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Från Andersson-Skold (2013) 



Göta älv-uppdraget 

Regeringen gav ett särskilt uppdrag till SGI rubricerat 
Klimatanpassning – Skredförutsättningar i Göta älvdalen (2009-
2011) 

 

 



Deluppdrag; Metodik konsekvensbedömning 

 
Syftet med detta deluppdrag var att uppdatera, vidareutveckla och   
använda den modell som tidigare använts för skredriskanalyser för 
att bedöma och visualisera konsekvenser av potentiella skred i Göta 
älvdalen. 

 

 

FrånTremblay et al (2012) 



De olika sektorerna 

Bedömning av konsekvenser innefattar ett antal steg och 
sektorsområden  

 

 

 

 

 

• identifiera vilka objekt, system eller miljöer som kan komma att 
exponeras 

• bedöma omfattningen av skredets påverkan på ovanstående 
(sårbarhet) 

• göra en monetär bedömning  

• översiktlig grafisk visualisering av värdet av konsekvenserna (GIS) 

 

 

o Bebyggelse   
o Människoliv 
o Väg och järnväg  
o Energi- och 

ledningssystem 

o Va-system 
o Miljöfarliga 

verksamheter 
o Näringsliv  
o Natur och kultur 

 



Värdering av kulturarv i Göta älv-uppdraget 

 

• Målet med sektorsområdet Kulturarv var att undersöka vilka 
metoder som var användbara för monetär värdering av kulturarv 
och vilka av dessa metoder som var möjliga att genomföra med 
den information vi hade att tillgång. 

 

 

Syftet: Synliggöra kulturella värden i samhällsekonomiska analyser. 

 

 



Vad är kulturarv? 

• Det är av nationell angelägenhet att skydda och vårda vår 
kulturmiljö. Ansvaret för detta delas av alla (kulturminneslagen 
(1988:950) första kapitel 1 paragraf). 

 

• Kulturarvet är länken mellan förtid, nutid och framtid. 

 

• Kulturarvet utgörs av vad tidigare generationer skapat och hur vi 
uppfattar, tolkar och för det vidare. Varje tid bildar sig en egen 
uppfattning om kulturarvets innehåll och betydelse 
(Riksantikvarieämbetets definition). 

  



Inventering- Blue Shields 

• Blue shield blev specificerat av Haag konventionen i 1954 för att 
skydda värdefulla kulturella föremål från förstörelse i 
krigssituationer och år 1996 bildades en internationell och 
oberoende organisation, ICBS, som arbetar för att skydda 
kulturellt viktiga föremål vid väpnade konflikter och extremväder.  

• I Sverige har Riksantikvarieämbetet  ansvaret för att ta fram 
objekt av nationell betydelse medan länsstyrelserna har ansvaret 
på regional nivå. 

•  Objekten som tas fram ska märkas och listas. Denna lista skulle 
kunna användas som inventerings- och värderingsunderlag i 
samhällsekonomiska analyser.  

• Arbetet med med Blue shield- märkning  hade inte genomförts i 
Sverige vid tidpunkt för utredningen.  



Inventering- Informationskartan GIS Västra 
Götaland 

• En webbaserad karttjänst  

• Kartan kan användas för att identifiera områden och objekt av 
särskilt kulturellt värde.  

• Länsstyrelsen har delat in kulturmiljön i följande kategorier 
(Samma objekt eller miljö kan samtidigt ingå i flera kategorier):  

o Hembygdsgårdar och 
hembygdsmuseum 

o Kyrkor 
o Byggnadsminnen 
o Kulturmiljöer i kommunerna  
o Kulturreservat 
o Riksintressen kulturmiljövård 
o Sevärdheter 

o Skyddsbestämmelser för 
kulturmiljövård 

o Fornminnen med FMR-länk  
o Historia på plats 
o Kulturhistoriskt värdefulla 

sjömärken 
o Fyrplatser 
o Gårdar 

 



Inventering- Resultat 

 

• 14 kyrkor där alla omfattas av kulturminneslagen  

• 9 områden klassat som Riksintresse för kulturmiljövård  

• 4 kulturhistoriskt värdefulla gårdar  

• 50 miljöer som av respektive kommuner anses vara viktiga 
kulturmiljöer i kommunerna 

• 3 hembygdsgårdar och  

• 13 byggnadsminnen 

• Tusentals fornlämningar  

 



Metoder för monetär värdering av kulturarv 
(varor och tjänster utan marknadspriser) 

Indirekta 

metoder 

(Revealed 

preferences) 

Reskostnadsmetoden 

(Travel cost method) 

Fastighetsprismetoden 

(Hedonic price method) 

Åtgärdskostnader 

(Avoidance cost) 

 

Produktionsfunktionsmetoden 

 

Ersättningskostnader/Återställandekostnader 

(Replacement costs) 

 

Direkta 

metoder 

(Staded 

preferences) 

Scenariometoder 

(Choice Experiments, 

CE) 

Värdeöverföring 

Scenariometoder 

(Contingent valuation, CV) 

 



Tidigare studier 

• Vetenskapligt publicerade monetära värden gäller specifika 
landområden eller objekt och kan sällan överföras till andra 
kulturobjekt eller kulturmiljöer (Nidarosdomen, Brygga i Bergen) 

 

• Noonan (2003) gjorde en metaanalys på studier från hela världen 
som har monetärt värderat olika kulturobjekt. Noonan kom fram 
till att studierna varierar mycket både med avseende på 
kulturobjekten i sig och i kvaliteten på studierna och därmed är 
överföring av värden till andra kulturobjekt inte lämplig. 



Tidigare studier 

• Riksantikvarieämbetet  

- Metodhandledning i samhällsekonomiska metoder (2009) 

- Ekonomisk värdering av kulturmiljön (2010) 

 

• Praktik 

- Statoil mack i Sigtuna 2008 

- Gladhammars gruvor 

- Trafikverket 

- Boverket 

 



Hur har kultur värderats tidigare i samband med 
extremt väder/naturolyckor i Sverige? 

  

• Kultur har inte värderats i monetära termer vid 
samhällsekonomiska sammanställningar i samband med 
extremväder och naturolyckor i Sverige (vad utredningen kände 
till). 

• Undersökta händelser är ett antal skred, översvämningen i Arvika 
år 2000 och stormarna Per och Gudrun.  

• Orsaken kan vara att kulturföremål inte har påverkats, att 
händelser inte har fört med sig ekonomiska konsekvenser eller 
åtgärder, eller att dessa inte har dokumenterats tillsammans med 
händelserna (naturolyckorna). 



Fallstudie- Kyrkor 

 

Kyrka Försäkringsvärdet Marknadsvärdet 

Nols Kyrka Fullvärde(13-20 ) 4  

Älvängens Kyrka Fullvärde(13-20) 3  

Starrkärr Kyrka 39,6  10  

Kilanda Kyrka 20,4  4 

 

    

 



Resultat av kulturarvs värdering i Göta- 
älvsuppdraget 

 

• En rapport som kortfattat beskriver kulturarvet i Göta älvdalen 
och belyser svårigheten att inom en och samma riskanalys 
värdera en mängd kulturobjekt och kulturmiljöer. 

 

• I Göta Älv utredningen bedömdes det inte möjligt att inkludera 
monetära värden för kulturarv vid värdering av konsekvenser 
utifrån data tillgång, rådande kunskapsläge,  tid och andra 
resurser vid tiden för utredningen. 

 

• Behovet är stort av interdisciplinärt och transdisciplinärt 
samarbete. 

 



http://www.swedgeo.se/templates/SGIStandardPa
ge____2634.aspx?epslanguage=SV 

 

Sluss i Trollhättan. Riksintresse och kulturmiljö. Foto: Trollhättan Kommun.  
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