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Förord 

Handlingsplanen har bedrivits som ett projekt med start 2 september 2018.  Den 
har tagits fram inom verksamhetsområdet Kulturarv och samhälle och aktiviteten 
Kulturmiljöförvaltning.  

Handlingsplanen är ett levande dokument som kommer att följas upp inom 
ordinarie verksamhetsuppföljning och uppdateras vid behov. 
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Sammanfattning 

Riksantikvarieämbetets handlingsplan för klimatanpassning utgår från myndighetens 
fem målbilder som beskrivs i Strategisk plan för Riksantikvarieämbetet 2021–2024. 
Aktiviteterna syftar till att öka insikten om och stärka förutsättningarna för det 
förebyggande arbetet för kulturarv i ett förändrat klimat.  

Hållbar samhällsbyggnad – Samhällsbyggnadsaktörerna ser kulturmiljön som en 
tillgång. 

Aktiviteterna syftar till att implementera handlingsplanen för klimatanpassning av 
kulturmiljö i relevanta myndigheters kulturmiljöarbete, samt säkerställa att 
kunskapsunderlag om klimatanpassning av kulturarv är tillgängliga, uppdaterade 
och relevanta.  

 Anordna Forum för Klimat och kulturarv – med olika teman. 

Kulturarvet i informationssamhället – Kulturarvsinformation är angelägen, används 
och gör skillnad i samhället. 

Aktiviteterna syftar till att kunskapsunderlag om klimatanpassning av kulturarv är 
tillgängliga, uppdaterade och relevanta. 

 Ta fram relevanta kunskapsunderlag som används för att bevara, använda 
och utveckla kulturarv i ett förändrat klimat. 

Utvecklat kulturarvsarbete – Landets kulturarvsaktörer är starkare tillsammans. 

Aktiviteterna syftar till att Riksantikvarieämbetet har en överblick över 
kunskapsläget för klimatförändringarnas konsekvenser för kulturarvet, samt att 
kunskapsunderlag om och verktyg för klimatanpassning av kulturarv är 
tillgängliga, uppdaterade och relevanta. 

 Samverka kring metod- och kunskapsunderlag för förebyggande 
klimatanpassningsarbete. 

 Omvärldsbevaka nationellt och internationellt, sammanställa och sprida 
tvärvetenskapliga kunskapsunderlag om kulturarv i ett förändrat klimat där 
det idag saknas.  

Väl använda styrmedel – Styrmedel och arbetssätt stärker kulturarvets position i 
samhällsutvecklingen. 

Aktiviteterna syftar till att integrera perspektivet på kulturarv i ett förändrat klimat i 
de styrmedel Riksantikvarieämbetet förfogar över. 

https://www.raa.se/app/uploads/2021/02/Strategisk-plan-2021-2024-1.1.pdf
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 Sammanställa och kommunicera kunskapsunderlag för kulturarv i ett 
förändrat klimat kopplat till miljömålen. 

 Belysa forskningsbehov kring kulturarv i ett förändrat klimat i myndighetens 
FoU-program och intressera andra FoU-finansiärer.  

 Delta i arbetet med utveckling och systematisk översyn av relevanta 
standarder.  

En modern myndighet – Det vi gör, gör vi effektivt och till nytta för andra. 

Aktiviteterna syftar till att kulturarvet tas till vara i samhällsutvecklingen när det 
gäller att begränsa risker, minska sårbarheten och anpassa Sverige till ett förändrat 
klimat genom att Riksantikvarieämbetet tillför ett långsiktigt synsätt till hållbar 
samhällsutveckling och synliggör kulturarvet och dess betydelse. Dessutom syftar 
aktiviteterna till att utveckla Riksantikvarieämbetets interna och tvärsektoriella 
arbete. 

 Samordna klimatanpassningsfrågor som berör Riksantikvarieämbetet. 

 Genomföra ett internt kunskapslyft på Riksantikvarieämbetet om kulturarv i 
ett förändrat klimat och handlingsplanen för klimatanpassning. 
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1. Handlingsplan för 
klimatanpassning av kulturarv 

1.1 Inledning 
Klimatet förändras i Sverige, vilket ger förändrade temperaturer och nederbörds-
mönster, stigande havsnivåer, fler extrema väderhändelser och längre perioder av 
ihållande väderförhållanden. Klimatförändringarna varierar i landet. Riksantikvarie-
ämbetet är den myndighet i Sverige som ansvarar för kulturarvet och kulturmiljön. 
Kulturarv kan skadas av plötsliga händelser, såsom översvämning, ras, skred och 
brand, men också av långsammare förändringar, såsom högre fuktbelastning, vilket 
kan leda till att nedbrytningen av material påskyndas. Kunskapen om hur klimatet 
förändras hämtas från Kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI och 
Klimatanpassningsportalen. 

Kulturarv omfattar alla materiella och immateriella uttryck för mänsklig 
påverkan; det kan vara exempelvis spår, lämningar, föremål, konstruktioner, 
miljöer, system, strukturer, verksamheter, traditioner, namnskick och kunskaper.1  

Kulturmiljö avser hela den av människor påverkade miljön, det vill säga som i 
varierande grad präglats av olika mänskliga verksamheter och aktiviteter. 
Kulturmiljön är en del av kulturarvet.2 

Klimatanpassningsarbete är åtgärder som syftar till att skydda miljön, människors 
liv och hälsa samt egendom genom att samhällsanpassa till de konsekvenser som 
ett förändrat klimat kan medföra.3 

Riksantikvarieämbetets klimatanpassningsarbete omfattar hela myndighetens 
ansvarsområde. Handlingsplanen är nationell och inkluderar kulturarv i form av 
kulturmiljöer, föremål, samlingar och museer. Immateriellt kulturarv, som till 
exempel hantverkskunnande och traditionell kunskap, är viktiga kunskapskällor för 
klimatanpassning. 

Riksantikvarieämbetets långsiktiga vision är att alla tänker i tid. I den visionen 
ingår att i samarbete med andra aktörer verka för en hållbar samhällsutveckling, ur 
ett miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbart perspektiv. Genom att synliggöra 
kulturarvet och dess betydelse tillför Riksantikvarieämbetet ett viktigt perspektiv 
på hållbarhetsmålen.  

                                                      
1 Riksantikvarieämbetet, 2015. 
2 Riksantikvarieämbetet, 2015. 
3 Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. 
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Riksantikvarieämbetet var en föregångare genom att ta fram en av de första 
handlingsplanerna för klimatanpassning år 2014. Kulturarv i ett förändrat klimat – 
handlingsplan för klimatanpassning 2019–2023 är en revidering av den handlings-
planen utifrån nya kunskapsunderlag, förordningar, strategier och direktiv. 
Handlingsplanen utgör ett underlag för myndigheten att stödja kulturarvsområdets 
klimatanpassningsarbete.  

1.1.1 Syfte 
Syftet med handlingsplanen är att integrera klimatanpassningsarbetet i 
myndighetens verksamhetsstyrning. Aktiviteterna i handlingsplanen syftar till att 
öka insikten om och stärka förutsättningarna för det förebyggande arbetet för 
kulturarv i ett förändrat klimat och att nå myndighetsmålen för klimatanpassning 
och samtidigt de nationella kulturmiljömålen.  

1.1.2 Mål 

Övergripande mål 

De övergripande målen för Riksantikvarieämbetets arbete med klimatanpassning är 
att: 

• kulturarvet tas till vara i samhällsutvecklingen när det gäller att begränsa 
risker, minska sårbarheten och anpassa Sverige till ett förändrat klimat 

• Riksantikvarieämbetet tillför ett historiskt perspektiv på hållbar 
samhällsutveckling genom att synliggöra kulturarvet och dess betydelse. 

Effektmål 

Efter handlingsplanens genomförande ska följande vara uppnått: 

• ”Kulturarv i ett förändrat klimat – handlingsplan för klimatanpassning 2019–
2023”, har gett relevanta myndigheters kulturmiljöarbete ett perspektiv på 
kulturarv i ett förändrat klimat. 

• I de styrmedel Riksantikvarieämbetet förfogar över finns perspektiv på 
kulturarv i ett förändrat klimat. 

• Riksantikvarieämbetets forsknings- och utvecklingsprogram har lett till ett 
utökat kunskapsfält om klimatförändringarnas påverkan på kulturarv och 
metoder för klimatanpassning. 

• Riksantikvarieämbetet säkerställer att kunskapsunderlag om 
klimatanpassning av kulturarv är tillgängliga, uppdaterade och relevanta.  
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• Riksantikvarieämbetet har en nationell överblick över kunskapsläget för 
klimatförändringarnas konsekvenser för kulturarvet. 

1.1.3 Målgrupper 
Prioriterad målgrupp för handlingsplanens aktiviteter är myndigheter som förvaltar 
statlig egendom och länsstyrelserna. Målgrupper är också Riksantikvarieämbetet 
internt och verksamhetsutövare inom kulturarvsområdet. 

Museerna med sina samlingar, arkiv och kompetens inom kulturarvsområdet är en 
viktig målgrupp och samarbetspartner i klimatanpassningsarbetet. 

1.1.4 Avgränsningar 
Handlingsplanen uppfyller 8 § och delvis 10 § förordningen (2018:1428) om 
myndigheters klimatanpassningsarbete. 

Klimat- och sårbarhetsanalys enligt 6 § förordningen om myndigheters klimat-
anpassningsarbete ingår inte i denna revidering av handlingsplanen.  

1.2 Insatser 
Handlingsplanens aktiviteter syftar till att nå Riksantikvarieämbetets 
myndighetsmål för klimatanpassning. De är indelade i grupper med utgångspunkt i 
Riksantikvarieämbetets fem målbilder i Strategisk plan för Riksantikvarieämbetet 
2021–2024.  

Aktiviteterna ska stärka förutsättningarna för förebyggande arbete med 
klimatanpassning av kulturarv genom förbättrad samordning mellan myndigheter, 
utveckling av styrmedel med klimatanpassningsperspektiv och ökat kunskapsstöd. 

Aktiviteterna ger ökade resurser till förvaltning för målgrupperna i form av 
projektsamarbeten där myndigheten bidrar med tid och söker relevanta 
klimatanpassningsstöd. Efter varje aktivitet anges insatsområde inom parentes. 

1.2.1 Hållbar samhällsbyggnad 
Målbild: Hållbar samhällsbyggnad – Samhällsbyggnadsaktörerna ser kulturmiljön 
som en tillgång. 

 Anordna Forum för Klimat och kulturarv – med olika teman.  

https://www.raa.se/app/uploads/2021/02/Strategisk-plan-2021-2024-1.1.pdf
https://www.raa.se/app/uploads/2021/02/Strategisk-plan-2021-2024-1.1.pdf
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1.2.2 Kulturarvet i informationssamhället  
Målbild: Kulturarvet i informationssamhället – Kulturarvsinformation är 
angelägen, används och gör skillnad i samhället. 

 Ta fram relevanta kunskapsunderlag som används för att bevara, använda 
och utveckla kulturarv i ett förändrat klimat.  

1.2.3 Utvecklat kulturarvsarbete  
Målbild: Utvecklat kulturarvsarbete – Landets kulturarvsaktörer är starkare 
tillsammans. 

 Samverka kring metod- och kunskapsunderlag för förebyggande 
klimatanpassningsarbete. 

 Omvärldsbevaka nationellt och internationellt, sammanställa och sprida 
tvärvetenskapliga kunskapsunderlag om kulturarv i ett förändrat klimat där 
det idag saknas.  

1.2.4 Väl använda styrmedel  
Målbild: Väl använda styrmedel – Styrmedel och arbetssätt stärker kulturarvets 
position i samhällsutvecklingen. 

 Sammanställa och kommunicera kunskapsunderlag för kulturarv i ett 
förändrat klimat kopplat till miljömålen.  

 Belysa forskningsbehov kring kulturarv i ett förändrat klimat i 
myndighetens FoU-program och intressera andra FoU-finansiärer.  

 Delta i arbetet med utveckling och systematisk översyn av relevanta 
standarder. 

1.2.5 En modern myndighet  
Målbild: En modern myndighet – Det vi gör, gör vi effektivt och till nytta för 
andra. 

 Samordna klimatanpassningsfrågor som berör Riksantikvarieämbetet. 

 Genomföra ett internt kunskapslyft på Riksantikvarieämbetet om kulturarv 
i ett förändrat klimat och handlingsplanen för klimatanpassning. 
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2. Klimatförändring och kulturarv 
Sedan den första handlingsplanen för klimatanpassning av kulturarv togs fram av 
Riksantikvarieämbetet har kunskapsläget och inriktningen på klimatanpassnings-
arbetet förändrats. Scenarierna för klimatförändringarna har reviderats, 
Riksantikvarieämbetets uppdrag har förtydligats genom förordning (2018:1428) 
om myndigheters klimatanpassningsarbete och föreliggande handlingsplan för 
klimatanpassning omfattar en större del av kulturarvet. Här följer en samman-
fattning av Riksantikvarieämbetets nya utgångspunkter, kunskapsläget kring 
klimatscenarier och klimatanpassning av kulturarv. 

2.1 Bakgrund  

2.1.1 Riksantikvarieämbetets uppdrag 
Förutsättningarna för Riksantikvarieämbetets arbete finns i myndighetens 
instruktion.4 Riksantikvarieämbetets uppdrag består i att följa, stödja och utveckla 
kulturarvsarbetet, myndigheten ska också se till att kulturarvet tas till vara i 
samhällsutvecklingen, att styrmedel och arbetssätt inom verksamhetsområdet 
fungerar samt att relevant information och kunskapsunderlag finns tillgängliga. 
Enligt instruktionen ska Riksantikvarieämbetet verka för att nå generationsmålet 
för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen som riksdagen fastställt.  

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att med utgångspunkt i de nationella 
kulturpolitiska målen och de nationella målen för kulturmiljöarbetet vara 
pådrivande och stödjande inom sitt verksamhetsområde. På den nationella nivån är 
det alltså en uppgift för Riksantikvarieämbetets att ha en god överblick över 
kulturarvs- och kulturmiljöarbetet i hela landet och att utveckla samverkan med 
andra myndigheter och aktörer. De nationella kulturmiljömålen är att främja: 

• ett hållbart samhälle med en mångfald av kulturmiljöer som bevaras, 
används och utvecklas 

• människors delaktighet i kulturmiljöarbetet och möjlighet att förstå och ta 
ansvar för kulturmiljön 

• ett inkluderande samhälle med kulturmiljön som gemensam källa till 
kunskap, bildning och upplevelser 

                                                      
4 Förordning (2014:1585) med instruktion för Riksantikvarieämbetet. 
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• en helhetssyn på förvaltningen av landskapet som innebär att kulturmiljön 
tas till vara i samhällsutvecklingen. 

2.1.2 Slutsatser från uppföljningen 
Riksantikvarieämbetet genomförde 2017–2018 en oberoende uppföljning av den 
första handlingsplanen för klimatanpassning i syfte att mäta genomslagskraften hos 
målgruppen samt ge en bild av tillståndet i sektorn.5 Uppföljningen hade ett lärande 
syfte där resultat och slutsatser utgjort underlag till arbetet med en ny 
handlingsplan. 

Uppföljningen av den förra handlingsplanen gör fem väsentliga iakttagelser: 

• Målgruppen var väl medveten om att Riksantikvarieämbetet tagit fram en 
handlingsplan, men kände till mindre om innehållet och genomförandet. 

• Fler var delaktiga vid framtagandet av handlingsplanen än vid själva 
genomförandet. 

• För målgruppen är det mycket värdefullt att Riksantikvarieämbetet stakar 
ut vägen och bidrar med kunskapsstöd om kulturarv i ett förändrat klimat. 

• Naturvårdsverkets roll som samverkanspart kan bli mer framträdande. 

• Länsstyrelserna har inte tillräckliga förutsättningar för att jobba aktivt med 
frågan, då områdena kulturmiljö och klimatanpassning inte är tillräckligt 
integrerade i varandra.  

I analysen föreslogs ett utökat samarbete mellan sektorer, för att öka kunskaps-
nivån och höja frågans prioritet.  

2.1.3 Förutsättningar för det nationella 
klimatanpassningsarbetet 
Förutsättningarna för handlingsplanens inriktning återfinns i propositionen 
Nationell strategi för klimatanpassning (prop. 2017/18:163) och förordningen 
(2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. 

Enligt den nationella strategin för klimatanpassning bör klimatanpassningsarbetet 
bedrivas utifrån vägledande principer om hållbar utveckling, ömsesidighet, 
vetenskaplig grund, försiktighetsprincipen, integrering av anpassningsåtgärder, 
flexibilitet, hantering av osäkerhets- och riskfaktorer, tidsperspektiv och 
transparens. Den nationella strategin för klimatanpassning lyfter fram kulturarvet i 
                                                      
5 Kontigo, 2018. 
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klimatanpassningsarbetet inom några områden. Kulturmiljöer och det byggda 
kulturarvet påverkas av ett förändrat klimat, vilket får effekter för förutsättningarna 
att nå såväl kulturpolitiska mål som mål för kulturmiljöarbetet. Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse är i många fall särskilt sårbar för klimatförändringar och ofta 
lokaliserad till känsliga områden, exempelvis längs med landets kuster. Även 
följdeffekter av ett varmare och fuktigare klimat kan i hög grad försvåra 
möjligheterna att bevara värdefulla kulturmiljöer. Anpassningsåtgärder bör ta höjd 
för händelser med låg sannolikhet, om händelsen kan medföra att kulturhistoriska 
värden helt går förlorade, eftersom detta ger höga eller ovärderliga kostnader.  

Förordningen för myndigheternas klimatanpassningsarbete ger Riksantikvarieämbetet 
ansvaret för att inom det egna verksamhetsområdet initiera, stödja och utvärdera 
arbetet med klimatanpassning. Myndigheten ska bland annat ta fram aktuella 
myndighetsmål för sitt arbete med klimatanpassning samt ha en handlingsplan för 
arbetet med att uppnå målen. Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut 
(SMHI) samordnar myndigheternas klimatanpassningsarbete och ska enligt samma 
förordning precisera hur myndigheternas klimatanpassningsarbete ska redovisas. 
Den här handlingsplanen kan därför komma att uppdateras utifrån SMHI:s 
kommande instruktioner.  

För samverkan i myndigheternas arbete med klimatanpassning har Myndighets-
nätverket för klimatanpassning (MNKA) bildats på initiativ av SMHI. Nätverket 
består av 27 myndigheter med sektors- eller informationsansvar för hur samhället 
påverkas av nutida och framtida klimat, samt 21 länsstyrelser som ansvarar för 
samordning av klimatanpassningsarbetet på regional nivå. Utöver myndigheter 
ingår även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Samarbetet sker i arbets-
grupper med olika teman, bland annat med utveckling av data och kunskap, eller 
genom att arrangera gemensamma kurser.  

2.1.4 Globala avtal och hållbarhetsmål 
Parisavtalet fastställdes 2015 och binder länderna till att hålla den globala 
temperaturökningen långt under 2 grader, med sikte på att stanna vid 1,5 grader. 
Förutom utsläppsnivåerna så åtar sig länderna att öka anpassningsförmågan till 
skadliga effekter av klimatförändringarna och skifta finansiella flöden mot hållbara 
lösningar. Begränsad klimatpåverkan är ett av de sexton miljökvalitetsmålen som 
riksdagen har antagit. Enligt riksdagens precisering är målet att den globala medel-
temperaturökningen ska begränsas till långt under 2 grader. De klimatpolitiska 
målen innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp till 
atmosfären. Regeringen ska presentera en klimatredovisning i budgetpropositionen 
samt vart fjärde år ta fram en klimatpolitisk handlingsplan som bland annat redogör 
för hur klimatmålen ska uppnås. Den första lämnades till riksdagen i december 
2019. 
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Agenda 2030 togs fram inom FN och handlar om hur vi globalt ska arbeta för att 
uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Flera 
myndigheter arbetar aktivt med hela eller delar av agendan. Hållbarhetsmålen i 
Agenda 2030 styr även klimatanpassningsarbetet. I Agenda 2030 är tre av sjutton 
mål särskilt viktiga för klimatanpassning av kulturarv; mål 11 Hållbara städer och 
samhällen, mål 13 Begränsa klimatförändringarna och mål 15 Ekosystem och 
biologisk mångfald. Urvalet av mål baseras på det arbete Riksantikvarieämbetet 
redovisat vad gäller Agenda 2030 och är gjort av handlingsplanens arbetsgrupp 
utifrån målens relevans för handlingsplanen och verksamhetsområdet. 
Riksantikvarieämbetets verksamhet kan angränsa även till andra mål. Nedan 
illustreras målen med exempel på relevanta delmål. 

 

Riksantikvarieämbetets hållbarhetsarbete för städer och samhällen är att 
bevara, använda och utveckla kulturarv. Arbetet med klimatanpassning 
och katastrofriskreducering bör vara integrerat före år 2030 inom 
samhällsplanering samt i planering och förvaltning av kulturarv. 

     

 

Riksantikvarieämbetet verkar för att ta fram kunskapsunderlag om klimat 
och kulturarv. Aktiviteterna i handlingsplanen för klimatanpassning av 
kulturarv syftar till att öka kunskap och medvetenhet om hur myndigheten 
internt och externt kan bekämpa och anpassa sig till klimatförändringarnas 
konsekvenser.  

   

 

Riksantikvarieämbetet verkar för att ekosystem och biologisk mångfald 
bevaras, används och utvecklas. Biologiskt kulturarv är sårbart för 
invasiva arter och kräver kunskap om och planering för anpassning och 
beredskap att minska förlusten av kulturvärden i ett förändrat klimat. 
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FN:s fackorgan Unesco antog Världsarvskonventionen år 1972 i syfte att skydda 
jordens mest värdefulla natur- och kulturarv mot förfall och förstörelse. På senare 
år har världsarvens betydelse för ett hållbart samhälle betonats alltmer av Unesco 
och FN i stort. Riksantikvarieämbetet har genom ett regeringsuppdrag tagit fram en 
nationell världsarvsstrategi. Ett av strategins utvecklingsområden är arbetet med 
världsarvens katastrofberedskap samt beredskap mot klimatförändringar. 
Riksantikvarieämbetet har inlett ett arbete som syftar till att tydliggöra sitt ansvar 
när det gäller kulturarvs katastrofberedskap, vilket omfattar världsarv. Arbetet 
omfattar även att förtydliga andra aktörers ansvar och roller i arbetet med 
kulturarvs katastrofberedskap.6 

De nationella miljökvalitetsmålen är Sveriges genomförande av den miljömässiga 
delen av de globala hållbarhetsmålen. Generationsmålet innebär att vi till nästa 
generation ska kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. 
Enligt instruktionen ska Riksantikvarieämbetet verka för att nå generationsmålet 
för miljöarbetet och miljökvalitetsmålen som riksdagen fastställt.  

De sexton miljökvalitetsmålen syftar till att beskriva en god miljö i Sverige, varav 
elva av dessa specifikt har preciseringar som rör kulturmiljön eller kulturlandskapet. 
God bebyggd miljö är ett exempel på miljökvalitetsmål som är viktigt både ur 
kulturarvs- och klimatanpassningssynpunkt. Riksantikvarieämbetet ska verka för 
att kulturhistoriska värden i den byggda miljön bevaras, är motståndskraftiga och 
anpassas till ett klimat i förändring. Myndigheten ska också bidra med kunskap om 
energieffektivisering och hållbar förvaltning av bebyggelse med kulturvärden.  

I samverkan med andra myndigheter bidrar Riksantikvarieämbetet till andra 
miljökvalitetsmål, och integrerar på så sätt kulturmiljöperspektivet i andra sektorers 
verksamhetsområden. Som central förvaltningsmyndighet på kulturmiljöområdet 
har Riksantikvarieämbetet ansvar för att stödja andra myndigheters arbete med 
klimatförändringarnas konsekvenser för kulturarvet. Myndigheten genomför 2019–
2021 en kulturmiljööversikt, som är en utredning med syfte att utveckla förslag 
som tydligare än idag belyser kulturmiljöns tillstånd och förändring inom 
miljömålssystemet. Ett av förslagen som arbetats fram i samverkan med bl.a. 
Naturvårdsverket är att prioritera frågor om förvaltning av kulturmiljö i ett 
förändrat klimat genom ett särskilt underlag till den fördjupade utvärderingen av 
miljömålen 2023.7  

2.1.5 Nätverk för kulturarv och klimatförändringar 
Riksantikvarieämbetet ingår i nätverket Climate Heritage Network (CHN), som 
bildades 2018 och lanserades i oktober 2019. Nätverket bygger på Parisavtalet och 
det kopplar till de globala målen om hållbar utveckling. Kulturarv (exempelvis 
                                                      
6 Riksantikvarieämbetet, 2019. 
7 Riksantikvarieämbetet, 2021c. 
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platser och landskap, kulturarvsinstitutioner och samlingar, immateriellt kulturarv 
och traditionella kunskaper) är känsligt för klimatförändringar och utgör samtidigt 
en ovärderlig resurs för samhället. Kulturarvssektorn har en potential för att driva 
klimatåtgärder och stötta och vägleda hållbar utveckling i samhället i fråga om 
minskade koldioxidutsläpp och motståndskraft mot klimatförändringar. Det har 
hittills saknats en organiserad internationell plattform för att arbeta med dessa 
frågor, vilket CHN syftar till att ändra på. 

EU-kommissionen har 2020 tilldelat OMC-gruppen (Open Method of 
Coordination) Strengthening Cultural Heritage Resilience from Climate Change ett 
mandat som gäller under två år framåt. Riksantikvarieämbetet deltar med en 
kulturarvsexpert jämte Länsstyrelsen i Uppsala län, som deltar med expert från 
klimatanpassningssidan. Gruppen ska genom samverkan och utbyte främja 
kulturarv i ett förändrat klimat, bland annat genom att ta fram en rapport med en 
nulägesanalys över riktlinjer, forskning, klimatanpassningsexempel med 
rekommendationer för att stärka kulturarvets resiliens. Rapporten riktar sig både till 
politiker och tjänstepersoner på EU-nivå samt nationell och regional nivå, men 
även till förvaltare av kulturarv på lokal nivå.8 

2.2 Anpassning, utsläppsminskning och förlust 
Klimatanpassning av kulturarv innebär att förhålla sig till och planera för de 
förändrade förutsättningar klimatpåverkan för med sig för att undvika eller 
begränsa skador. Klimatförändringarna i sig påverkar kulturarvet, och det gör 
ibland också de åtgärder som krävs för att förhindra effekterna av dem eller för att 
minska utsläpp.  

2.2.1 Riskhantering 
Risk- och sårbarhetsanalyser är nödvändiga för långsiktigt hållbar förvaltning av 
kulturarv. Inom klimatarbetet handlar det i praktiken om övervakning av hur 
kulturarvet påverkas av klimatförändringar, kartläggning och prioritering av risker 
samt beredskap både inför extrema väderfenomen och långsamma skadeförlopp. 
Generellt påvisar man i Europa en brist på regelverk när det gäller risk- och 
sårbarhetsanalyser för kulturarv. Kulturarvsfrågan tas inte med när andra 
sårbarhetsbedömningar görs. Det här leder ofta till en anpassning som kommer 
efter att något hänt, istället för att det förebyggande arbetet har stärkts. Det krävs 
mer förberedelse för olika scenarier och övervakning av klimatförändringarnas 
påverkan på kulturarvet. Det krävs också en öppnare diskussion om urval och 
prioriteringar, eftersom vi inte kommer kunna rädda allt.9  

                                                      
8 Europeiska kommissionen, 2020. 
9 Europeiska kommissionen, 2018, s. 163. 
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Sendairamverket för katastrofriskreducering 2015–2030 antogs av FN 2015. 
Ramverket syftar till att reducera riskerna för och minska konsekvenserna av 
olyckor och katastrofer och kan därmed vara en hjälp på vägen mot förbättrad 
riskbedömning och stärkt beredskap inom kulturarvsområdet. Fokusområden i 
ramverket är att 

• utveckla förståelsen för och bedömningen av risker 

• stärka berörda aktörers förmåga att ta ansvar för katastrofriskreducering, 
enskilt och i samverkan med andra aktörer 

• investera i förebyggande åtgärder för att skapa motståndskraft 

• stärka beredskapen och förbättra återuppbyggnaden efter en katastrof. 

Exempel på Riksantikvarieämbetets insatser som faller inom ramen för ramverkets 
fokusområden är riskhanteringsverktyget för museisamlingar, en nationell 
samverkansgrupp för brandskydd och restvärdesräddning (RVR), deltagande i 
Myndigheten för samhällsskydd- och beredskaps samverkansgrupp för natur-
olyckor samt arbeten med att uppmuntra till att ta fram katastrofplaner och träna 
restvärdesräddning och första hjälpen för kulturarv.10 Det som kan kopplas till 
klimatanpassning av kulturarv inom Sendairamverket, gäller särskilt mål-
sättningarna om att minska de ekonomiska förlusterna, att minska skador och att 
öka antalet strategier där kulturarv och kulturmiljö är en integrerad del i planarbetet 
på lokal nivå.11 

Riksantikvarieämbetet har tagit fram en nätbaserad handbok för förvaltning av 
kulturarv, som beskriver en process för framtagande av förvaltningsverktyg som 
utgår från bevarande av kulturvärden. I Riksantikvarieämbetets arbete med att ta 
fram handlingsplanen för klimatanpassning för 2015–2017 framkom bland annat 
att en av de viktigare klimatanpassningsåtgärderna är förebyggande fastighets-
förvaltning och preventiva åtgärder. Vid förvaltning av kulturarv är det omistliga 
kulturvärden som ska förvaltas. Ett förvaltningsverktyg för kulturarv är ett 
styrdokument och underlag för fastighetsägare, förvaltare, utförare, myndigheter, 
med flera. Det ger riktlinjer och stöd för underhåll och skötsel, grundat på 
långsiktighet och helhetssyn. En analys av förutsättningarna för bevarande är ett 
viktigt första steg. Där ingår bland annat riskanalys.  

2.2.2 Hållbar renovering 
Utsläppsminskning är en annan del av klimatarbetet, som innebär att genom 
resurseffektiv förvaltning med ett livscykelperspektiv minimera klimatpåverkan 

                                                      
10 Riksantikvarieämbetet, 2021a. 
11 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2017. 
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och reducera utsläpp av växthusgaser. Energieffektivisering av befintliga 
byggnader är en viktig fråga när det gäller utsläppsminskning. Regeringen anser, 
genom politikområdet gestaltad livsmiljö, att det som regel innebär en god 
hushållning med resurser att ta tillvara befintlig bebyggelse, i form av att det arbete 
som tidigare investerats och material som redan tillverkats för produktionen 
omhändertas. Rivningar kan innebära att sådana resurser går förlorade. Renoveringar 
av befintliga bestånd kan dock i vissa fall leda till att kulturvärden ersätts med 
kortsiktiga lösningar och icke hållbara material, som snarare försämrar än 
förbättrar det redan byggda. 

Vid energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader krävs särskild 
hänsyn till kulturvärden. Metoder och tekniker för detta finns och utvecklas 
kontinuerligt. Varsam energieffektivisering kan vara en del av hållbar förvaltning 
och renovering. Forskningen inom området har under senare år kommit att omfatta 
en större del av byggnadsbeståndet, inte enbart skyddad bebyggelse, och 
energieffektiviseringen blir en del av ett helhetsgrepp kring renovering. Det har 
gjort att livscykelanalyser på byggnader och byggnadsmaterial blivit viktigare än 
att bara titta på själva energibesparingen. Energimyndighetens forsknings- och 
utvecklingsprogram Spara och Bevara syftar till att öka kunskapen om energi-
effektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Den fjärde etappen, som har 
en budget på 50 miljoner, startade januari 2020.12  

Nationellt Renoveringscentrum (NRC) samarbetar med näringsliv och akademi för 
att genom kunskapsuppbyggnad och informationsspridning stödja aktörer inom 
byggsektorn. Formas finansierade 2014–2019 en transdisciplinär forskningsmiljö, 
SIRen, Sustainable Integrated Renovation, för helhetssyn på hållbar renovering, 
kopplat till Nationellt Renoveringscentrum i Lund. De har bl.a. publicerat 
antologin Hållbar renovering ur ett helhetsperspektiv, som innehåller ett kapitel 
om kulturvärden och hållbar renovering. 

2.2.3 Förlust av kulturarv 
Förluster och skador (på engelska loss and damage) är ett annat begrepp som 
används inom klimatanpassningsarbetet, förutom anpassning och utsläppsminskning. 
Det inbegriper arbetet med förluster och skador som genom klimatförändringar blir 
permanenta. Exempelvis kan det handla om att vi förlorar vissa fornlämningar i 
havet i samband med att havsnivån höjs eller att vegetationen i kulturlandskap 
förändras till följd av ändrade klimatförhållanden. Många av de långsamma 
skadeförloppen som till slut blir katastrofala och där klimatförändringar adderar 
och skyndar på förloppet kan sorteras in här. Kulturarvsområdet behöver förstå, 
prioritera och planera för sådana förluster.  

                                                      
12 Energimyndighetens forsknings- och utvecklingsprogram Spara och Bevara. 
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Inom Interreg-projektet Adapt Northern Heritage deltog Sverige med pilotmiljön 
Bartjan, ett samiskt sommarviste i Jämtland, som används för märkning av renkalv, 
jakt och friluftsliv. De största hoten där är den minskade användningen av kultur-
miljön och ändrade förutsättningar för renskötseln. Dessa förändringar är delvis 
klimatrelaterade. Inte bara byggnader, fornlämningar och kulturlandskapet 
påverkas av ändrade förutsättningar för renskötseln. Immateriella värden försvinner 
om brukandet förändras, likaså det biologiska kulturarvet. Platsbunden kunskap 
som förs vidare från generation till generation hos människor och djur (renen) 
tappas bort. I projektet såg vi svårigheterna med att hantera just förlust och 
förändring av användning och funktion.13 

ICOMOS, som är en sammanslutning mellan yrkesverksamma inom kulturarvs-
området, har en arbetsgrupp för kulturarv och klimatförändringar, som för övrigt 
initierat nätverket för klimat och kulturarv, Climate Heritage Network. Under 2019 
publicerade ICOMOS en vägledning för att arbeta med klimatanpassning inom 
kulturarvssektorn. Dokumentet är också ett upprop för att uppmärksamma att 
kulturarv är starkt hotat av klimatförändringarna samt att det kan utgöra en resurs i 
klimatanpassningsarbetet. The future of our pasts – engaging cultural heritage in 
climate action tar bland annat upp arbetssätt för att hantera Loss and damage. 

  

                                                      
13 Riksantikvarieämbetet, 2021b 
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Risker för kulturarvet vid förändrat klimat 

Minskat tjäl- och snödjup samt smältande glaciärer kan blottlägga och bryta ned 
arkeologiska lämningar i snabbare takt än förut i nordliga regioner. Enskilda 
klimatrisker och kumulativa effekter kan ge upphov till permanent förlust av 
kulturvärden.  

Nollgenomgångar, det vill säga när temperaturen växlar kring fryspunkten för 
vatten, ökar i antal med klimatförändringarna. Det utgör en risk bland annat för 
murverkskonstruktioner. Risken för frostsprängning och saltutfällningar blir större 
när fuktbelastningen ökar och svängningarna mellan plus- och minusgrader blir 
fler. 

Brandrisk förändras i takt med högre temperatur och perioder av torka. I 
klimatscenarier förväntas en ökad risk för skogsbrand på redan utsatta områden i 
landet. Där det i historien tidigare har brunnit ses en ökad risk för bränder på grund 
av faktorer i geografin, topografin och den mänskliga närvaron.  

Igenväxning kommer öka på grund av förändrad temperatur och nederbörd. Den 
kan också öka på grund av förändrade förhållanden som leder till minskad 
användning av kulturlandskapet. Till exempel skulle minskat renbete göra att 
kalfjället inte förblir kalt. Igenväxning kan påverka kulturmiljöer och synliga 
fornlämningar. Det kan också leda till en förändrad vegetation och en ökad 
sårbarhet för det biologiska kulturarvet. 

Jordskred och erosion kan i ett förändrat klimat skada och förstöra kulturarvet. 
Risken är större där skred tidigare hänt i historien på grund av faktorer i geografin, 
topografin och mänsklig påverkan. I ett förändrat klimat kan antalet jordskred öka 
och erosion ske i större omfattning på grund av ökade frekvenser av extrem 
nederbörd samt av havsnivåhöjning. 

Ett klimat som är varmare och fuktigare ger högre fuktbelastning, vilket ger 
ökad risk för röta, mögel och skadedjursangrepp. Det här påverkar byggnader, 
museer, magasin och arkiv.  

Havsnivåhöjning ses på sikt främst som ett problem i de södra delarna av Sverige. 
I övriga Sverige kompenseras den delvis av landhöjningen. Höjning av havsnivån 
kan resultera i att kustnära kulturarv såsom arkeologiska lämningar, byggnader och 
kulturlandskap permanent skadas eller går förlorade. 
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3. Genomförande  
En viktig iakttagelse i uppföljningen av Riksantikvarieämbetets handlingsplan 
2015–2017 är att det är mycket värdefullt för målgruppen att Riksantikvarieämbetet 
belyser frågan om hur kulturmiljöer hotas av klimatförändringar och därtill kopplar 
förslag på åtgärder. Värdet består främst i att Riksantikvarieämbetet stakar ut vägen 
i frågan och bidrar med kunskapsstöd till offentlig verksamhet på länsnivå samt 
statlig nivå genom prioriterade myndigheter, men även genom professionella 
förvaltare.14 

3.1 Leveranser 
Planens genomförande följs upp inom myndighetens verksamhetsstyrning i 
samband med tertialuppföljningar.  

Dokumentet anpassas till föreskrifterna enligt 6 § i förordning (2018:1428) om 
myndigheters klimatanpassningsarbete och till myndighetens klimat- och 
sårbarhetsanalys vid nästa rapportering, preliminärt våren 2021. 

Extern uppföljning planeras 2023 inför nästa handlingsplansperiod.  

3.2 Arbetsmetoder 
Arbetsmetoderna för klimatanpassningsarbetet ska följa den nationella strategin för 
klimatanpassning och dess vägledande principer om hållbar utveckling, 
ömsesidighet, vetenskaplig grund, försiktighetsprincipen, integrering av 
anpassningsåtgärder, flexibilitet, hantering av osäkerhets- och riskfaktorer, 
tidsperspektiv och transparens.  

Riksantikvarieämbetet har ett utvecklat nordiskt och internationellt samarbete kring 
kulturarv och klimatförändringar. Sedan april 2020 ingår Riksantikvarieämbetet i 
det internationella nätverket Climate Heritage Network (CHN) och i EU-
kommissionens arbetsgrupp Strengthening Cultural Heritage Resilience from 
Climate Change. 

Riksantikvarieämbetet är med i referensgruppen för två norska forskningsprojekt 
CULTCOAST 2019–2023, som finansieras av Miljøforsk – The Research Council 
of Norway, samt ARCTIC ALPINE DECAY 2021–2024, som finansieras av norska 
Forskningsrådets polarprogram. Under 2021 deltar vi som referens i Nordiska 

                                                      
14 Kontigo, 2018. 
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ministerrådets projekt om hur kulturarv påverkas av klimatanpassningsåtgärder. 
Alla tre projekt drivs av NIKU Norsk Institutt for Kulturminneforskning. 

3.3 Organisation 
Riksantikvarieämbetet har en utsedd kontaktperson för myndighetsnätverket för 
klimatanpassning (MNKA) och en utsedd samordnare för SMHI:s 
myndighetsnätverk för arbetet med förordningen (2018:1428) om myndigheters 
klimatanpassningsarbete. 

3.4 Kommunikation 
Klimatförändringarnas påverkan på kulturarv behöver kommuniceras både till 
kulturarvsområdet och till aktörer inom klimatanpassningsområdet. Även 
medarbetare internt på myndigheten är målgrupp för kommunikationsinsatserna. 
En sammanfattning av handlingsplanen ska spridas som en digital publikation på 
Riksantikvarieämbetets webbplats och på Klimatanpassningsportalen.  

Presentationsmaterial (broschyr, affisch, vepa, etc.) för seminarier och konferenser 
ska tas fram. 

I samverkan med Boverket kring PBL Kunskapsbanken ansvarar Kulturmiljö-
avdelningen på Riksantikvarieämbetet för sidorna Tema kulturvärden. Där ingår 
bland annat sidor om varsam energieffektivisering samt klimatförändringar. Dessa 
sidor ska hållas uppdaterade och aktuella.  

På Riksantikvarieämbetets webb ansvarar Avdelningen för kulturarvsutveckling för 
att hålla sidorna om klimatanpassning och energieffektivisering uppdaterade och 
aktuella. 

Riksantikvarieämbetet deltar i samarbetet kring Klimatanpassningsportalen, som är 
ett stöd i arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringar. Portalen drivs av 
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Avdelningen för kultur-
arvsutveckling ansvarar för informationen om kulturarv, under Åtgärda/verktyg för 
anpassningsområden/kulturarv samt Hur påverkas samhället/kulturarv och bidrar 
till utvecklingen av portalen, artiklar, nyhetsbrev, kalendarium m.m. Principen för 
materialet på portalen är att det länkar till Riksantikvarieämbetets egen webbplats. 

Riksantikvarieämbetets huvudsakliga mötesplats för kulturarv i förändrat klimat är 
Forum för Klimat och kulturarv, som arrangeras ungefär vartannat år. 

Under hösten 2019 genomförs ett internt kunskapslyft i två steg på Riksantikvarie-
ämbetet om kulturarv i ett förändrat klimat och handlingsplanen för klimatanpassning.  

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-teori-och-praktik/energieffektivisering-och-kulturvarden/
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-teori-och-praktik/kulturvarden-i-klimatforandring/
https://www.raa.se/kulturarv/klimat-och-miljo/
https://www.klimatanpassning.se/
https://www.klimatanpassning.se/atgarda/anpassningsomraden/verktyg-for-anpassningsomraden
https://www.klimatanpassning.se/atgarda/anpassningsomraden/verktyg-for-anpassningsomraden
https://www.klimatanpassning.se/hur-paverkas-samhallet/kulturarv-information-1.22571
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1. Inledande kunskapslyft om klimatförändringar och kulturarv för att kunna 
uppnå ett aktivt medarbetarskap samt om vad förordningen föreskriver 
(extern medverkan t.ex. SMHI). 

2. Workshop riktat till enheter med delansvar inom klimatanpassningsarbetet 
för att ta fram aktiviteter inför verksamhetsåret 2020 (Avdelningen för 
kulturarvsutveckling).  
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