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Natur- och kulturarvet har stor betydelse för  
människors livskvalitet, identitet och förståelse  
av samtiden. 

Läs mer om 
våra tjänster,  

erbjudanden och  
aktuella projekt på  

vastarvet.se



Natur- och kulturarv som 
drivkrafter för en hållbar 
samhällsutveckling
Hur vi förvaltar och utvecklar våra gemensamma 
natur- och kulturvärden blir allt viktigare. De 
skapar hållbara och attraktiva livsmiljöer som 
bygger identitet och ger positiva effekter i 
samhällsutvecklingen. Och tillsammans med 
ett rikt kulturliv är de viktiga pusselbitar för 
människors livskvalitet.

Västarvet har unik expertis och bred kunskap 
som gör att vi kan erbjuda helhetslösningar inom 
natur- och kulturarvsområdet. Vi arbetar på 
plats i landskapet samt erbjuder aktivt stöd till 
kommuner i kulturmiljö- och samhällsplanerings-
frågor. Vårt arbete sker i samspel med brukarna 
och anpassas efter uppdragen.

Vår regionala verksamhet består av åtta tjänste- 
områden – där många professionella kompetenser 
samverkar för att nå bästa resultat.

Du hittar mer information om våra  
regionala tjänster och kontaktuppgifter på 
www.vastarvet.se.



Från stenåldern  
till modern samhälls-
planering
Västarvet bedriver en bred arkeologisk verksamhet. Vi kombinerar 
hög ämneskompetens med professionalitet i utförandet och god 
förmåga att hantera komplexa undersökningsprojekt.

Vi arbetar med alla frågor som rör fornlämningar – i anslutning till 
nybyggnation och samhällsplanering. Tillsammans med föreningar 
och andra aktörer utför vi också publika utgrävningar. Hos oss får du 
hjälp med alla former av uppdragsarkeologi – särskilda utredningar, 
förundersökningar och slutundersökningar.

ARKEOLOGI

För mer information och kontaktuppgifter: www.vastarvet.se/arkeologi

•  Undersökningar

•  Kulturhistoriska landskapsanalyser

•  Förstudier

•  Miljökonsekvensbeskrivningar

•  Beställarstöd

VI ERbjUDER:



Hantverk, traditioner 
och sunda material
Äldre trähus, medeltida kyrkor, bostadsområden från 1960-talet  
eller fritidshus – alla berättar de en historia och är en del av  
framtidens livsmiljöer. Vi dokumenterar den äldre bebyggelsen  
och förmedlar dess värden.

Vi hjälper dig med allt som handlar om sunda och traditionella  
material, hantverk och har gratis rådgivning.

För mer information och kontaktuppgifter: www.vastarvet.se/byggnadsvard

•  Byggnadsinventeringar

•  Besiktningar

•   Utredningar, underlag och  
åtgärds program

•   Antikvarisk medverkan vid  
byggnadsvårdsprojekt

•  Kyrkoantikvarisk expertis

•   Kunskap om K-märkta hus  
och skyddad bebyggelse

•  Kurser i praktisk byggnadsvård

•  Rådgivning

VI ERbjUDER:

ByGGnADSVåRD



Länge leve kulturarvet!
På Studio Västsvensk Konservering har vi Sveriges största och bredaste 
kompetens inom konservering. Vi arbetar med kulturhistoriska föremål, 
samlingar, byggnader och miljöer av olika slag.

Vi hjälper er att göra förvaltarplaner för ett långsiktigt bevarande  
och bruk av kulturmiljöer. Våra konservatorer identifierar skador och 
problem, vad som orsakat dem och kommer med förslag på lösningar.

Vi vänder oss till privata såväl som offentliga ägare eller förvaltare av 
konst, byggnader eller föremål, till exempel museer, kyrkor, kommuner 
eller privatpersoner.

KOnSERVERInG 

VI ERbjUDER:

•   Långsiktiga strategier för förvaltning 
och bruk av kulturmiljöer

•   Konservering och restaurering av 
kulturhistoriska föremål, miljöer och 
offentlig konst

•   Konservering inom måleri, trä, möbler, 
papper och böcker, textilier, sten,  
keramik samt arkeologiskt material

•   Konservering och restaurering av 
byggnadsrelaterade objekt och  
utomhuskonst

VI ERbjUDER:

För mer information och kontaktuppgifter: www.vastarvet.se/konservering



Landskap, historia och  
attraktiva livsmiljöer
Kulturmiljö rymmer många aspekter – alla kopplade till kulturarvet  
på plats i landskapet. Vi dokumenterar och förmedlar det historiska  
innehållet, tar fram underlag för vård och utveckling – och är en  
självklar samverkanspartner i arbetet med kulturarvet som resurs  
för hållbar utveckling.

KuLTuRmILjö 

För mer information och kontaktuppgifter: www.vastarvet.se/kulturmiljo

•   Antikvarisk medverkan för bland  
annat byggnadsvårdsprojekt och 
kyrkoantikvariska frågor med  
inventeringar, konservering samt  
vård- och underhållsplaner

•   Dokumentationer och kunskaps-
uppbyggnad – som etnologiska  
dokumentationer, byggnads- 
inventeringar och arkeologiska  
kunskapsunderlag

•   Kulturmiljöunderlag och utredningar 
för samhällsplanering

•   Rådgivning och hantering av frågor 
rörande fornlämningar – för både  
samhällsplanerare och privatpersoner

•   Information om K-märkta hus  
och skyddad bebyggelse

•   Skyltning i landskapet

•  Kurser, seminarier och föredrag

VI ERbjUDER:



nATuRmILjö 

Alla vinner på  
biologisk mångfald
Vår naturmiljöverksamhet omfattar både inventeringar av flera 
olika artgrupper och expertsvar på frågor från intresserade privat-
personer. Vi kombinerar hög ämneskompetens med professionalitet 
och bygger vår kunskap på samtida inventeringar, såväl som den 
samlade kunskapen i de 150-åriga zoologiska samlingarna på  
Göteborgs naturhistoriska museum. 

Vi har erfarna naturvårdsbiologer och specialister inom många olika 
organismgrupper – som sätter människan och miljön i ett historiskt 
och ekologiskt sammanhang. Vår sakkunskap finns till stöd när  
frågeställningar kring biologisk mångfald och olika naturtypers  
värden aktualiseras, till exempel i samband med planärenden.

För mer information och kontaktuppgifter: www.vastarvet.se/naturmiljo

VI ERbjUDER:

•  Inventeringar

•  Artbestämningar

•  Provtagningar

•  Rådgivning

•  Kurser och utbildningar



PEDAGOGIK & uTSTÄLLnInGAR

Upplevelser på turné
Alla människor har rätt till upplevelser – oavsett ålder och bakgrund. Vi 
utvecklar pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i Barnkonventionen 
och Fn:s deklaration om mänskliga rättigheter. Vår pedagogiska idé  
bygger på ett av och med-perspektiv där barn och ungdomar får möjlighet 
att själva vara med att skapa och påverka innehållet.

Vi samarbetar bland annat med kommuner, föreningar, företag och kultur-
utövare – och våra utställningar och pedagogiska program turnerar runt 
om i hela Västra Götaland.

För mer information och kontaktuppgifter:  
www.vastarvet.se/utstallningenkommer

•   Utställningar och visningar på  
bibliotek, museer, konsthallar,  
kulturhus, festivaler och andra  
offentliga mötesplatser

•   Pedagogiska program kopplade till 
utställningar

•  Lokala och flexibla lösningar 

VI ERbjUDER:



Kunskap, gemenskap 
och skaparglädje
Vi erbjuder professionellt stöd och rådgivning, utbildning och program-
verksamhet, projekt- och utvecklingsstöd. Vi medverkar också i produk-
tionen av utställningar, skapar nätverk och kontakter för att alla ska ha 
möjlighet ta del av och utveckla nyttan och glädjen i slöjden.

Vår verksamhet finns bland annat inom skola och utbildning, frisk- 
och sjukvård, som upplevelse inom kultur och turism, och som varor 
och inspiration inom design- och inredningsbranschen. Slöjden kan 
också vara ett sätt att arbeta med frågor som rör integration, hbtq 
och mänskliga rättigheter. Hör gärna av dig så berättar vi mer.

SLöjD 

•    Rådgivning och samarbete inom  
projekt- och processutveckling

•   Kurser och fortbildningar

•   Kontaktytor mot civilsamhälle,  
näringsliv och myndigheter

•  Nätverk med specialister

•    Fortbildning och coachning för  
slöjd företagare

•  Bibliotek och utställningar

•   Förmedling av handledartjänster

•  Inspirerande flöde i sociala medier

VI ERbjUDER:

För mer information och kontaktuppgifter: www.vastarvet.se/slojd



uTVEcKLInG & PROcESSTöD

Hållbar  
samhällsutveckling
Ett brukat natur- och kulturarv har stor potential att bidra till 
utveckling av platser och kommuner, men också för hela Västra 
Götalandsregionen. För att det skall ske krävs en samverkan mellan 
olika aktörer – men också att natur- och kulturarvsfrågorna får en 
utökad plats i kommunernas utvecklingsstrategier. Västarvets  
utvecklare och processledare är ett stöd i detta arbete. Tillsammans 
kan vi skapa förutsättningar för platsutveckling som bygger på 
lokala traditioner och historia, ökad näring och turism.

Vi har stor vana och lång erfarenhet av att driva processer och  
kan hjälpa till med framtagande av planer och strategier, hålla i 
workshops och tankesmedjor samt hjälpa till att hitta finansiering.

För mer information och kontaktuppgifter: www.vastarvet.se/utveckling

•    Stöd och rådgivning för kommuner eller 
organisationer i utvecklingsprojekt

•     En regional överblick och ett brett 
nätverk och kontaktytor till andra 
aktörer

•    Kontaktytor till Västarvets hela  
specialistkompetens

•    Metoder och erfarenhet att koppla 
samman lokala initiativ med regionala 
strategier och program

VI ERbjUDER:



Västarvet är Sveriges största regionala 
förvaltning för natur- och kulturarv.

Historien fortsätter hos oss. www.vastarvet.se
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