
Kulturarv för  
framtida generationer
Om kulturarv och klimatförändringar i Västsverige



Kallbadhuset i Varberg är ett exempel på en byggnad som kan komma att påverkas av både höjda havsnivåer 
och ökad nederbörd. 



Framtiden rymmer ofta löften. Men även hot  
som ökad nederbörd, höjda   havsnivåer, 
brandrisker och högre temperaturer. Detta är 
bara några exempel på hur klimatförändringarna 
kommer att påverka oss, men också vårt kulturarv. 

Den stora frågan är – hur kan vi jobba 
förebyggande för att inte miljöer både utomhus 
och inomhus tar skada ? Genom analys, 
åtgärder och långsiktig förvaltning kan vi skapa 
förutsättningar för att framtiden också ska få en 
attraktiv historia.



Hur kommer  
klimateffekterna i Västsverige att bli ?
Klimatförändringarna blir en utmaning för 
arbetet med kulturarvet – och tidsperspektivet 
framåt är närmast hisnande. Vad händer 
efter de närmaste hundra åren ? Hur kommer 
förändringarna att påverka det historiska arvet ? 
De höga nederbördsmängderna kommer att ge fler översvämningar i vattendragen. Munkedals älven vid 
Gamla Bruket, platsen där bruksrörelsen i Munkedal startade. 



Förvaltning av kulturarv handlar om att 
bevara, ta hand om och förmedla kunskap 
om vårt kulturarv. Ofta handlar det framför 
allt om vårt fysiska kulturarv i form av 
byggnader, fornlämningar, miljöer och hur 
landskapet ser ut. 

Allt detta är beroende av människans 
handlingar samtidigt som det påverkas 
av utomstående. Det kan handla om 
EU :s regler kring jordbruksbidrag eller 
hur klimatförändringarna inverkar på vårt 
kulturarv. 



Det har inte undgått någon att vi befinner 
oss i en period av hastig klimatförändring. 
De flesta är överens om att den är 
orsakad, eller i varje fall har påskyndats, 
av människan under de senaste 
århundrandena.  

Vi har tagit fram analyser och 
visualiseringar av påverkan på 
kulturarvet med hjälp av scenarier där 
koldioxidutsläppen beräknas vara fortsatt 
höga med en stegring fram till år 2100,  
 tre gånger dagens nivåer.

Varbergs fästning i storm.  
Hallands Kulturhistoriska museum.



Västsverige är tillsammans med fjällkedjan ett av landets mest nederbördsrika områden, både idag och i 
framtiden. Årsmedelnederbörden beräknat med ett av de tänkbara utsläppsscenarien ( RCP 8,5 ). Kartan 
till vänster visar värden för referens perioden 1961–1990, i mitten perioden 2021–2050 och till höger slutet 
av seklet 2069–2098. De områden som idag utmärker sig är fjällkedjan, området norr om det sydsvenska 
höglandet och västkusten. Dessa områden får enligt prognosen fortsatt höga nederbördsmängder, värdena 
höjs även successivt inåt landet.



Vilka klimatförändringar ser vi i Västsverige under de 
kommande hundra åren ?

Ökad årsnederbörd. Den kommer dock inte att vara jämnt 
fördelad över året. Det kommer att regna mer under 

vinterhalvåret och vara torrare under sommarhalvåret.



Västkusten kommer att drabbas av fler och mer omfattande 
översvämningar än idag, som följd av att havsnivån kommer att 

höjas med mellan 0,7 och 1 meter.



Fler översvämningar i nivå med hundraårsflöden i våra 
vattendrag.



Höjd årsmedeltemperatur.  
Det blir varmare under såväl sommar som vinter.





Mer varierande grundvattennivåer.



Ökad brandrisk. Torrperioderna på  
sommaren blir längre och temperaturen blir högre.



Ökade stormskador. Eftersom marken kommer att vara 
fuktigare och det inte kommer att vara någon tjäle kommer 
redan dagens vindstyrkor att vålla mer skada än tidigare.



Förändrade växtbetingelser till följd av  
temperatur- och fuktförändringar.





Hur påverkar det vårt kulturarv ?
Vi kommer inte att få se nya typer av skador  
på vårt kulturarv. Snarare är det så att befintliga 
hotbilder förstärks. Det blir till exempel viktigare 
att se över tak och fasader samt att se till att 
byggnadernas grunder är dränerade. Det blir 
viktigare hur man sköter skogen i områden med 
fornlämningar för att inte orsaka onödiga skador 
och att inte välja trädslag som ger stora rotvältor 
vid hårda vindar. 

Det är ännu viktigare än tidigare att se över 
inomhusmiljön i arkiv, bibliotek och samlingar  
så att inte fuktskador, mögel eller insektsangrepp 
sker. Det blir extremt viktigt att vid varje 
renovering eller annan åtgärd i havsnära lägen 
även väga in stigande hav.



Getinge samhälle i Halmstads  
kommun med en översvämmad Suseå, 2014.



Hur ska vi hantera detta ?
Förvaltningen av vårt kulturarv ska vara 
långsiktig – att arbeta med klimatfrågor är ett sätt 
att vara det. 

Men hur gör man för att arbeta på längre sikt än 
de hundra år som nuvarande klimatscenarier 
täcker in ? Detta är något att fundera kring och att 
ha med i arbetet framöver.



Hur påverkas kulturarvet  
av klimatförändringarna ?
Vilka kulturmiljöer påverkas av att havet stiger? 
Vilka kulturmiljöer kommer att påverkas av 
översvämningar ?

I vårt digitala kartverktyg finns skikt med 
Hallands och Västra Götalands läns kulturarv. 
Där finns också skikt med de kommande 
klimatförändringarna i Västsverige. Om de läggs 
samman kan man se vilka kulturmiljöer som 
påverkas.

Välkommen att kika in i framtiden på :  
www.kulturarvklimat.se





Redaktionellt arbete Västarvet

Foton Framsida : Arne Andersson ( Bohusläns museums arkiv ), Övriga : Dennis Axelsson, Tomas Brandt, 
Mario Calvo, FFK (Frivilliga Flygkåren), Gunilla Roos Nilsson, Mathilda Ranch, Ian Schemper, Joy Stamp, 
Mario Trunz

Tryck Cela Grafiska AB Vänersborg 2016 

Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige är ett projekt som 
analyserat klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet i Västra 
Götalands och Hallands län. Resultatet är ett underlag för hur man 
ska hantera klimatförändringarnas utmaningar i Västra Götalands 
och Hallands län i kulturmiljöarbetet.
Läs mer på : 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/klimatanpassningkulturarv

Projektet har pågått under tiden 2014 till 2016 som ett 
samverkansprojekt mellan Västarvet, Kulturmiljö Halland, 
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Hallands län samt 
Riksantikvarieämbetet. Projektets huvudfinansiärer är 
Länsstyrelserna i Västra Götaland och Hallands län, Västra 
Götalandsregionen och Region Halland.



Översvämningar är inget nytt. Bilden på 
framsidan är från 1950-talet i Uddevalla. 
Men med stigande havsnivåer kommer 
effekterna att blir mer dramatiska. Bilden 
här på baksidan visar samma plats, 60 
år senare när vattennivån är omkring 30 
centimeter högre. 


