
 
Forum för klimat och kulturarv 

3–4 maj 2017 i Göteborg  

Välkommen att anmäla dig till Forum för klimat och kulturarv 2017. Temat för forumet 
kommer att vara vattnets påverkan på kulturarvet i ett förändrat klimat. Vi kommer att få ta 
del av de lärdomar och goda exempel man har gjort om klimatförändringar och kulturarv i 
västra Sverige.  

Syftet med forumet är att fortsätta att nätverka för frågor som länkar samman arbete med 
klimat och kulturarv. Det kommer också att finnas möjlighet att på plats testa verktyg för 
klimatanpassningsarbete med kulturarv.   

Målgrupp för forumet är alla yrkesverksamma inom kulturmiljö, klimatanpassning, 
samhällsplanering och beredskap samt förvaltare av kulturmiljöer.  

Forum för klimat och kulturarv 2017 arrangeras av Riksantikvarieämbetet i samarbete med 
Länsstyrelserna i Västra Götalands län och Hallands län, Bohusläns museum, Västarvet, 
Kulturmiljö Halland, Göteborgs stad och Göteborgs stadsmuseum.  

Länk till anmälningssidan: http://www.delegia.com/app/netattm/attendee/page/57143   

Vid eventuella frågor gällande konferensen vänligen kontakta  
Erika Hedhammar, tfn 08-5191 8373 eller e-post erika.hedhammar@raa.se eller  
Therese Sonehag, tfn 08-5191 8414 eller e-post therese.sonehag@raa.se.  
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Preliminärt program 

Inspirationsföreläsning 
Klimatomställning 2.0 - teknik och livsstilsförändringar av Fredrik Warberg, Tidsverkstaden.  

Vad händer just nu vad gäller klimatanpassning i Sverige? 
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning/SMHI, Riksantikviarämbetet och 
länsstyrelserna informerar.  

Internationella strategier och målsättningar för klimatanpassning 
Uppsala universitet redogör för hur man arbetar med kulturarv och hållbara 
utvecklingsmål inom FN. 

Historic Environment Scotland presenterar risk- och tillståndsbedömning av kulturarv i 
Skottland i ett förändrat klimat.  

Exempel och inspiration från Norden 
Hur påverkas världsarven av klimatförändringar? Exempel från Norge och Sverige.  

Skyfallet i Köpenhamn 2011 ledde till att man tog fram en Skyfallsplan. Exempel på 
klimatanpassningsåtgärder som utvecklar stadsrummen. 

Vad händer i städerna Göteborg och Uddevalla samt kustsamhällen på Orust? Planering 
och gestaltning av översvämningsskydd samt hantering av kulturhistoriska värden. 

Exempel på kunskapsunderlag för klimatanpassningsåtgärder i kulturmiljöer vid vatten. 

Vägledningar och verktyg, metodutveckling 
Vi får ta del av projektet Kulturarv och klimatförändringar i Västsverige och exempel på 
riskbedömningar från arbeten på Uppsala universitet och Riksantikvarieämbetet.   

Lunds universitet låter oss ta del av klimatanpassning och kulturarv – ekosystembaserad 
anpassning, riskreducering och resilience. Vad säger forskningen?  

Riksantikvarieämbetet presenterar metodstöd för vård- och underhållsplanering i 
kulturmiljöer. SP Sveriges tekniska forskningsinstitut presenterar ett forskningsprojekt om 
byggande för ett framtida ändrat klimat med fokus på fuktsäkerhet.  

Testa och ställ frågor 
Dessutom finns möjlighet att testa olika verktyg och vägledningar som utvecklats av 
myndigheter och projektsamarbeten. 

 
Läs mer om kulturarv och klimatförändringar här:  
http://www.raa.se/kulturarvet/klimat-och-miljo/  

http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-
energi/Klimatanpassning/Pages/kulturarv-och-klimat.aspx  

http://www.klimatanpassning.se/  

http://www.raa.se/kulturarvet/klimat-och-miljo/
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Pages/kulturarv-och-klimat.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/miljo-och-klimat/klimat-och-energi/Klimatanpassning/Pages/kulturarv-och-klimat.aspx
http://www.klimatanpassning.se/

