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Förord
De förändringar av klimatet som vi kan förvänta oss ske i framtiden kommer att få betydande konsekvenser inom en 
mängd olika områden. För att kunna hantera effekterna av ett förändrat klimat måste vi vara förberedda. Vi måste 
veta vilka effekterna sannolikt kommer att bli och ha en strategi för hur dessa effekter ska hanteras.

Klimatförändringar kommer att påverka många olika kulturmiljöer på många olika sätt. Allt från lagskyddade bygg-
nadsminnen och fornlämningar till kulturlandskap och det gröna kulturarvet kommer att påverkas. Många kultur-
miljöer riskerar dessutom att påverkas negativt i samband med olika klimatanpassningsåtgärder samt förändringar i 
näringsverksamhet och markanvändning som är kopplade till nya förutsättningar i ett förändrat klimat.

Arbetet med att hantera kulturmiljöer och de negativa effekter som de kommer att få av framtida klimatförändringar 
är en stor utmaning. För att lyckas ”klimatanpassa” kulturmiljöer krävs ökade kunskaper om vilka kulturmiljöer som 
kommer att påverkas och på vilket sätt samt bra strategier för att hantera detta. Detta arbete kommer sannolikt inte 
bara handla om att alla kulturmiljöer ska bevaras, utan det kommer även att omfatta prioriteringar av kulturmiljöer 
som bör bevaras framför andra samt strategier för dokumentation av fornlämningar som inte kommer att kunna be-
varas. För att detta ska kunna genomföras krävs, förutom förbättrade kunskapsunderlag, även en ökad kunskap hos 
och etablerat samarbete mellan myndigheter, institutioner, forskare (både inom kulturmiljövården och inom andra 
branscher) och allmänheten kring dessa frågor.

Denna rapport är ett första försök att lyfta framtida klimatförändringars effekter på kulturmiljöer i Västerbottens län 
men den är absolut inte på något sätt uttömmande. I takt med att ny kunskap och nya planeringsunderlag tas fram så 
kan ytterligare och bättre analyser genomföras. För att hantera och skydda kulturmiljöer i ett förändrat klimat kom-
mer ett aktivt angreppssätt att krävas med god förkunskap och bra åtgärder för att minska effekterna men också en 
förberedd organisation och bra strategier för att snabbt kunna hantera negativa konsekvenser som är mer eller min-
dre akuta.

 

”Ju mer man tänker, ju mer inser man att det inte finns något enkelt svar.”

Nalle Puh

Nina Karlsson

Antikvarie 
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1. Sammanfattning 
Framtida klimatförändringar kommer att påverka kulturmiljöer i Västerbottens län på ett negativt sätt. De negativa 
konsekvenser som ett förändrat klimat kommer att få för ett stort antal av länets kulturmiljöer är företeelser och na-
turliga processer som finns redan idag men dessa riskerar ett bli mer frekventa och omfattande framöver. Det finns 
fornlämningar och skyddad bebyggelse som ligger inom områden där det redan idag förekommer översvämningar, 
ras och skred, vilka sannolikt kommer att hotas ännu mer genom högre flöden, ökad avrinning och andra konsekven-
ser som sannolikt kommer som ett resultat av kommande klimatförändringar. Det är därför viktigt att kulturmiljöer 
beaktas i framtida klimatanpassningsarbete och att framtida klimatpåverkan tas in som en viktig del i kulturmiljöarbe-
tet. 

I ett nationellt perspektiv kan man konstatera att de förväntade klimatförändringarna kommer att bli störst i norra 
Sverige, vilket kommer att innebära stora utmaningar för klimatanpassningsarbetet här.

Klimatförändringar som man kan förvänta sig i Västerbottens län enligt SMHI:s analys är:

•	 Att årsmedeltemperaturen ökar. Störst uppvärmning beräknas ske under vintern.

•	 Att vegetationsperiodens längd ökar.

•	 Att antalet varma dagar blir fler och värmeböljor blir mer frekventa. 

•	 Att antalet dagar med låg markfuktighet ökar. 

•	 Att årsmedelnederbörden förväntas öka markant. 

•	 Att även extrem nederbörd och risken för skyfall ökar. 

•	 Att tillrinningen ökar generellt i länet. 

•	 Att snömängden i länet minskar. 

•	 Att antalet och utbredningen av glaciärer, snölegor och områden med permafrost minskar.

Trenderna är generella för hela länet men vissa skillnader kan förväntas mellan kust-, inlands- och fjällområdet. Bland 
annat förväntas snömängden att minska mest vid kusten medan de nordvästra delarna av länet, i Sorsele och Storu-
mans kommuner förväntas förhållandena inte förändras i någon större utsträckning. Även förändringar i flöden är 
något som kan komma att förändras mycket mellan olika delar av länet och mellan olika avrinningsområden.

De hot vi kan förvänta oss varierar mellan olika delar av länet, har olika karaktär och kan ha antingen snabba eller 
långsamma förlopp. Detta innebär att hur vi hanterar dessa hot och vilka klimatanpassningsåtgärder vi väljer måste 
anpassas från plats till plats.

Förändringar med snabba förlopp kan vara ras, skred eller översvämningar, vilka kan förebyggas med t.ex. erosions- 
och översvämningsskydd medan långsamma förändringar så som exempelvis igenväxning av ett kulturlandskap eller 
lavtillväxt på hällristningar måste hanteras på andra sätt.

2. Inledning
Rapporten har tagits fram inom Umeå universitets projekt VISEAD i samarbete med Länsstyrelsen i Västerbottens 
län. Målgruppen är bred och utgörs av allt från de som arbetar med kulturmiljövård, samhällsplanering och forskning 
till övriga som är intresserade av dessa frågor. Förhoppningen är att den ska kunna användas i framtida arbeten som 
måste hantera effekterna av kommande klimatförändringar och att resultaten ska utvecklas ytterligare framöver.  
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2.1 Syfte och mål

Syftet med denna studie är att analysera och definiera klimatrelaterade risker och hot mot kulturmiljöer i Västerbot-
tens län. Som risker och hot betraktas i detta avseende klimatrelaterade miljöförändringar som riskerar att påverka 
kulturmiljöers värden negativt. Även sekundära konsekvenser som exempelvis missriktade klimatanpassningsåtgärder 
eller markskador orsakade av att markens bärighet förändrats som en konsekvens av ett fuktigare och varmare klimat 
betraktas som hot i denna analys.

Detta syfte uppnås genom att:

•	 en risk- och sårbarhetsanalys för kulturmiljöer i Västerbottens län med avseende på klimatrelaterad påverkan 
genomförs utifrån tidigare metoder för risk- och sårbarhetsanalyser och klimatanalyser. 

•	 underlag och GIS-data tas fram för länsstyrelsens och kommunernas planering, klimat- och energiarbete samt 
risk- och sårbarhetsanalyser. Underlaget kommer också att kunna användas av kulturmiljövården för arbetet 
med utveckling, förvaltning och skydd av kulturmiljöer samt för forskning och utveckling. Underlaget ska vara 
anpassat till databasen SEAD (http://sead.se/database/index.html).

•	 en arbetsmetod som är applicerbar i alla län och som kan användas för att producera ytterligare data för da-
tabasen SEAD tas fram. I detta ingår även att ta fram förslag på hur detta arbete ska kompletteras och utveck-
las i framtiden samt vilka andra åtgärder som krävs för länets framtida klimatanpassningsarbete.

Studien fokuserar på kända kulturmiljöer och befintliga data om översvämningar, erosion, ras och skred som är rele-
vanta för klimatstudier. Den förväntade klimatpåverkan utgår från SMHI:s klimatscenarion för Västerbottens län, vilka 
sträcker sig fram till år 2100 (SMHI 2015b). Detta innebär att även denna studie går fram till detta år. Med största san-
nolikhet kommer klimatförändringar att påverka kulturmiljöer även efter 2100, t.ex. anser man idag att havsnivåhöj-
ningen kommer att ha hunnit ikapp landhöjningen vid denna tid, men eftersom det inte ännu finns några klimatsce-
narion som sträcker sig längre fram i tiden är det i dagsläget inte relevant att analysera olika konsekvenser efter år 
2100.

3. Bakgrund
Länsstyrelserna fick år 2009 ett uppdrag att samordna det regionala arbetet med att anpassa samhället till ett föränd-
rat klimat. År 2013 kompletterades detta uppdrag med att även omfatta ansvar för framtagande av en regional hand-
lingsplan för klimatanpassningsarbetet.

I Västerbottens län har detta arbete bedrivits genom framtagande av kunskapsunderlag, utbildningar, seminarier och 
dialogmöten med länets kommuner, regionala aktörer och nationella myndigheter. Även informationsspridning har 
varit en viktig del i detta arbete.

Länet har en klimatanpassningsstrategi och en handlingsplan för klimatanpassning. Kulturmiljöer finns upptagna i 
dessa dokument men kulturmiljöer är inte något som hittills har fokuserats på i länsstyrelsen klimatarbete. Detta är 
ingen unik situation för Västerbottens län, utan det ser likadant ut i många av Sveriges län. När det gäller klimatpåver-
kan på kulturmiljövärden kan det konstateras att detta inte heller är någon fråga som man hittills har arbetat med i 
det regionala kulturmiljöarbetet i någon större utsträckning.

Bristerna i kunskapen om hur klimatförändringar kommer att påverka Västerbottens läns kulturmiljöer har bland an-
nat uppmärksammats i det arkeologiska handlingsprogramet för länet (Karlsson 2014). Där lyfts denna fråga upp som 
en av fem områden där bristen på kunskap påverkar länsstyrelsens handläggning och prövning i stor utsträckning.

Förutom klimatanpassningsarbetet skulle en ökad kunskap om klimatförändringarnas påverkan på kulturmiljöer även 
bidra till uppfyllelsen av flera nationella miljökvalitetsmål (Naturvårdsverket 2016) så väl som de nationella målen för 
kulturmiljöarbetet (Regeringskansliet 2015). 
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3.1 Roller och ansvar

Ansvar för kulturmiljöer som riskerar att påverkas av klimatförändringar delas av flera. När det gäller klimatpåverkan 
på kulturmiljöer är, förutom det ordinarie kulturmiljöarbetet, även arbetet med klimatanpassning och krishantering 
relevant. 

Kulturmiljölagen (KML) reglerar vilka kulturmiljöer som är skyddade enligt denna lag samt vem som ansvarar för att 
skydda och vårda kulturmiljön. I lagens inledande kapitel anges att:

”Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl 
enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete 
ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. (1 kap, 1 § KML (1988:950), rev. 2014).”

I Kulturmiljölagen anges även att Länsstyrelsen har ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länen medan Riksanti-
kvarieämbetet har överinseende över kulturmiljöarbetet nationellt sett (Kap 1, 2 § KML). Detta överinseende handlar 
i hög grad om uppföljning, utvärdering och stöd i det regionala kulturmiljöarbetet (Förordning (2014:1585) med in-
struktion för Riksantikvarieämbetet, SFS nr 2014:1585).

Bestämmelser om och krav på hänsynstagande till kulturmiljöer finns också i andra lagar, t.ex. Miljöbalken 
(1998:808), Plan- och bygglagen (2010:900) och Skogsvårdslagen (1979:429).

Länsstyrelsens kulturmiljöarbete handlar främst om att skydda, vårda och utveckla kulturmiljöer utifrån gällande lag-
stiftning och nationella mål för bland annat kulturmiljöarbetet och miljöarbetet (Sundin 2012). En del i detta arbete 
består i att ta fram planeringsunderlag som aktörer utanför myndigheten kan använda i sitt planeringsarbete. 

När det gäller arbete med klimatanpassning och energiomställning har ingen nationell myndighet det övergripande 
ansvaret på det sätt som Riksantikvarieämbetet har för kulturmiljöfrågan. Det finns istället flera nationella myndighe-
ter som har ansvar inom olika sektorer, t.ex. Energimyndigheten, Boverket, Riksantikvarieämbetet och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap. Detta ansvar innebär att de inom respektive sektor ska genomföra analyser och 
forskning samt sprida information och ta fram förslag på åtgärder för att förebygga eller anpassa sektorn till klimat-
förändringar (Länsstyrelserna 2012).

Nationella myndigheters ansvar inom krisberedskapsområdet är, i likhet till klimatanpassningsarbetet, sektorsindelat. 
Dessa myndigheter ska bidra med sin specialistkompetens för att minska sårbarhet och förbättra förmågan till kris-
hantering inom respektive sektor. När det gäller denna fråga kan vissa myndigheter dessutom ha ansvar för förvalt-
ningen av en samhällsviktig verksamhet, resurs eller funktion, t.ex. drift och förvaltning av vägar och järnvägar.

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret även när det gäller klimatfrågor. Detta innebär att länsstyrelserna samordnar 
klimatanpassningsarbetet inom länen, t.ex. genom att förmedla kunskap och ta fram underlag till kommuner, företag 
och andra som bor eller verkar i länen. Sedan 2013 ansvarar länsstyrelserna dessutom för att ta fram regionala planer 
för klimatanpassningsarbetet. 

När det gäller krisberedskapsområdet är länsstyrelsens främsta uppgift att samordna tvärsektoriella krishanteringsåt-
gärder inom respektive län. Länsstyrelsen har dessutom uppdraget att årligen ta fram regionala risk- och sårbarhetsa-
nalyser samt ta en aktiv och stödjande roll i kommunernas och landstingens arbete med denna typ av analyser. 

Landstingens arbete med krisberedskap handlar främst om att ha en planering och en organisation för hantering av 
potentiella krissituationer.

Kommunerna ska ta hänsyn till ett förändrat klimat i sin verksamhet, bl.a. genom att pröva planer och ansökningar 
om bygglov mot klimatkraven i Plan- och bygglagen (2 kap, 3 och 6 §§ PBL). De ska också genomföra klimatanpass-
ningsåtgärder, informera allmänhet och olika aktörer om hur kommunen kommer att påverkas av klimatförändringar 
samt hur man planerar att möta dessa (Länsstyrelserna 2012).

En gång per mandatperiod ska enskilda kommuner och landsting ta fram risk- och sårbarhetsanalyser som syftar till 
att bedöma respektive organisations förmåga att hantera extremhändelser i dagsläget. Organisationernas krisbered-
skapsarbete ska baseras på dessa analyser. 
 
 
 
 
 
 



9

3.2 Klimatförändringar och klimatforskning

Klimat kan definieras som ett medelvärde av atmosfärens, havets och jordytans tillstånd under en viss tid över en 
viss yta, t.ex. årsmedelvärdet av luftens temperatur nära markytan i Västerbottens län eller Atlantens havsströmmar. 
Klimatet består av en mängd olika delar, så som exempelvis temperatur, nederbörd, luftfuktighet och vindriktning. 
Jordens klimat är ett resultat av energiomvandlingar och energiutbyten inom och mellan atmosfären och jorden. Det 
är detta som är den drivande mekanismen för alla delar i klimatsystemet (Nationalencyklopedin, Henderson-Sellers & 
Robinson 1999).

Källan till den energi som tillförs till jorden är solen. Energi tillförs atmosfären och jorden genom solstrålning, vilket 
leder till uppvärmning. Jorden sänder sedan i sin tur ut temperaturstrålning tillbaka ut i rymden. Skillnaden mellan 
mängden energi från solstrålning som träffat jorden och hur mycket energi som jorden strålar ut till solen igen genom 
temperaturstrålning kallas strålningsbalans eller strålningsdrivning. Strålningsbalansen kan påverkas av både naturli-
ga faktorer, så som t.ex. variationer i solens strålning (luminositet) eller antropogena faktorer, så som t.ex. ökning av 
växthusgaser i atmosfären. Dagens klimatforskning visar att halterna av växthusgaser i atmosfären har ökat kraftigt 
sedan industrialismens början, år 1750 och att denna ökning i hög grad beror på användningen av fossilt bränsle 
(IPCC 2007). 

Klimatförändringar kan ske på en plats, en region eller över hela jorden. Globala eller mer övergripande förändringar 
kan orsakas av ett relativt begränsat antal faktorer i (interna) och utanför (externa) jordens klimatsystem. Externa fak-
torer utgörs av variationer i solens luminositet, det astronomiska förhållandet mellan jorden och solen samt föränd-
ringar av jordens yta på grund av kontinentaldrift och bergsformering. Orsaker som förekommer inom klimatsystemet 
utgörs i hög grad av förändringar av partiklar i atmosfären och tjocklek av atmosfärens ozonskikt, vilka påverkar strål-
ningsbalansen.  Dessa partiklar kan härröra från naturliga processer som exempelvis vulkanutbrott eller mänskliga 
aktiviteter så som utsläpp av fossila bränslen (Nationalencyklopedin, Henderson-Sellers & Robinson 1999).

För att kunna studera framtida klimat krävs kunskaper om dagens klimat och om klimatet under tidigare perioder. Det 
krävs också antaganden om hur strålningsbalansen kommer att påverkas i framtiden, främst genom utsläpp av växt-
husgaser. FN:s klimatpanel har tagit fram en grupp med scenarier som används för forskning om framtida klimat över 
hela världen (SMHI 2015a). Sedan 2013 används så kallade strålningsdrivningsscenarier, RCP (Representative Con-
centration Pathways). Dessa scenarier beskriver inte utsläppen av växthusgaser, utan istället förväntade förändringar 
i strålningsbalansen som orsakats av utsläpp av växthusgaser år 2100 jämfört med år 1750. Denna förändring anges 
i enheten W/m2. En rad olika scenarion har tagits fram för alternativa utvecklingsvägar beroende på om utsläppen 
av växthusgaser fortsätter som idag eller om åtgärder genomförs för att minska utsläppen. RCP-scenarierna startar 
2006. För perioden innan dess baseras alla klimatscenarier på historiskt uppmätt strålningsbalans. Dessa scenarier är 
framtagna för att prognosticera framtida klimat men är inte särskilt användbara för att studera klimat bakåt i tiden.

Det lägsta strålningsdrivningsscenariet, RCP2,6 motsvarar en förändring i strålningsbalansen som motsvarar 2,6 W/
m2 och den högsta, RCP8,5 motsvarar 8,5 W/m2. Till skillnad från tidigare klimatscenarier, vilka varit kopplade till en 
given samhällsekonomisk utveckling eller utsläppsnivåer, är RCP-scenarierna kopplade till utvecklingsbanor som kan 
nås genom en mängd olika kombinationer av ekonomiska, teknologiska, demografiska och politiska utvecklingar. 

Hur stora klimatförändringarna kommer att bli är beroende av hur halterna av växthusgaser i atmosfären utvecklas 
över tid, dvs när i framtiden halterna kulminerar, på vilken nivå det sker och hur de snabbt det sedan minskar. RCP2,6 
motsvarar ett scenario med kraftiga utsläppsbegränsningar, där CO2-utsläppen kulminerar kring år 2020, medan 
RCP8,5 motsvarar ett scenario utan några åtgärder och med fortsatt höga utsläpp. Klimatmodelleringar visar att en 
utveckling enligt RCP2,6 skulle motsvara en temperaturökning på mindre än 2 °C. Till grund för de olika RCP-scena-
rierna finns några grundläggande antaganden om framtida utsläpp, demografi, ekonomi och politik. I tabell 1, nedan, 
redovisas dessa antaganden för RCP4,5 och 8,5.

För att kunna studera hur jordens klimatsystem påverkas av en förändrad strålningsbalans måste detta relateras till 
en modell över jordens klimat. Klimatmodellerna är simuleringar av klimatprocesser utifrån grundläggande fysiska la-
gar och matematiska ekvationer (Henderson-Sellers & Robinson 1999). Det finns flera olika klimatmodeller men den 
vanligaste modellen idag är General Circulation Model, GCM.  Detta är en global klimatmodell som beskriver jordens 
atmosfär och dess återkoppling mellan land och hav i ett tredimensionellt perspektiv och beskriver förhållandena 
mellan till exempel lufttryck, temperatur, luftfuktighet och vind. Modellen delar in jordens yta i ett tredimensionellt 
rutnät där klimatdata, som till exempel medeltemperatur, medelnederbörd och växtsäsongens längd, beräknas för 
varje punkt i rutnätet. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att jordens klimatsystem är komplext och därför svårt 
att hantera i en modell, vilket innebär att alla klimatmodeller är förenklingar av det verkliga klimatsystemet (Hender-
son-Sellers & Robinson 1999). 
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3.3 SMHI:s klimatscenarier för Sverige

De scenarier som SMHI har tagit fram för Sveriges samtliga län baseras på strålningsdrivningsscenarierna RCP4,5 och 
8,5. Internationell klimatforskning har främst fokuserats på dessa strålningsdrivningsscenarier och det var endast 
dessa som fanns tillgängliga som kompletta ensembler vid tiden för SMHI:s arbete. 

Tabell 1. Antaganden som ligger till grund för strålningsdrivningsscenarierna RCP4,5 och 8,5.

RCP4,5 (utsläppsbegränsningar) RCP8,5 (fortsatt höga utsläpp)
•	 Utsläppen av CO2 ökar något och kulmi-

nerar ca år 2040.
•	 CO2-utsläppen är 3 ggr dagens vid år 2100 

och metanutsläppen ökar kraftigt.
•	 Befolkningsmängd något under 9 miljar-

der i slutet av seklet.
•	 Jordens befolkning ökar till 12 miljarder, 

vilket leder till ökade anspråk på betes- 
och odlingsmark för jordbruksproduktion.

•	 Lågt arealbehov för jordbruksproduktion, 
bl.a. på grund av större skördar och för-
ändrat konsumtionsmönster

•	 Teknikutvecklingen mot ökad energieffek-
tivitet fortsätter, men långsamt.

•	 Omfattande skogsplanteringsprogram •	 Stort beroende av fossilt bränsle
•	 Låg energiintensitet •	 Hög energiintensitet
•	 Kraftfull klimatpolitik •	 Ingen tillkommande klimatpolitik

Dessa scenarier har modellerats enligt den globala klimatmodellen GCM (SMHI 2015b). Denna klimatmodell har en 
upplösning på 100-300 x 100-300 km, vilket är allt för grovt för att kunna användas för att studera regionala klimatför-
ändringar. För att skala ner den globala modellen har SMHI i sin analys använt sig av en regional klimatmodell (RCM) 
som ökar upplösningen till 50 x 50 km. Detta kallas dynamisk nedskalning och innebär att man använder resultatet 
från den globala modellen i en regional klimatmodell som beräknar klimatutvecklingen över ett mindre område med 
högre detaljeringsgrad. 

Den regionala klimatmodell som använts för nedskalning i denna analys är Rossby Centers regionala klimatmodell 
RCA4. Denna klimatmodell är en regional modell för Europa som baserats på på data från nio olika globala klimatmo-
deller som tagits fram av olika institut. I SMHI:s analys har samtliga globala scenarier skalats ner med klimatmodellen 
RCA4 för strålningsdrivningsscenarierna RCP4,5 och 8,5. Resultatet av denna nedskalning blev 18 klimatscenarier 
med en upplösning på 50 x 50 km, vilka har utgjort dataunderlaget för de regionala klimatanalyserna. 

Klimatmodellerna kan trots detta inte beskriva det nutida klimatet tillräckligt detaljerat för att kunna användas för 
hydrologiska beräkningar. För detta krävs det ytterligare justeringar. Detta kan bland annat göras genom DBS-meto-
den, vilken innebär att data från meterologiska observationer används för att korrigera klimatmodellernas resultat. I 
SMHI:s analys har DBS-metoden använts för analyserna av nederbörd och temperatur. De meterologiska observatio-
ner som använts härrör från SMHI:s meterologiska stationer som interpolerats med hjälp av en geostatistisk interpo-
lationsmetod (optimal interpolation) till ett rutnät med en upplösning på 4 km. DBS-metoden möjliggör utvärderingar 
av klimatscenariodata mot observationer från samma tidsperiod men det innebär inte att det är möjligt att jämföra 
enstaka dagar eller år med observationsdata. 

I SMHI:s analyser har även två hydrologiska modeller, HVB- och HYPE-modellerna, använts parallellt för att simulera 
klimatförändringarnas effekt på hydrologi. Båda modellerna utgår från avrinningsområden som relateras till olika 
typer av markanvändning. HVB-modellen beräknar daglig avrinning och kalibreras specifikt för olika vattendrag. Grun-
den för denna modell är en beräkningar av snöackumulation, snösmältning, markvatten samt vattnets väg och hur 
vattnet påverkas av fysiska faktorer, som exempelvis terräng. Beräkningar görs för varje höjdzon och vegetationstyp 
inom avrinningsområdet och datat justeras sedan med avseende på höjd.

I HYPE-modellen delas marken in i många olika markklasser utifrån kombinationer av jordart och markanvändning. 
Parametrarna i HYPE knyts till markklasserna och inte till avrinningsområde eller region som i HBV-modellen. Detta 
innebär att beräkningsområdena blir mycket små.  Den variant av HYPE-modellen som SMHI använder sig av (S-HYPE) 
delar in Sverige i ca 37 000 olika områden, vilka i genomsnitt är 12 km2 stora.

Vid studier av klimatförändringar som utgår från klimatscenarion är det viktigt att vara medveten om hur tillgängliga 
klimatdata har tagits fram och vad de egentligen representerar. De är i grunden beräkningar av klimatet utifrån olika 
matematiska modeller som grundar sig på ett antal olika antaganden och till viss del även meterologiska observatio-
ner. Trots att modellerna skalats ner har de ändå en relativt grov upplösning. Detta innebär att det är problematiskt 
att använda dessa data för att studera klimat på en lokal nivå eller för enstaka år.
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3.4 SMHI:s klimatscenarier för Västerbottens län

Precis som för alla övriga län baseras klimatscenarierna för Västerbotten på strålningsdrivningsscenarierna RCP4,5 
och RCP8,5.  Klimatdatat som redovisas är medelförhållanden för regioner och större avrinningsområden i länet fram 
till år 2100, vilka relateras till en referensperiod (1961-1990). Detta innebär att variationer mellan olika år och mellan 
olika lokala platser kan vara stor och avvika från det redovisade datat.

I de båda strålningsdrivningsscenarierna finns ett antal gemensamma trender för länet. Analyserna för framtida 
klimat visar en gradvis uppvärmning med en ökning av medeltemperaturen på mellan 3 och 6  ̊C (beroende på strål-
ningsdrivningsscenario) år 2100 jämfört med referensperioden 1961-1990. Störst uppvärmning beräknas ske under 
vintern.

Den ökade uppvärmningen innebär även en ökning av vegetationsperiodens längd. För länet beräknas denna öka 
med ungefär en månad för RCP4,5 och drygt 1,5 månader för RCP8,5.

Antalet varma dagar blir fler, vilket innebär att värmeböljor förväntas bli mer frekventa. Antal dagar med låg mark-
fuktighet förväntas också öka mer än dubbelt. Från dagens 5-15 dagar till 20-40 dagar eller 25-50 dagar, beroende på 
strålningsscenario.

Även årsmedelnederbörden förväntas öka markant. Ökningen motsvarar ca 20 % för RCP4,5 och nästan 40 % för 
RCP8,5. Dygn med mer än 10 mm nederbörd är ett mått på förekomsten av stora regnmängder som kan leda till över-
svämningar. För Västerbottens län väntas denna företeelse öka framöver. Enligt RCP4,5 beräknas antalet dygn med 
mer än 10 mm:s nederbörd öka med ca 7 dagar och enligt RCP8,5 blir ökningen ca 12 dagar. Denna ökning bli störst 
i fjällområdet. Den maximala dygnsnederbörden samt extrem entimmesnederbörd beräknas också öka och däri-
genom också risken för skyfall. Båda strålningsdrivningsscenarier visar på en markant ökning med ca 15 % för RCP4,5 
och 25% för RCP8,5. Även när det gäller maximal dygnsmedelnederbörd är ökningen störst i fjällområdet men även i 
länets sydliga delar kan en kraftigare ökning förväntas ske.

Enligt båda scenarierna kommer tillrinningen att öka generellt i länet. Den totala årsmedeltillrinningen kommer att 
öka med ca 20-30 % beroende på scenario. Den största ökningen av tillrinningen kommer att ske vintertid med en ök-
ning som varierar mellan ca 30 och 200 % i olika scenario. När det gäller tillrinningen under vintern finns stora skillna-
der, både mellan de två RCP-scenarierna men också mellan olika avrinningsområden. Medeltillrinningen under våren 
beräknas också öka, men i mindre omfattning än vintertid. Här ligger den beräknade ökningen mellan 20 och 150 %. 
Beräkningarna visar dessutom på mindre skillnader mellan de två RCP-scenarierna men relativt stora skillander finns 
mellan olika vattendrag även för vårens medeltillrinning. Sommartid är förändringen liten men en mindre minskning 
av medeltillrinning kan förväntas i de flesta av länets vattendrag. Medeltillrinningen under hösten beräknas också öka 
men i betydligt mindre omfattning än under vinter och vår. Dagens årstidsvariationer kommer att bestå men vårflöde-
stoppen beräknas komma tidigare och bli mindre markant.

Snömängden i länet beräknas minska oavsett scenario. Antalet dagar med snötäcke minskar i hela länet och största 
minskningen kommer generellt att ske vid kusten. Förändringen av det maximala snötäcket varierar över länet med 
generellt sett kommer det att minska. Undantaget är endast de nordvästra delarna av länet, i Sorsele och Storumans 
kommuner, där förhållandena beräknas bli i stort sett de samma som idag.

3.5 Andra klimatscenarier och observationer

I alla nordliga områden kan redan idag en avsmältning av glaciärer, snölegor och permafrost observeras. Med ökad 
temperatur och nederbörd i form av regn kommer denna avsmältning sannolikt öka markant (Wiklund & Holmlund 
2002 m.fl). När det gäller klimatförändringarnas effekter på permafrost och tjäle finns emellertid få studier gjorda. 
Varmare temperaturer kan i sig innebära att permafrost smälter och undvika tjälbildning men ett minskat snötäcke 
kan i sig innebära bättre förutsättningar för marken att frysa. 

Enligt SMHI:s scenarier beräknas inte stormfrekvensen att öka i förhållande till idag. Det finns emellertid annan kli-
matforskning som pekar på motsatsen (SMHI 2014, Cohen & Screen et. al. 2014).

Även haven kommer att påverkas av klimatförändringarna. Temperaturen i havet kommer att öka, även om det kom-
mer att ske i en långsammare takt än lufttemperaturen på grund av vattnets tröghet. När atmosfäriskt CO2 absorbe-
ras av havet leder det också till att havets pH sjunker. Glaciäravsmältning innebär höjda havsnivåer. För Västerbottens 
del kommer denna höjning att motverkas av landhöjningen. Enligt den kunskap vi har i dagsläget kommer inte länet 
påverkas av effekterna av någon havsnivåhöjning förrän någon gång efter år 2100 (Gyllenhammar 2008).
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3.6 Tidigare arbeten

Internationellt sett har en del forskning genomförts kring klimat- och miljöförändringars inverkan på kulturmiljöer 
samt klimatanpassning av kulturmiljöer. 

Under 2011/2012 genomförde Universitetet i Gloucestershire tillsammans med flera andra forskningsinstitut ett 
projekt som syftade till att analysera klimatförändringars påverkan på kulturmiljöer i Wales samt göra en riskanalys 
för dessa miljöer (Powell et.al. 2012). I denna analys kunde man urskilja fyra klimatförändringar som kommer att på-
verka kulturmiljöerna i området påtagligt. Dessa förändringar är varmare årsmedeltemperaturer, varmare och torrare 
somrar, varmare och fuktigare vintrar/somrar samt mer frekvent extremväder. Man kunde också identifiera 12 olika 
typer av värdefulla kulturmiljöer som var hotade av dessa förändringar. I riskanalysen gjordes ett försök att kvantifiera 
hoten utifrån dess omfattning, allvarlighet och kulturmiljöernas känslighet. Utifrån denna kvantifiering försökte man 
dessutom beräkna ett värde på hur signifikant påverkan från olika klimatförändringar kommer att bli på olika kultur-
miljöer. Detta värde gick från mycket negativ (-75) till mycket positiv (+75).

Universitetet i St. Andrews, Skottland har, tillsammans med bland annat Historic Scotland, under flera år arbetat med 
fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som hotas av erosion längs havsstränderna. Här har man arbetat med 
dokumentation och hotade lämningar men också utarbetat ett system för övervakning och uppföljning (Scape Trust 
1999, SCHARP 2016 m.fl).

Det finns också en del Nordiska forskningsprojekt som har studerat klimatförändringars påverkan på kulturmiljöer i 
Norden (t.ex. Kaslegard 2010). Resultaten från dessa projekt är användbara som ett mer generellt kunskapsunderlag 
kring hur klimatförändringar kan komma att påverka bebyggelse, arkeologiskt material och kulturlandskap men för att 
applicera detta regionalt krävs en analys av de regionala konsekvenserna av klimatförändringar.

Det kan konstateras att i Sverige har många parter ansvar för frågor om kulturmiljö, klimat och krisberedskap. Det 
handlar om allt från nationella myndigheter, länsstyrelser, kommuner till enskilda företag och privatpersoner. Detta 
kan medföra att arbetet med dessa frågor blir spretigt eller faller mellan stolarna. För att samla klimatanpassnings-
arbetet i Sverige har SMHI tillsammans med 18 andra myndigheter utvecklat en portal som kan användas som stöd 
för arbetet med klimatanpassning (www.klimatanpassning.se). Här finns information om vilka klimatförändringar vi 
kan förvänta oss, hur samhället kommer att påverkas samt vilka som ansvarar för vad i klimatanpassningsarbetet. Här 
finns också vägledningar och goda exempel på hur man kan arbeta med klimatanpassning. Portalen redogör även för 
hur kulturarvet påverkas. Tyvärr begränsar sig denna redogörelse främst till byggnader och föremål i arkiv och maga-
sin. Här nämns exempelvis inte fornlämningar, kulturlandskap, fynd i marken eller biologiskt kulturarv i någon större 
utsträckning.

En stor del av forskningen inom kulturvård i Sverige har hittills även fokuserats på energieffektivisering av kulturhisto-
riskt värdefulla byggnader och inomhusklimat (Broström & Klenz Larsen 2015, Eriksdotter & Legnér 2015 m.fl). Övriga 
typer av kulturmiljöer har inte berörts i någon större omfattning.

Även Riksantikvarieämbetets arbete har hittills haft fokus på byggnader och föremål. Myndigheten har bland annat 
tagit fram en handlingsplan för klimatanpassning och energieffektivisering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader 
(RAÄ 2015). Under 2014 genomförde RAÄ emellertid en förstudie om klimat- och miljöförändringarnas inverkan på 
kulturarv i Sverige. I denna förstudie har man en bred definition på kulturarv, vilket innebär tar man även upp andra 
aspekter än kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Rapporten från förstudien ger en övergripande bild av potentiella 
konsekvenser för olika kulturmiljöer och syftar till att utgöra ett underlag inför framtida studier. I studien konstateras 
att många av de hot som identifierats förekommer redan idag men sannolikt kommer att bli mer vanliga eller få stör-
re konsekvenser i ett förändrat klimat. Hoten är också i hög grad beroende av mänskliga aktiviteter och konsekven-
serna kan bli olika allvarliga beroende på hur vi väljer att agera.

Två områden i Sverige har gjort analyser av klimatförändringars påverkan på kulturmiljöer. Dessa är Blekinge samt 
Halland och Västra Götalands län.

Länsstyrelsen i Blekinge har analyserat vilka av länets kulturmiljöer som riskerar att påverkas av översvämningar, ras, 
skred eller erosion som är kopplade till klimatförändringar (Länsstyrelsen i Blekinge län 2016). Analysen av kulturmil-
jöer som löper risk att komma till skada har gjorts genom GIS-analys av digitala karteringar och kunskapsunderlag. 
Analyserna baseras på SMHI:s analyser av stigande havsnivåer, MSB:s översvämningskarteringar samt SGI:s och SM-
HI:s analyser av områden med risk för ras, skred och erosion. 

De har också tagit fram förslag på åtgärder för att motverka skador och hantera effekterna av klimatförändringar på 
kulturmiljöer samt ett förslag på metod för prioritering av hotade kulturmiljöer. Denna prioritering baseras bland an-
nat på hur stor andel av det totala antalet kända kulturmiljöer som är hotade, känslighet, ekonomiskt värde, kultur-
historiskt värde, ålder, geografisk spridning. Denna metod väger in andra aspekter än kulturhistoriskt värde, hotens 



13

omfattning och allvarlighetsgrad och handlar mer om en värdering utifrån ett samhällsperspektiv.  Tyvärr har inte me-
toden ännu testats och utvärderats, vilket innebär att det är svårt att bedöma dess relevans och användbarhet.

Analysen visar ett en stor del av Blekinges kulturmiljöer riskerar att komma till skada i samband med klimatrelatera-
de översvämningar. Samtliga av länets städer, både nutida och övergivna, är hotade och när det gäller kustanknutna 
kulturmiljöer så som t.ex. hamnar och fiskelägen är minst hälften av de idag kända miljöerna hotade. I analysen tittar 
man främst på havsnivåns påverkan på länets kulturmiljöer. Man gör ingen analys av andra potentiella hot som är 
förknippande med framtida klimatförändringar. Ingen värdering görs heller av hotbilden, vilket studien från Wales 
innehöll.  För Blekinges del görs en bedömning av omfattningen utifrån andelen hotade kulturmiljöer i förhållande 
till det totala antalet kända kulturmiljöer. Detta ger ett mått på hotens omfattning men det är i detta avseende viktigt 
att sätta detta i relation till det aktuella kunskapsläget. Om inte alla kulturmiljöer är kända är emellertid kan en sådan 
metod för värdering problematisk om den inte tar hänsyn till eventuella kunskapsluckor. 

I Västra Götalands och Hallands län har länsstyrelserna, länsmuseet och Västra Götalandsregionen under 2015 och 
2016 arbetat tillsammans i ett projekt med namnet ”Kulturarv och Klimatförändringar i Västsverige” för att analysera 
klimatförändringars påverkan i länen. Syftet med detta projekt har varit att ta fram ett underlag som kan användas för 
att hantera de klimatförändringar som kan hota, skada eller på annat sätt påverka kulturarvet (Länsstyrelsen Västra 
Götalands län et. al. 2016). Man har i detta projekt valt att använda ett liknande arbetssätt som man gjorde i projek-
tet i Wales. Projektet har genomförts i en bred samverkan mellan olika intressenter och myndigheter och en stor del 
av arbetet har skett i form av workshops.

Detta arbete är omfattande arbete och man har analyserat alla tillgängliga data över kända kulturmiljöer och kultur-
lämningar i länet. Detta data omfattar allt från nationella databaser så som t.ex. Riksantikvarieämbetets fornminnes-
register till regionala och lokala kunskapsunderlag. I sin analys har man dessutom beaktat musei- och bibliotekssam-
lingar samt arkiv. Projektet har tagit fram ett kartunderlag som kan användas av myndigheter, kulturmiljöinstitutioner 
och andra som planerings- och beslutsunderlag. Detta underlag omfattar de kulturmiljöer och kulturlämningar som 
riskerar att påverkas av havsnivåhöjning, översvämningar och skred samt de som ligger i områden med odlingsmark, 
våtmark, löv- och barrskog. Av rapporten från projektet framgår det emellertid inte var detta data hämtats från.

För Västerbottens del finns en regional plan för klimatanpassning, vilken ska förnyas vart tredje år enligt gällande di-
rektiv (Länsstyrelsen i Västerbottens län 2014). När det gäller kulturmiljöer fokuseras även denna plan på bebyggelse 
men den tar även upp problemen med erosion av fornlämningar längs reglerade vattendrag och eventuella indirekta 
skador på fornlämningar genom körning av skogsmaskiner på mark med sämre bärighet på grund av ökad markfukt. 
I dagsläget är emellertid denna plan allt för övergripande för att möjliggöra ett mer konkret klimatanpassningsarbete 
avseende länets kulturmiljöer. Det är därför nödvändigt att dessa delar utvecklas mer vid kommande revideringar.

Samtliga kommuner i Västerbottens län har även tagit fram egna klimat- och sårbarhetsanalyser (Thyréns 2014a-o). 
Alla analyser berör kulturmiljöer men de flesta är övergripande och omfattar huvudsakligen enbart viss bebyggelse 
och riksintressen och är inte heller de tillräckligt specifika för att möjliggöra ett effektivt klimatanpassningsarbete när 
det gäller kulturmiljöer.

Krisberedskapsarbetet, både nationellt och regionalt, har främst fokuserats på arbetet på samhällsviktiga verksam-
heter, vilka är verksamheter som kan få allvarliga konsekvenser för samhället om de störs eller upphör.  I detta arbe-
te har inte kulturmiljöer berörts i någon större omfattning (Länsstyrelsen i Västerbottens län 2016). Länsstyrelsen i 
Västerbotten genomför årligen en risk- och sårbarhetsanalys för Västerbottens län (2015). För länet har man pekat ut 
flera allvarliga sårbarheter i länet. Översvämningar och höga flöden, skogsbränder, dammbrott och stormar är några 
av de utpekade sårbarheterna som även skulle få allvarliga konsekvenser för olika typer av kulturmiljöer.

3.7 Sammanfattning

De tidigare studierna och analyserna visar att den påverkan som klimatförändringar kan förväntas få på kulturmiljöer 
varierar mellan olika områden på grund av att de klimatscenarion som finns för vårt framtida klimat visar på stora 
regionala och lokala skillnader. Kulturmiljöer kan dessutom ha olika karaktär och innehåll i olika områden, vilket ytter-
ligare innebär variationer i effekterna av framtida klimatförändringar. 

Detta innebär att analyser av klimatförändringars påverkan på kulturmiljöer alltid måste utgå från lokala och regiona-
la förhållanden. En sådan analys måste utgå från kända kunskapsunderlag men det är också viktigt att kunskapsluckor 
lyfts fram och att behovet av nya kunskapsunderlag definieras.

För att kunna möta de hot som kan förväntas orsakas av ett förändrat klimat är det även viktigt att en bedömning av 
hur omfattade och allvarlig den förväntade påverkan på olika typer av kulturmiljöer kommer att bli. 
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4. Metodbeskrivning
Risk- och sårbarhetsanalyser används ofta för att sammanställa hot och risker i samhället och ta fram underlag inför 
krisberedskapsarbete. Riskanalyser bedömer storleken av risken eller hotet genom en analys av sannolikheten för 
oönskade händelser och omfattningen av dess konsekvenser. 

För att koppla riskerna och hoten till det skyddsvärda systemet används sedan sårbarhetsanalyser. Sårbarhetsanaly-
sen syftar till att identifiera vad som är skyddsvärt, vad som kan hota detta, på vilket sätt och hur förmågan hos det 
skyddsvärda är att stå emot och återhämta sig från hoten.

Det finns flera olika metoder som kan användas vid risk- och sårbarhetsanalyser. Risker och sårbarheter kan identifie-
ras och bedömas med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder, beroende på hur mätbart och kvantifierbart 
de olika konsekvenserna och det skyddsvärda är. Oavsett vilken metod som används finns det vissa grundläggande 
delar som bör finnas med i en risk- och sårbarhetsanalys. Dessa är att systematiskt identifiera samhällsviktiga funk-
tioner, olika oönskade händelser, bedöma hur sannolikt det är att dessa händelser inträffar, bedöma de omedelbara 
negativa konsekvenserna, analysera funktionens sårbarhet samt bedöma förmågan att hantera olika påfrestningar.

Både Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tagit fram 
vägledningar i hur man kan arbeta med risk- och sårbarhetsanalyser (FOI 2011, MSB 2011). 

Länsstyrelsen i Stockholm har dessutom tagit fram handböcker och vägledningar för regionala klimatanpassnings-
planer (Länsstyrelsen i Stockholms län 2010a-c). I denna plan ingår även ett förslag till en metod för konsekvens- och 
sårbarhetsanalys kopplat till klimatförändringar.

4.1. Övergripande riskanalys

Den övergripande riskanalysen syftar till att identifiera de klimatrelaterade miljöförändringar som kommer att påver-
ka länets kulturmiljöer i störst utsträckning och identifiera relevanta kulturlandskap och -miljöer för en fördjupad ana-
lys. Denna metod utgår från den klimatanpassningsplan som utvecklats av Länsstyrelsen i Stockholms län (2010) samt 
den metod för riskbedömning som bland annat användes av universitetet i Gloucestershire (2012).

Identifieringen av klimatförändringar sker huvudsakligen med utgångspunkt från SMHI:s klimatscenarion för länet 
(SMHI 2015b). 

Tabell 2. Exempel på övergripande riskanalys.

Klimatförändringar Effekter Kulturmiljöer Konsekvenser Indirekta konsekvenser
Förändring enligt 
RCP-scenarion

Förändringens effekt Potentiellt hotade kultur-
miljöer/ områden

Effektens påverkan på 
kulturmiljön

Indirekta konsekvenser

T.ex. ökad vattentill-
rinning 

T.ex. ökad risk för 
markerosion

T.ex. områden som är 
känsliga för erosion

T.ex. erosionsskador på 
fornlämningar

T.ex. åtgärder för att mot-
verka erosion

4.2. Fördjupad risk- och sårbarhetsanalys

Utifrån den övergripande analysen identifieras olika kulturmiljöer och landskap som riskerar att påverkas negativt 
av klimatrelaterade miljöförändringar. För varje kulturmiljö/område görs en sårbarhetsanalys av de relevanta konse-
kvenserna med avseende på konsekvensens geografiska utbredning, omfattning, intensitet och varaktighet.  Dessa 
parametrar definieras i denna analys enligt följande:

•	 Geografisk utbredning: hur stort område som påverkas? Påverkas kulturmiljöer i hela länet eller är det be-
gränsat till några få/mindre områden?

•	 Omfattning: Hur många/mycket drabbas? 

•	 Intensitet: Hur allvarliga är konsekvenserna? Blir kulturmiljöerna t.ex. totalförstörda eller skadade i mindre 
omfattning?

•	 Varaktighet: Hur länge kvarstår konsekvenserna? Har de orsakat irreversibla skador, kan kulturmiljöerna åter-
ställas eller kommer kulturmiljöerna att återhämta sig så småningom?
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När det gäller kvantifiering av klimatförändringars konsekvenser för länets kulturmiljöer finns flera problem. Främst 
handlar det om att vi i dagsläget vet väldigt lite om de faktiska konsekvenserna för olika typer av kulturmiljöer. Ingen 
mer omfattande forskning har hittills genomförts kring detta. Ingen fullständig fornminnesinventering har heller ge-
nomförts i länet, vilket innebär att kunskapen om förekomster av fornlämningar är bristfällig och varierar inom olika 
delar av länet. Även andra typer av inventeringar, t.ex. bebyggelseinventeringar saknas eller är föråldrade. Många av 
länets kommuner saknar eller har föråldrade kulturmiljöprogram eller andra typer av kunskapsunderlag och strate-
gier för värdefulla kulturmiljöer.

Det är därför inte meningsfullt att göra en komplex kvantifiering av konsekvenserna. Kvantifieringen utgår istället från 
en enkel matris där en grov bedömning görs. Bedömningen görs enligt följande:

Tabell 3. Parametrar för kvantifiering av konsekvenser av klimatförändringar.

Parameter Kvantifiering
Geografisk utbredning Stor: 

Större delen av länet

 

Begränsad:

Lokal utbredning, ett 
större eller flera mindre 
områden

Liten:

Enstaka objekt eller områ-
den

Omfattning Stor: 

Största delen av kända 
objekt eller miljöer

Begränsad:

Flera kända objekt eller 
miljöer

Liten:

Enstaka kända objekt eller 
miljöer

Intensitet Hög: 

Kulturmiljöer skadas/på-
verkas i sin helhet

Begränsad:

Delar av kulturmiljöer 
skadas/påverkas.

Låg:

Enstaka delar av kulturmiljö-
er skadas/påverkas.

Varaktighet Lång:

Irreversibla skador

Begränsad:

Återställning är möjlig

Kort:

Ingen återställning krävs

Tabell 4. Exempel på fördjupad analys.

Kulturmiljö/område: t.ex. Fjällområdet
Direkt/indirekt 
konsekvens

Geografisk 
utbredning

Omfattning Intensitet Varaktighet

Konsekvens av 
klimatförändring

T.ex. arkeologiskt 
och organiskt 
material smälter 
fram och bryts 
ner

Beskrivning + 
kvantifiering

T.ex. i om-
råden med 
glaciärer och 
snölegor.

Begränsad 
utbredning

Beskrivning + 
kvantifiering

T.ex. allt mate-
rial som finns 
infryst berörs

Stor omfattning

Beskrivning + 
kvantifiering

T.ex. allt orga-
niskt material 
bryts ner.

Hög intensitet

Beskrivning + kvantifie-
ring

T.ex. Nedbrutet organiskt 
material kan inte återska-
pas.

Lång varaktighet
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4.3 GIS-analyser

GIS-analyser för att ta fram data kring kulturmiljöer och områden som riskerar negativa konsekvenser utgår från de 
identifierade konsekvenserna. För varje konsekvens definieras olika kunskapsunderlag som är relevanta för att stude-
ra konsekvensernas inverkan på kulturmiljöer samt vilka kunskapsunderlag som idag finns tillgängliga. Detta är viktigt 
för att kunskapsluckor och behov av nya kunskapsunderlag ska kunna identifieras.

Tabell 5. Analys av relevanta kunskapsunderlag och GIS-data.

Klimatförändringar Effekter Kulturmiljöer Relevanta kun-
skapsunderlag

Befintliga 
GIS-underlag

Förändring enligt 
RCP-scenarion

Förändringens 
effekt 

Potentiellt 
hotade kul-
turmiljöer/ 
områden

Relevanta data 
för att identifiera 
kulturmiljöer som 
påverkas av effek-
ten

Redogörelse 
för tillgängli-
ga data

De kulturvärden som analyseras i denna studie är:

•	 Fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som är registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregis-
ter (FMIS, RAÄ fornlämningar punkt, RAÄ fornlämningar linje, RAÄ fornlämningar yta).

•	 Kulturreservat (NV VIC Natur)

•	 Kulturmiljöer av riksintresse, MB 3:6 (Lst Riksintresse kulturmiljövård)

•	 Byggnadsminnen (RAÄ BeBR Byggnadsminnen)

•	 Kyrkor (RAÄ BeBR Kyrkliga kulturminnen)

Dessa är alla kända kulturmiljöer som registrerats vid inventeringar och/eller pekats ut för särskilt skydd. Detta urval 
ska inte ses som en signal om att alla andra kulturmiljöer automatiskt har lägre kulturhistoriska värden eller inte är 
lika viktiga att bevara. Detta urval baseras i första hand på att dessa data finns lätt tillgängliga i nationella och regiona-
la register.

Det är också viktigt att komma ihåg att analysen inte säger något om de kulturhistoriska värden som idag inte är kän-
da. Fornminnesinventeringen i Västerbottens län har inte berört alla områden i länet och vid den tid den genomför-
des betraktades dessutom flera av de fornlämningstyper som är vanliga i länet inte som fornlämningar och registre-
rades därför inte systematiskt.  Detta innebär att dessa data inte är kompletta och att det inte heller går att förutsätta 
att dessa data är representativa för länets kulturmiljöer (Karlsson 2014). Det är inte heller helt oproblematiskt att 
använda datat i fornminnesregistret då det har registrerats på olika sätt i olika områden och under olika perioder, 
vilket innebär att det inte är ett enhetligt material som kräver en fördjupad analys för vidare slutsatser.

Då det gäller bebyggda miljöer finns också kunskapsbrister då de flesta bebyggelseinventeringar är föråldrade och 
ingen uppföljning har gjorts under senare år. När det gäller byggnadsminnen kan det dessutom konstateras att urva-
let inte är representativt för länets värdefulla bebyggelse. De flesta byggnadsminnen återfinns i stadsmiljö i städerna 
Umeå och Skellefteå.

De klimatförändringar som analyseras är:

•	 Översvämningar (MSB översvämningskartering 100-årsflöde, MSB översvämningskartering Högsta beräknade 
flöde)

•	 Ras och skred (SGI kusterosion och skreddatabasen, MSB Skred och raskartering)

Detta data är i stor utsträckning översiktligt och är inte heller heltäckande när det gäller hot och risk för översväm-
ningar, ras och skred inom Västerbottens län.

MSB:s översvämningskarteringar redovisar översiktliga data för de fyra största älvarna i länet; Skellefteälven, Umeäl-
ven, Vindelälven och Ångermanälven (MSB 2016). Dessa data beaktar enbart naturliga flöden och tar inte hänsyn till 
extrema situationer som till exempel dammbrott eller isdämningar. Förutom för Skellefteälven, har inga inmätningar 
i fält har vanligtvis gjorts, utan karteringarna baseras på tillgängliga högflödesdata, digitala GSD-höjddata och till-
gängliga beskrivningar av konstruktioner som exempelvis broar och dammar. Översvämningskarteringen har beräk-
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nats genom en hydraulisk modell som finns redovisad på portalen för översvämningshot (MSB 2016b). Umeälven är 
karterad i sin helhet och för Skellefteälven har hela den del av älven som går genom Västerbottens län karterats. För 
Vindelälvens del omfattar karteringen sträckan från Sorsele och ner till Spöland och för Ångermanälven sträckan från 
Volgsjön, Vilhelmina och ner till Bottenviken.

MSB:s data skred- och raskartering baseras på SGI:s översiktliga stabilitetskartering. Detta data redovisar grovskaligt 
områden med jordarter som är känsliga för ras och skred (Rydell 2009). Denna kartering omfattar de vattendrag som 
ingår i MSB:s översvämningskartering. Områden vid dessa vattendrag som enligt SGU:s geologiska kartor, MSB: s sta-
bilitetskarteringar och SGI:s skreddatabas har förutsättningar för erosion har översiktligt inventerats. Inventeringen 
har omfattat båda sidor av vattendraget upp till HK, i undantagsfall har biflöden beaktats. Delar av vattendragen där 
det finns större vikar och sjöar har inte heller inventerats.

SGI:s data över stranderosion baseras på uppgifter från kommunerna om platser och områden med känd erosions-
problematik samt områden med förutsättningar för erosion enligt de geologiska förutsättningarna (Rydell 2006). För 
Västerbottens del omfattar denna kartläggning samtliga kuststräckor inklusive intilliggande större och mindre öar.

MSB har dessutom ett regeringsuppdrag att bistå landets kommuner med översiktliga stabilitetskarteringar för deras 
planering (MSB 2016c). Dessa karteringar baseras inte bara på kartstudier, utan man genomför även geotekniska un-
dersökningar i fält. Data från denna kartering finns i dagsläget endast tillgängligt på kartor i pdf-format och inte som 
digitaliserade shapefiler. På grund av detta har detta data uteslutits ur denna analys. MSB:s karteringar berör dessut-
om endast bebyggda ytor, vilket innebär att majoriteten av länets kulturmiljöer sannolikt inte berörs.

Det finns flera ytterligare klimatförändringar som skulle vara relevanta att analysera i detta avseende, t.ex. trädgrän-
sens förändring och förändringar i utbredningen av permafrost och snölegor. Anledningen till att analysen begränsas 
till översvämningar, ras och skred har varit att dessa data finns lätt tillgängliga. Det är angeläget att framtida analyser 
även omfattar andra förändringar som kan kopplas till ett förändrat klimat.

4.3.1 Översvämning

I Västerbottens län kommer en framtida höjning av havsnivån att motverkas av landhöjningen. Någon påverkan från 
havsnivåhöjningen kommer sannolikt inte att vara märkbar i länet förrän ca år 2100. Detta innebär att länets kustom-
råden inte i dagsläget är hotade av översvämningar orsakade av havsnivåhöjning. De främsta översvämningshoten i 
länet kommer istället från länets älvar och vattendrag och är orsakade av en ökning av nederbörd, tillrinning och flö-
den. Även förändrade isförhållanden kan orsaka uppdämningar och lokala översvämningar.

Sedan 1998 har Räddningstjänsten och sedan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) översiktlig kar-
terat Sverigens vattendrag och sjöar för att lokalisera områden som riskerar att översvämmas. MSB:s översvämnings-
karteringar baseras på hydrologiska data samt nationella höjddata och de visar vattnets utbredning för olika flödessi-
tuationer. Karteringarna utgör scenarion som baseras på en hydralisk modell och är inga faktiska utbredningar som 
är uppmätta i fält. För Västerbottens del finns översiktliga översvämningskarteringar för Skellefteälven, Umeälven, 
Vindelälven och Ångermanälven (MSB, 2016).

I denna analys har 100-årsflödet och det beräknade högsta flödet använts för att analysera vilka kända kulturhistoris-
ka värden som riskerar att påverkas av höga flöden och översvämningar.

Datat för 100-årsflödet visar vilka områden som hamnar under vatten vid en översvämning som statistiskt sett inträf-
far 1 gång på 100 år.

Det beräknade högsta flödet visar vilka områden som hamnar under vatten vid värsta tänkbara översvämning som 
kan uppstå på grund av naturliga orsaker. Vilket namnet antyder, är det högsta flödet beräknat genom att flera fakto-
rer, så som regnmängd, snösmältning, markvattenhalt och fyllnadsgrad i vattenmagasin, kombinerats.

Vid användningen av översvämningskarteringarna är det viktigt att komma ihåg att dessa karteringar är översiktliga 
modeller som endast redovisar förhållandena i länets större vattendrag. De ger därför inte någon komplett bild, vilket 
innebär att det kan finnas fler områden som påverkas av översvämningar än de som finns redovisade i karteringarna. 
Karteringarna utgår dessutom från dagens förhållanden och är inte heller anpassade efter klimatförändringar. Det 
finns även mer detaljerade översvämningsdata som tagits fram sedan denna analys genomförts, vilka sannolikt skulle 
kunna ge en ännu bättre bild av hur kulturmiljöer riskerar att påverkas.
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4.3.2 Ras, skred och erosion

Det finns inget data som omfattar alla områden där det finns risk för ras, skred och erosion i Västerbottens län, utan 
de data som tagits fram av SGI och MSB visar främst områden med förutsättningar för ras och skred inom tätbebygg-
da områden samt observerade ras och skred.

Många fornlämningar ligger utanför tätbebyggda områden, vilket innebär att dagens kunskap om hoten från ras, 
skred och erosion är bristfällig. Skadebesiktningar som har genomförts i mindre omfattning av fornlämningar längs 
reglerade vattendrag har emellertid visat att erosion har pågått där under lång tid och att erosionen i många områden 
fortfarande idag är omfattande samt att strandanknutna fornlämningar i stor omfattning har skadats av detta (Lied-
gren 2007, Andersson 2015 m.fl.). För att förstå och kunna hantera detta hot krävs mer forskning och övervakning av 
ras-, skred- och erosionsprocesser i fält.

5. Analys
Den övergripande och den fördjupade risk- och sårbarhetsanalysen samt analysen av GIS-underlag redovisas i detalj i 
bilaga 1-3.

De klimatförändringar som, enligt SMHI:s klimatscenarion, kan förväntas i Västerbottens län kommer att få flera ef-
fekter för länets kulturmiljöer. Den förväntade temperaturökningen är en viktig faktor som påverkar vegetation, ne-
derbörd, markförhållanden etc. En ökad lufttemperatur kommer att leda till att glaciärer och snölegor uppe i länets 
fjällområden successivt smälter. Även permafrost och tjäle kommer att bli mindre vanligt förekommande. Detta kan 
få flera direkta och indirekta konsekvenser. Till exempel kan föremål och andra fynd som bevarats infrusna i glaciärer 
och snölegor smälta fram och exponeras för olika nedbrytningsprocesser. Även fynd som legat infrusna mark med 
permafrost kan utsättas för nedbytningsprocesser i högre utsträckning om permafrosten försvinner. Smältning av gla-
ciärer och permafrost innebär också att markens hållfasthet försämras, vilket kan innebära att byggnader som finns i 
sådana områden får allvarliga sättningar. Indirekta konsekvenser av detta kan desutom vara att markskador ökar, t.ex. 
av maskinkörning, på grund av markens försämrade bärighet.

Temperaturökningarna kommer även att innebära förändrade snöförhållanden utanför fjällområdet. Snömängd och 
antal dagar med snötäcke kommer att minska över hela länet. Även tjälförhållandena kommer sannolikt att påverkas. 
Minskad snömängd och tjäle i kombination med ökad nederbörd i form av regn under vintern kommer att innebära 
att markens hållfasthet minskar och det blir större risk för markskador från yttre påverkan så som exempelvis maskin-
körning. Även förändrade isförhållanden genom ökat antal dagar med nollgenomgångar kan orsaka erosion av strän-
der och uppdämningar med efterföljande översvämningar, vilket kan påverka alla typer av strandnära kulturmiljöer 
(Lind 2015). Isrörelsers påverkan på strandnära kulturmiljöer är ett ännu relativt outforskat forskningsfält. Vi vet idag 
väldigt lite om detta, särskilt när det gäller länets vattendrag och inlandsmiljöer. Många av länets vattendrag är dess-
utom reglerade, vilket sannolikt gör förutsättningarna ännu mer komplexa (Bejarano et. al. 2011).

Temperaturökningen kommer också att medföra förändringar i flora och fauna. Förändrade vegetationszoner, ökad 
vegetationsperiod samt introduktion av nya växt- och djurarter är faktorer som sannolikt kommer att inverka på 
länets kulturmiljöer. Konsekvenserna av detta påverkar många olika typer av kulturmiljöer på flera olika sätt. Kultur-
landskap, parker och andra kulturmiljöer där det biologiska kulturarvet är centralt riskerar att påverkas i stor om-
fattning genom att de ursprungliga kulturväxterna  konkurreras ut av nya växter och att öppna områden växer igen. 
Igenväxning av gårdsplatser och andra platser med byggnader och konstruktioner kan dessutom medföra skador från 
rotsprängning eller från fuktansamlingar vid grund och yttervägg. Även en ökning av skadeinsekter eller introduktion 
av nya skadeinsekter eller andra invasiva växt- och djurarter kan få negativa följder för kulturmiljöer och kulturland-
skap. Förändrade vegetationszoner kan också innebära ny markanvändning, t.ex. skulle det kunna innebära att skogs-
bruket kan etablera sig i nya områden som tidigare utgjort kalfjäll.
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Figur 1. Kulturreservatet Atoklimpen i Storumans kommun. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten.

Även fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar kan påverkas av igenväxning. Främst genom att det blir 
svårare att upptäcka mindre typer av fornlämningar så som t.ex. härdar och kokgropar. Fornlämningar kan även kom-
ma till skada genom rotsprängning men kanske ett ännu större hot utgörs av förändningar i markanvändning som är 
kopplat till vegetationsförändringar. En förändring av trädgränsen i fjällområdet kan innebära att skogen och med den 
också skogsbruket flyttas uppåt till områden som tidigare utgjort kalfjäll eller fjällbjörkskog. Skogsbruket innebär stor 
påverkan på marken och riskerar därför att skada fornlämningar som idag inte är kända. Länets fjällområde är till sto-
ra delar bristfälligt inventerat och dagens kunskap om fornlämningsförekomster där är därför begränsad.

Förändringar i flora och fauna kan också innebära en ökad påväxt av alger och mossa på fornlämningar, byggnader 
och andra konstruktioner. Det finns också risk för att nya arter av skadedjur kan bli vanliga i länet. Även bevaringsför-
hållandena för fornfynd och konstruktioner i marken kan påverkas så väl genom att mikroorganismers aktivitet ökar 
som att markens hydrologi och vattenflöden förändrar förutsättningarna för nedbrytning av organiskt material (Ca-
talán et.al. 2016; Karhu, Kristiina et. al. 2014 m.fl). 

Ökningen av nederbörd kommer också att påverka förutsättningarna för bevarandet av länets kulturmiljöer. Så väl 
årsmedelnederbörd, maximal dygndsnederbörd, tillrinning och antalet skyfall förväntas öka. En högre markfuktig-
het innebär att markens hållfasthet försämras men ökad tillrinning, ökade flöden och större antal skyfall kan också 
öka riskerna för översvämningar, erosion, ras och skred. Särskilt hotade i detta avseende är kulturmiljöer som finns i 
områden med hög risk för erosion, ras och skred samt i låglänta områden. Även i detta avseende är det oklart vilken 
inverkan detta kommer att få på länets reglerade vattendrag och de kulturmiljöer som finns längs dessa (Bejarano et. 
al. 2011, Lind 2015).
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Figur 2. Erosion av en tidigare okänd boplats vid ett reglerat vattendrag i Västerbottens län.  
Foto: Susanne Sundström, Västerbottens museum.

Ökad medeltemperatur och ökat antal värmeböljor kommer att orsaka en sänkning av grundvattennivån samt ett 
större antal dagar med låg markfukt. Detta ökar risken för skogsbränder, vilka kan ödelägga kulturhistorisk bebyggelse 
och konstruktioner i trä. Skogsbränder som sker när marken är torr riskerar även i högre grad att påverka eventuella 
fornfynd och konstruktioner som finns i marken. I övrigt kan man konstatera att det är lättare att hitta fornlämningar 
i områden som brunnit eftersom markvegetationen då försvunnit. Inventeringar som genomförts efter skogsbränder 
i Västerbotten och efter branden i Västmanland visar att sannolikheten att påträffa lämningar så som härdar och bo-
platser, vilka vanligtvis saknar tydliga konstruktioner ovanför markytan, ökar markant efter en skogsbrand. Däremot 
finns det andra lämningar eller fyndmaterial som riskerar att komma till skada i samband med en brand, exempelvis 
kolbottnar och fyndmaterial i röjningsrösen (Färjare 2016, Länsstyrelsen Västerbotten 2004, Ulfhielm 2016). Förutom 
ökad risk för skogsbränder kan minskningen av markfukten också leda till att våtmarker, mindre bäckar och bevatt-
ningssystem torkar ut. Detta kan få konsekvenser för kulturlandskap där dessa företeelser är centrala värden. Även de 
organiska arkeologiska fornfynd och konstruktioner som kan finnas bevarade i våtmarker så väl som miljöarkeologiskt 
data så som exempelvis pollen och instekter kan förstöras och brytas ned om marken torkar ut.

Det är oklart om klimatförändringarna kommer att öka stormfrekvensen i länet eller inte. Stormar kan orsaka skador 
på bebyggelse och konstruktioner så väl genom själva vindstyrkan som genom skador av fallande träd och liknande. 
Stormfällen kan orsaka stora skador på fornlämningar då trädens rotsystem rycks upp ur marken. Skadeinventeringar 
som genomförts tidigare har emellertid visat att de största skadorna på fornlämningar ofta uppstår i samband med 
utforsling av virket (Edvinger & Edvinger 2015). Högre markfuktighet och frånvaro av tjäle och snötäcke kan dessutom 
innebära att marken blir känsligare för yttre påverkan.
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Figur 3. Stormfällda träd efter stormen Hilde, vilken drabbade länet i november 2014. Foto: Kjell Edvinger.

Vilken påverkan som klimatförändringarna kan få för länets maritima kulturmiljöer är i dagsläget oklart. Det kan kon-
stateras att havet kommer att bli varmare, även om temperaturökningen kommer att ske långsammare än den för 
lufftemperaturen, och surare. En trolig konsekvens är även att cirkulationsflödena kommer att förändras. Detta inne-
bär sannolikt så väl förändrade isförhållanden som förändrad flora och fauna. För Västerbottens del har inga studier 
av eventuella konsekvenser på marina och kustnära kulturmiljöer genomförts.

5.1 Fornlämningar

Fornlämningar är skyddade enligt 2 kapitlet i kulturmiljölagen (1988:950). Detta skydd innebär att det inte, utan ett 
särskilt tillstånd från länsstyrelsen, är tillåtet att rubba, ta bort, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på 
annat sätt ändra eller skada dessa lämningar. Även tidigare okända fornlämningar som inte finns registrerade i forn-
minnesregistret är skyddade enligt denna lag (Kulturmiljölagen 2016). 

Kända fornlämningar finns registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS). I detta register finns det 
även andra typer av lämningar som inte är skyddade enligt Kulturmiljölagen men som ändå bör tas hänsyn till i sam-
band med planering och markingrepp (t.ex. övriga kulturhistoriska lämningar).

5.1.1 Översvämning

För GIS-analys har data om kulturhistoriska lämningar och fornlämningar hämtats från Riksantikvarieämbetets digita-
la fornminnesregister, FMIS (2016-08-06). Data om översvämningar har hämtats från Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap (MSB översvämningskartering 100-årsflöde, MSB översvämningskartering Högsta flöde, 2016-08-06).

De fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som anses beröras är de som ligger inom och inom 50 m från de 
ytor som hotas av översvämningar. Anledningen till att lämningar som ligger utanför de hotade ytorna även tas med 
i detta underlag är flera. Först och främst är den rumsliga lägesbestämningen av lämningar i fornminnesregistret 
av varierande kvalitet. Många lämningar har aldrig mäts in med GPS, utan markerats manuellt på topografiska och 
ekonomiska kartor. Det är inte ovanligt att lämningarnas positioner i verkligheten avviker upp till 50 m eller mer från 
positionen som anges i fornlämningsregistret. Många fornlämningar är inte heller avgränsade och det finns forn-
lämningstyper, t.ex. boplatser som kan vara betydligt större än vad man kan se ovan markytan. De översvämnings-
karteringar som genomförts är inte heller så exakta att man kan betrakta de ytor som hotas av översvämningar som 
exakta. Dessutom är det relevant att beakta lämningar som ligger utanför dessa ytor inför planering av klimatanpass-
ningsåtgärder så som t.ex. byggande av vallar eller erosionsskydd.
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Figur 4. Karta som visar Västerbottens län med registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som 
ligger inom eller upptill 50 m från ytor som påverkas av högsta beräknade flödet.

Tabell 6. Samtliga registrerade lämningar samt fornlämningar (inkl. bevakningsobjekt) som ligger inom eller upp till 
50 m från ytor som påverkas av 100-årsflödet samt det totala antalet registrerade lämningar i länet. Det totala anta-
let lämningar omfattar alla lämningar som är registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister och omfattar 
fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar, bevakningsobjekt m.fl.

Kommuner
Antal lämningar 
(tot)

Tot. antal lämningar 
(100-årsflödet)

Antal fornlämningar 
(100-årsflödet)

Tot. antal läm-
ningar  
(högsta flödet)

Antal fornläm-
ningar 
(högsta flödet)

Bjurholm 478 0 0 0 0
Dorotea 494 0 0 0 0
Lycksele 1779 451 231 518 279
Malå 630 64 32 71 36
Nordmaling 874 0 0 0 0
Norsjö 399 34 25 33 25
Robertsfors 967 0 0 0 0
Skellefteå 3387 46 26 48 26
Sorsele 1431 134 51 139 54
Storuman 2018 614 133 617 134
Umeå 1850 18 3 19 4
Vindeln 1016 105 48 135 71
Vilhelmina 2070 68 21 74 26
Vännäs 238 47 26 59 34
Åsele 675 130 58 144 69

Tot: 18306 1711 654 1857 758
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Figur 5. Det totala antalet lämningar och fornlämningar (inkl. bevakningsobjekt) som ligger inom de ytor som påver-
kas av 100-årsflödet i länets kommuner. Det totala antalet lämningar omfattar alla lämningar som är registrerade 
i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister och omfattar fornlämningar, övriga kulturhistoriska lämningar, bevak-
ningsobjekt m.fl.

Problemen med kunskapsluckor i fornminnesregistret (FMIS) har diskuterats i kap 3.3 ovan. Eftersom FMIS inte redo-
visar alla fornlämningar och kulturhistoriska lämningar blir det svårt att dra generella slutsatser om mer hotade områ-
den eller fornlämningstyper. Analyserna visar endast vilka kända och registrerade lämningar som riskerar att påverkas 
av översvämningar. Totalt finns 1711 stycken registrerade lämningar inom de områden som översvämmas vid 100-års-
flödet och 1857 stycken inom de områden som översvämmas vid det beräknade högsta flödet. I dessa siffror finns 
alla registrerade lämningar i FMIS oavsett vilken antikvarisk bedömning lämningarna har. Av dessa lämningar är det 
de lämningar som bedöms som fornlämningar som är skyddade enligt 2 kapitlet i Kulturmiljölagen. 

De data i analysen som visar antalet fornlämningar som berörs av översvämningar innehåller förutom fornlämning-
ar även de lämningar som bedöms som bevakningsobjekt. Anledningen till detta är att lämningar som bedöms som 
bevakningsobjekt ofta utgör fornlämningar men de kunde inte säkert bedömas vid inventeringstillfället. Antalet forn-
lämningar och bevakningsobjekt som berörs av 100-årsflödet är 654 stycken och av högsta beräknade flödet är 758 
stycken.

Analysen visar stora variationer inom länet. Bjurholm, Dorotea, Nordmaling och Robertsfors kommuner har inga kän-
da kulturhistoriska lämningar eller fornlämningar som riskerar att beröras av översvämningar enligt MSB:s karteringar. 
Detta kan emellertid enkelt förklaras med att översvämningskarteringarna inte berör dessa kommuner. Kustkommu-
nerna Skellefteå, Robertsfors, Umeå och Nordmaling har jämförelsevis få fornlämningar som påverkas av översväm-
ningar medan Lycksele och Storuman kommuner har många berörda fornlämningar. Även Sorsele, Vindeln och Åsele 
är kommuner med ett stort antal fornlämningar som riskerar att påverkas av översvämningar.

Generellt sett kan det också konstateras att ett stort antal olika typer av kulturhistoriska lämningar och fornlämningar 
riskerar att påverkas. Kommuner med ett större totalt antal lämningar som påverkas uppvisar dessutom en större 
variation i fornlämningstyper än kommuner med få hotade fornlämningar. Lämningar utgörs av allt från förhistoriska 
boplatser till lämningar efter kolmilor och tjärdalar från historisk tid. I de flesta kommuner dominerar boplatser och 
fångstgropar bland de hotade lämningarna. Fångstgropar är relativt lätta att identifiera och avgränsa, även om det 
inte är ovanligt att det finns ytterligare okända fångstgropar i anslutning till kända fångstgropar. Fångstgropar kan 
dessutom höra samman i fångstgropssystem som i vissa fall kan vara flera kilometer långa. 
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Förhistoriska boplatser av den typ som förekommer i länet är mer problematiska eftersom de sällan är avgränsade. 
Detta innebär att det är svårt att avgöra boplatsernas omfattning, komplexitet och potentiell påverkan från översväm-
ningar utan att arkeologiska undersökningar genomförs. Arkeologiska undersökningar som genomförts av denna typ 
av boplats har visat att dessa ofta är både ytstora och fyndrika (Andersson 2012, 2015 m.fl.). Registrerade fyndplatser 
kan dessutom vara indikationer på ytterligare boplatser.

Det största hotet från översvämningar när det gäller fornlämningar och kulturhistoriska lämningar utgörs främst av 
markerosion, ras eller skred som orsakats av översvämningarna. Detta kan skada lämningar, konstruktioner, kulturla-
ger och fynd. Sekundära skador kan dessutom uppstå, till exempel av maskinkörning, på grund av försämrad markbä-
righet eller anläggande av vallar och erosionsskydd.

Figur 6. Lämningstyper inom de områden som påverkas av 100-årsflödet i Lycksele kommun.
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Figur 7. Lämningstyper inom de områden som påverkas av 100-årsflödet i Malå kommun. 0
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Figur 8. Lämningstyper inom de områden som påverkas av 100-årsflödet i Norsjö kommun.
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Figur 9. Lämningstyper inom de områden som påverkas av 100-årsflödet i Skellefteå kommun.
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Figur 10. Lämningstyper inom de områden som påverkas av 100-årsflödet i Sorsele kommun.
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Figur 11. Lämningstyper inom de områden som påverkas av 100-årsflödet i Storuman kommun.
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Figur 12. Lämningstyper inom de områden som påverkas av 100-årsflödet i Umeå kommun.
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Figur 13. Lämningstyper inom de områden som påverkas av 100-årsflödet i Vännäs kommun.
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Figur 14. Lämningstyper inom de områden som påverkas av 100-årsflödet i Vilhelmina kommun.
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Figur 15. Lämningstyper inom de områden som påverkas av 100-årsflödet i Vindelns kommun.
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Figur 16. Lämningstyper inom de områden som påverkas av 100-årsflödet i Åsele kommun.
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5.1.2 Ras, skred och erosion

För GIS-analys har data om kulturhistoriska lämningar och fornlämningar hämtats från Riksantikvarieämbetets digi-
tala fornminnesregister, FMIS (2016-08-06). Data om ras, skred och erosion har hämtats från Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB skred och raskartering, 2016-08-06) samt Statens Geotekniska institut (SGI kustero-
sion och skreddatabasen, 2016-08-06).

Karteringen som gjorts av MSB omfattar områden med förutsättningar för ras och skred inom tätbebyggda områden. 
Detta underlag är mindre användbart för att analysera hotade fornlämningar eftersom de flesta av länets registrerade 
fornlämningar ligger utanför tätbebyggda områden. De registrerade lämningar som finns i fornminnesregistret och 
som ligger inom och i anslutning till de ytor som MSB pekat ut utgörs därför främst av olika typer av byggnader och 
minnesmärken. I Umeå kommun finns emellertid inom de utpekade ytorna en boplats och flera fyndplatser, vilka kan 
vara indikationer på boplatsförekomster.

Även i detta fall har fornlämningar och kulturhistoriska lämningar som ligger inom och inom 50 m från de ytor och 
platser som hotas av ras, skred eller erosion beaktats. Anledningarna till detta är de samma som redovisas i kapitel 
4.4.1, ovan.

 

Tabell 7. Registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Västerbottens län som ligger i och inom 
50 m från ytor med förutsättningar för ras och skred, enligt MSB:s kartering.

RAÄ-nr Kommun Lämningstyp Antikvarisk bedömning
Hörnefors 17:1 Umeå Byggnad annan Övrig kulturhistorisk lämning
Hörnefors 17:1 Umeå Byggnad annan Övrig kulturhistorisk lämning
Hörnefors 15:1 Umeå Sammanförda lämningar Övrig kulturhistorisk lämning
Hörnefors 15:1 Umeå Sammanförda lämningar Övrig kulturhistorisk lämning
Hörnefors 15:1 Umeå Sammanförda lämningar Övrig kulturhistorisk lämning
Hörnefors 16:1 Umeå Minnesmärke Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 317:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 356:2 Umeå Vägmärke Bevakningsobjekt
Umeå stad 69:1 Umeå Minnesmärke Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 313:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 308:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 313:2 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 308:2 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 306:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 310:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 352:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 311:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 70:1 Umeå Minnesmärke Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 305:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 309:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 21:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 307:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 316:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 304:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 351:2 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 351:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 351:3 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
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(Tabell 7. Forts.)
RAÄ-nr Kommun Lämningstyp Antikvarisk bedömning

Umeå socken 597 Umeå Boplats Fornlämning
Umeå stad 546:1 Umeå Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå socken 351 Umeå Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 99:1 Umeå Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning
Sävar 47:1 Umeå Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning
Degerfors 53:1 Vindeln Minnesmärke Övrig kulturhistorisk lämning
Skellefteå stad 144:1 Skellefteå Byggnad annan Övrig kulturhistorisk lämning
Skellefteå stad 146:1 Skellefteå Byggnad annan Övrig kulturhistorisk lämning
Skellefteå stad 146:1 Skellefteå Byggnad annan Övrig kulturhistorisk lämning

Om man utgår från SGI:s data om observerade ras och skred får man till viss del en annan bild än MSB:s kartering 
visar. De flesta hotade fornlämningar ligger även i detta fall i Umeå kommun men här finns en spridning till flera kom-
muner. Detta handlar sannolikt om att MSB:s kartering endast omfattar tätbebyggda områden, medan SGI:s data om-
fattar observerade skred och ras oavsett lokalisering. Man får nog emellertid förutsätta att de flesta observerade ras 
och skred ligger inom eller i närheten till områden där människor bor eller vistas i större omfattning, vilket innebär att 
man inte heller kan betrakta detta data som komplett eller representativt. 

Utifrån MSB:s och SGI:s data kan det konstateras att de flesta av de registrerade fornlämningar och kulturhistoriska 
lämningar som hotas av ras och skred är känsliga och riskerar att skadas allvarligt av ett närbeläget ras eller skred. 
Bland dessa finns också fornlämningstyper, så som t.ex. boplatser, vars totala omfattning och komplexitet inte är 
känd. Konsekvenserna av ett ras eller skred i anslutning till dessa fornlämningar blir därför dessutom svåra att upp-
skatta.
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Figur 17. Antal fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar som ligger i eller inom 50 m från observerade ras 
och skred redovisade per kommun.
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Tabell 8. Registrerade fornlämningar i Västerbottens län som ligger i och inom 50 m från ytor med observerade ras 
och skred, vilka finns dokumenterade i SGI:s skreddatabas.
RAÄ-nr Kommun Lämningstyp Antikvarisk bedömning
Bjurholm 14:1 Bjurholm Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning
Lycksele 504:1 Lycksele Renvall Uppgift om
Lycksele 1961 Lycksele Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning
Lycksele 502:1 Lycksele Sammanförda lämningar Fornlämning
Nordmaling 62:1 Nordmaling Vägmärke Fornlämning
Norsjö 281:1 Norsjö Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning
Norsjö 196:1 Norsjö Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning
Norsjö 194:1 Norsjö Obestämbar Övrig kulturhistorisk lämning
Norsjö 195:1 Norsjö Bytomt/gårdstomt Övrig kulturhistorisk lämning
Bureå 77:1 Skellefteå Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning
Bureå 22:2 Skellefteå Röse Fornlämning
Bureå 22:3 Skellefteå Fornlämningsliknande bildning Övrig kulturhistorisk lämning
Bureå 22:1 Skellefteå Röse Fornlämning
Jörn 467:1 Skellefteå Lägenhetsbebyggelse Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 530:1 Umeå Boplatsgrop Fornlämning
Umeå socken 236 Umeå Boplats Fornlämning
Sävar 2:1 Umeå Minnesmärke Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 546:1 Umeå Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå socken 429 Umeå Boplats Fornlämning
Umeå stad 50:1 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Sävar 88:1 Umeå Kvarn Uppgift om
Umeå socken 424 Umeå Husgrund, historisk tid Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 531:4 Umeå Fornlämningsliknande lämning Ej kulturhistorisk lämning
Umeå stad 529:1 Umeå Boplatsgrop Uppgift om
Umeå stad 351:3 Umeå Byggnadsminne Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå socken 225 Umeå Boplatsområde Undersökt och borttagen
Umeå socken 430 Umeå Fornlämningsliknande lämning Ej kulturhistorisk lämning
Umeå socken 351 Umeå Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning
Sävar 46:1 Umeå Bro Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå socken 765 Umeå Färdväg Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå stad 530:2 Umeå Boplats Bevakningsobjekt
Sävar 56:1 Umeå Bytomt/gårdstomt Övrig kulturhistorisk lämning
Sävar 28:1 Umeå Metallindustri/järnbruk Övrig kulturhistorisk lämning
Umeå socken 290 Umeå Fångstgropssystem Fornlämning
Umeå socken 305 Umeå Boplats Undersökt och borttagen
Umeå socken 425 Umeå Boplats Fornlämning
Umeå socken 303 Umeå Fångstgropssystem Undersökt och borttagen
Umeå stad 547:1 Umeå Boplats Undersökt och borttagen
Vännäs 137:1 Vännäs Kemisk industri Övrig kulturhistorisk lämning
Vännäs 65:1 Vännäs Fyndplats Övrig kulturhistorisk lämning
Degerfors 53:1 Vindeln Minnesmärke Övrig kulturhistorisk lämning
Degerfors 474:1 Vindeln Boplats Fornlämning
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5.2 Skyddad bebyggelse

Byggnadsminnen är skyddade enligt kulturmiljölagens 3 kapitel. Byggnadsminnen som ägs av staten benämns som 
statliga byggnadsminnen och skyddas genom förordningen om statliga byggnadsminnen (2013:558). Kyrkor är skyd-
dade enligt Kulturmiljölagens 4 kapitel. Skyddet av byggnadsminnen och kyrkor innebär att dessa byggnaders utse-
ende och karaktär inte får förvanskas samt att de ska vårdas och underhållas så att deras kulturhistoriska värde inte 
minskar. Ändringar av statliga byggnadsminnen prövas av Riksantikvarieämbetet, medan ändringar av privatägda, så 
kallade enskilda, byggnadsminnen och kyrkor prövas av länsstyrelsen. Privatägda byggnadsminnen kan ägas och för-
valtas av bland annat företag, kommuner, privatpersoner, medan kyrkobyggnader och kyrkotomter ägs och förvaltas 
av Svenska kyrkan och församlingar. 

Enskilda och statliga byggnadsminnen omfattar långt ifrån all kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i länet, utan bara 
de byggnader som skyddas efter särskilda beslut. Det finns också annan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse som 
pekats ut i bebyggelseinventeringar och i kommunala planeringsunderlag och kulturmiljöprogram, vilka inte skyddas 
enligt Kulturmiljölagen. Även när det gäller detta underlag finns det problem med representativitet och kunskapsluck-
or. De flesta byggnadsminnen återfinns till exempel i länets största städer, Skellefteå och Umeå och kan inte anses ge 
en representativ bild av byggnadsskicket i hela länet. Inga mer moderna bebyggelseinventeringar har heller genom-
förts, vilket innebär att kunskapen om bebyggelsens tillstånd i dag är bristfällig.

Kyrkor som är uppförda efter år 1939 har inget automatiskt skydd enligt Kulturmiljölagen utan måste, i likhet till bygg-
nadsminnena, skyddas genom särskilda beslut. Detta innebär att det kan finnas kyrkor som har ett högt kulturhisto-
riskt värde utan att de är skyddade av kulturmiljölagen.

5.2.1 Översvämning

För GIS-analys har data om skyddad bebyggelse hämtats från Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, BeBR 
(2016-08-06). Data om översvämningar har hämtats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB över-
svämningskartering 100-årsflöde, MSB översvämningskartering Högsta flöde, 2016-08-06).

Det data som finns i bebyggelseregistret omfattar endast byggnader. Skyddsområden och andra kulturhistoriskt vär-
defulla miljöer som finns i anslutning till byggnaderna finns inte representerade. Inte heller skyddade begravnings-
platser och kyrkogårdar ingår i det data som analyserats. Många av dessa ligger i anslutning till kyrkorna men det 
finns också friliggande begravningsplatser. 

För att försöka ta hänsyn till begravningsplatser, kyrkogårdar och andra kulturhistoriskt värdefulla miljöer som kan 
förekomma i anslutning till byggnaderna har skyddad bebyggelse som ligger inom och inom 50 m från de ytor och 
platser som hotas av översvämning beaktats. 
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Tabell 9. Byggnadsminnen i länet som ligger i eller inom 50 m från områden de ytor som påverkas av 100-årsflödet

Kommun Fastighetsbeteckning Populärnamn Ursprunglig funktion

Skellefteå
Anderstorpsgården 4 - 
Husnr 7 Anderstorps gård Magasin

Skellefteå
Anderstorpsgården 4 - 
Husnr 3 Anderstorps gård

Administrationsbyggnad/förvaltning/

kontor

Skellefteå
Anderstorpsgården 4 - 
Husnr 4 Anderstorps gård Bostadshus

Skellefteå
Anderstorpsgården 4 - 
Husnr 5 Anderstorps gård Bostadshus

Skellefteå
Anderstorpsgården - 
Husnr 7 Anderstorps gård Isbod

Skellefteå
Skellefteå Prästbord 1:50 - 
Husnr 9001 Lejonströmsbron Bro

Skellefteå Granfors 1:8 - Husnr 3
Finnforsens gamla 
kraftstation Smedja

Skellefteå Granfors 1:8 - Husnr 1
Finnforsens gamla 
kraftstation Kraftstationsbyggnad

Umeå Klabböle 3:9 - Husnr 9001 Klabböle kraftverk Kraftstationsbyggnad
Umeå Norrfors 6:23 - Husnr 1 Norrfors herrgård Corps-de-logi
Åsele Gäddan 1 - Husnr 2 Länsmansgården Par-/dubbelbod
Åsele Gäddan 1 - Husnr 1 Länsmansgården Bostadshus

Tabell 10. Byggnadsminnen i länet som ligger i eller inom 50 m från områden de ytor som påverkas av det beräknade 
högsta flödet

Kommun Fastighetsbeteckning Populärnamn Ursprunglig funktion

Skellefteå
Anderstorpsgården 4 - 
Husnr 7 Anderstorps gård Magasin

Skellefteå
Anderstorpsgården 4 - 
Husnr 3 Anderstorps gård

Administrationsbyggnad/förvalt-
ning/ kontor

Skellefteå
Anderstorpsgården 4 - 
Husnr 4 Anderstorps gård Bostadshus

Skellefteå
Anderstorpsgården 4 - 
Husnr 5 Anderstorps gård Bostadshus

Skellefteå
Anderstorpsgården 4 - 
Husnr 7 Anderstorps gård Isbod

Skellefteå
Skellefteå Prästbord 1:50 - 
Husnr 9001 Lejonströmsbron Bro

Skellefteå Granfors 1:8 - Husnr 3
Finnforsens gamla 
kraftstation Smedja

Skellefteå Granfors 1:8 - Husnr 1
Finnforsens gamla 
kraftstation Kraftstationsbyggnad

Storuman Luspen 1:65 - Husnr 3
Stationshuset, Storu-
man Godsmagasin

Umeå Klabböle 3:9 - Husnr 9001 Klabböle kraftverk Kraftstationsbyggnad
Umeå Baggböle 3:30 - Husnr 1 Baggböle herrgård Corps-de-logi
Umeå Norrfors 6:23 - Husnr 1 Norrfors herrgård Corps-de-logi
Åsele Gäddan 1 - Husnr 2 Länsmansgården Par-/dubbelbod
Åsele Gäddan 1 - Husnr 1 Länsmansgården Bostadshus

Sammanlagt finns 6 byggnadsminnen i tre av länets kommuner inom de ytor som påverkas av 100-årsflödet. Om man 
beaktar det beräknade högsta flödet riskerar ytterligare två byggnadsminnen att påverkas. Inget statligt byggnads-
minne ligger inom de ytor som riskerar påverkas av höga flöden. 
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I Skellefteå kommun ligger tre av de hotade byggnadsminnena:

•	 Finnforsens kraftstation uppfördes 1908 och var det första större vattenkraftverk som byggdes i Skellefteäl-
ven.

•	 Anderstorps gård är ett typiskt exempel på den herrgårds- och högreståndskultur som blomstrade i Skellefteå 
vid mitten av 1850-talet. Gårdsgruppen utgör ett representativt exempel på de större lantgårdar som han-
delsmännen i städerna uppförde under 1800-talets senare del.

•	 Lejonströmsbron över Skellefteälven vid Skellefteå landskyrka har anor från 1737 och är därmed Sveriges 
äldsta bevarade träbro.

I Umeå kommun ligger tre av de hotade byggnadsminnena:

•	 Norrfors herrgård ligger vid Umeälven i Umeå kommun. Herrgården uppfördes 1846 och var ursprungligen 
förvaltarbostad till Norrfors finbladiga sågverk som anlades 1844. 

•	 Klabböle kraftverk uppfördes 1899 som Umeälvens första och Sveriges nordligaste vattenkraftverk. Många 
maskiner och andra föremål finns bevarade vid kraftverket.

•	 Tegsgården uppfördes 1825 som bostad åt lantmätare J. G. Stenberg.

De övriga hotade byggnadsminnena ligger i Storumans och Åsele kommuner:

•	 Stationshuset i Storuman uppfördes i början av 1920-talet då inlandsbanan nått upp till trakterna runt sjön 
Storuman. Kring stationshuset växte sedan Storumans samhälle upp på tidigare obebyggd mark.

•	 Länsmansgården vid kyrkplatsen i Åsele uppfördes på 1860-talet och är ett välbevarat exempel på ett lapp-
ländskt tjänstemannaboställe.

Tabell 11. Skyddade kyrkor i länet som ligger i eller inom 50 m från områden de ytor som påverkas av 100-årsflödet

Kommun Fastighetsbeteckning Populärnamn
Sorsele Gargnäs 8:1 - Husnr 4 Gargnäs kapell,Gargnäs kyrka
Sorsele Kyrkan 1 - Husnr 1 Sorsele kyrka
Storuman Umnäs 1:46 - Husnr 1 Umnäs kyrka
Storuman Tärna Kyrkoplats 1:1 - Husnr 1 Tärna kyrka

Tabell 12. Skyddade kyrkor i länet som ligger i eller inom 50 m från områden de ytor som påverkas av det beräknade 
högsta flödet

Kommun Fastighetsbeteckning Populärnamn
Sorsele Gargnäs 8:1 - Husnr 4 Gargnäs kapell,Gargnäs kyrka
Sorsele Kyrkan 1 - Husnr 1 Sorsele kyrka
Storuman Umnäs 1:46 - Husnr 1 Umnäs kyrka
Storuman Tärna Kyrkoplats 1:1 - Husnr 1 Tärna kyrka
Vindeln Åmsele 7:1 - Husnr 1 Åmsele kyrka

Sammanlagt finns 4 skyddade kyrkor inom de ytor som påverkas av 100-årsflödet. Om man beaktar det beräknade 
högsta flödet riskerar ytterligare en kyrka, Åmsele kyrka, att påverkas.

Det största hoten från översvämningar när det gäller skyddad bebyggelse utgörs av markerosion, ras eller skred som 
orsakats av översvämningarna. Översvämningar kan också orsaka vattenskador på konstruktioner, interiör och inven-
tarier eller indirekt, t.ex. som sättningsskador orsakade av försämrad markbärighet. 
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5.2.2 Ras, skred och erosion

För GIS-analys har data om skyddad bebyggelse hämtats från Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister, BeBR 
(2016-08-06). Data om ras, skred och erosion har hämtats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB 
skred och raskartering, 2016-08-06) samt Statens Geotekniska institut (SGI kusterosion och skreddatabasen, 2016-08-
06).

Det data som finns i bebyggelseregistret omfattar endast byggnader. Skyddsområden och andra kulturhistoriskt vär-
defulla miljöer som finns i anslutning till byggnaderna finns inte representerade. Inte heller skyddade begravnings-
platser och kyrkogårdar ingår i det data som analyserats. Många av dessa ligger i anslutning till kyrkorna men det 
finns också friliggande begravningsplatser. 

För att försöka ta hänsyn till begravningsplatser, kyrkogårdar och andra kulturhistoriskt värdefulla miljöer som kan 
förekomma i anslutning till byggnaderna har skyddad bebyggelse som ligger inom och inom 50 m från de ytor och 
platser som hotas av översvämning beaktats. 

Tabell 13. Byggnadsminnen som ligger i eller inom 50 m från områden med förutsättningar för ras och skred inom 
tätbebyggda områden.

Kommun Fastighetsbetecking Populärnamn Ursprunglig funktion
Umeå Hörneå 70:2 - Husnr 1 Arbetarbostad Arbetarbostad
Umeå Hörneå 70:1 - Husnr 1 Hörnefors brukskyrka Kyrka
Umeå Hörneå 8:739 - Husnr 1 Bruksmagasinet Magasin
Umeå Riddarborgen 2 - Husnr 2 Residenset Residens
Umeå Ägir 7 - Husnr 1 Bankhuset (Handelsbanken) Bank
Umeå Ägir 12 - Husnr 1 Hantverkshuset, Aschanska villan Bostadshus
Umeå Brage 6 - Husnr 1 Gamla tullmagasinet Tullmagasin
Umeå Odin 3 - Husnr 1 Sparbankshuset Bank
Umeå Umeå 6:2 - Husnr 1 Rådhuset i Umeå Rådhus/tingshus
Umeå Vikingen 3 - Husnr 2 von Ahnska magasinet Handelsmagasin
Umeå Vikingen 2 - Husnr 1 Gamla bankhuset, "Smörasken" Bank
Umeå Läraren 1 - Husnr 1 Hovrätten för övre Norrland Bibliotek/museibyggnad/skolbyggnad
Umeå Färgaren 1 - Husnr 1 Färgaren 1 Affär 
Umeå Sandåkern 3 - Husnr 2 Stenpaviljongen Paviljong
Umeå Sandåkern 3 - Husnr 5 Gamla lasarettet Sjukhusbyggnad
Umeå Sandåkern 3 - Husnr 1 Träpaviljongen Paviljong
Umeå Brogård 1 - Husnr 1 Bostadshus Bostadshus
Umeå Slöjdaren 3 - Husnr 2 Gamla slöjdskolan Skolbyggnad
Umeå Slöjdaren 2 - Husnr 1 Bostadshus Bostadshus

Skellefteå
Anderstorpsgården 4 - 
Husnr 5 Bostadshus Bostadshus

Skellefteå
Anderstorpsgården 4 - 
Husnr 7 Isbod Isbod

Skellefteå
Anderstorpsgården - 
Husnr 4 Flygelbyggnad Bostadshus

Skellefteå
Anderstorpsgården 4 - 
Husnr 3 Bostadshus Administrationsbyggnad/bostadshus

Skellefteå
Anderstorpsgården - 
Husnr 7 Magasin Magasin
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Tabell 14. Byggnadsminnen som ligger i eller inom 50 m från områden med observerade ras och skred.

Kommun Fastighetsbeteckning Populärnamn Ursprunglig funktion
Umeå Bölegård 5 - Husnr 1 Böle överstelöjtnantsbostad  
Umeå Sandåkern 3 - Husnr 1 Träpaviljongen Paviljong/sjukhusbyggnad
Vindeln Kyrkoherden 1 - Husnr 1 Tingshuset i Degerfors Tingshus
Vindeln Kyrkoherden 1 - Husnr 2 Uthus Uthus
Vindeln Kyrkoherden 1 - Husnr 5 Uthus Häkte/arrest

Sammanlagt finns 15 byggnadsminnen och ett statligt byggnadsminne i eller inom 50 m från områden med förutsätt-
ningar för ras och skred inom tätbebyggda områden. 

De flesta av de hotade byggnadsminnena ligger i Umeå kommun, vilket sannolikt är ett resultat av att flest byggnads-
minnen finns i Umeå kommun:

•	 Hörnefors bruk (brukskyrkan). Brukskyrkan vid Hörnefors bruk uppfördes 1796. Kyrkan är en del av bruksmil-
jön vid Hörnefors järnbruk, vilket anlades på 1770-talet. Kyrkans interiör är unik eftersom den bevarats oför-
ändrad sedan 1800-talets första hälft.  

•	 Residenset i Umeå är ett statligt byggnadsminne. Det uppfördes 1891-94 som bostad för landshövdingen och 
som tjänstelokaler för länsstyrelsens verksamhet. Residenset används fortfarande som bostad för den nuva-
rande landshövdingen, trots att länsstyrelsens verksamhet numera finns i andra lokaler.

•	 Bankhuset (Handelsbanken) uppfördes 1894 för Westerbottens Enskilda Banks verksamhet. Byggnaden an-
vänds fortfarande för bankverksamhet.

•	 Aschanska villan uppfördes 1906 som bostadshus för överste William Aschan som var chef för Norrlands Dra-
gonregemente vid denna tid.

•	 Gamla tullmagasinet uppfördes efter branden i Umeå 1888 som ett gemensamt magasinshus med tullkam-
mare för stadens handelsmän. Tullmagasinet ersatte de bodar och magasin som tidigare stod i området och 
som förstördes vid stadsbranden.

•	 Sparbankshuset byggdes 1917 efter ritningar av arkitekten Torben Grut som också ritade Stockholms stadion. 
Byggnaden används fortfarande för bankverksamhet.

•	 Rådhuset i Umeå byggdes mellan åren 1890 och 1892, nära den plats där Umeå första rådhus uppfördes 
på 1600-talet.

•	 von Ahnska magasinet är ett handelsmagasin från handelsepoken i Umeå under 1800-talets senare del.

•	 Gamla bankhuset (Smörasken) uppfördes 1879 som bankhus för länets första affärsbank, Westerbottens 
Enskilda Bank.

•	 Hovrätten för övre Norrland uppfördes 1887 för folkskoleseminarieverksamhet. Efter 1925 har byggnaden 
använts som museum och bibliotek. Sedan 1936 har hovrätten för övre Norrland funnits i byggnaden.

•	 Färgaren 1 byggdes 1882 som affär och bostad till färgaren Jonas Magnus och hans hustru.

•	 Gamla lasarettet (sandåkern 3) uppfördes 1785 och är ett av landets äldsta bevarade lasarettshus.

•	 Brogård 1 byggdes 1871 för bagare K. A Thillman och är ett av få bevarade bostadshus i Umeå från tiden före 
stadsbranden 1888.

•	 Gamla slöjdskolan uppfördes 1879 för Västerbottens läns hushållningssällskaps slöjdskola.

•	 Slöjdaren 2 uppfördes 1882 som bostadshus åt Löjtnanten Leopold Grahn.
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Utanför Umeå kommun finns ett byggnadsminne, Anderstorps gård i Skellefteå kommun som ligger inom karterade 
områden med risk för ras och skred (se beskrivning ovan).

Det är färre byggnadsminnen som ligger i eller inom 50 m från områden med observerade ras och skred. I Umeå 
kommun är det Böle boställe (Bölegård 5) och Gamla lasarettet (Sandåkern 3) som berörs och i Vindelns kommun 
Tingshuset i Degerfors med uthusbyggnader.

Böle boställe uppfördes 1760 som överstelöjtnantsbostad. Bostadshuset är det tredje överstelöjtnantsbostället som 
uppfördes i Böle och är dessutom det äldsta bevarade bostadshuset i Umeå. Tingshuset i Degerfors uppfördes som 
tingshus för Degerfors sockens tingslag. Dagens byggnad härrör från 1870-1880-talet och ersatte ett tidigare tingshus 
som funnits på platsen sedan mitten av 1810-talet.

 
Figur 18. Byggnadsminnet von Ahnska magasinet i centrala Umeå, vilket ligger i ett område med förutsättningar för 
skred och ras. Foto: Länsstyrelsen Västerbotten.

Tabell 15. Skyddade kyrkor som ligger i eller inom 50 m från områden med förutsättningar för ras och skred inom tät-
bebyggda områden.

Kommun Fastighetsbeteckning Populärnamn
Skellefteå Storkåge 24:8 - Husnr 2 Kåge kyrka
Skellefteå Kusmark 56:1 - Husnr 5 Kågedalens kyrka
Umeå Umeå 6:4 - Husnr 1 Umeå stads kyrka
Vindeln Degerfors 49:1 - Husnr 1 Vindelns kyrka
Vindeln Degerfors 49:1 - Husnr 2 Sankt Mikaels kapell

Tabell 16. Skyddade kyrkor som ligger i eller inom 50 m från områden med observerade ras och skred.

Kommun Fastighetsbeteckning Populärnamn
Vindeln Degerfors 49:1 - Husnr 1 Vindelns kyrka
Vindeln Degerfors 49:1 - Husnr 2 Sankt Mikaels kapell

Det finns skyddade kyrkor i länet som ligger i områden med förutsättningar för ras och skred. I Skellefteå kommun är 
det Kåge och Kågedalens kyrka. I Umeå kommun är det Umeå stads kyrka och Västerslättskyrkan. I Vindelns kommun 
är det Vindelns kyrka och Sankt Mikaels kapell. Vindelns kyrka och Sankt Mikaels kapell ligger även i områden där ras 
och skred faktiskt inträffat och krävt omfattade ombyggnationer av den intilliggande kyrkogården.
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5.3 Kulturreservat

I samband med att Miljöbalken infördes år 1999 blev det möjligt att skydda kulturlandskap som kulturreservat. I ett 
kulturreservat kan ett områdes kulturmiljö- och naturvärden skyddas och vårdas. Skyddet kan omfatta byggnader, 
anläggningar, lämningar och marker. Beslut om att ett område ska skyddas som kulturreservat enligt 7 kap 9 § Mil-
jöbalken (1998:808) kan fattas av en länsstyrelsen eller en kommun. Ett kulturreservat kräver en hel del arbete och 
resurser, både innan ett beslut kan fattas och senare i förvaltningsskedet. Mot bakgrund av detta finns det relativt få 
kulturreservat i Sverige (Riksantikvarieämbetet 2016a).

5.3.1 Översvämning

För GIS-analys har data om kulturreservat hämtats från Naturvårdsverkets register, Vic Natur (2016-08-06). Data 
om översvämningar har hämtats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB översvämningskartering 
100-årsflöde, MSB översvämningskartering Högsta flöde, 2016-08-06).

I Västerbottens län finns det sammanlagt tre kulturreservat. Ingen av dessa tre kulturreservat ligger inom eller i 
närheten av några ytor som berörs av 100-årsflödet eller det beräknade högsta flödet. Det är emellertid inte helt 
relevant att använda detta data för att bedöma översvämningsrisker inom kulturreservaten eftersom inget av länets 
kulturreservat ligger i anslutning till någon av de vattendrag som karterats av MSB i länet. Kulturreservaten Fatmo-
makke kyrkstad och Rörträsk silängar är båda vattenanknutna och skulle båda kunna påverkas av höga flöden och 
översvämningar. 

Figur 19. Kulturreservatet ”Rörträsk silängar” i Norsjö kommun är en kulturmiljö där vatten är centralt.  
Foto: Länsstyrelsen Västerbotten.

5.3.2 Ras, skred och erosion

För GIS-analys har data om kulturreservat hämtats från Naturvårdsverkets register, Vic Natur (2016-08-06). Data om 
ras, skred och erosion har hämtats från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB skred och raskartering, 
2016-08-06) samt Statens Geotekniska institut (SGI kusterosion och skreddatabasen, 2016-08-06).

I Västerbottens län finns det sammanlagt tre kulturreservat. Ingen av dessa tre kulturreservat ligger inom eller i när-
heten av några dokumenterade ytor som hotas av ras, skred och erosion. Även när det gäller detta är dagens kunskap 
bristfällig. En stor del av de data som tagits fram kring risker för ras, skred och erosion har främst berört bebyggda 
områden och områden som omfattades av MSB:s översvämningskartering, vilket innebär att den inte är relevant att 
använda för att bedöma risker för kulturreservaten.
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5.4 Kulturmiljöer av riksintresse

Riksintressen ska hanteras av statliga myndigheter och kommuner enligt förordningen om hushållning med mark och 
vattenområden (SFS 1998:896). Enligt förordningen är det Riksantikvarieämbetet som bedömer om ett område är av 
riksintresse för kulturmiljövården enligt 3 kap. miljöbalken. De utpekade riksintressena ska hanteras i kommunernas 
översiktsplanering och i det arbetet är det länsstyrelsen som företräder de statliga intressena i dialog med kommu-
nen.

Det nuvarande urvalet av riksintressen gjordes till största delen 1987 i samband med tillkomsten av naturresurslagen 
(NRL), då begreppet riksintresse infördes. Urvalet av kulturmiljövårdens riksintressen togs fram i samverkan mellan 
Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, museer och kommuner. Sedan har Naturresurslagens bestämmelser om områ-
den av riksintresse arbetats in i Miljöbalkens 3:e och 4:e kapitel, vilka trädde i kraft år 1999 (Riksantikvarieämbetet 
2016b). 

Detta innebär att de idag utpekade riksintresseområdena till delar kan vara inaktuella. Mot bakgrund av detta pågår 
för tillfället en översyn av kulturmiljöerna av riksintresse i Västerbottens län. Detta kan innebära att vissa av dagens 
riksintressen kommer att avföras och andra justeras.

5.4.1 Översvämning

För GIS-analys har data om riksintressen hämtats från Riksantikvarieämbetets register över kulturmiljöer av riksin-
tresse, Miljöbalken 3 kap 6 § (2016-08-06). Data om översvämningar har hämtats från Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB översvämningskartering 100-årsflöde, MSB översvämningskartering Högsta flöde, 2016-
08-06).

Även när det gäller riksintressen har de beaktats som ligger inom och inom 50 m från de ytor och platser som hotas 
av översvämning beaktats. En anledning till detta är att inget av riksintresseområdena är klart avgränsade, utan 
gränsdragningen är bara ungefärlig och kan variera beroende på bland annat vilken påverkan eller vilka hot som är 
aktuella. 

Figur 20. Västerbottens län och de kulturmiljöer av riksintresse som ligger i eller inom 50 m från ytor som påverkas av 
det högsta beräknade flödet.
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Tabell 17. Kulturmiljöer av riksintresse som ligger i eller inom 50 m från ytor som påverkas av det högsta flödet.

Id Kommun Riksintresse Beskrivning

AC24a-e

Vännäs, Umeå, 
Vindelns, Lycksele, 
Sorsele Vindelälven

Odlingslandskap, byggnadskultur, lämningar efter 
historiskt skogsbruk och förhistorisk jakt- och fångst-
kultur

AC26 Lycksele Pausele - Pauliden
Övervattnade våtslåttermarker med ett 
omfattande kanalsystem

AC20 Skellefteå
Skellefteå västra 
delen

Skellefteå sockencentrum, kyrkstad och marknads-
plats vid den gamla kustlandsvägen

AC38b Storuman
Brandsfjället - Gaus-
josjön

Vistemiljö som visar olika byggnadstraditioner inom 
det samiska området

AC37 Storuman Hemavan
Odlingslandskap med övervattnade våtslåttermarker 
i fjällbygd.

AC35 Storuman Björkvattensdalen
Fjällbygd vid Storbjörkvattnet med välbevarad genuin 
bebyggelse i öppet kulturlandskap

AC11 Umeå Norrfors - Klabböle

Älvdalsbygd med förhistorisk bruknings- och 
bosättningskontinuitet. Området utgör Umeå 
sockens kärnbygd.

AC10 Umeå Umeå centrum

Umeå centrala del med utläsbar stadsplanehistoria, 
karaktäristiska grönområden i form av björkalleér, 
esplanader, parker och trädgårdstomter samt välbe-
varade stadspartier och byggnader från 1800-talets 
andra hälft.

AC39 Åsele Hälla
Fångstmiljö med lång bruknings- och bosättningskon-
tinuitet

Kulturmiljöer av riksintresse som riskerar att beröras av översvämningar och höga flöden finns i flera av länets kom-
muner och omfattar flera olika typer av kulturmiljöer. Värdena i de berörda riksintressena omfattar allt från fornläm-
ningar och andra typer av kulturhistoriska lämningar till bebyggelse och kulturlandskap. Hoten mot kulturmiljöerna 
från framtida översvämningar och höga flöden varierar beroende på kulturmiljö. Erosion som orsakats av höga flöden 
kan t.ex. orsaka stora skador på fornlämningar och fornfynd medan översvämningar kan orsaka vattenskador på kul-
turhistoriskt värdefull bebyggelse. 

 
Figur 21. Riksintresset ”Pausele-Pauliden”, vilket ligger inom ett område som hotas av översvämning.  
Foto: Länsstyrelsen Västerbotten.
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5.4.2 Ras, skred och erosion

För GIS-analys har data om riksintresse hämtats från Riksantikvarieämbetets register över kulturmiljöer av riksintres-
se, Miljöbalken 3 kap 6 § (2016-08-06). Data om ras, skred och erosion har hämtats från Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap (MSB skred och raskartering, 2016-08-06) samt Statens Geotekniska institut (SGI kusterosion 
och skreddatabasen, 2016-08-06).

Även när det gäller riksintressen har de beaktats som ligger inom och inom 50 m från de ytor och platser som hotas 
av ras, skred eller erosion beaktats. En anledning till detta är att inget av riksintresseområdena är klart avgränsade, 
utan gränsdragningen är bara ungefärlig och kan variera beroende på bland annat vilken påverkan eller vilka hot som 
är aktuella. 

Tabell 18. Kulturmiljöer av riksintresse som ligger i eller inom 50 m från ytor som riskerar påverkas av kusterosion.

Id Kommun Riksintresse Beskrivning

AC21 Skellefteå Byskeälven
Odlingslandskap, kyrkliga byggnader, lämningar efter historiskt 
skogsbruk och förhistorisk jakt- och fångstkultur

AC20 Skellefteå Skellefteå västra delen
Skellefteå sockencentrum, kyrkstad och marknadsplats vid den 
gamla kustlandsvägen

AC17 Skellefteå Bjurön - Fällan
Lämningar från forntid till nutid med koppling till fiske och säl-
jakt. Lots- och fyrplats med välbevarade byggnader.

AC12
Roberts-
fors Ratan

Hamnplats sedan 1600-talet. Historiska minnen från 1809-års 
krig, vattenståndsmärken och mareograf samt ett flertal läm-
ningar från sjöfartsepoken.

Tabell 19. Kulturmiljöer av riksintresse som ligger i eller inom 50 m från platser med observerade ras och skred.

Id Kommun Riksintresse Beskrivning

AC24a-e
Vännäs, Umeå, Vindelns, 
Lycksele, Sorsele Vindelälven

Odlingslandskap, byggnadskultur, lämningar 
efter historiskt skogsbruk och förhistorisk jakt- 
och fångstkultur

AC11 Umeå Norrfors - Klabböle

Älvdalsbygd med förhistorisk bruknings- 
och bosättningskontinuitet. Området utgör 
Umeå sockens kärnbygd.

AC10 Umeå Umeå centrum

Umeå centrala del med utläsbar stadsplane-
historia, karaktäristiska grönområden i form 
av björkalleér, esplanader, parker och träd-
gårdstomter samt välbevarade stadspartier 
och byggnader från 1800-talets andra hälft.

AC23 Vindeln
Degerfors - del av tät-
orten Vindeln

Område kring kyrkplatsen med kyrkorna, 
tingshuset, prästgården och gårdsbebyggelse i 
gamla Degerfors by.

Ras, skred och erosion riskerar, till stor del att påverka andra kulturmiljöer av riksintresse än de som hotas av över-
svämningar och höga flöden. Även detta hot påverkar olika typer av kulturmiljöer, allt från fornlämningar och byggna-
der till landskap och biologiskt kulturarv.

Det finns också flera kulturmiljöer av riksintresse som riskerar att påverkas av både översvämningar samt ras och 
skred. Dessa är Norrfors-Klabböle, Skellefteå – Västra delen, Centrala Umeå och Degerfors (inkl. den del av riksintres-
set Vindelälven som ligger i anslutning till detta område). Inom samtliga av dessa riksintressen finns det dessutom 
skyddade fornlämningar och byggnader som riskerar att påverkas negativt.
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Figur 22. Riksintresset ”Norrfors-Klabböle” med fornlämningar, byggnadsminnen och ytor som hotas av översvämning 
samt skred och ras.

Figur 23. Riksintresset ”Skellefteå Västra delen” med fornlämningar och ytor som hotas av översvämning samt skred 
och ras.
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Figur 24. Riksintresset ”Centrala Umeå” med fornlämningar, byggnadsminnen, kyrka och ytor som hotas av över-
svämning samt skred och ras.

Figur 25. Riksintressena ”Vindelälven” och ”Degerfors” med fornlämningar, byggnadsminnen och ytor som hotas av 
översvämning samt skred och ras.
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6. Slutsatser och idéer för fortsatt arbete
Karaktäristiska klimatförändringar som man kan förvänta sig äga rum i Västerbottens län är ökad medeltemperatur, 
årsmedelnederbörd och tillrinning, samtidigt som snömängden minskar. Företeelser så som skyfall och perioder med 
torka kommer även att bli vanligare. 

Det kan konstateras att dessa förändringar kommer att påverka kulturmiljöer i Västerbottens län på ett negativt sätt. 
En övervägande del av dessa förändringar är företeelser och naturliga processer som finns redan idag men dessa 
riskerar ett bli mer frekventa och omfattande framöver. Det finns fornlämningar och skyddad bebyggelse som ligger 
inom områden som redan idag hotas av översvämningar, ras och skred, vilka sannolikt kommer att hotas ännu mer 
genom högre flöden, ökad avrinning och andra konsekvenser som sannolikt kommer som ett resultat av kommande 
klimatförändringar. Det är därför viktigt att kulturmiljöer beaktas i framtida klimatanpassningsarbete och att framtida 
klimatpåverkan tas in som en viktig del i kulturmiljöarbetet. 

En svårighet i detta arbete är de brister i kunskapsunderlag som idag finns både när det gäller länets kulturhistoriska 
värden och hur kulturmiljöer påverkas av miljöförändringar. Dagens kunskap om hur kulturmiljöer i Västerbottens län 
kommer att påverkas av framtida klimatförändringar och om hur detta ska hanteras är idag bristfällig. För att kunna 
hantera dessa frågor inom framtida klimatanpassningsarbete krävs en mer omfattande analys av kunskapsluckor och 
potentiella konsekvenser av detta. Vi har till exempel idag mycket begränsade kunskaper om klimatförändringarnas 
konsekvenser för länets maritima kulturarv. I dagsläget sker inte heller någon uppföljning eller tillsyn av hotade kul-
turmiljöer och det finns inte heller några identifierade metoder för en sådan uppföljning.

Inom internationell klimatforskning används idag två centrala begrepp för hur vi bör förhålla oss till framtida klimat-
förändringar, ”mitigation” och ”adaption” (IPCC 2007, s. 14ff). ”Mitigation” innebär att man gör åtgärder som mildrar 
eller begränsar de negativa effekterna av klimatförändring, t.ex. genom att minska utsläppen av växthusgaser eller 
att byta till förnybara energikällor. ”Adaption” (eller på svenska: klimatanpassning) innebär istället att man justerar, 
modifierar eller anpassar samhället till de förändrade förutsättningarna, t.ex. genom att bygga vallar som förhindrar 
översvämningar eller att man underhåller byggnader oftare än tidigare. Initiativ och beslut om begränsande åtgärder 
så som t.ex. utsläppsmål eller energiomställningsåtgärder tas ofta på internationell nivå, medan åtgärder för anpass-
ning ofta kan beslutas på regional och lokal nivå. För att man ska kunna hantera klimatfrågan på ett effektivt sätt är 
det viktigt att man arbetar både med begränsande och anpassande åtgärder. 

När det gäller kulturmiljöer bör man i första hand titta på åtgärder för anpassning till de nya förutsättningarna som 
ett förändrat klimat innebär men det kan även vara relevant att diskutera åtgärder som minskar den negativa påver-
kan. Kulturmiljöer riskerar även att påverkas negativt av anpassningsåtgärder, så som exempelvis byggande av ero-
sionsskydd eller vallar till skydd för översvämning. Det är därför viktigt att man vid planering av klimatanpassningsåt-
gärder även analyserar eventuell sekundär påverkan av kulturmiljöer.

En angelägen fråga för framtida arbete handlar även om värdering och prioritering. Vilket eller vilka kulturarv ska vi 
bevara för framtiden? Ska vi enbart ”klimatsäkra” skyddade kulturmiljöer, ska vi säkra ett urval av kulturmiljöer som 
är karaktäristiskt för vårt län eller ska vi prioritera på något annat sätt? Detta är frågor som bör hanteras i kommande 
klimatanpassningsarbete.

6.1 Fornlämningar

En svårighet för arbetet med att motverka och hantera klimatpåverkan av fornlämningar är de kunskapsluckor som 
idag finns, både när det gäller fornlämningsförekomster och den påverkan som framtida klimatförändringar kommer 
att få på länets fornlämningar. Här krävs det framtagande av nya kunskapsunderlag kring fornlämningsförekomster 
och om olika processer som riskerar att påverka dessa lämningar negativt.

En viktig del för att motverka framtida klimatrelaterad påverkan är också att strategier och metoder för övervakning 
och tillsyn tas fram och att övervakning och tillsyn av hotade fornlämningar sker kontinuerligt. Ökad påväxt på häll-
ristningar och hällmålningar så väl som igenväxning kommer sannolikt att kräva tätare intervaller av röjningar och 
annan forn- och landskapsvård. Detta kan dessutom kräva att nya metoder för vård och underhåll används och ut-
vecklas.

Sekundär påverkan på fornlämningar kan dessutom orsaka stora skador, t.ex. genom anläggande av erosionsskydd el-
ler genom körskador orsakade av sämre markbärighet. Denna aspekt är därför viktigt att samverkan sker mellan olika 
sektorer och att kulturmiljöfrågan även kommer in i klimatanpassningsarbetet som genomförs i verksamheter utanför 
kulturmiljövården, t.ex. i kommunal planering och skogsbruket.
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För att öka möjligheterna att hantera de konsekvenserna som klimatförändringar kommer att få för länets fornläm-
ningar krävs i första hand:

•	 Förbättrade kunskapsunderlag om fornlämningsförekomster

•	 Förbättrade kunskapsunderlag om risker för ras, skred, erosion och översvämning i områden med fornläm-
ningar som ligger utanför befintlig bebyggelse

•	 Förbättrade kunskapsunderlag om förekomster av glaciärer, snölegor och permafrost samt dess påverkan av 
klimatförändringar.

•	 Förbättrade kunskapsunderlag om framtida vegetationsförändringar och konsekvenserna av detta

•	 Utveckling av metoder för övervakning och tillsyn

•	 Utveckling av strategier för klimatanpassning

•	 Forskning kring konsekvenser för maritima lämningar

6.2 Skyddad bebyggelse

När det gäller bebyggelse har en del forskning och arbete genomförts inom kulturmiljövården när det gäller energief-
fektivisering (Broström & Larsen 2015, Eriksdotter & Legnér 2015 m.fl.). När det gäller klimatpåverkan och klimatan-
passning är däremot kunskapsläget inte lika gott.

Det finns även brister i kunskapsunderlaget när det gäller kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i länet. Vi kan konsta-
tera att de byggnadsminnen som idag skyddas av kulturmiljölagen inte utgör något representativt urval av länets äld-
re bebyggelse och bebyggelsetradition. Byggnadsminnena är inte jämt fördelade över länet, utan koncentreras främst 
till länets större städer och utgörs huvudsakligen av offentliga byggnader och byggnader som varit kopplade till den 
mer välbärgade befolkningen. De bebyggelseinventeringar som genomförts i länet är inte heltäckande och till stora 
delar dessutom idag ganska inaktuella.

Det finns inte heller något sammanställt digitalt material av länets skyddade begravningsplatser och kyrkogårdar, vil-
ket innebär att dessa miljöer inte finns analyserade i denna rapport.

I likhet till fornlämningar är det angeläget att ta fram aktuella kunskapsunderlag och analysera risker och hot mot det 
bebyggda kulturarvet som kan kopplas till ett förändrat klimat. Det är också viktigt att digitalisera och tillgängliggöra 
befintligt data kring kulturmiljövärden, t.ex. när det gäller begravningsplatser och kyrkogårdar. Det är också viktigt att 
ta fram metoder för tillsyn och övervakning samt strategier för att hantera negativa konsekvenser.

Ansvaret för det byggda kulturarvet fördelas över en heterogen grupp som består både av staten, kommuner så väl 
som församlingar, privata företag och enskilda. Detta innebär även att förutsättningarna för övervakning och under-
håll varierar och att all bebyggelse därför inte kan hanteras på samma sätt.

För att öka möjligheterna att hantera de konsekvenserna som klimatförändringar kommer att få för länets skyddade 
bebyggelse krävs i första hand:

•	 Förbättrade kunskapsunderlag om skyddad och annan kulturhistorikst värdefull bebyggelse samt samman-
ställning och digitalisering av befintlig kunskap.

•	 Fördjupade analyser av bebyggelsens karaktär och aktuella hot

•	 Upprättande av vård- och underhållsplaner som tar hänsyn till framtida klimatförändringar

•	 Utveckling av metoder för övervakning och tillsyn

•	 Utveckling av strategier för klimatanpassning, t.ex. ökat underhåll eller byggande av vallar mot översvämning.

För att undvika att bebyggelse skadas eller påverkas negativt, exempelvis genom olika typer av klimatanpassnings-
åtgärder eller i samband med energieffektiviseringsinsatser, är det dessutom viktigt att samverkan sker mellan olika 
sektorer och att kulturmiljöfrågan kommer in i klimatanpassningsarbetet.
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6.3 Kulturreservat

Inget av länets tre kulturreservat ligger i områden som idag hotas av översvämningar, ras eller skred. Detta innebär 
emellertid inte att dessa inte riskerar att påverkas negativt av framtida klimatrelaterade miljöförändringar.

Centralt i kulturreservatens kulturhistoriska värden är kulturlandskapet, vilket omfattar byggnader, konstruktioner 
och fornlämningar men i lika hög grad också vegetationstyper och markanvändning samt immateriella värden kopp-
lade till detta. Skulle vegetationen förändras, t.ex. genom etablering av nya arter, förändrad markfukt eller ökad ve-
getationstakt skulle detta innebära stor negativ påverkan på miljöns kulturhistoriska värden. Dessa miljöer är därför 
mycket känsliga för klimatrelaterade miljöförändringar. I kulturreservaten finns även byggnader, fornlämningar och 
andra kulturhistoriska lämningar som kan påverkas negativt av klimatförändringar. 

Det är därför angeläget att utreda vilka klimatrelaterade hot som finns mot länens kulturreservat. Kulturreservatens 
skyddsföreskrifter och skötselplaner måste dessutom anpassas för att kunna hantera de problem och hot som kan 
förväntas uppstå framöver. För att fånga upp eventuella problem i ett tidigt skede måste även länsstyrelsens framtida 
tillsyn av kulturreservaten beakta klimatrelaterade aspekter. Samtliga kulturreservat i länet förvaltas av länsstyrelsen, 
vilket innebär att länsstyrelsen har förhållandevis stort mandat över utformningen av skyddsföreskrifter och skötsel-
planer. 

För att öka möjligheterna att hantera de konsekvenserna som klimatförändringar kommer att få för länets kulturre-
servat krävs i första hand:

•	 Analyser av vilka konsekvenser klimatförändringar kommer att få i kulturreservaten

•	 Upprättande av vård- och underhållsplaner som tar hänsyn till framtida klimatförändringar

•	 Vid behov justera skyddsföreskrifter för att motverka olämpliga klimatanpassningsåtgärder eller energieffekti-
viseringsåtgärder inom reservaten.

•	 Utveckling av metoder för övervakning och tillsyn

•	 Utveckling av strategier för klimatanpassning, t.ex. ökat underhåll eller byggande av vallar mot översvämning.

6.4 Kulturmiljöer av riksintresse

Ett flertal kulturmiljöer av riksintresse spridda över flera kommuner i länet riskerar att påverkas av miljöförändringar 
kopplade till ett förändrat klimat. Dessa kulturmiljöer är komplexa och omfattar olika typer av lämningar, byggnader 
och kulturlandskap, vilket innebär att strategier för vård och övervakning i hög grad måste anpassas efter varje kultur-
miljö. Vissa kulturmiljöer kan dessutom vara mer känsliga eller under ett större hot än andra. För riksintressena krävs 
därför fortsatta analyser av hotbilder för att hitta strategier att möta dessa hot.

Områden som är utpekade av riksintressen har inte heller något automatiskt skydd utan detta ska tillgodoses i sam-
band med kommunernas översiktsplanering. Länsstyrelsen ska dessutom i sina prövningar bedöma olika exploate-
ringars påverkan på riksintressena och väga olika riksintressen emot varandra. För att kunna bevara riksintressenas 
kulturmiljövärden är det därför viktigt att kommunerna och länsstyrelserna även tar in klimataspekten i sin planering 
och sina prövningar så att inte beslut som fattas idag får negativa konsekvenser för riksintressena framöver, när kli-
matet förändras.

För att öka möjligheterna att hantera de konsekvenserna som klimatförändringar kommer att få för länets kulturmil-
jöer av riksintresse krävs i första hand:

•	 Analyser av vilka konsekvenser klimatförändringar kommer att få i riksintressena

•	 Att klimatpåverkans- och klimatanpassningsfrågor hanteras i kommunernas översiktsplanering och tas hän-
syn till i Länsstyrelsens prövning

•	 Utveckling av metoder för övervakning och tillsyn

•	 Utveckling av strategier för klimatanpassning, t.ex. ökat underhåll eller byggande av vallar mot översvämning.
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Denna analys har identifierat fem kulturmiljöer av riksintressen som i stor grad riskerar att påverkas av översvämning-
ar, ras och skred. Dessa är riksintressena ”Vindelälven” och ”Degerfors” i Vindelns kommun, ”Centrala Umeå” och 
”Norrfors-Klabböle” i Umeå kommun samt ”Skellefteå, västra delen” i Skellefteå kommun. I dessa områden finns även 
lagskyddade byggnader och fornlämningar. Dessa riksintressen bör prioriteras vid framtida analyser och klimatan-
passningsarbeten. 
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Klimatförändringar 
(enl. RCP-scenari-
on) Effekter

Potentiellt hotade 
områden/miljöer Konsekvenser Sekundära konsekvenser

Temperaturökning

Ny flora och 
fauna (invasiva)

Alla områden/Biolo-
giskt kulturarv Konkurrens, ökad nedbrytning

Alla områden/Bygg-
nader och andra kon-
struktioner i trä, sten

Ökad påväxt av svamp, mögel 
etc

Skador från rengöring av fasader, 
stenytor m.fl. (mekaniska, kemiska 
osv) 
Ökade krav på underhåll

Alla områden/Bygg-
nader och andra kon-
struktioner i trä, sten

Fler och nya arter av skadein-
sekter

Alla områden/Hällrist-
ningar, hällmålningar Ökad påväxt av svamp, lav etc.

Skador från rengöring (mekaniska, 
kemiska osv) 
Större krav på underhåll

Alla områden/Arkeo-
logiskt material på/i 
marken

Ökad nedbrytning pga nya typer 
av markorganismer

Smältning av 
glaciärer, snö-
legor

Fjällområdet/Områ-
den med glaciärer och 
snölegor

Arkeologiskt och organiskt ma-
terial smälter fram och bryts ner

Smältning av 
permafrost

Fjällområdet/Områ-
den med permafrost Ökad markerosion

Fjällområdet/Områ-
den med permafrost

Sättningar i marken som på-
verkar byggnader och andra 
konstruktioner

Fjällområdet/Områ-
den med permafrost Sämre bärighet av marken Körskador mm
Fjällområdet/Områ-
den med permafrost Ökad nedbrytning

Mindre omfat-
tande tjäle Alla områden Sämre bärighet av marken Körskador mm

Förändrade 
isförhållanden

Alla områden/Strän-
der vid sjöar och 
vattendrag

Ökad erosion, frostsprängning, 
mekaniska skador, översväm-
ningar

Kustområdet/Mariti-
ma miljöer

Ökad erosion, frostsprängning, 
mekaniska skador

Ökat antal nollge-
nomgångar

Ökad frost-
sprängning

Alla områden/Bygg-
nader och andra 
konstruktioner i sten, 
puts Sprickor, putsskador etc Ökade krav på underhåll

Förändrade 
isförhållanden

Alla områden/Strän-
der vid sjöar och 
vattendrag

Ökad erosion, frostsprängning, 
mekaniska skador, översväm-
ningar

Kustområdet/Mariti-
ma miljöer

Ökad erosion, frostsprängning, 
mekaniska skador

Tabell 1. Övergripande riskanalys



54

Längre vegetations-
period Ökad igenväx-

ning

Alla områden/Våt-
marker

Miljöernas värde som öppna 
landskap och skötta miljöer 
försvinner

Större krav på underhåll/röjning 
etc

Alla områden/Biolo-
giskt kulturarv: parker, 
slåtterängar etc

Vegetation på och nära kon-
struktioner kan orsaka direkta 
eller indirekta skador.

Skador från rengöring av fasader, 
stenytor m.fl. (mekaniska, kemiska 
osv) 
Ökade krav på underhåll

Nya (invasiva) 
arter

Alla områden/Biolo-
giskt kulturarv, kultur-
landskap, arkeologiskt 
material mm Konkurrens, ökad nedbrytning

Ändrade vegetations-
zoner

Ändrad träd-
gräns

Fjällområdet/Kultur-
landskap, fornläm-
ningar, arkeologiskt 
material Igenväxning av kalfjällsområden Skogsbruk i nya områden

Nya (invasiva) 
arter

Alla områden/Biolo-
giskt kulturarv, kultur-
landskap, arkeologiskt 
material mm Konkurrens, ökad nedbrytning

Fler dagar med ex-
trem värme (värme-
böljor)

Risk för bränder

Alla områden/Biolo-
gisk kulturarv, kultur-
landskap

Biologiskt kulturarv och kon-
struktioner in trä kan ödeläggas

Alla områden/be-
byggelse och andra 
konstruktioner (främst 
trä)

Bebyggelse, konstruktioner 
föremål och fynd i brännbart 
material kan ödeläggas

Fornlämningar syns bättre när 
vegetationen bränns bort 
Skador från eldbekämpning

Fler dagar med låg 
markfuktighet

Uttorkning av 
marken

Alla områden/Uttork-
ning av våtmarker

Ökad nedbrytning av biologiskt 
kulturarv och konstruktioner 
in trä 

Risk för bränder

Alla områden/be-
byggelse och andra 
konstruktioner (främst 
trä)

Ökning av årlig 
medelnederbörd (20-
40 %)

Högre markfuk-
tighet Alla områden Sämre bärighet av marken

Körskador i samband med skogs-
bruk

Större risk för 
erosion, ras och 
skred

Alla områden/Riskom-
råden för ras, skred, 
erosion Kulturmiljöer kan skadas Neg påverkan från erosionsskydd 

Högre luftfuk-
tighet

Alla områden/be-
byggelse och andra 
konstruktioner

Ökad risk för röta, algpåväxt 
mm Neg påverkan från erosionsskydd 

Mer frekventa före-
komster av skyfall

Ökad risk för 
översvämningar

Alla områden/Bygg-
nader och andra kon-
struktioner i trä, sten Vattenskador Neg påverkan från vallar
Alla områden/Låglän-
ta områden , riskom-
råden, hårdgjorda 
ytor i städer Ökad markerosion Neg påverkan från erosionsskydd 
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Ökad maximal dygns-
nederbörd

Ökad risk för 
markerosion

Alla områden/Riskom-
råden för erosion Kulturmiljöer kan skadas Neg påverkan från erosionsskydd 

Högre markfuk-
tighet Alla områden Sämre bärighet av marken

Körskador mm pga sämre markbä-
righet

Högre luftfuk-
tighet

Alla områden/Bygg-
nader och andra kon-
struktioner i trä, sten

Röta, ökad påväxt av mögel, 
svamp etc.

Skador från rengöring av fasader, 
stenytor m.fl. (mekaniska, kemiska 
osv) 
Ökade krav på underhåll

Alla områden/Hällrist-
ningar, hällmålningar

Röta, ökad påväxt av mögel, 
svamp etc.

Skador från rengöring av fasader, 
stenytor m.fl. (mekaniska, kemiska 
osv)

Ökad vattentillrinning

Ökad risk för 
markerosion

Alla områden/Bygg-
nader och andra kon-
struktioner i trä, sten Kulturmiljöer kan skadas Neg påverkan från erosionsskydd 

Ökad risk för 
översvämningar

Alla områden/Bygg-
nader och andra kon-
struktioner i trä, sten

Bortspolning, vattenskador, 
rötskador m.m. Neg påverkan från vallar

Alla områden/Låglän-
ta områden , (hård-
gjorda ytor i städer) Ökad markerosion Neg påverkan från erosionsskydd 

Ökade flöden i älvar 
och vattendrag

Ökad risk för 
markerosion

Alla områden/Risk-
områden vid älvar och 
vattendrag Kulturmiljöer kan skadas

Minskad påverkan i reglerade 
vattendrag?

Ökad risk för 
översvämningar

Alla områden/Bygg-
nader och andra kon-
struktioner i trä, sten

Bortspolning, vattenskador, 
rötskador m.m.

Neg påverkan från vallar, mögel, 
röta etc

Alla områden/Låglän-
ta områden vid älvar 
och vattendrag Ökad markerosion Neg påverkan från erosionsskydd 

Färre dagar med 
snötäcke och tjäle

Högre markfuk-
tighet Alla områden Sämre bärighet av marken Körskador mm

Varmare havstempe-
ratur

Ny flora och 
fauna (invasiva)

Kustområdet/Mari-
tima miljöer (även 
under vattnet)

Ökad nedbrytning av biologiskt 
kulturarv och konstruktioner 
in trä 

Förändrade 
isförhållanden

Kustområdet/Mari-
tima miljöer (även 
under vattnet)

Ökad mekanisk nedbrytning av 
konstruktioner in trä 

Ökad stormfrekvens*

Ökad risk för 
stormfälld skog Skogsområdet Ökade skador från stormfällen

Körskador i samband med uttag av 
stormfälld skog

Ökad risk för 
stora vågor

Kustområdet/Mari-
tima miljöer (även 
under vattnet)

Ökad mekanisk nedbrytning av 
konstruktioner in trä Neg påverkan från vågbrytare o.dyl

Ökad risk för 
stora vågor

Kustområdet/Mari-
tima miljöer (även 
under vattnet) Ökad markerosion Neg påverkan från erosionsskydd 

*Osäker konsekvens
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Tabell 2. Fördjupad risk- och sårbarhetsanalys

Alla områden

Kulturmiljö Konsekvens
Geografisk 
utbredning Omfattning Intensitet Varaktighet Kommentar

Biologiskt kulturarv

Konkurrens, 
igenväxning, 
ökad nedbryt-
ning Stor Stor

Låg-be-
gränsad Lång*

Komplex fråga, bristfälligt kun-
skapsunderlag för riskbedöm-
ning. *Irreversibla skador om 
inga åtgärder genomförs.

Byggnader och an-
dra konstruktioner i 
trä, sten

Ökad påväxt av 
svamp, mögel, 
röta etc. Stor Stor Låg Lång*

Komplex fråga, bristfälligt kun-
skapsunderlag för riskbedöm-
ning. *Irreversibla skador om 
inga åtgärder genomförs.

Hällristningar, häll-
målningar

Ökad påväxt av 
svamp, mögel, 
röta etc. Stor Stor Låg Lång*

Komplex fråga, bristfälligt kun-
skapsunderlag för riskbedöm-
ning. *Irreversibla skador om 
inga åtgärder genomförs.

Arkeologiskt materi-
al på/i marken

Ökad nedbryt-
ning Stor Stor

Låg-be-
gränsad Lång

Komplex fråga, bristfälligt 
kunskapsunderlag för riskbe-
dömning. 

Arkeologiskt materi-
al på/i marken

Sämre bärighet 
av marken/kör-
skador Stor Stor

Begrän-
sad-hög

Begrän-
sad-Lång

Kulturmiljöer på 
stränder vid sjöar 
och vattendrag

Ökad erosion, 
mekaniska 
skador (is), 
översvämningar Stor Stor

Begrän-
sad-hög Lång

Byggnader och an-
dra konstruktioner i 
sten, puts

Sprickor, puts-
skador, frost-
sprängning etc Stor Stor Låg Lång*

*Irreversibla skador om inga 
åtgärder genomförs.

Biologiskt kulturarv: 
parker, slåtterängar 
etc

Vegetation på 
och nära kon-
struktioner kan 
orsaka direkta 
eller indirekta 
skador. Stor Stor

Låg-be-
gränsad Lång*

Komplex fråga, bristfälligt kun-
skapsunderlag för riskbedöm-
ning. *Irreversibla skador om 
inga åtgärder genomförs.

Biologisk kulturarv, 
kulturlandskap

Biologiskt 
kulturarv och 
konstruktioner 
in trä kan öde-
läggas av brand Begränsad Begränsad

Begrän-
sad-hög Kort-lång

Bebyggelse och an-
dra konstruktioner 
(främst trä)

Bebyggelse kan 
ödeläggas av 
brand Begränsad Begränsad

Begrän-
sad-hög

Begrän-
sad-lång

Bränder kan vara positiva pga 
av att markvegetationen för-
svinner och det blir lättare att 
upptäcka fornlämningar.

Uttorkning av våt-
marker

Ökad nedbryt-
ning av biolo-
giskt kulturarv, 
konstruktioner 
in trä och mil-
jöarkeologiska 
data Begränsad Stor

Låg-be-
gränsad Lång

Ökad markfuktighet kan i prin-
cip också innebära en ökning 
av antalet våtmarker.
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Kulturmiljöer i 
riskområden för ras, 
skred, erosion

Kulturmiljöer 
kan skadas ge-
nom ras, skred 
eller erosion Begränsad

Begrän-
sad-stor

Begrän-
sad-hög Lång

Byggnader och an-
dra konstruktioner i 
trä, sten

Vattenskador 
vid översväm-
ningar Begränsad Begränsad

Begrän-
sad-hög

Kort-begrän-
sad

Byggnader och an-
dra konstruktioner i 
trä, sten

Sättningsskador 
pga försämrad 
markbärighet Begränsad Begränsad

Låg-be-
gränsad

Begrän-
sad-lång

Fjällområdet

Kulturmiljö Konsekvens
Geografisk 
utbredning Omfattning Intensitet Varaktighet Kommentar

Områden med gla-
ciärer och snölegor/
infryst material

Arkeologiskt 
och organiskt 
material smäl-
ter fram och 
bryts ner Begränsad Stor

Begrän-
sad-hög Lång

Områden med 
permafrost/arkeo-
logiskt material på/i 
marken

Ökad markero-
sion Begränsad

Begrän-
sad-stor

Begrän-
sad-hög Lång

Områden med per-
mafrost/byggnader 
och andra konstruk-
tioner

Sättningar i 
marken som 
påverkar 
byggnader och 
andra konstruk-
tioner Begränsad Stor

Låg-be-
gränsad

Begrän-
sad-lång

Områden med 
permafrost/arkeo-
logiskt material på/i 
marken

Sämre bärighet 
av marken/kör-
skador Begränsad Stor

Begrän-
sad-hög

Begrän-
sad-Lång

Ökad terrängkörning kan vara 
problematiskt. Förändrad ve-
getation kan t.ex. Innebära att 
skogsbruk blir aktuellt i detta 
område.

Områden med per-
mafrost/arkeologiskt 
material i marken

Ökad biologisk 
nedbrytning Begränsad Stor

Låg-be-
gränsad Lång

Kulturlandskap

Igenväxning av 
kalfjällsområ-
den Begränsad Stor

Begrän-
sad-hög Lång

Fornlämningar

Igenväxning av 
kalfjällsområ-
den Begränsad Stor

Låg-be-
gränsad

Kort-begrän-
sad

Det största hotet i detta fall är 
att de blir svårare att se med 
förändrad vegetation. 

Byggnader

Igenväxning av 
kalfjällsområ-
den Begränsad Stor

Låg-be-
gränsad Lång*

*Irreversibla skador om inga 
åtgärder genomförs.
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Skogsområdet

Kulturmiljö Konsekvens
Geografisk 
utbredning Omfattning Intensitet Varaktighet Kommentar

Forn- och kulturläm-
ningar i skogen

Skador från 
stormfällen/
sekundära körs-
kador Begränsad Begränsad Begränsad

Begrän-
sad-Lång

Kustområdet

Kulturmiljö Konsekvens
Geografisk 
utbredning Omfattning Intensitet Varaktighet Kommentar

Maritima miljöer 
(ovan och under 
vatten)

Ökad erosion, 
frostspräng-
ning, meka-
niska skador 
pga ändrade 
isförhållanden Begränsad

Begrän-
sad-stor

Begrän-
sad-hög Lång

Bristfällig kunskap om konse-
kvenserna påverkar kulturar-
vet.

Maritima miljöer 
(ovan och under 
vatten)

Ökad biologisk 
nedbrytning 
av biologiskt 
kulturarv och 
konstruktioner 
i trä Begränsad

Begrän-
sad-stor

Låg-be-
gränsad Lång

Bristfällig kunskap om konse-
kvenserna påverkar kulturar-
vet.

Maritima miljöer 
(ovan och under 
vatten)

Ökad bottene-
rosion pga ökad 
stomfrekvens/
vågor Begränsad

Begrän-
sad-stor

Begrän-
sad-hög Lång

Bristfällig kunskap om konse-
kvenserna påverkar kulturar-
vet.
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Klimatförändringar 
(enl. RCP-scenarion) Effekter

Potentiellt hotade 
områden/miljöer Konsekvenser

Relevanta kunskapsun-
derlag Befintliga GIS-data

Temperaturökning

Ny flora och 
fauna (inva-
siva)

Alla områden/Biolo-
giskt kulturarv

Konkurrens, ökad 
nedbrytning

Dokumentationer av 
biologiskt kulturarv Saknas

Alla områden/Bygg-
nader och andra kon-
struktioner i trä, sten

Ökad påväxt av svamp, 
mögel etc

Lagskyddade byggnader/
miljöer 
Bebyggelseinventeringar 
RI-dokumentation 
Dokumentation/beslut/
vårdplan för kulturreser-
vat

RAÄ bebyggelseregistret 
Lst kyrkor 
Lst byggnadsminnen 
Lst RI kulturmiljö (med byggna-
der) 
Lst kulturreservat

Alla områden/Hällrist-
ningar, hällmålningar

Ökad påväxt av svamp, 
mögel etc

Registrerade lokaler i FMIS 
(Skog- och historia)

RAÄ fornlämningar  
(Skog- och historia)

Alla områden/Arkeo-
logiskt material på/i 
marken Ökad nedbrytning

Registrerade lokaler i FMIS 
(Skog- och historia)

RAÄ fornlämningar  
(Skog- och historia)

Smältning 
av glaciärer, 
snölegor

Fjällområdet/Områ-
den med glaciärer och 
snölegor

Arkeologiskt och orga-
niskt material smälter 
fram och bryts ner

Dokumentationer av om-
råden med glaciärer och 
snölegor Saknas

Smältning av 
permafrost

Fjällområdet/Områ-
den med permafrost Ökad markerosion

Dokumentationer av om-
råden med permafrost 
Registrerade lokaler i FMIS

Saknas 
RAÄ fornlämningar 
Lst RI kulturmiljö

Fjällområdet/Områ-
den med permafrost

Sättningar i mar-
ken som påverkar 
byggnader och andra 
konstruktioner

Dokumentationer av om-
råden med permafrost 
Bebyggelseinventeringar

Saknas 
RAÄ fornlämningar 
Lst RI kulturmiljö

Fjällområdet/Områ-
den med permafrost

Sämre bärighet av 
marken

Dokumentationer av om-
råden med permafrost 
Registrerade lokaler i FMIS

Saknas 
RAÄ fornlämningar

Fjällområdet/Områ-
den med permafrost Ökad nedbrytning

Dokumentationer av om-
råden med permafrost 
Registrerade lokaler i FMIS

Saknas 
RAÄ fornlämningar

Mindre omfat-
tande tjäle Alla områden

Sämre bärighet av 
marken

Registrerade lokaler i FMIS 
(Skog- och historia)

RAÄ fornlämningar  
(Skog- och historia)

Förändrade 
isförhållanden

Alla områden/Strän-
der vid sjöar och 
vattendrag

Ökad erosion, frost-
sprängning, mekaniska 
skador, översväm-
ningar

Riskområden för ras, 
skred, erosion och över-
svämning 
Registrerade lokaler i FMIS 
(Skog- och historia)

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
SGI (kusterosion) och skredda-
tabasen 
MSB skred- och raskartering 
RAÄ fornlämningar  
(Skog- och historia) 
Lst RI kulturmiljö

Kustområdet/Mariti-
ma miljöer

Ökad erosion, frost-
sprängning, mekaniska 
skador

Registrerade lokaler i FMIS 
Dokumentation av mariti-
ma miljöer, byggnader

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
SGI (kusterosion) och skredda-
tabasen 
MSB skred- och raskarteringRAÄ 
fornlämningar 
RAÄ maritima lämningar 
Lst vrakregister 
Lst RI kulturmiljö

Tabell 3. Effekter från klimatförändringar och GIS-underlag som kan användas för att studera detta.
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Ökat antal nollge-
nomgångar

Ökad frost-
sprängning

Alla områden/Bygg-
nader och andra 
konstruktioner i sten, 
puts

Sprickor, putsskador 
etc

Lagskyddade byggnader 
Bebyggelseinventeringar

RAÄ bebyggelseregistret 
Lst kyrkor 
Lst byggnadsminnen 
Lst RI kulturmiljö (med byggna-
der)

Förändrade 
isförhållanden

Alla områden/Strän-
der vid sjöar och 
vattendrag

Ökad erosion, frost-
sprängning, mekaniska 
skador, översväm-
ningar

Registrerade lokaler i FMIS 
(Skog- och historia)

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
SGI (kusterosion) och skredda-
tabasen 
MSB skred- och raskartering 
RAÄ fornlämningar  
(Skog- och historia) 
Lst RI kulturmiljö

Kustområdet/Mariti-
ma miljöer

Ökad erosion, frost-
sprängning, mekaniska 
skador

Registrerade lokaler i FMIS 
Dokumentation av mariti-
ma miljöer

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
SGI kusterosion och skreddata-
basen 
MSB skred- och raskartering 
RAÄ fornlämningar 
RAÄ maritima lämningar 
Lst vrakregister? 
Lst RI kulturmiljö

Längre vegetations-
period Ökad igenväx-

ning

Alla områden/Våt-
marker

Miljöernas värde 
som öppna landskap 
och skötta miljöer 
försvinner

Registrerade lokaler i FMIS 
(Skog- och historia) 
Våtmarksinventeringen

Dokumenterade våtmarker? 
Lst våtmarksinventeringen? 
RAÄ fornlämningar  
(Skog- och historia)

Alla områden/Biolo-
giskt kulturarv: parker, 
slåtterängar etc

Vegetation på och 
nära konstruktioner 
kan orsaka direkta 
eller indirekta skador.

Dokumenterade/lagskyd-
dade kulturlandskap

Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat

Nya (invasiva) 
arter

Alla områden/Biolo-
giskt kulturarv, kultur-
landskap, arkeologiskt 
material mm

Konkurrens, ökad 
nedbrytning

Dokumenterade/lagskyd-
dade kulturlandskap

Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat

Ändrade vegetations-
zoner

Ändrad träd-
gräns

Fjällområdet/Kultur-
landskap, fornläm-
ningar, arkeologiskt 
material

Igenväxning av kal-
fjällsområden

Dokumenterade/lagskyd-
dade kulturlandskap 
Bebyggelseinventeringar 
Registrerade lokaler i  
FMIS

Kalfjällsområden? Vegetationszo-
ner? Förväntad förändring? 
Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat 
RAÄ fornlämningar

Nya (invasiva) 
arter

Alla områden/Biolo-
giskt kulturarv, kultur-
landskap, arkeologiskt 
material mm

Konkurrens, ökad 
nedbrytning

Dokumenterade/lagskyd-
dade kulturlandskap

Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat 
RAÄ fornlämningar

Fler dagar med ex-
trem värme (värme-
böljor)

Risk för brän-
der

Alla områden/Biolo-
gisk kulturarv, kultur-
landskap

Biologiskt kulturarv 
och konstruktioner in 
trä kan ödeläggas

Dokumenterade/lagskyd-
dade kulturlandskap

Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat

Alla områden/be-
byggelse och andra 
konstruktioner (främst 
trä)

Bebyggelse kan öde-
läggas 
Frånvaro av markve-
getation kan innebära 
att fornlämningar är 
lättare att upptäcka.

Lagskyddade byggnader/
miljöer 
Bebyggelseinventeringar 
RI-dokumentation 
Dokumentation/beslut/
vårdplan för kulturreser-
vat

RAÄ bebyggelseregistret 
Lst kyrkor 
Lst byggnadsminnen 
Lst RI kulturmiljö (med byggna-
der) 
Lst kulturreservat (med byggna-
der/konstruktioner)
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Fler dagar med låg 
markfuktighet

Uttorkning av 
marken

Alla områden/Uttork-
ning av våtmarker

Ökad nedbrytning av 
biologiskt kulturarv, 
konstruktioner in trä 
och miljöarkeologisk 
data

Registrerade lokaler i FMIS  
(Skog- och historia) 
Våtmarksinventeringen

Dokumenterade våtmarker? 
RAÄ fornlämningar  
(Skog- och historia) 
Lst våtmarksinventeringen?

Risk för brän-
der

Alla områden/be-
byggelse och andra 
konstruktioner (främst 
trä)

Bebyggelse kan öde-
läggas 
Frånvaro av markve-
getation kan innebära 
att fornlämningar är 
lättare att upptäcka.

Lagskyddade byggnader/
miljöer 
Bebyggelseinventeringar 
RI-dokumentation 
Dokumentation/beslut/
vårdplan för kulturreser-
vat

RAÄ bebyggelseregistret 
Lst kyrkor 
Lst byggnadsminnen 
Lst RI kulturmiljö (med byggna-
der) 
Lst kulturreservat (med byggna-
der/konstruktioner)

Ökning av årlig 
medelnederbörd 
(20-40 %)

Högre mark-
fuktighet Alla områden

Sämre bärighet av 
marken

Registrerade lokaler i FMIS 
(Skog- och historia)

RAÄ fornlämningar  
(Skog- och historia)

Större risk för 
erosion, ras 
och skred

Alla områden/Riskom-
råden för ras, skred, 
erosion

Kulturmiljöer kan 
skadas

Lagskyddade byggnader/
miljöer 
Bebyggelseinventeringar 
RI-dokumentation 
Registrerade lokaler i FMIS 
(Skog- och historia)

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
SGI kusterosion och skreddata-
basen 
MSB skred- och raskartering 
RAÄ fornlämningar  
(Skog- och historia) 
Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat

Högre luftfuk-
tighet

Alla områden/be-
byggelse och andra 
konstruktioner

Ökad risk för röta, 
algpåväxt mm

Lagskyddade byggnader/
miljöer 
Bebyggelseinventeringar 
RI-dokumentation 
Dokumentation/beslut/
vårdplan för kulturreser-
vat

RAÄ bebyggelseregistret 
RAÄ fornlämnignar 
Lst kyrkor 
Lst byggnadsminnen 
Lst RI kulturmiljö (med byggna-
der) 
Lst kulturreservat (med byggna-
der/konstruktioner)

Mer frekventa före-
komster av skyfall

Ökad risk för 
översväm-
ningar

Alla områden/Bygg-
nader och andra kon-
struktioner i trä, sten Vattenskador

Lagskyddade byggnader/
miljöer 
Bebyggelseinventeringar 
RI-dokumentation 
Dokumentation/beslut/
vårdplan för kulturreser-
vat

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
RAÄ bebyggelseregistret 
Lst kyrkor 
Lst byggnadsminnen 
Lst RI kulturmiljö (med byggna-
der) 
Lst kulturreservat (med byggna-
der/konstruktioner)

Alla områden/Låglänta 
områden , riskområ-
den, (hårdgjorda ytor 
i städer)

Kulturmiljöer kan 
skadas

Lagskyddade byggnader/
miljöer 
Bebyggelseinventeringar 
RI-dokumentation 
Registrerade lokaler i FMIS 
(Skog- och historia)

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
RAÄ fornmämningar  
Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat



62

Ökad maximal dygns-
nederbörd

Ökad risk för 
markerosion

Alla områden/Riskom-
råden för erosion

Kulturmiljöer kan 
skadas

Lagskyddade byggnader/
miljöer 
Bebyggelseinventeringar 
RI-dokumentation 
Registrerade lokaler i FMIS 
(Skog- och historia)

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
SGI kusterosion och skreddata-
basen 
MSB skred- och raskartering 
RAÄ fornmämningar  
Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat

Högre mark-
fuktighet Alla områden

Sämre bärighet av 
marken

Registrerade lokaler i FMIS 
(Skog- och historia)

RAÄ fornlämningar  
(Skog- och historia)

Högre luftfuk-
tighet

Alla områden/Bygg-
nader och andra kon-
struktioner i trä, sten

Röta, ökad påväxt av 
mögen, svamp etc.

Lagskyddade byggnader/
miljöer 
Bebyggelseinventeringar 
RI-dokumentation 
Dokumentation/beslut/
vårdplan för kulturreser-
vat

RAÄ bebyggelseregistret 
Lst kyrkor 
Lst byggnadsminnen 
Lst RI kulturmiljö (med byggna-
der) 
Lst kulturreservat

Alla områden/Hällrist-
ningar, hällmålningar

Röta, ökad påväxt av 
mögen, svamp etc.

Registrerade lokaler i FMIS 
(Skog- och historia)

RAÄ fornlämningar  
(Skog- och historia)

Ökad vattentillrin-
ning

Ökad risk för 
markerosion

Alla områden/Bygg-
nader och andra 
konstruktioner i trä, 
sten

Kulturmiljöer kan 
skadas

Lagskyddade byggna-
der/miljöer 
Bebyggelseinvente-
ringar 
RI-dokumentation 
Registrerade lokaler i 
FMIS (Skog- och histo-
ria)

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
SGI kusterosion och skredda-
tabasen 
MSB skred- och raskartering 
RAÄ fornmämningar  
Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat

Ökad risk för 
översväm-
ningar

Alla områden/Bygg-
nader och andra 
konstruktioner i trä, 
sten Vattenskador

Lagskyddade byggna-
der/miljöer 
Bebyggelseinvente-
ringar 
RI-dokumentation

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
SGI kusterosion och skredda-
tabasen 
MSB skred- och raskartering 
RAÄ fornmämningar  
Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat

Alla områden/
Låglänta områden 
, (hårdgjorda ytor i 
städer) Ökad markerosion

Lagskyddade byggna-
der/miljöer 
Bebyggelseinvente-
ringar 
RI-dokumentation 
Registrerade lokaler i 
FMIS (Skog- och histo-
ria)

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
SGI kusterosion och skredda-
tabasen 
MSB skred- och raskartering 
RAÄ fornmämningar  
Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat
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Ökade flöden i äl-
var och vattendrag

Ökad risk för 
markerosion

Alla områden/Risk-
områden vid älvar 
och vattendrag

Kulturmiljöer kan 
skadas

Lagskyddade byggna-
der/miljöer 
Bebyggelseinvente-
ringar 
RI-dokumentation 
Registrerade lokaler i 
FMIS (Skog- och histo-
ria)

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
SGI kusterosion och skredda-
tabasen 
MSB skred- och raskartering 
RAÄ fornmämningar  
Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat

Ökad risk för 
översväm-
ningar

Alla områden/Bygg-
nader och andra 
konstruktioner i trä, 
sten Vattenskador

Lagskyddade byggna-
der/miljöer 
Bebyggelseinvente-
ringar 
RI-dokumentation

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
SGI kusterosion och skredda-
tabasen 
MSB skred- och raskartering 
RAÄ bebyggelseregistret 
Lst kyrkor 
Lst byggnadsminnen  
Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat

Alla områden/Låg-
länta områden vid 
älvar och vattendrag Ökad markerosion

Lagskyddade miljöer 
RI-dokumentation 
Registrerade lokaler i 
FMIS (Skog- och histo-
ria)

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
SGI kusterosion och skredda-
tabasen 
MSB skred- och raskartering 
RAÄ fornmämningar  
Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat

Färre dagar med 
snötäcke och tjäle Högre mark-

fuktighet Alla områden
Sämre bärighet av 
marken

Registrerade lokaler i 
FMIS (Skog- och histo-
ria)

RAÄ fornlämningar 
Lst RI kulturmiljö 
Lst kulturreservat

Varmare havstem-
peratur

Ny flora och 
fauna (inva-
siva)

Kustområdet/Mari-
tima miljöer (även 
under vattnet)

Ökad nedbrytning 
av biologiskt kultur-
arv och konstruktio-
ner in trä 

Lagskyddade byggna-
der/miljöer 
Bebyggelseinvente-
ringar 
RI-dokumentation 
Registrerade lokaler i 
FMIS

RAÄ bebyggelseregistret 
Lst byggnadsminnen 
Lst RI kulturmiljö  
RAÄ fornlämningar 
RAÄ maritima lämningar 
Lst vrakregister? 
Lst RI kulturmiljö

Förändrade 
isförhållan-
den

Kustområdet/Mari-
tima miljöer (även 
under vattnet)

Ökad mekanisk 
nedbrytning av kon-
struktioner in trä 

Lagskyddade byggna-
der/miljöer 
Bebyggelseinvente-
ringar 
RI-dokumentation 
Registrerade lokaler i 
FMIS

RAÄ bebyggelseregistret 
Lst byggnadsminnen 
Lst RI kulturmiljö  
RAÄ fornlämningar 
RAÄ maritima lämningar 
Lst vrakregister 
Lst RI kulturmiljö
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Ökad stormfrek-
vens*

Ökad risk för 
stormfälld 
skog Skogsområdet

Ökade skador från 
stormfällen

Lagskyddade byggna-
der/miljöer 
Bebyggelseinvente-
ringar 
RI-dokumentation 
Registrerade lokaler i 
FMIS

RAÄ fornlämningar 
Lst RI kulturmiljö

Ökad risk för 
stora vågor

Kustområdet/Mari-
tima miljöer (även 
under vattnet)

Ökad mekanisk 
nedbrytning av kon-
struktioner in trä 

Lagskyddade byggna-
der/miljöer 
Bebyggelseinvente-
ringar 
RI-dokumentation 
Registrerade lokaler i 
FMIS

RAÄ bebyggelseregistret 
Lst byggnadsminnen 
Lst RI kulturmiljö  
RAÄ fornlämningar 
RAÄ maritima lämningar 
Lst vrakregister 
Lst RI kulturmiljö

Ökad risk för 
stora vågor

Kustområdet/Mari-
tima miljöer (även 
under vattnet) Ökad markerosion

Lagskyddade miljöer 
RI-dokumentation 
Registrerade lokaler i 
FMIS (Skog- och histo-
ria)

MSB översvämningskartering 
100-årsflöde 
MSB översvämningskartering 
Högsta beräknade flöde 
SGI kusterosion och skredda-
tabasen 
MSB skred- och raskartering 
RAÄ fornmämningar  
RAÄ maritima lämningar 
Lst vrakregister 
Lst RI kulturmiljö
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Tabell 4. Tillhörande shapfiler med beskrivning
Filnamn (.shp) Beskrivning/innehåll

LstAC_Byggnadsmin-
nen_100årsflöde

Byggnadsminnen som är skyddade enligt 3 kap i kulturmiljölagen (RAÄ BBR) och som lig-
ger i eller inom 50 m från de ytor som påverkas av 100-årsflödet enligt MSB:s data (MSB 
översvämningskartering 100 årsflöde).

LstAC_Byggnadsminnen_
HögstaFlöde

Byggnadsminnen som är skyddade enligt 3 kap i kulturmiljölagen (RAÄ BBR) och som 
ligger i eller inom 50 m från de ytor som påverkas av det högsta beräknade flödet enligt 
MSB:s data (MSB översvämningskartering Högsta flöde).

LstAC_Byggnadsminnen_
Skreddatabas

Byggnadsminnen som är skyddade enligt 3 kap i kulturmiljölagen (RAÄ BBR) och som lig-
ger i eller  inom 50 m från ytor som där skred och ras observerats (SGI skreddatabas).

LstAC_Byggnadsminnen_
SkredRas

Byggnadsminnen som är skyddade enligt 3 kap i kulturmiljölagen (RAÄ BBR) och som lig-
ger i eller inom 50 m från bebyggda områden med förutsättningar för skred och ras .Datat 
bygger på MSB:s översiktliga stabilitetskartering för Västerbottens län (MSB SkredRas, 
Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys 2011).

LstAC_Fornlämning-
ar_100årsflöde_linje

Fornlämningar och bevakningsobjekt som är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (RAÄ 
Fornlämningar linjeobjekt) och som ligger i eller inom 50 m från de ytor som påverkas av 
100-årsflödet enligt MSB:s data (MSB översvämningskartering 100 årsflöde).

LstAC_Fornlämning-
ar_100årsflöde_punkt

Fornlämningar och bevakningsobjekt som är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (RAÄ 
Fornlämningar punktobjekt) och som ligger i eller inom 50 m från de ytor som påverkas av 
100-årsflödet enligt MSB:s data (MSB översvämningskartering 100 årsflöde).

LstAC_Fornlämning-
ar_100årsflöde_yta

Fornlämningar och bevakningsobjekt som är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (RAÄ 
Fornlämningar ytobjekt) och som ligger i eller inom 50 m från de ytor som påverkas av 
100-årsflödet enligt MSB:s data (MSB översvämningskartering 100 årsflöde).

LstAC_Fornlämningar_
HögstaFlöde_linje

Fornlämningar och bevakningsobjekt som är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (RAÄ 
Fornlämningar linjeobjekt) och som ligger i eller inom 50 m från de ytor som påverkas 
av det högsta beräknade flödet enligt MSB:s data (MSB översvämningskartering Högsta 
flöde).

LstAC_Fornlämningar_
HögstaFlöde_punkt

Fornlämningar och bevakningsobjekt som är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (RAÄ 
Fornlämningar punktobjekt) och som ligger i eller inom 50 m från de ytor som påverkas 
av det högsta beräknade flödet enligt MSB:s data (MSB översvämningskartering Högsta 
flöde).

LstAC_Fornlämningar_
HögstaFlöde_yta

Fornlämningar och bevakningsobjekt som är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (RAÄ 
Fornlämningar ytobjekt) och som ligger i eller inom 50 m från de ytor som påverkas av det 
högsta beräknade flödet enligt MSB:s data (MSB översvämningskartering Högsta flöde).

LstAC_Fornlämningar_
Kusterosion_pkt

Fornlämningar och bevakningsobjekt som är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (RAÄ 
Fornlämningar punktobjekt) och som ligger i eller inom 50 m från de ytor som är känsliga 
för erosion längs Västerbottenskusten. Datat baseras på SGI:s översiktliga kartering, Rydell 
m.fl 2006 (SGU förutsättning för skred i finkornig jordart).

LstAC_Fornlämningar_
Kusterosion_yta

Fornlämningar och bevakningsobjekt som är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (RAÄ 
Fornlämningar ytobjekt) och som ligger i eller inom 50 m från de ytor som är känsliga för 
erosion längs Västerbottenskusten. Datat baseras på SGI:s översiktliga kartering, Rydell 
m.fl 2006 (SGU förutsättning för skred i finkornig jordart).

LstAC_Fornlämningar_
Skreddatabas_linje

Fornlämningar och bevakningsobjekt som är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (RAÄ 
Fornlämningar linjeobjekt) och som ligger i eller inom 50 m från ytor som där skred och 
ras observerats (SGI skreddatabas).

LstAC_Fornlämningar_
Skreddatabas_punkt

Fornlämningar och bevakningsobjekt som är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (RAÄ 
Fornlämningar punktobjekt) och som ligger i eller inom 50 m från ytor som där skred och 
ras observerats (SGI skreddatabas).

LstAC_Fornlämningar_
Skreddatabas_yta

Fornlämningar och bevakningsobjekt som är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (RAÄ 
Fornlämningar ytobjekt) och som ligger i eller inom 50 m från ytor som där skred och ras 
observerats (SGI skreddatabas).
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OBS! Anledningen till att vissa kategorier inte har data om alla hot (t.ex. finns ingen fil som visar byggnadsminnen 
som hotas av kusterosion) är helt enkelt att vissa hot inte påverkar några av de kulturmiljövärden som finns i de regis-
ter som analyserats.

LstAC_Fornlämningar_
SkredRas_punkt

Fornlämningar och bevakningsobjekt som är skyddade enligt 2 kap i kulturmiljölagen (RAÄ 
Fornlämningar punktobjekt) och som ligger i eller inom 50 m från bebyggda områden 
med förutsättningar för skred och ras.Datat bygger på MSB:s översiktliga stabilitetskarte-
ring för Västerbottens län (MSB SkredRas, Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys 2011).

LstAC_Kyrkor_100årsflö-
de

Kyrkor som är skyddade enligt 4 kap i kulturmiljölagen (RAÄ BBR) och som ligger i eller 
inom 50 m från de ytor som påverkas av 100-årsflödet enligt MSB:s data (MSB översväm-
ningskartering 100 årsflöde).

LstAC_Kyrkor_HögstaFlö-
de

Kyrkor som är skyddade enligt 4 kap i kulturmiljölagen (RAÄ BBR) och som ligger i eller 
inom 50 m från de ytor som påverkas av det högsta beräknade flödet enligt MSB:s data 
(MSB översvämningskartering Högsta flöde).

LstAC_Kyrkor_Kustero-
sion

Kyrkor som är skyddade enligt 4 kap i kulturmiljölagen (RAÄ BBR) och som ligger i eller 
inom 50 m från de ytor som är känsliga för erosion längs Västerbottenskusten. Datat base-
ras på SGI:s översiktliga kartering, Rydell m.fl 2006 (SGU förutsättning för skred i finkornig 
jordart).

LstAC_Kyrkor_Skredda-
tabas

Kyrkor som är skyddade enligt 4 kap i kulturmiljölagen (RAÄ BBR) och som ligger i eller 
inom 50 m från ytor som där skred och ras observerats (SGI skreddatabas).

LstAC_Kyrkor_SkredRas

Kyrkor som är skyddade enligt 4 kap i kulturmiljölagen (RAÄ BBR) och som ligger i eller 
inom 50 m från bebyggda områden med förutsättningar för skred och ras.Datat bygger 
på MSB:s översiktliga stabilitetskartering för Västerbottens län (MSB SkredRas, Översiktlig 
klimat- och sårbarhetsanalys 2011).

LstAC_RI_KMV_100års-
flöde

Kulturmiljöer av riksintresse enligt 3 kap 6 § miljöbalken (RAÄ Riksintresse Kulturmiljö-
vård, 3:6) och som ligger i eller inom 50 m från de ytor som påverkas av 100-årsflödet 
enligt MSB:s data (MSB översvämningskartering 100 årsflöde).

LstAC_RI_KMV_Högsta-
Flöde

Kulturmiljöer av riksintresse enligt 3 kap 6 § miljöbalken (RAÄ Riksintresse Kulturmiljö-
vård, 3:6) och som ligger i eller inom 50 m från de ytor som påverkas av det högsta beräk-
nade flödet enligt MSB:s data (MSB översvämningskartering Högsta flöde).

LstAC_RI_KMV_Skredda-
tabas

Kulturmiljöer av riksintresse enligt 3 kap 6 § miljöbalken (RAÄ Riksintresse Kulturmiljö-
vård, 3:6) och som ligger i eller inom 50 m från bebyggda områden med förutsättningar 
för skred och ras (SGI skreddatabas).

LstAC_RI_KMV_SkredRas

Kulturmiljöer av riksintresse enligt 3 kap 6 § miljöbalken (RAÄ Riksintresse Kulturmiljö-
vård, 3:6) och som ligger inom bebyggda områden med förutsättningar för skred och 
ras. Datat bygger på MSB:s översiktliga stabilitetskartering för Västerbottens län (MSB 
SkredRas, Översiktlig klimat- och sårbarhetsanalys 2011).
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