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Abstract 

Mårtensson, H. 2022. Klimatförändring och kustarkeologi. Höjda havsnivåer längs den svenska 
kusten. Institutionen för arkeologi och antik historia. Uppsala.  

Mårtensson, H. 2022. Climate change and costal archaeology. Rising sea levels along the 
Swedish coast. Department of archaeology and ancient history. Uppsala. 

 

The effects of climate change can be seen across the globe in the form of drought, heavy rain, 

and a rise in temperature. To exemplify the effects of climate change, three areas, rich in 

archaeological sites, along the Swedish coast have been chosen to represent different conditions 

where different approaches are needed. The sites in combinations with material regarding 

climate change may show the fate of archaeological sites in coastal areas. While the effects of 

climate change on archaeology may not appear great, at closer look we can already see 

complications. A rise in global temperature is followed by the melting of, among other things, 

the polar ice which leads to a rise in sea levels. The rise of sea levels is one of the greatest 

threats to costal archaeological sites. The costal erosion following this will also have 

devastating effects on any archaeological sites in the costal environments. Is it possible to save 

many of these sites and objects through immense rescue efforts or do we have to accept that we 

cannot save it all? To prevent the loss of archaeological sites in costal environments we need to 

act sooner rather than later. A change in legal handling of the affected sites in combination with 

untested methods may be what is needed to get the preventative work started.  
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1. Inledning 

Kustlandskap har genom tiderna varit ett förstahandsval för bosättning för många kulturer vilket 
starkt har färgat och skapat unika kulturlandskap fyllda med kulturhistoriska lämningar, såväl 
kända som okända. Idag mer än någonsin är kustlandskapen i förändring med växande 
samhällen, industrier, ökande havsnivåer och erosion på grund av effekterna av de antropogena 
klimatförändringarna (Erlandson 2010). Antropogena klimatförändringar är de 
klimatförändringar som skapats av utsläpp till följd av mänsklig aktivitet, så som förbränning 
av fossila bränslen eller utsläpp av aerosoler (IPCC 2021). 

Klimatförändringar har skapat en akut situation där en stor mängd kulturhistoriska 
lämningar direkt hotas av att skadas eller förstöras. För lämningar i kustmiljöer är stigande 
havsnivåer och efterföljande kusterosion ett av de största hoten (Erlandson 2010). 
Förhindrandet av skador och/eller förstörelse av kulturhistoriska lämningar ligger inte bara i 
arkeologers intresse utan bör ses som ett intresse för alla landets invånare. En minskning av 
utsläppen av växthusgaser är det bästa sättet att minska höjningar av havsnivåer och 
efterföljande kusterosion. Om dock utsläppen av växthusgaser fortsätter i samma takt som idag 
kommer katastrofala konsekvenser för bland annat kustlandskap att följa då havsnivåerna antas 
höjas med cirka 1 meter i slutet av detta sekel (IPCC 2021). Valen vi gör idag, såväl för klimatet 
som för arkeologi och kulturvård, kommer ha avgörande konsekvenser i framtiden för hur våra 
kustlandskap kommer se ut och alla kulturhistoriska lämningar där i. 

1.1. Avgränsningar 

 

De avgränsningar som är uppsatta för undersökningen består av de tre klimatologiska 
förändringsfaktorer som har störst inverkan på miljöer längs de svenska kusterna, 
havsnivåhöjning, ökat extremväder samt kusterosion. Då uppsatsen är avsedd att var en 
pilotstudie valdes de tre ovan nämnda klimatförändringarna ut för analys då de har störst, mest 
direkt och mest synlig inverkan på kustområden och specifikt kustnära lämningar. För att på 
bästa sätt tydliggöra problemet med höjda havsnivåer samt efterföljande problem kommer 
uppsatsen att analysera riskhanteringsplaner för de valda områdena. Riskhanteringsplaner 
skapas av varje länsstyrelse över områden vilka Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap (hädanefter MSB) har utsett vara i stor risk av översvämning till följd av 
klimatförändringar (MSB 2020).  

Fallstudieområdena är geografiskt avgränsade för att skapa representativitet och en 
förståelse för olika lokala problem och möjligheter. Områdena är valda baserat på geografisk 
placering i Sverige, geologisk aktivitet samt förväntad eroderbarhet av strandlinjerna i 
förhållande till områdets dominerande jordarter. De tre valda områdena representerar olika 
förutsättningar som skapar olika möjligheter och problem för framtida arkeologiska arbeten och 
kulturvårdsarbete. En god kunskap över kustmiljöer och dess förändringar kan möjliggöra 
förberedande arbete och planering för ett ökat och effektivare skydd mot effekterna av 
klimatförändringar. Nya möjligheter kan ligga i den direkta kusterosionen vilken kan frilägga 
och blotta tidigare okända lämningar vilka således lättare kan undersökas och dokumenteras. 
Om arbetet nyttjar erosionen kräver detta dock en god planering. Samma kusterosion kan dock 
skapa mer akuta problem i den mening att erosionen kan gå mycket snabbt beroende på 
områdets geologi. Stabilare områden bestående av tillexempel berg är mindre erosionskänsliga 
än områden vars jordmån domineras av sand/grus eller andra flyktiga jordmåner. 



 

6 

 

Avgränsningarna för arbetet är satta för lämningar i kustmiljöer inom ett specifikt uttalat 
geografiskt område eller inom ett avstånd av 500 meter från strandlinjen i ett större geografiskt 
område. Avgränsning har satts för lämningar i kustområden ovan dagens strandlinje. 
Utelämnandet av marina lämningar grundas i att andra klimatologiska effekter påverkar marina 
lämningar mer eller annorlunda i jämförelse med terrestra lämningar. Detta innebär att 
fartygslämningar eller andra marina lämningar ej kommer behandlas i undersökningen. Ett 
exempel på att marina lämningar påverkas negativt är stenåldersboplatsen Tybirnd Vig som 
påverkas kraftigt av erosion men till följd av andra klimatförändringar än ovan beskrivit 
(Fredriksson 2021:49).  I fallet med Tybrind Vig är övergödningsorsakad algblomning den 
drivande faktorn till den ökade erosionen (Fredriksson 2021:49). Då de döda algerna från 
algblomningen sjunker och kväver den erosionsförhindrande bottenvegetationen ökar 
erosionen och blottlägger de annars välskyddade lämningarna (Fredriksson 2021:49).  

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att belysa effekter och problem av antropogena klimatologiska 
förändringar på arkeologiska miljöer och lämningar, såväl kända som okända. Specifikt 
förändringar som havsnivåhöjningar, kusterosion och extremväder. Uppsatsen söker besvara 
följande frågor: 

• Hur kommer klimatförändringar och havsnivåförändringar påverka de arkeologiska 
lämningarna? 

• Hur bör arkeologi som vetenskap ta större hänsyn till klimatförändringar i planering 
av framtida arkeologiska arbeten, och kan i så fall ett effektivt förebyggande arbete 
förhindra att vissa lämningar prioriteras och andra överges i en urvalsprocess? 

• Är alla lämningar värda att bevara och om inte, hur avgör vi vilka lämningar som ska 
prioriteras? 

Uppsatsen ämnar även att diskutera vilka förebyggande arbeten som eventuellt kan behövas 
för att skydda och rädda arkeologiska lämningar. Uppsatsen ämnar även att belysa rådande och 
kommande problem vilka kan uppstå till följd av klimatförändringar och direkt eller indirekt 
påverka kulturhistoriska lämningar. Förebyggande åtgärder vilka kan komma att krävas för att 
säkerställa att skador minimeras eller utesluts helt på berörda lämningar kommer även att 
presenteras och diskuteras. Uppsatsen ämnar även att diskutera rådande lagstiftningar och hur 
skydd av kulturhistoriska lämningar, specifikt i kustmiljö i förhållande till klimatförändringar 
kan utvecklas och om detta är möjligt.  
 

1.3. Teori och metod 

Uppsatsen ämnar ge inblick i kommande effekter av klimatförändringar, specifikt 
havsnivåhöjningar och kusterosion, på lämningar i svensk kustmiljö. För att besvara uppsatsens 
första frågeställning analyseras effekterna av klimatförändringar och riskområden inom de 
uttalade fallstudieområdena genom Geografiskt Informationssystem-kartor (GIS). I kartorna 
som skapats för uppsatsen kombineras lämningsinformation från Riksantikvarieämbetets 
Fornsök och prognostiserade havsnivåer vid år 2100 från Lantmäteriet. De prognostiserade 
havsnivåerna lades som ett separat lager över grundkartan för att visa på vilka områden som 
kommer att påverkas. Lämningsinformationen, i form av lägesgeometrier, lades som det översta 
lagret. Kombinationen av material och ordningsföljd möjliggör optimal visualisering av 
problemområden och lämningar som kommer att påverkas av höjda havsnivåer. Vidare kommer 
uppsatsen diskutera, analysera och problematisera arkeologins förhållande till de negativa 
effekterna av klimatförändringar genom att jämföra begränsningar i rådande lagstiftning för 
kulturhistoriska lämningar och kulturvård med framtida klimatförändringars eventuella effekter 
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på kustområden.  
Tre fallstudieområden har valts ut för uppsatsen, västkusten/Göteborg, Östersjön/Falsterbo 

samt Norrlands östkust/Luleå. De tre fallstudieområdena har valts ut för att skapa största 
möjliga geografiska och geologiska variation. Geografiskt är två av lokalerna belägna i södra 
Sverige och den tredje i norra Sverige. Geologiskt skiljer sig områdena drastiskt åt med olika 
geologisk sammansättning i nära anslutning till vattnet vilket kan komma att ge varierande 
resultat i analysen. Utöver skillnad i geologi kommer den geografiska spridningen bidra till att 
den pågående landhöjningen kan komma att påverka fallstudieområdena olika. De geologiska 
och geografiska skillnaderna och hur dessa kombineras förväntas skapa unika och i vissa fall 
akuta situationer för de specifika fallstudieområdena och dess kulturhistoriska lämningar. 
Skillnaderna i fallstudieområdena - geografiskt, klimatologiskt och geologiskt - förväntas ge 
varierande resultat för de specifika områdena vilket kan kräva att varje fallstudieområde 
behöver individuellt anpassade framtida handlingsplaner.   

Uppsatsen kommer grundas i de senaste klimatrapporterna från IPCC för att ge en så pass 
aktuell bild som möjligt över det klimatologiska läget ur ett svenskt perspektiv. Material från 
IPCC kommer att kombineras med lokala riskhanteringsplaner för att möjliggöra utvärderingar 
av risker och hur dessa relaterar till åtgärdsplaner. I IPCC:s rapporter ligger stort fokus på 
havsnivåhöjningar och vad vi behöver göra för att motverka dessa. En havsnivåhöjning på 1 
meter är relevant för uppsatsen då IPCC har prognostiserat att höjningen kommer att uppnås år 
2100, vilket är inom en överskådlig framtid. Detta är varför uppsatsen utgår från en höjning på 
specifikt 1 meter.  

Vidare kommer ytterligare begränsningar sättas för studien. I områden med en hög 
koncentration av lämningar kommer endast de lämningarna inom ett avstånd på 500 meter från 
närmaste kustlinje att tas med kartorna. Detta till följd av att inga lämningar bortom 500 meter 
från kustlinjen kunde ses bli påverkade av en havsnivåhöjning på 1 meter. I fall där andra 
omständigheter råder presenteras lämningar som kan påverkas utöver de satta avgränsningarna.  

Tidigare diskussioner rörande hantering av lämningar i förhållande till klimatförändringar 
ger vanligen arkeologin två val, rädda och skydda allt eller att rädda och skydda det som anses 
vara av högt kulturhistoriskt värde. (National Park Service 2015; Britton & Hillerdal 2019).  
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2. Bakgrund 

2.1. Presentation av källmaterial  

Materialet som används i uppsatsen är till största del inhämtat från myndigheten Sveriges 
geologiska undersökning (hädanefter benämnt SGU), Riksantikvarieämbetets (hädanefter 
benämnt RAÄ) digitala tjänst Fornsök samt riskhanteringsplaner för de relevanta områdena. 
Material från SGU används för att belysa områden vilka kan ses som problematiska eller mer 
säkra områden. Material från SGU kommer också att kombineras med material från Fornsök 
för att för att visa på kulturhistoriska lämningar i problemområden. SGU är en svensk 
myndighet vilken har till uppgift att tillhandahålla en stor mängd geologisk information men 
även information om strandlinjeförskjutning till följd av havsnivåhöjning, vilket är av stor 
relevans för uppsatsen (SGU 2022). RAÄ är en nationell kulturarvsmyndighet vilken förser 
information rörande det svenska kulturarvet (RAÄ 2022).  RAÄ:s Fornsök är en digital 
söktjänst vilken tillhandahåller information rörande alla kända fornlämningar och övriga 
kulturhistoriska lämningar i Sverige (RAÄ 2022). Från Fornsök hämtades information rörande 
de kulturhistoriska lämningar som kommer att påverkas vid en havsnivåhöjning på 1 meter i 
intresseområdena. Information som hämtas från Fornsök presenteras framför allt genom GIS 
kartor. De lämningar som valts för undersökningen är endast specificerade inom de uttalade 
områdena med undantag för marina lämningar, vilka kommer utelämnas från undersökningen. 
Avgränsningen är satt då andra klimatologiska förändringar har större inverkan på marina 
lämningar än de som är valda för undersökningen.    

Information om de för uppsatsen relevanta klimatologiska effekterna så som 
havsnivåhöjningar och hur dessa kan komma att förändras över tid hämtas från 
Intergovernmental panel on climate changes (hädanefter IPCC). IPCC rapporter ger 
sammanställningar av rådande klimatforskning och framtida klimatförändringar vilket är 
grundläggande för uppsatsen och för planering av framtida arbete. Genom IPCC:s rapporter kan 
vi få en tidsram för bland annat en havsnivåhöjning på 1 meter, men även de bidragande 
faktorerna. Rapporterna berör bland annat socioekonomiska och vetenskapliga aspekter av 
klimatförändringar men även hur framtida scenarion kan komma att se ut och påverka olika 
delar av klimatet (IPCC u.å.). IPCC:s rapporter är ett viktigt verktyg för att möjliggöra planering 
och förberedande arbete inom bland annat klimatarbetet men även för kulturvårdsarbete och 
arkeologi. En inblick i klimatförändringar och vilka framtida effekter som kan väntas följa ger 
viktig information om problemområden och eventuella åtgärder som kan behövas. Material och 
prognoser från IPCC:s rapporter används i uppsatsen för att förklara till exempel varför en 
havsnivåhöjning på 1 meter är relevant, hur lång tid en sådan höjning kan ta men även hur stor 
fluktuation kan vara.  

2.1.1. Källkritiska aspekter  

Fakta och information om grundläggande forskning har inhämtats från bland annat statliga 
myndigheter och organisationer samt faktagranskade rapporter. Vid jämförelse mellan 
undersökt material står klart att skillnader i information och förväntade framtida scenarion 
finns. Då fall av avvikelser i det insamlade materialet förekommit har de avvikande källorna 
sorterats bort. I fall där delade meningar råder kommer detta att presenteras och 
problematiseras. Skapandet prognoser för framtida klimatscenarion och effekterna av dessa är 
en mycket svår och krävande uppgift som inte alltid resulterar i detaljerade eller konkreta svar. 
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Osäkerheten i framtida klimatförändringsprognoser påverkas starkt av till exempel osäkerhet i 
mängden av framtida utsläpp av växthusgaser och istäckets stabilitet. 

Med uppsatsens resultat och slutsatser baserat på ibland mindre detaljerat eller antaget 
material kan uppsatsens resultat starkt påverkas. Ett exempel på detta är instabilitet i istäcket. 
Instabilitet i istäcket kan innebära stora fluktuationer i de förmodade höjningarna av 
havsytenivåer och kan i värsta fall enligt IPCC:s prognoser, beroende på istäckets avsmältning 
utöver den prognostiserade höjning på 1 meter, bidraga med ytterligare cirka 0,75 meters 
höjning av havsytenivåerna (IPCC 2021:22).  

2.2. Göteborg  

Göteborgs stad på den svenska västkusten, ligger någorlunda skyddat från Kattegatt av Öckerö-
öarna och Göteborgs södra skärgård. Göteborg anlades 1691 och är idag Sveriges näst största 
stad med ungefär 580 000 invånare (Göteborg kommun u.å.). Staden har under de senaste 400 
åren, tack vare sitt gynnsamma geografiska läge, genomgått många och stora förändringar. Med 
influenser från utomstående kulturer och kanske framför allt tack vare det Svenska Ostindiska 
Companiet som bidrog till ett ökat ekonomiskt välstånd och utvecklig av staden (Göteborgs 
kommun u.å.). Under 1800-talet och in på 1900-talet utvecklades Göteborg industriellt och till 
följd blomstrade staden ekonomiskt. En kraftig nedgång i industrisektorn slog hårt mot staden 
under 1900-talets senare hälft vilket skapade en ekonomisk nedgång (Göteborgs kommun u.å.). 
Göteborg har utvecklats under lång tid vilket har präglats av aktivitet och utveckling. I norra 
Göteborg kan idag bland annat lämningar bestående av bosättningar daterade till perioden 
mellan 5630–5480 f.vt (Johansson 2013:16). Ett område som Göteborg vilket har varit befolkat 
och utvecklats under lång tid skapar unika kulturhistoriska miljöer över stora områden med en 
hög densitet av lämningar.  

Geologin i göteborgsområdet präglas av berg med inslag av ler-silt, vilket innebär lera av 
olika partikelstorlek. Samt mindre områden av postglaciala sand/grus områden, vilket skapades 
efter senaste istiden (Figur 1). Ler-silt blir vid förlängd kontakt med vatten vattenmättad och 
ostabil vilket leder till ökad risk för skred (SGU u.å.) De stora områdena av bergig kust skapar 
en, i förhållande till andra områden, relativt stabil kustmiljö med en lägre erosions takt. Dock 
kan områden bestående av ler-silt och postglacial sand/grus påverkas annorlunda och kräva 
skyddsåtgärder.  
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2.3. Falsterbonäset 

I sydvästra Skåne ligger Falsterbonäset. Området består av en långsmal, låg halvö (näs) vars 
jordmån till största del är bestående av sand (Figur 2). På Falsterbonäset ligger samhällena 
Skanör och Falsterbo i väst och Ljunghusen i öst. Halvön separeras från fastlandet av 
falsterbokanalen vilken leder sjöfart mellan Öresund och Östersjön (Sjöfartsverket 2022). 
Dateringen av de äldsta lämningarna på Falsterbonäset är något omdiskuterade, men C-14 
analys av kollager har kunnat dateras till 1000-tales början vilket ger en viktig inblick i aktivitet 
i området (Ersgård 1988: 37). Till följd av den lukrativa marknaden har Skanör och Falsterbo 
vi skriftliga källor daterats till 1200-talet (Ersgård 1988). Marknaden som förkommer i området 
under början av 1200-talet utvecklade Skanör nämnvärt (Ersgård 1988: 34). Falsterbo fortsatte 
under medeltiden att utvecklas som marknads ort och Skanör genomgick en allmän nedgång i 
marknadsaktivitet (Ersgård 1988: 98). Dagens Falsterbo visar få tecken på den en gång 
blomstrande marknads- och fiskeekonomin som var grundläggande för samhällets uppkomst 
och utveckling. Än idag går det att finna två av de medeltida kyrkorna på näset vilka har en 
väletablerad plats i dagens landskap.  

Falsterbonäsets geologi är något enformigt med sand som den dominerande jordarten som 
lätt eroderar, vilket skapar en mer eller mindre akut situation. Falsterbonäsets flacka landskap i 
kombination med klimatförändringar skapar inte bara problem för kulturhistoriska lämningar 
utan även för infrastruktur och människor som lever i området idag. Falsterbonäset är baserat 
på den insamlade informationen det mest akut hotade området i analysen vilket vidare kommer 
att diskuteras senare i uppsatsen.  

 

Figur 1. Jordartskarta över Göteborg som visar på ett landskap dominerat av berg med inslag av ler-silt. Producerad av 

SGU. 
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Figur 2. Jordartskarta över Falsterbonäset vilken visar på enhetlig jordmån av postglacial sand-grus. Producerad av SGU. 

2.4. Luleå 

 

Luleå ligger på det norrländska fastlandet, i anslutning till Bottenviken med ca 79 000 invånare 
(Luleå kommun 2022). Luleå uppstod som ett resultat av den svenska kronan och kyrkans 
koloniserings för att hävda landsgränser mot andra länder i norra Sverige under 1300-talet. 
Lämningar har dock visat på aktivitet i området sedan omkring 5000 f.vt. Luleå stad grundades 
1621 runt den medeltida Gammelstads kyrka men till följd av den kraftiga landhöjningen 
flyttades staden till sin nuvarande plats (Elenius & Öberg 2019: 33; Luleå kommun 2022). 
Luleås utveckling var begränsad fram till stormaktstidens slut, men snart ökade befolkningen 
och lantbruket. Missväxter påverkade dock utvecklingen av staden starkt (Luleå kommun 
2022). Efter stormaktstiden följde industriell utveckling vilket gynnade området och ledde till 
ytterligare en tid av tillväxt i form av stålproduktion och hamnverksamhet vilket gav Luleå 
rollen som Norrbottens ledande stad (Luleå kommun 2022).  

Luleås geologi består av ett konglomerat av morän, isälvssediment, postglacial sand/grus, 
lera-silt och berg (Figur 3). De presenterade jordarterna skapar en kustmiljö som kan vara 
känslig för kusterosion och därmed skapar en något instabil kust. Som tidigare påpekat utsätts 
Luleå och kringliggande område av kraftig landhöjning vilket ger positiva effekter för 
kustmiljöer i området, som då löper lägre risk att översvämmas och erodera (Figur 4; Larsson 
2022). I Norrbotten är det enligt översvämningsdirektivet endast Haparanda som anses vara ett 
riskområde (MSB 2020; Larsson 2022).  
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Figur 3. Jordmånskarta över Luleå vilken visar på en blandning av jordarter såsom morän, isälvssediment, ler-silt och 

postglacial sand-grus. Producerad av SGU. 

 

2.5. Klimatförändringar 

I Sverige har en ökad frekvens och kraft av extremväder stor inverkan i form av torka, 
översvämningar och stormar. För att få en bättre överblick av klimatförändringar, samtida såväl 
som framtida, vilka kan komma att påverka kustområden kommer uppsatsen utgå från IPCC:s 
rapporter och prognoser.  Rapporten klargör även med hög sannolikhet att kustområden starkt 
kommer påverkas av kommande klimatförändringar vilka vidare kommer leda till bland annat 
höjda havsnivåer, översvämningar och ökat extremväder (IPCC 2021). Det är från rapporter 
som dessa som vi kan få en inblick i omfattningen och utbredningen av kulturvårdsarbetet som 
kan uppkomma till följd av klimatförändringar inom bland annat arkeologi. Global 
uppvärmning är en starkt bidragande faktor till de höjda havsnivåhöjningarna då en global 
uppvärmning påverkar många olika parametrar.  

Enkelt sammanfattat värms jordytan upp av kortvågig strålning från solen som leder till att 
jorden utger värmestrålning, vilket till viss del hindras av växthusgaser och återgår till jorden 
vilket i sin tur bidrar till en högre och mer stabil temperatur (SMHI 2021). Ett ökat utsläpp av 
växthusgaser så som koldioxid (CO2) ökar därför återstrålningen av värmestrålning till jorden 
och höjer således temperaturen. En ökad global temperatur leder till högre avsmältning av 
havsisar och glaciärer vilket i sin tur höjer havsnivåer då en stor del av jordens sötvatten är 
lagrat i permanent is (NASA u.å.). Utöver smältande isar leder en höjd temperatur till 
uppvärmning av våra hav. Även uppvärmning av haven leder till en höjd havsnivå genom 
termisk expansion då cirka 90% av den globala temperaturhöjningen tas upp av haven och 
bidrar till havsnivåhöjningarna (NASA u.å.; IPCC 2021:11). Termisk expansion är ett fenomen 
där en ökad temperatur leder till en ökad volym av bland annat vatten. Det är beräknat att 
termisk expansion har orsakat cirka 50% av havsnivåhöjningarna mellan 1971 och 2018 (IPCC 



 

13 
 

2021:11). Vad det gäller tidigare havsnivåhöjningar kan vi under perioden 1971 – 2018 se att 
det har skett en höjning med ett medelvärde på 2,8 millimeter per år (IPCC 2021:5). 

Extremväder är en faktor som spelar stor roll för oss människor så väl som för världen vi 
lever i. Fluktuationer i väder är naturligt och är vanligt förekommande men fluktuationer utöver 
det normala klassas som extremväder (Francis & Hengeveld 1998:2; SMHI 2021). I Sverige är 
ökad kraftig nederbörd ett exempel på vanligare förekommande extremväder som i framtiden 
kan leda till erosion och översvämningar i kustområden. Ökad kraftig nederbörd kan även bidra 
till ökat flöde i vattendrag vilket i sin tur kan leda till ytterligare problem i andra miljöer. Hög 
frekvens och intensitet av stormar är en form av extremväder som kan antas bli mer vanligt 
förekommande vilket skapar ytterligare problem i redan känsliga områden så som kustområden 
och andra eroderingskänsliga områden (Francis & Hengeveld 1998:6; SMHI 2021). Även om 
undersökningar rörande extremväders effekter på kulturhistoriska lämningar i kustmiljöer är få 
kommer rapporter från bland annat Irland där flera lämningar har skadats eller blottas till följd 
av ökat extremväder (MacDonagh 2019). 

2.6. Landhöjning 

Landhöjning är ett pågående 
postglacialt geologiskt fenomen 
som förekommer i bland annat 
Sverige och är ett resultat av 
jordskorpans rörelse efter den 
senaste istiden (Lantmäteriet u.å.). 
Jordskorpan komprimerades av den 
extrema vikten från inlandsisen.   
Till följd av isens avsmältning sker 
i norra Sverige idag en landhöjning 
på cirka 9 millimeter per år. I 
kontrast till detta sker en 
landsänkning i områden i södra 
Skåne på cirka 0,5 millimeter per år 
(SGU 2014:7; Figur 4). En 
landhöjning på cirka 9–10 
millimeter per år kan verka 
anspråkslöst men över tid blir det 
en relevant aspekt i bland annat 
havsnivåhöjningars hot mot 
kulturhistoriska lämningar i 
kustmiljöer. Det är viktigt att ha 
landhöjning och landsänkning i 
åtanke då det över tid förekommer 
stora förändringar som skapar olika 
förutsättningar och möjligheter för 
olika områden. 

2.7. EU-direktiv och lagar. 

Efter att flera stora översvämningar skett runt om i Europa mellan 1998 och 2009 skapades EU 
direktivet 2007/60/EC – med titeln Om bedömning och hantering av översvämningsrisker (EEA 
2010:25). Till följd av direktivet skapade Sverige förordning 2009:956 om översvämningsrisker 
utifrån vilken varje länsstyrelse skall upprätta en riskhanteringsplan rörande 
översvämningsrisker i länet (Riksdagen 2009; SFS 2009:956). Målet med förordningen i 

Figur 4. Landhöjningskarta över delar av Norden. Producerad av SGU 
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Sverige är att påverkan från översvämningar på hälsa, miljö, kulturarv och ekonomisk 
verksamhet ska minska (SFS 2009:956). Förordningen klargör även att alla länsstyrelser ska 
utarbeta planer för att hantera eventuella översvämningsrisker (SFS 2009:956). 

Utöver EU-direktivet är den svenska Kulturmiljölagen (hädanefter benämnt KML) högst 
relevant för uppsatsen då den klargör att det kulturella arvet tillhör oss alla. KML tydliggör 
även att det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda det kulturella arvet och att det 
därför ställs krav på länsstyrelser, företag och privatpersoner. I KML är hot från miljö- och 
klimatförändringar inte nämnt som ett specifikt hot, endast mekanisk- och vittringspåverkan 
benämns som egentliga hot som kan orsaka skada på fornlämningar (SFS 1988:950).  
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3. Forskningshistorik 

Forskning rörande klimatförändringars inverkan på arkeologiska lämningar har ofta följt efter 
att extremväder i kombination med kusterosion direkt har påverkat både tidigare kända och 
tidigare okända lämningar. Tidiga arbeten som övergripande bearbetar problemet är bland andra 
Jon Erlandsons artikel om global uppvärmning från 2012 (2012). Erlandson ger en 
övergripande inblick i problemen som kusterosion medför för arkeologiska lämningar och hur 
miljontals lämningar, på en global nivå, redan skadats eller är direkt hotade (Erlandson 2012: 
139). Den övervägande kritiken riktas mot bristen på planering för att förhindra eller mildra 
effekterna av klimatförändringar (Erlandson 2012). Kritik och förslag på åtgärder är ett 
genomgående fenomen i forskningen i ämnet, något som även Michael MacDonagh (2018) 
belyser efter de skador och erosion som skett på kulturhistoriska lämningar efter stormar på 
Irland. De förslag på åtgärder som ges grundas generellt i behovet av förståelse för skador 
orsakade av klimatförändringar och extremväder men även av behovet av att öka resiliensen för 
lämningar som kan påverkas (MacDonagh 2018: 32).  

Utvecklingen av åtgärdsplaner för skydd av lämningar har utvecklats i takt med att oro för 
bevaring av kulturhistoriska lämningar har vuxit så har åtgärdsplaner för skydd av lämningar 
utvecklats. Detta har Amerikanska National Park Service (NPS) visat i sin uppsatsserie där An 
NPS Framework for Addressing Climate Change with Cultural Resources ingår (NPS 2015). 
NPS diskuterar även en djupare sida av problemet – valet av vilka lämningar som anses vara 
värda att bevara och det eventuella behovet av att acceptera att allt inte kan räddas (Berenfeld 
2015). Förekomsten av klimatförändringars effekter på kulturhistoriska lämningar – genom 
exempelvis havsnivåhöjningar och kusterosion – är genomgående accepterat. Max Friesen 
påpekar dock att de klimatologiska effekterna, så som erosion, kan variera i förhållande till 
landhöjning och landsänkning (Friesen 2018: 29).  

De senaste åren har mer utrymme skapats för arkeologiska lämningars utsatthet i 
förhållande till klimatförändringar genom tillexempel Integrated History and Future of people 
on Earths (IHOPE) och European Association of Archaeologists (EAA) (EAA 2021; IHOPE 
u.å.). Det arkeologiska forskningsfältet har ett enormt arbete framför sig. För att möjliggöra 
detta arbete arbetar bland annat IHOP och EEA med att koordinera och koppla samman 
arkeologer och projekt med finansiärer för att hantera de ekonomiska utmaningarna som uppstår 
(EAA: 2021; IHOPE u.å.). 

1988 skapade United Nations Enviroment Programme (UNEP) och World Meterological 
Organization (WMO) IPCC för att ge en inblick i klimatet och vilka förändringar som 
förväntades. IPCC utformades utifrån Förenta nationernas Generalförsamlings resolution 43/ 
(IPCC u.å.). Målet med IPCC var skapa en detaljerad rapport över hur klimatförändringar kan 
påverka samhällets olika delar men även åtgärdsförslag utifrån det rådande kunskapsläget 
(IPCC u.å.). IPCC skapade sin första klimatrapport 1990 och har sedan dess skapat ytterligare 
fem rapporter varav rapport nummer sex förväntas färdigställas 2022 (IPCC u.å.). IPCC:s 
rapporter har varit grundläggande för klimatarbetet i skapandet av bland annat Kyotoprotokollet 
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1997 och Parisavtalet 2015 (IPCC u.å.). 
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4. Analys/Diskussion  

Redan idag kan vi se hur förändringar i klimatet påverkar kulturhistoriska lämningar, dess 
landskap och det arkeologiska arbetet som bedrivs. Klimatförändringar har redan påverkat flera 
kulturhistoriska lämningar i kustmiljöer som på grund av kusterosion och det ökade 
extremvädret har spolats bort eller hotas av erosion (Erlandson 2012; Britton & Hillerdal 
2019:272; McDonagh 2019:30). Redan idag syns tydliga tecken på skador på lämningar i 
kustmiljöer vilket ger oss en försmak av hur framtiden kan komma att se ut och påverka vårt 
kulturella arv. De tre presenterade fallstudieområdena representerar olika geologier, 
landhöjningsförlopp och strandlinjeförskjutning som står inför olika utmaningar och problem 
till följd av en havsnivåhöjning på cirka en meter. En havsnivåhöjning på en meter kan tyckas 
vara obetydligt, men i kombination med ökat extremväder, i form av exempelvis mer frekventa 
och kraftfulla stormar kommer den svenska kusten komma att förändras permanent. En 
havsnivåhöjning på en meter är relevant för uppsatsen då IPCC i sin senaste rapport presenterar 
värsta scenariot, SSP5-8,5. Scenariot utgår från att det redan år 2100 kommer att ske en 
havsnivåhöjning på 1—2 meter över nuvarande genomsnittliga nivåer (IPCC 2021:12 & 21; 
Figur 5). Ett annat scenario utgår istället från att den globala uppvärmningen kan bromsas om 
utsläpp på netto 0 efter 2050 uppnås, med ett negativt utsläpp och upptag av koldioxid efter det. 
Detta scenario benämns SSP1-1,9 (Figur 5; IPCC 2021:12). Scenario SSP1-1,9 resulterar i en 
havsnivåökning på ca 0,5 meter (IPCC 2021:22) Det finns ytterligare scenarion, som inte nämns 
i denna uppsats, som visar på flera möjliga framtida utvecklingar baserade på de olika 
klimatfrämjande åtgärder som vidtas idag. 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Figur 5. Framtida utsläppsscenarion från scenario SSP1-1,9 – SSP5-8,5 över perioden 2015 – 2100. Producerad 

av IPCC. 
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Arkeologis intresse för klimat är vanligtvis reserverat för forntida klimat, hur det påverkade 
dåtiden och vad det kan berätta om klimatförändringar generellt. Kombinationen av arkeologi 
och förståelse för nutida och framtida klimatförändringar är inte bara relevant för 
kulturmiljövård utan även för att förstå komplicerade förhållande som finns mellan de olika 
disciplinerna. Insikt i klimat- och miljöförändringar kan även underlätta förståelse för och 
beskrivning av tillexempel tafonomiska processer av lämningar och artefakter, hur organiskt 
material bevaras och bryts ner, och hur de kan förändras till följd av klimatförändringar. 
Arkeologi kan och har hjälpt klimatforskning att förstå effekter av klimatförändringar genom 
tid och hur det har påverkat världen vi lever i (Ahlgren 2019: 254f). Utöver det vetenskapliga 
samarbetet mellan arkeologi och klimatforskning är även fenomenet med uppkomst av tidigare 
okända kulturhistoriska lämningar till följd av tillexempel kusterosion intressant. I flera fall har 
klimatförändringsorsakad kusterosion redan bidragit till att sedan tidigare okända lämningar 
blottats (Erlandson 2012:139; McDonagh 2019:30). Detta skapar en unik situation för 
arkeologin, en sorts responsarkeologi, där arkeologer måste handla direkt för att möjliggöra en 
undersökning av den redan skadade kontexten och den blottade lämningen.  

Erosion kan vara till viss fördel då arbetet med att lokalisera okända lämningar underlättas 
avsevärt, men det fungerar endast så länge arkeologer kan hålla takten med den pågående 
erosionen. Här uppstår dock nästa problem. Om ingen upptäcker de blottade lämningar i tid 
eller om erosionen är så kraftig att lämningar spolas bor på loppet av några timmar, eller om 
terräng, säkerhet eller väder omöjliggör inventering eller undersökning vad kan göras då? Det 
här är räddningsarkeologins direkta och uppenbara nackdel; Kunskap och information riskerar 
att förloras, något som kunde undvikits om rätt åtgärder vidtagits så att lämningarna kunnat 
säkras och undersökas korrekt innan effekterna av klimatförändringar nått dem. 

De ekonomiska begränsningarna som styr mycket av det arkeologiska arbetet kommer även 
i klimatfrågan vara en begränsande faktor. Räddningsaktioner och undersökningar av alla 
hotade lämningar längs den svenska kusten är inte bara ekonomiskt krävande, det är i min 
mening ekonomiskt onåbart. Om det ska finnas ekonomiska möjligheter att utföra 
undersökningar och att rädda påverkade lämningar bör arbete inledas så snart som möjligt.  
Ekonomi kan i många fall vara en begränsande faktor i bevarings- och undersökningsarbete. 
Genom att över tid sprida ut ekonomiskt tunga ingrepp kan därför den enorma ekonomiska 
belastningen lättas.  

Det är inte många år kvar till år 2100 vilket gör att det är bråttom att agera, men ett enormt 
arbete krävs om alla lämningar i förväntat utsatta områden ska hinna skyddas, och/eller 
undersökas eller väljas ut för preventiva åtgärder. I de tre fallstudieområdena, Göteborg, 
Falsterbonäset och Luleå, finns det hundratals lämningar vilka kan komma att negativt påverkas 
av klimatförändringarna. Utöver de kända lämningarna kan antagandet göras att ett stort antal 
okända lämningar existerar vilka kan behöva större och vidare undersökningar.  Hanteringen 
av de stora mängderna lämningar som behöver säkras, undersökas och dokumenteras är ett 
enormt arbete både ur administrativ och ekonomisk synpunkt. Skydda och bevara den svenska 
kulturmiljön är en lagstadgad skyldighet genom kulturmiljölagen och gäller, som tidigare 
nämnts, för såväl myndigheter och företag som för enskilda personer (SFS 1988:950). Lagen 
syftar till att försäkra att vi idag såväl som kommande generationer kan ta del av kulturmiljöer 
(SFS 1988:950). Med KML i åtanke är det därför min åsikt att vi idag har en skyldighet att 
säkra och skydda alla av lagen berörda lämningar och miljöer, oavsett vilken typ av yttre 
påverkan som sker eller kan ske. 

Det är här en av uppsatsens viktigare frågor kommer in: är alla lämningar värda att bevara 
och om inte, hur avgör vi vilka lämningar som ska prioriteras? KML gör det klart att alla 
lämningar är av samma värde och står under samma lagliga skydd (SFS 1988:950). KML 
klargör även att Länsstyrelserna har rätt att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa 
lämningars skydd, vilken kan innebära bland annat förflyttning av lämningen (SFS 1988:950). 
Förflyttning av alla hotade lämningar längs den svenska kustens utsatta områden och delar är 
självklart inte ett hållbart alternativ eftersom arbetet skulle kräva enorma resurser i form av 
ekonomiska medel och arkeologisk kunskap. Dock kan förflyttning/räddning av enstaka 
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lämningar, vilka kan förflyttas och/eller anses inneha ett högt kulturhistoriskt värde, också vara 
en lösning. Slutundersökning av lämningar som ej kan förflyttas eller som är av mindre 
kulturhistoriskt värde, kan vara en möjlig lösning. Detta skapar även ett bättre 
kunskapsunderlag och förbättrar lokala riskbedömningar  

Som ovan framlagt kommer val behöva göras, men på vilka grunder? Till en börja kan vi 
anta att enstaka lämningar kommer bli akut hotade till följd av klimatförändringar. Dessa, så 
länge arkeologer hinner med, kan undersökas och kanske till och med räddas. Men när fler och 
fler lämningar hotas uppstår frågan om prioritering. Ska platser hanteras enbart baserat på 
kulturellt värde eller ska ekonomi få påverka urvalet? Ska ett projekt som är ekonomiskt tungt 
men kulturellt viktigt kunna konkurrera ut andra projekt som anses mindre kulturellt viktiga 
baserat på en den ekonomiska begränsningen?  

 

 

 

4.1. Göteborg 

Området i och omkring Göteborg präglas som tidigare nämnts, av berggrund vilket skapar en 
stabil kustmiljö. Kusterosionen i området är trots det inte obefintlig, däremot är den mer 
påtaglig i Göta älv och Göta älvs mynning eftersom jordmånen där skiftar mellan berg, ler/silt 
och postglacial sand/grus. Detta skapar en något mer instabil miljö i förhållande till kusterosion. 
Förberedande arbete för att analysera och förstå effekterna av klimatförändring i Västsverige 
konstaterade redan 2016 att stigande havsnivåer, ökad nederbörd och Vänern och dess utlopp 
utgjorde och kommer utgöra problem för regionen (Länsstyrelsen Västra Götaland 2016:13). 
Havsnivåerna i göteborgsområdet förmodas stiga med ca 1 meter till 2100, detta med den aktiva 
landhöjningen i åtanke (Länsstyrelsen Västra Götaland 2016:13; IPCC 202). Kombinationen 
av höjda havsnivåer och ökad nederbörd förväntas skapa högvattennivåer upp till 2,5 meter 
över dagens havsnivåer, vilket kommer skapa ytterligare problem för kustområden 
(Länsstyrelsen Västra Götaland 2016:13). Företeelsen av högvattennivåer på +2,5 meter kan 
skapa ytterligare kusterosion och eventuellt förflyttning av den relativa strandlinjen 
(Länsstyrelsen Västra Götaland 2016: 14). Landhöjningen i göteborgsområdet beräknas uppgå 
till cirka 3 millimeter per år vilket år 2100 resulterar i en landhöjning på cirka 234 millimeter 
(Figur 4).  

Höjda havsnivåers inverkan på lämningar i göteborgsområdet kommer vara begränsade på 
grund av den stabila berggrunden, men ett större problem följer högvattennivåer till följd av 
extremväder (Länsstyrelsen Västra Götaland 2016 b:34). Göta älv, som rinner genom 
göteborgsområdet, ger ett ökat vattenflöde som kan leda till andra problem så som erosion av 
lämningar men också av marken som lämningarna står på (Länsstyrelsen Västra Götaland 2016 
b:35). Utöver de fasta kulturella lämningar som finns utspridda i landskapet kan kommande 
höjda havs- och högvattennivåer påverka arkiv och samlingar i bland annat museum och hos 
föreningar (Länsstyrelsen Västra Götaland 2016 b: 35).  

De ovan beskrivna problemen och scenariona i göteborgsområdet är alla, tillsammans med 
andra klimatförändringar, väldokumenterade av Länsstyrelsen Västra Götaland genom projekt 
så som ”Kulturarv för framtida generationer” och ”Riskhanteringsplan Göteborg: 2021—2027” 
(Länsstyrelsen Västra Götaland 2016; Länsstyrelsen Västra Götaland 2021). I projekten 
presenteras effekter av klimatförändringar långt utanför uppsatsens avgränsningar. Med ett 
väletablerat förarbete likt det som presenterats är grunderna för ett förebyggande arbete väl 
etablerade. Dock föreslås i samtliga projektrapporter att ytterligare arbete bör utföras för att 
skapa en reell arbetsplan för eventuella problem som kan uppkomma till följd av 
klimatförändringar. Det står dock klart genom de nämnda rapporterna att skydd och bevaring 
av kulturhistoriska lämningar är något lägre prioriterade i förhållande till andra ekonomiska 
intressen och infrastrukturobjekt (Länsstyrelsen Västra Götaland 2021).  
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I göteborgsområdet kan vi se att minst nio lämningar eller delar av lämningar blir direkt 
påverkade vid en havsnivåhöjning på 1 meter (Figur 6). Genom påståendet om att nio lämningar 
kommer att påverkas skapas en felaktig bild av problemet. Några av de nio lämningarna består 
av stadslager som täcker stora områden med mycket material och kontexter. Som ovan 
presenterat anses inte enbart havsnivåhöjningarna vara ett hot mot lämningar, dock kan 
kombinationen av höjda havsnivåer och ett ökande flöde i Götaälv tillsammans skapa nya 
problem i form av ökad och förändrad erosion. Eroderbarheten i göteborgsområdet kan sägas 
vara stabil med övervägande låg eroderbarhet, dock förekommer känsligare områden som kan 
ses överlappa större lämningar (Figur 6; Figur 7). Fenomenet med förändrade vattennivåer och 
flöden i kombination med eroderingskänsliga områden där det finns en större mängd 
kulturhistoriska lämningar kan skapa en akut situation där det på kort tid kan ske stor åverkan 
och stor skada kan uppstå. Nordöst om Majorna i Göteborg finns kulturhistoriska lämningar i 
ett område med viss eroderbarhet som kan komma att direkt påverkas av en havsnivåhöjning. 
(Figur 6; Figur 7). Områden som dessa är bra exempel på vad eller vilka lämningar och 
områden som bör prioriteras i arbetet för att skydda kulturhistoriska lämningarna. Genom att 
inledningsvis fokusera på störningskänsliga och utsatta områden kan vara ett bra 
förhållningssätt till att hantera framtida kulturvårdsarbete.  

Havsnivåhöjningar och erosion är inte konstanta eller stabila processer. Som ovan 
diskuteras kan högvattennivåer på cirka +2,5 meter förekomma i göteborgsområdet, vilket 
skapar ytterligare påverkade områden (Länsstyrelsen Västra Götalands 2016: 14). 

 

 
Figur 6. 1 meters havsnivåhöjning med fornlämningar inom 500 meter från havet, Göteborg. Lämningsinformation från 

Fornsök, havsnivåinformation från Lantmäteriet. 

. 



 

21 
 

 
Figur 7. Eroderbarhet av strandlinjen runt Göteborg. Producerad av SGU. 

 

 

4.2. Falsterbonäset  

 

Falsterbonäset är som tidigare nämnts en låg halvö bestående till största del av sand med 
skiftande topografi. På grund av den jordmånstyp och halvöns topografi kan en höjd havsnivå 
skapa katastrofala konsekvenser. Ett scenario är att större delen av Falsterbonäset kommer 
lugga under vatten vid år 2100. (Länsstyrelsen Skåne 2021:12). Beräkningar visar att det redan 
idag kan förekomma extrema översvämningar vid eventuella högvatten, något som skulle 
komma att påverka stora delar av Falsterbonäset (Länsstyrelsen Skåne 2021:13ff). 
Översvämningar likt de beskrivna kommer ha förödande effekter på lämningarna i området, då 
många består av mycket störningskänsliga tångvallar i låglänta områden.  
Eroderbarheten på Falsterbonäset är påtaglig eftersom näset till största del består av sand-grus 
(Figur 2). Förutom detta är näset dessutom relativt utsatt geografiskt i havet mellan Öresund 
och Östersjön (Figur 2). Den ovan diskuterade havsnivåhöjningen i kombination med den höga 
eroderbarheten i området kan leda till en mycket osäker och instabil kustmiljö vilket kan vara 
förödande för lämningar i de påverkade områdena. Till skillnad från de andra 
fallstudieområdena genomgår inte Falsterbonäset en landhöjning utan tvärtom en landsänkning 
på ungefär 0,5 millimeter per år (SGU 2014:7). En landsänkning av Falsterbonäset kommer i 
kombination med havsnivåhöjning skapa försämrade miljöer och bevarandemöjligheter för 
redan hotade lämningar då en landsänkning på cirka 40 millimeter är beräknad till 2100.  
Prognosen för havsnivåhöjningar är, som ovan beskrivits, en ökning på cirka 1 meter till år 
2100, men prognoser i riskhanteringsplanen för Falsterbonäset presenterar ytterligare hot som 
kan bidra till en havsnivåhöjning på upp till 3,52 meter över dagens havsytenivåer 
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(Länsstyrelsen Skåne 2021:13ff). Hoten som består av bland annat vågpåverkan och 
vinduppstuvningseffekter vilka kan bidraga till ett temporärt ökat vattenstånd. Oavsett vilka 
scenario som förverkligas krävs det direkta åtgärder eftersom Falsterbonäset är akut hotat av 
höjda havsnivåer. Det låga antalet lämningar på Falsterbonäset kan dock vara en fördel eftersom 
det tillåter undersökningar och eventuella förflyttningar att ske under en relativt kort tid. Dock 
förekommer större områden av så kallade stadslager vilka täcker större delarna av den västra 
näset. De här områdena kan komma att kräva stora arkeologiska insatser för att undersökas 
korrekt. I kombination med de nämnda stadslagerna förekommer en stor mängd lämningar i 
form av tångvallar. Tångvallar är på grund av sin konstruktion och placering i landskapet 
relativt störningskänsliga. De kustnära placeringarna av kulturhistoriska lämningar på 
Falsterbonäset skapar en situation där minst 25 lämningar kommer i direkt kontakt med havet 
när de stigande havsnivåerna når 1 meter (Figur 8). En direkt kontakt med havet skulle vara 
förödande för alla sorters kulturhistoriska lämningar oberoende av lämningstyp. Om 
havsnivåhöjningen skulle nå Länsstyrelsens prognostiserade 3,52 meter kommer större delen 
av näset och majoriteten av lämningarna ligga under havsytenivån (Länsstyrelsen Skåne 
2021:13ff).  

Eroderbarheten på Falsterbonäset är ett av de största problemen för området då majoriteten 
av kusten är klassad med potentiell hög eroderbarhet (Figur 9). Områdets sandiga jordmån i 
kombination med eroderbarheten och den geografiska placeringen skapar en mycket 
störningskänslig miljö. Vid en havsnivåhöjning förflyttas även de område som utsätts för 
erosion vilket leder till att nya områden påverkas. Falsterbonäsets lämningar löper därför större 
riska att påverkas eller skadas vid förändringar i havsytenivåerna. Till skillnad från de andra 
fallstudieområdena genomgår inte Falsterbonäset en landhöjning utan tvärtom en landsänkning 
på ungefär 0,5 millimeter per år (SGU 2014:7). En landsänkning av Falsterbonäset kommer i 
kombination med havsnivåhöjning skapa försämrade miljöer och bevarandemöjligheter för 
redan hotade lämningar då en landsänkning på cirka 40 millimeter är beräknad till 2100. 
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Figur 8. 1 meters havsnivåhöjning med fornlämningar på Falsterbonäset. Lämningsinformation från Fornsök, 

havsnivåinformation från SGU. 

 

 
Figur 9. Eroderbarhet av strandlinjen runt Falsterbonäset. Producerad av SGU. 
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4.3. Luleå 

Luleås kustmiljö består av ett konglomerat av olika jordmåner som alla skapar olika 
förutsättningar gällande kusterosion (Figur 10). Det som skiljer Luleås situation i förhållande 
till de andra fallstudieområdena är den markanta landhöjning som sker i området (Figur 4). Den 
beräknade landhöjningen i Luleå är cirka 0,9 millimeter per år, vilket år 2100 skulle resulterar 
i en landhöjning på cirka 700 millimeter (Figur 4). En så markant landhöjning kan i viss mån 
motverka effekterna av havsnivåhöjningarna som väntas. Trots Luleås geografiska placering 
och hotet om höjda havsnivåer finns det idag ingen riskhanteringsplan för översvämningar. 
Detta för att Luleå inte anses vara ett riskområde för just detta fenomen (MSB 2020:6; Larsson 
2022). Vid kontakt med Länsstyrelsen Norrbotten påpekades det att Luleå för tillfället inte är 
ett riskområde men att en sådan riskhanteringsplan kanske kan komma att bli relevant för nästa 
cykel 2027 – 2032 (Larsson 2022).  

Eroderbarheten i Luleå kan ses som problematisk då stora delar av strandlinjen bedöms ha 
potentiellt hög eroderbarhet (Figur 10). Landhöjningen i Luleå är så pass påtaglig att havsnivån 
inte kommer att höjas nämnvärt vilket är till fördel då kusterosionen inte kommer att förflyttas. 

Det faktum att Luleå inte är ett riskområde kan vara till fördel inte bara för norra Sverige 
utan även för mellersta och södra Sverige. Det stöd som skulle gått till Luleå som riskområde i 
form av extra material och personal samt även ekonomiskt stöd kan i stället omfördelas till 
riskområden där omfattande arbete krävs för bevarande av kulturlämningar.  
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Figur 11. 1 meters havsnivåhöjning med fornlämningar 500 meter från strandlinjen runt Luleå. Lämningsinformation från 

Fornsök, havsnivåinformation från SGU. 

4.4. Inför framtiden 

Figur 10. Eroderbarhet av strandlinjen runt Luleå. Producerad av SGU. 
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Klimatförändringar kan i framtiden komma att påverka arkeologiska och kulturhistoriska 
lämningar i kustmiljöer avsevärt. Redan idag kan ett reellt hot mot lämningar i kustområden ses 
med höjda havsnivåer och ökad kusterosion. Som tidigare påpekat är en ökad frekvens av 
extremväder ett stort hot mot kustområden och där i kulturlämningar (Erlandsson 2012). Som 
ovan presenterat har uppsatsen utgått från IPCC:s rapport om klimatförändringar och specifikt 
hur havsnivåer kan komma att förändras till 2100. I IPCC:s rapport är prognosen, i det sämsta 
tänkbara scenariot, att den globala havsnivån kommer höjas med cirka 1 meter från dagens 
havsnivåer (IPCC 2021) och det är därför jag har utgått från 1 meter. Det är här viktigt att 
påpeka att havsnivåerna inte kommer avstanna vid 1 meter utan om utsläpp av växthusgaser 
fortsätter kommer havsnivåerna att fortsätta höjas (IPCC 2021). Om globaluppvärmning 
fortsätter obehindrat och all is smälts av är den beräknade havsnivåhöjningen cirka 60 meter 
över dagens havsnivåer (NASA u.å.). Som diskuterats ovan kan höjningen bli avsevärt högre 
lokalt. Med en framtida exponentiell höjning av havsnivåer kommer enorma mängder av 
kulturhistoriska lämningar att negativt påverkas.  

Enligt rådande KML tas ingen hänsyn till hot mot kulturhistoriska lämningar från 
klimatförändringar (SFS 1988:950). Lagstiftning om skydd från klimatförändringar för 
kulturhistoriska lämningar kan i min mening vara en väg att gå för att inleda arbetet om att 
skydda och/eller rädda, av klimatförändringar, hotade lämningar. Individuella riskanalyser för 
kulturhistoriska lämningar förekommer idag som en del av länsstyrelsens riskhanteringsplaner, 
till följd av översvämningsdirektivet, vilket är ett stort steg i rätt riktning (SFS 2009:956). En 
vidareutveckling av riskhanteringsplaner till fristående analyser med hanteringsplaner specifikt 
för klimatförändringars inverkan på kulturhistoriska lämningar är i min mening ett 
inledningsvis viktigt arbete. Detta för att hantera och förebygga framtida problem rörande vård 
av kulturhistoriska lämningar. Till skillnad från den vanliga riskhanteringsplanden, som 
analyserar effekterna på samhället, kommer den nya planen endast beröra förhållandet mellan 
klimatförändringar och kulturhistoriska lämningar. Ett förändrat och utökat lagstiftat skydd mot 
kulturhistoriska lämningar kan som tidigare argumenterat vara en bra inledande skyddsåtgärd. 
Men här bör även arkeologi som vetenskap ta ett större ansvar och hänsyn till 
klimatförändringar. Detta kan göras genom att belysa geografiska problemområden eller 
lämningar vilka redan påvisar skada och/eller hotas av effekterna av klimatförändringar. Även 
ett anpassat arkeologiskt arbete kan vara fördelaktigt både för det arkeologiska arbetet och för 
hotade lämningar. Genom att skapa en arbetsplan med klimatförändringar i åtanke redan idag, 
kan arkeologer i viss mån påverka hur det förebyggande arbetet kan utföras.  

Att skapa en arkeologisk arbetsplan med fokus på skydd och bevarande av kulturhistoriska 
lämningar från effekterna av klimatförändringar kan komma att kräva att obekväma val måste 
göras. Eftersom det arkeologiska arbetet är begränsat av bland annat ekonomi behöver 
prioriteringar göras rörande vilka lämningar som ska undersökas. Som tidigare påpekats i 
uppsatsen är Länsstyrelserna ansvariga för skydd, underhåll och bevarande av kulturhistoriska 
lämningar i Sverige (SFS 2009:956). Dock kan det antas att detaljarbetet i fält kommer skötas 
av berörda arkeologer. Vid undersökningar som är under ekonomisk press görs redan idag val 
av vad som skall undersökas och hur, men med vetskapen om att lämningar till största del 
kommer att finnas kvar inom den överskådliga framtiden.  

Om den överskådliga framtiden innehåller en höjd havsnivå och erosion av 
undersökningsområden kommer undersökningar av lämningar i området vara i behov av 
prioriteringar. Prioriteringarna kan förekomma i form av att lämningar närmast kusten 
undersöks först och att arbetet sedan flyttas in från kusten. Om situationen är mer akut och alla 
hotade lämningar helt enkelt inte kan undersökas bör i så fall lämningar av högre 
kulturhistoriskt värde prioriteras och vem avgör det?  

Vad ger en lämning högt kulturhistoriskvärde? En lämnings koppling till nutida ideal och 
intressen samt vad den representeras som anses viktigt för det moderna samhället är möjliga 
parametrar för att tillskriva lämningen ett högt kulturhistoriskt värde. Ett exempel kan vara slott 
och borgar, oavsett skick, vilka ofta anses vara en viktig och stor del av både vår kultur och 
historia. I motsats kan en gravhög eller gravfält, som ur ett arkeologiskt perspektiv är minst lika 
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relevanta och kulturhistoriskt viktiga, ses som en irrelevant del av landskapet trotts att de är 
minst lika relevanta och av kulturhistoriskt värde. Här är det viktigt att arkeologer med sin 
sakkunskap får den avgörande rösten i diskussionen över hur och vad som skall och måste göras 
för att säkerställa ett gott resultat. Som KML klargör går alla lämningar under samma skydd 
och bör därför anses vara av samma värde och bevaringsprioritering, dock kan många faktorer 
påverka vilka åtgärder som tas för varje specifik lämning. Frågan om vilka lämningar som är 
värda att bevara är minst sagt kontroversiell, men det står klart att allt inte kan räddas. Med 
ekonomiska och fysiska restriktioner i kombination med klimatförändringar är det i min mening 
uppenbart att vissa uppoffringar kommer behöva göras. Vilka kriterier en lämning måste 
uppfylla för att få det skydd som krävs är oklart. Går det att utifrån frågeställningen svara på 
om lämningar som ses som kulturellt viktiga bör få företräde framför de som är mindre 
värdefulla, eller ska ekonomiska medel styra frågan? 

Berenfeld (2015) ger förslag på ett system för att hantera hotade kulturhistoriska lämningar 
utifrån deras kulturhistoriska värde. Systemet grundas i en triagemodell där det ingår tre klasser 
av bevaringsvärde, lämningar som kan offras, lämningar som utan större insats kan bevaras 
samt lämningar som till varje pris skall skyddas och bevaras (Berenfeld 2015). Berenfelds 
system är i dagsläget inte möjligt att applicera till följd av KML även om behovet finns. Vi kan 
i exempelvis falsterboområdet se en mängd lämningar som inom en snar framtid kan komma 
att bli påverkade av klimatförändringar. I detta specifika fall kan det beskrivna triagesystemet 
vara en lösning för att hantera det kommande arbetet.  

Dock följer frågan om vilka lämningar som är värda att bevara. Inledningsvis kan de 
berörda lämningarna i min mening delas upp i undersökta och icke undersökta lämningar där 
förtur ges till de icke undersökta lämningarna. Vidare kan de icke undersökta lämningarna 
sorteras i kategorier baserade på om liknande lämningar i område redan har undersökts. Om en 
lämningskategori tidigare inte undersökts så bör denna kategori prioriteras. Sorteringen grundas 
i det rådande kunskapsläget och vilken kunskap som kan skapas utifrån att undersöka en 
specifik lämning. Om det finns god kunskap gällande tillexempel fiskeläge i sydvästra Skåne 
kan detta innebära att icke undersökta fiskeläge kan komma att nedprioriteras. Det motsatta bör 
då gälla om kunskap rörande fiskeläge i sydvästra Skåne är bristfällig. Vid bristfällig kunskap 
bör därför den icke undersöka lämningen prioriteras. Vad det gäller lämningar som bör räddas 
till varje pris blir frågan något annorlunda. Självklart bör kunskapsläget rörande lämningen vara 
en del av urvalsprocessen, men vilka andra kriterier möjliggör det utökade skyddet? En 
lämnings förhållande till det lokala landskapet och samhället kan vara en faktor som påverkar 
urvalet. Men den främsta faktorn för ett utökat skydd bör vara hur unik den specifika lämningen 
är, inte bara lokalt utan ur ett riksintresse. Prioritering utifrån kunskapsläge och antal undersökta 
lämningar ur samma lämningskategori kommer frigöra en stor mängd resurser för att undersöka 
och rädda de lämningar som anses vara mer värda. Prioritering på det föreslagna viset skapar 
dock en större än önskad mängd lämningar som slutligen kommer att förstöras eller negativt 
påverkas av havsnivåhöjningar och erosion. Ett lägre antal lämningar att undersöka kan positivt 
påverka noggrannheten av de undersökningar som sker. Förbättrad noggrannhet av 
undersökningar på bekostnad av att offra mindre värda lämningar kan däremot inte vara en 
acceptabel lösning inom det arkeologiska fältet. Däremot kan en ökad mäng arkeologer vara en 
lösning för att undersöka mer noggrant och fler lämningar. Detta skapar dock ytterligare 
problem i form av ekonomiska begränsningar. För att på bästa sätt minimera ett urval av 
lämningar att undersöka är det i min mening en ökning av ekonomiska medel för arkeologiskt 
arbete som måste ske.   
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5. Slutsats 

 

Utifrån det presenterade och diskuterade materialet står det klart att klimatförändringar kan och 
kommer att påverka kulturhistoriska lämningar i kustmiljöer. Vi har redan sett flertalet 
rapporter som vittnar om hur lämningar direkt har förstörts eller påverkats av effekterna av 
klimatförändringar (Erlandson 2012; Britton & Hillerdal 2019; McDonagh 2019). Direkta 
fenomen till följd av klimatförändringar som aktivt skadar eller förstör kulturhistoriska 
lämningar i kustmiljöer är för tillfället extremfall eller långsamma processer som kan ses som 
hanterbara. Det är när frekvensen av dessa problem ökar som de stora problemen uppstår. Med 
en ökad frekvens av tillexempel extremväder följer bland annat en ökad erosion som i sin tur 
direkt kan påverka kulturhistoriska lämningar i exempelvis kustmiljöer. Något som uppsatsen 
också har problematiserat är att höjningar av havsytenivåer ett stort hot mot kulturhistoriska 
lämningar. Stigande havsnivåerna är i sig inte det största hotet, men att strandlinjerna förskjuts 
skapar nya områden för kusterosion vilket direkt kommer att påverka tidigare stabila områden 
och kulturhistoriska lämningar. De höjda havsnivåerna och medföljande erosion kan antas 
förstöra flertalet kulturhistoriska lämningar och ytterligare hota andra. Det skall även tilläggas 
att havsnivåernas förändring inte är stabil utan ständigt förändras i form av översvämningar 
som kan bidra till erosion på flertalet platser som kan ses som förhållandevis säkra. Vad det 
gäller framtiden kan vi se en exponentiell höjning av havsnivåer över tid vilket ytterligare 
kommer påverka fler och större områden. Detta innebär följaktligen en ökning av lämningar 
som kommer eller kan påverkas negativt.  

Genom uppsatsens tre fallstudieområden har olika förutsättningar, problem och framtida 
åtgärder presenterats. I Luleå står det klart att den rådande markhöjningen är till klar fördel för 
områdets kustnära kulturhistoriska lämningar vilket resulterar i att lite eller inga förändringar i 
kulturvårdsarbetet behöver ske. I Göteborg är situationen något annorlunda men fortfarande 
stabilt, med en eventuellt större påverkan av ökade vattenflöden och högvatten nivåer. På 
Falsterbonäset är situationen mer akut med en pågående landsänkning, eventuellt kommande 
extrema högvattennivåer och en instabil jordmån. Fallstudieområdena är inte bara 
representativa för svenska kustmiljöer utan även för liknande områden världen över. 

Med stora framtida utmaningar står det klart att arkeologin som vetenskap bör ta större 
hänsyn till klimatförändringar, framför allt rörande vad som undersöks och i vilka områden 
undersökningar bör prioriteras. Områden som står inför stora utmaningar till följd av höjda 
havsnivåer bör prioriteras för att i enlighet med rådande lagstiftning säkerställa kulturhistoriska 
lämningars skydd och bevarande. Detta skapar dock ytterligare problem i from av 
begränsningar i arbetsinsatser och ekonomiska medel.  

Det kan, om ett mycket stort antal kulturhistoriska lämningar hotas i kombination med 
begränsade resurser, bli aktuellt att skapa en form av triagesystem likt det som föreslagits av 
Berenfeld (2015). Ett triagesystem skulle dock kräva en ändring av KML vilket möjligen kan 
kompromissa det nuvarande skyddet för kulturhistoriska lämningar. Det kan vara nödvändigt 
att kompromissa kulturhistoriska lämningars lagliga skydd, men det är även möjligt att det i 
stället leder till att de ändrade lagarna utnyttjas negativt i andra omständigheter. Därför är det 
viktigt att, om lagändringar sker, specificera under exakt vilka förutsättningar undantag får och 
kan ske. 

Ett förebyggande arbete är ett bra arbete. Genom att ligga före konsekvenserna av 
klimatförändringarna gällande hotade lämningar kommer arkeologer få mer tid att planera och 
utföra undersökningar av lämningar med högre kulturhistoriskt värde. På så vis säkerställa att 
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fler platser kan undersökas och att det är en högre kvalitet på arbetet. Här är det även viktigt att 
inse att om arkeologin skall följa de lagar som skyddar våra kulturhistoriska lämningar och 
utifrån dessa bevara och skydda samtliga kulturhistoriska lämningar måste vi agera nu. Som vi 
vet kan större arkeologiska undersökningar ta lång tid, men vi vet även att klimatet inte väntar 
på någon. 
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6. Sammanfattning  

Ett klimat i förändring skapar förändrade förutsättningar, inte bara för oss människor utan även 
för vår historia. Genom havsnivåhöjningar, kusterosion och en ökad frekvens av extremväder 
kan vi se hur kustområden och allt där i direkt påverkas eller till och med förstörs. Detta 
tydliggjordes genom uppsatsen tre fallstudieområden.  

Att åtgärder och planering behöver ske i hotade områden står klart men vilka åtgärderna är 
beror på hur snabbt vi agerar. Om åtgärder för att skydda eller rädda hotade lämningar påbörjas 
inom en snar framtid kan undersökningar av ett stort antal lämningar vara rimligt. Om åtgärder 
däremot dröjer kan val behöva göras. Valet om vilka lämningar som ska räddas och vilka som 
kan offras är ett svårt val att göra. Uppsatsen föreslår därför att vid behov applicera ett 
triagesystem baserat på lämningstyper, antal undersökta lokaler och vilken kunskapsnivå som 
råder i området generellt.  

Klimatförändringars inverkan på kulturhistoriska lämningar är inte enbart begränsat till 
kustområden. Andra effekter av ett klimat i förändring påverkar och kommer i framtiden att 
fortsätta påverka andra kulturhistoriska lämningar i alla olika miljöer. Fortsatt forskning inom 
klimatförändringars i kombination med arkeologi är därför nödvändigt och bör bli en ny del av 
den arkeologiska vetenskapliga disciplinen. 

  



 

31 
 

7. Bibliografi 

Ahlgren, H., Fjellström, M., Schytt Holmlund, E., Holmlund, P., Lidén, K. 2019.  Nya 14C-
dateringar av glaciärfynd vid Ålmallojekna i Jokkmokks kommun, Lappland. Fornvännen. 
Vol. 2019/4. S. 253–257.  
Berenfeld, M.L. 2015. Planning for permanent emergency: “Triage” as a Strategy for 
Managing Cultural Resources threatened by Climate Change. The George Wright Forum. 
Vol. 32. S. 5–12. Pdf. 
Britton, K & Hillerdal, C. 2019. Archaeologies of Climate Change: Perceptions and 
Prospects. Étude/Inuit/Studies. Vol. 43. S. 265–288. Pdf.  
European Environment Agency (EEA). 2010. Mapping the impacts of natural hazards and 
technological accidents in Europe – An overview of the last decade. Publications Office of the 
European Union. No. 13/2010. Luxembourg.  
Elenius, L. & Öberg, T. 2019. Staden som steg ur havet – Landhöjningen och landskapets 
förändring. Gammelstad Visitor Centre. Luleå.   
Erlandson, Jon M. 2012 As the World Warms: Rising Seas, Coastal Archaeology, and the 
Erosion of Maritime History, fournal of Coastal Conservation. Vol. 16. S. 137–142. DOI 
10.1007/s11852-010-0104-5. 
Ersgård, L. 1988. Vår marknad i Skåne, Bebyggelse, handel och urbanisering i Skanör och 
Falsterbo under Medeltiden. Wallin & Dalhom Boktryckeri AB. Lund. 
Francis, D & Hengeveld, H. 1998. Extreme Weather and Climate Change. Minister of Supply 
and Services. Ontario. 
Fredriksson, M. 2021. Tybrind Vig i: Under havets yta. (Red. Arnberg, A. Johansen, O. & 
Widén, P.). Statens maritima och transporthistoriska museer (SMTM). S. 42–49. 
Friesen, T. 2018. Archaeology and modern climate change. Canadian Journal of Archaeology 
/ Journal Canadien d’Archéologie, Vol. 42. S. 28–37. 
IHOP. u.å. Global Environmental change threats to heritage and long-term observing 
networks of the past. Projektplan. Pdf. 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2022. Climate Change 2022: Impacts, 
Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Sixth Assessment 
Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Red. Pörtner, H-O., Roberts, D. 
C., Tignor, M., Poloczanska, E. S., Mintenbeck, K. et al.) Cambridge University Press. In 
Press. Pdf.  
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2022. Summary for Policymakers 
In: Climate Change 2022: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working 
Group II to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
(Red. Pörtner, H-O., Roberts, D. C., Tignor, M., Poloczanska, E. S., Mintenbeck, K. et al.). 
Cambridge University Press. In Press. Pdf. 
Johansson, T. 2013. Säve 242, 407, 409 inom Skogome 7:1, Säve socken Göteborgs kommun. 
Arkeologisk förundersökning. Pdf. 
MacDonagh, M. 2019. Riding the storm, Archaeology Ireland, Vol. 33. Wordwell Ltd. S. 30–
33. 
Melchert, D. 2019. Kulturmiljöprogram - Vellinge kommun. PDF. 
Rockman, M. 2015. An NPS framework for addressing climate change with cultural 
resources. Vol. 32. The George Wright Forum. S. 37–50. 
SFS 2009:956. Förordning om översvämningsrisker. 
SFS 1988:950. Kulturmiljölagen 



 

32 

 

7.1. Webbkällor 

European Association of Archaeologists (EAA). 2021. Kiel Statement on archaeology and 
climate change.  
https://www.e-a-a.org/2021Statement (Hämtad 07-05-22). 
Göteborgs stad. u.å. Kort kommunfakta. 
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunfakta/kort-kommunfakta 
(Hämtad 27-04-22). 
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). u.å. History of the IPCC. 
https://www.ipcc.ch/about/history/ (Hämtad 07-05-22). 
Lantmäteriet. u.å. Landhöjning. 
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-
swepos/Referenssystem/Landhojning/ (Hämtad 08-05-22). 
Luleå kommun. 2022. Historia.  
https://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-och-statistik/fakta-om-lulea-
kommun/historia.html (Hämtad 27-04-22). 
Länsstyrelsen Skåne. 2021. Riskhanteringsplan för Falsterboområdet – 2022–2027. 
Länsstyrelsen Skåne.  
Länsstyrelsen Västra Götaland. u.å. Riskhanteringsplan Göteborg 2022–2027.  
https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-
amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/riskhanteringsplaner-2022-
2027/riskhanteringsplan-goteborg-inkl-bilagor.pdf (Hämtad 01-05-22). 
Länsstyrelsen Västra Götaland. 2016. Kulturarv för framtida generationer med 
klimatperspektiv på Västsveriges kulturarv. Klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet i 
Västra Götalands och Hallands län. Länsstyrelsen Västra Götaland.  
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2016/kulturarv-for-
framtida-generationer.html (Hämtad 01-05-22). 
Länsstyrelsen Västra Götaland. 2020. Bilaga 2: Kommunvis genomgång av klimatpåverkan 
Västra Götalands län. Kulturarv för framtida generationer med klimatperspektiv på 
Västsveriges kulturarv. Klimatförändringarnas påverkan på kulturarvet i Västra Götalands 
och Hallands län. Länsstyrelsen Västra Götaland. 
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/13/resource/2642 (Hämtad 01-05-22). 
Malmborg Persson, K. Nyberg, J. Ising, J. & Persson, M. 2014. Skånes känsliga stränder – ett 
geologiskt underlag för kustzons-planering och erosionsbedömning. Sveriges Geologiska 
Undersökning (SGU). 
https://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1420-rapport.pdf (Hämtad 08-05-22). 
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). 2020. Förordningen om 
översvämningsrisker – Sveriges genomförande av EU:s översvämningsdirektiv.  
https://rib.msb.se/filer/pdf/29445.pdf (Hämtad 01-05-21). 
National Aeronautics and Space Administration (NASA). u.å. Understanding Sea Level: 
Thermal Expansion.  
https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/global-sea-level/thermal-expansion (Hämtad 
15-05-22). 
National Aeronautics and Space Administration (NASA). u.å. Understanding Sea Level: Ice 
Melt. 
https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/global-sea-level/ice-melt (Hämtad 15-05-
22). 
Riksantikvarieämbetet. 2022. Det här gör Riksantikvarieämbetet. 
https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/det-har-gor-riksantikvarieambetet/ (Hämtad 05-
05-22). 
Riksantikvarieämbetet. u.å. Fornsök. 
https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/ (Hämtad 05-05-22). 
Sjöfartsverket. 2022. Falsterbo kanal.  

https://www.e-a-a.org/2021Statement
https://goteborg.se/wps/portal/start/kommun-o-politik/kommunfakta/kort-kommunfakta
https://www.ipcc.ch/about/history/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Landhojning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Landhojning/
https://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun/historia.html
https://www.lulea.se/kommun--politik/fakta-och-statistik/fakta-om-lulea-kommun/historia.html
https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/riskhanteringsplaner-2022-2027/riskhanteringsplan-goteborg-inkl-bilagor.pdf
https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/riskhanteringsplaner-2022-2027/riskhanteringsplan-goteborg-inkl-bilagor.pdf
https://www.msb.se/siteassets/dokument/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/oversvamning/riskhanteringsplaner-2022-2027/riskhanteringsplan-goteborg-inkl-bilagor.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2016/kulturarv-for-framtida-generationer.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/tjanster/publikationer/2016/kulturarv-for-framtida-generationer.html
https://catalog.lansstyrelsen.se/store/13/resource/2642
https://resource.sgu.se/produkter/sgurapp/s1420-rapport.pdf
https://rib.msb.se/filer/pdf/29445.pdf
https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/global-sea-level/thermal-expansion
https://sealevel.nasa.gov/understanding-sea-level/global-sea-level/ice-melt
https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/det-har-gor-riksantikvarieambetet/
https://www.raa.se/hitta-information/fornsok/


 

33 
 

https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/kanaler-slussar-broar/falsterbo-kanal/ (Hämtad 05-
09-22). 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 2022. Om SGU. 
https://www.sgu.se/om-sgu/ (Hämtad 05-05-22). 
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 2020 
https://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/stranderosion/  
Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). u.å. Skredkänslighet i olika jordarter. 
https://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/skred-och-ras/skredkanslighet-i-olika-jordarter/ 
(Hämtad 05-05-22). 
Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Institut (SMHI). 2021. Extremer. 
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/extremer (Hämtad 15-05-22). 
Sveriges Metrologiska och Hydrologiska Institut (SMHI). 2021. Växthuseffekten. 
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan/vaxthuseffekten-1.3844 
(Hämtad 15-05-22) 

7.2. Personlig kommunikation  

Larsson, H. 2022. E-mail 16 April. <Henrik.Larsson@lansstyrelsen.se> 

7.3. Bildreferenser 

Figur 1. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 2022. Kartvisare – Jordarter – Göteborg. 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon.html (Hämtad 02-05-22). 
Figur 2. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 2022. Kartvisare – Jordarter – 
Falsterbonäset. 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon.html (Hämtad 02-05-22). 
Figur 3. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 2022. Kartvisare – Jordarter – Luleå. 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon.html (Hämtad 02-05-22). 
Figur 4. Lantmäteriet. u.å. Landhöjning. 
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-
swepos/Referenssystem/Landhojning/. (Hämtad 11-05-22). 
Figur 5. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2021. Future emissions cause 
future additional warming, with total warming dominated by past and future CO2 emissions. 
Summary for policymakers. 
Figur 6. Mårtensson, H. 2022. Karta skapad i GIS visande lämningar inom 500 meter från 
strandlinjen kring centrala Göteborg samt havsnivåhöjning på 1 meter över nuvarande nivåer. 
Lämningsinformation hämtad från Fornsök. 
Figur 7. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 2022. Kartvisare – Eroderbarhet – 
Göteborg. 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-
eroderbarhet.html?zoom=314609.71859943675,6124119.773283546,434099.9575799148,61
82079.8892037785 (Hämtad 11-05-22). 
Figur 8. Mårtensson, H. 2022. Karta skapad i GIS visande samtliga lämningar på 
Falsterbonäset samt havsnivåhöjning på 1 meter över nuvarande nivåer. Lämningsinformation 
hämtad från Fornsök. Havsnivåinformation från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).  
Figur 9. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 2022. Kartvisare – Eroderbarhet – 
Falsterbonäset. 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-
eroderbarhet.html?zoom=314609.71859943675,6124119.773283546,434099.9575799148,61
82079.8892037785 (Hämtad 11-05-22). 
Figur 10. Mårtensson, H. 2022. Karta skapad i GIS visande lämningar inom 500 meter från 
strandlinjen kring centrala Luleå samt havsnivåhöjning på 1 meter över nuvarande nivåer. 

https://www.sjofartsverket.se/sv/tjanster/kanaler-slussar-broar/falsterbo-kanal/
https://www.sgu.se/om-sgu/
https://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/stranderosion/
https://www.sgu.se/samhallsplanering/risker/skred-och-ras/skredkanslighet-i-olika-jordarter/
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/extremer
https://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatpaverkan/vaxthuseffekten-1.3844
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon.html
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon.html
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-jordarter-1-miljon.html
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Landhojning/
https://www.lantmateriet.se/sv/geodata/gps-geodesi-och-swepos/Referenssystem/Landhojning/
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-eroderbarhet.html?zoom=314609.71859943675,6124119.773283546,434099.9575799148,6182079.8892037785
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-eroderbarhet.html?zoom=314609.71859943675,6124119.773283546,434099.9575799148,6182079.8892037785
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-eroderbarhet.html?zoom=314609.71859943675,6124119.773283546,434099.9575799148,6182079.8892037785
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-eroderbarhet.html?zoom=314609.71859943675,6124119.773283546,434099.9575799148,6182079.8892037785
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-eroderbarhet.html?zoom=314609.71859943675,6124119.773283546,434099.9575799148,6182079.8892037785
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-eroderbarhet.html?zoom=314609.71859943675,6124119.773283546,434099.9575799148,6182079.8892037785


 

34 

 

Lämningsinformation hämtad från Fornsök 
Figur 11. Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). 2022. Kartvisare – Eroderbarhet – 
Luleå. 
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-
eroderbarhet.html?zoom=314609.71859943675,6124119.773283546,434099.9575799148,61
82079.8892037785 (Hämtad 11-05-22). 

https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-eroderbarhet.html?zoom=314609.71859943675,6124119.773283546,434099.9575799148,6182079.8892037785
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-eroderbarhet.html?zoom=314609.71859943675,6124119.773283546,434099.9575799148,6182079.8892037785
https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-stranders-jordart-eroderbarhet.html?zoom=314609.71859943675,6124119.773283546,434099.9575799148,6182079.8892037785

