbt till en låg kostnad, men den största
vinsten ligger i att kopplingen mellan enskilda byggnadsminnen och statliga byggnadsminnen blir tydlig för
betraktaren. Dessutom är skylten av hög kvalitet och har en utformning som passar väl in historiska såväl som
nutida miljöer.
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I andra hand föreslår Trafikverket att RAÄ ansvarar för att ta fram en ny skylt som, i likhet med skylten för enskilda
byggnadsminnen, har en bestående utformning och som materialmässigt är av hög kvalitet. En sådan skylt måste
harmonisera med historiska miljöer. RAÄ kan välja om en designtävling ska utlysas eller om några utvalda
formgivare ska få ett utformningsuppdrag.
Trafikverket ser gärna att byggnadsminnesskyltningen kombineras med en informationstavla om byggnadsminnet
där det framgår vilken myndighet som är förvaltare.
Nuvarande skyltning
Uppskattningsvis saknar Trafikverkets samtliga statliga byggnadsminnen skyltning eller har gamla skyltar som
behöver bytas ut.
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Föredragande, samråd och sakgranskning
Beslut i detta ärende har fattats av Marie Hagberg. Föredragande har varit nationella samordnaren för kulturmiljö
Johan Bergkvist. I den slutliga handläggningen har senior utredningsledare Anna Ward PLvsl deltagit. Samråd har
skett med måldirektör Sven Hunhammar (US) och samordnaren för statliga byggnadsminnen Theres Lans Efab.

Marie Hagberg
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