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Under 2011 har Centrum för klimat och säkerhet fortsatt att växa, bland annat avseende antal an-
ställda, omsättning och forskarkompetens. Genom projektet CNDS har fyra nya medarbetare re-
kryterats som kommer förstärka vår forskning flera år framöver. I CNDS forskarskola har vi 
också bidragit i en doktorandkurs och koordinerar en forskningsseminarieserie. Länken mellan-
forskning och samhälle utvecklades på flera sätt. Ett exempel var studieresan till Tyskland som 
både gav ökade kunskaper om översvämningsproblematik längs tyska floder och bidrog till kon-
taktskapande mellan resedeltagarna från Sverige och Finland. Andra exempel var ett stort antal 
översvämningsvandringar i Karlstad och att vi anordnade Forskarfredag med vatten och klimat-
tema. Vi gav för första gången en internationell masterkurs på distans och i kursen ingick två upp-
skattade exkursioner till Tyskland/Nederländerna och Sverige/Norge. SAWA-projektet, som be-
tytt mycket för finansieringen och inriktningen av vår verksamhet de senaste åren, hade slutspurt. 

Forskning och utredning 

En huvuduppgift för Klimat & Säkerhet är forskning kring klimatrelaterade naturrisker. Forsk-
ningen tar sin utgångspunkt i begrepp som riskhantering, sårbarhet och säkerhet. Det är sam-
hällets sårbarhet och förmåga att hantera riskerna som ligger i fokus. Detta kräver en tvärveten-
skaplig ansats och genomförs i samarbete med andra forskare från andra discipliner och forsk-
ningsorganisationer. Forskningen inriktas på två olika områden. 

Sårbarhets- och riskhanteringsstudier - Ett av våra forskningsområden handlar om hur man 
kan förstå och beskriva sårbarhet inför översvämningar. Vi utvecklar samlade bilder och analyser 
av sårbarhet och hantering av risker förknippade med extremt väder. 

Lärande från naturolyckor - I vårt andra forskningsområde utvecklar vi metoder för ett systema-
tiskt lärande från naturolyckor. Bland annat studerar vi hur erfarenheter från tidigare översväm-
ningar och andra naturolyckor kan användas för att förbereda för kommande händelser. 
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CENTRUM FÖR KLIMAT OCH SÄKERHET 

Vi skapar kunskap för att hantera klimatrelaterade risker i samhället 

Centrum för klimat och säkerhet är ett nationellt kunskapscentrum. Genom forskning 
och samverkan söker vi svar på samhällets frågor om risker som hör samman med ex-
tremt väder - exempelvis skyfall, översvämningar stormar och havsytehöjning. 

Våra frågor handlar om konsekvenser av extremt väder och om samhällets förmåga att 
hantera dessa. Därför har vi ett mångvetenskapligt angreppssätt. Vi arbetar brett med 
kunskap om naturkatastrofer, samhällsplanering och lärande. Vi är bra på att länka sam-
man forskning med det praktiska arbetet ute i kommuner och regioner. Det handlar om 
kunskapsbyggande på olika sätt, framför allt genom forskning och gemensamt lärande, 
men också genom samarbeten i projekt eller skräddarsydda kurser. 
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Aktuella forskningsprojekt 

Under 2011 var det största forskningsprojektet vårt sam-
arbete med Uppsala universitet och Försvarshögskolan 
inom Centrum för naturkatastofslära (CNDS). I fokus 
var uppstart av forskarskolan. Två av de 14 doktorander 
som antogs hör till Klimat & Säkerhet och är antagna vid 
Folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet. Samtidigt 
kunde vi välkomna två forskare som ska göra postdoc hos 
oss under två år framöver. Alla fyra studerar frågor nära 
samhällets hantering av översvämningsrisker med inrikt-
ning mot ”Varningssystem för översvämningar”, ”Lärande från 
olyckor” och ”Beslutstöd och samverkan”. 

SAWA-projektet går mot sitt slut. En avslutande konfe-
rens hölls i Hamburg i november då olika nationella och 
transnationella delprojekt presenterades. Klimat & Säker-
het presenterade Floodville-modellen samt redovisade arbe-
tet med masterkursen Integrated Flood Risk Management. Lars 
Nyberg har tillsammans med vår gästprofessor Mariele 
Evers varit ledare för arbetspaket 3 inom SAWA som ar-
betat med kapacitetsuppbyggnad, utbildning, studentut-
byte, etc. Klimat & Säkerhet har utgjort ett så kallat 
Sustainability Education Centre inom projektet.  

ESS är inne i en mittfas av den femåriga projekttiden. ESS 
har ett systerprojekt i Umeå som också arbetar med effek-
tivitet i samhällets säkerhetsarbete och tillsammans hade 
de två projekten en workshop i oktober under ledning av 
MSB:s forskningsenhet.  

Under året rekryterades ytterligare en doktorand med in-
riktning mot utveckling av metoder och modeller för eko-
nomisk värdering av översvämningsrisker. Doktoranden 
antogs vid Nationalekonomi på Örebro universitet och är 
delvis finansierad via Wettergrenstiftelsen. 

Vid sidan av de rena forskningsprojekten hade vi några 
kortare uppdrag och utredningar för bland andra MSB 
och Länsstyrelsen Värmland.  

Samverkan sker inom vår forskning med forskare vid bl a 
Uppsala universitet, Försvarshögskolan, SMHI och SGI 
samt de 22 ingående Europeiska parterna i SAWA-
projektet. Speciellt Leuphana Universität, Lüneburg och 
Bergisch Universität i Wuppertal.  

Centrum för klimat och säkerhet 
Karlstads universitet, 651 88 Karlstad 

www.kau.se/klimat-och-sakerhet 

 

År 2011 var ett 
händelserikt år för 
Klimat & Säker-
het. Samtidigt som 
vårt samverkans- 
och utbildningsar-
bete gick vidare 
blev våra forsk-
ningsresurser rejält 

förstärkta. Inom ramen för CNDS 
rekryterades två doktorander och 
två postdoktorer. Bland ett hund-
ratal sökande fann vi mycket goda 
kandidater som startade sitt arbete 
under hösten. Tjänsterna är inrik-
tade mot olika delar av hanteringen 
av översvämningsrisker. Vi var 
också lyckosamma i MSB:s temaut-
lysning och startar under nästa år 
två fyraåriga projekt i samverkan 
med Göteborgs universitet, SMHI 
och SGI. Projekten som handlar 
om klimatförändringar, skyfall och 
översvämningar är fyraåriga och 
kommer att vara viktiga för oss 
under de kommande åren. 

Vårt samverkansarbete utvecklades 
vidare. I januari hölls ännu en väl-
besökt och uppskattad tvådagars 
konferens i Karlstad. Vårt nätverk 
växer i antalet medlemsorganisat-
ioner och aktiva deltagare. Den 
största enskilda aktiviteten under 
året var studieresan till Tyskland 
under nio dagar i oktober. Lärdo-
marna var många under resan 
längs Elbe och Rhen och nätver-
kandet bland de 35 deltagarna i 
bussen var intensivt.  

Även på utbildningssidan fanns  
flera glädjeämnen. Våra kurser om 
klimatförändringar och samhälls-
konsekvenser lockade många stu-
denter. En ny masterkurs etablera-
des inom SAWA-projektet. Drygt 
20 deltagare från 12 olika nationer 
deltog. Två exkursioner till 
Tyskland/Holland och Sverige/
Norge var viktiga komponenter i 
kursen. Kursen ingår nu i det re-
guljära kursutbudet.  

Lars Nyberg, 

Föreståndare 

 

 

Uppstart av forskarskolan CNDS i september 2011  

 

Lars Nyberg  
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Utbildning och lärande 

Genom flexibla undervisningsformer förmedlar Klimat & Säkerhet kunskaper om klimatföränd-
ringars konsekvenser till en bred målgrupp. I våra kurser knyter vi samman forskning och sam-
hällsrelaterade frågeställningar. En flexibel 
studieform gör att fler har möjlighet att gå 
kurserna; de passar studenter med olika 
inriktningar på studierna, såväl som yrkes-
verksamma som vill läsa för att fortbilda 
sig. Vår erfarenhet är att denna blandning i 
studentgruppen ger intressanta diskussioner 
och erfarenhetsutbyten. 

Under 2011 gav vi kurser på grundläggande 
och avancerad nivå om hållbar utveckling, 
klimatrelaterade risker samt samhällets han-
tering av naturrisker. Flera av kurserna på 
avancerad nivå gavs även inom masterspro-
grammet Samhällelig riskhantering (SARIS). 

Utvecklingsarbete 

Vi har fortsatt utvecklingsarbetet med flexibla undervisningsformer. En del av detta var ett didak-
tiskt utvecklingsprojekt kring en Virtuell vandring vars syfte var att  utveckla och utvärdera en 
virtuell lärandemiljö med anknytning till våra översvämningsvandringar  

Kursen Integrated Flood Risk Management gavs för första gången under året. Det är en internationell 
masterskurs som utvecklades och gavs inom ramen för EU-projektet SAWA. Såväl kursutveckl-
ing som undervisning skedde i samverkan med fem andra universitet i Europa. Kursen har upp-
märksammats eftersom det är ovanligt med en kurs på masternivå som ges i samverkan mellan 
universitet i flera europeiska länder. Under kursen gjordes två exkursioner till Tyskland–
Nederländerna respektive Sverige–Norge. Kursen ges på nytt våren 2012. 

Samverkan och kunskapsarenor 

En central uppgift för Klimat & Säkerhet är att vara en arena för kunskapsutbyte mellan samhälls-
aktörer. Genom våra workshops, seminarier och konferenser sprids och delas erfarenheter och 
kunskap. Vi samverkar också brett med dem som arbetar med våra frågor kommunalt, på länssty-
relsen, vid centrala myndigheter, inom räddningstjänsten och i det privata näringslivet. Aktuell 
forskning knyts på så vis samman med samhällets frågor. En motor i detta samverkande är Nät-
verket Klimat & Säkerhet. 

Nätverket Klimat & Säkerhet samlade 2011 ett sjuttiotal personer från 22 organisationer vid 
kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och företag. Nätverket träffades i Göteborg vid 
en workshop om Klimatsäkra städer. Dessutom var nätverket aktivt som referensgrupp för ett av 
våra webbprojekt Översvämningsguiden, ett kunskaps- och beslutsstöd för lokal och regional 
nivå med planerad lansering i maj 2012. 

Vi är också värdar för det nationella nätverket för klimat och kulturarv som träffades vid en 
seminariedag under året. 

En årlig utåtriktad aktivitet är vår nationella konferens i januari. 2011 hölls den i Karlstad på 
temat Planera för vatten i ett förändrat klimat. Konferensen samlade 250 personer under två dagar och 
fick höga betyg i deltagarnas utvärdering. Mindre seminarier anordnas regelbundet, framförallt 
med koppling till aktuell forskning hos doktorander och seniora forskare.  

Under hösten hölls de första, välbesökta, träffarna i en seminarieserie om hållbar utveckling för 
Vänerregionen. Vi koordinerar seminarierna tillsammans med Vänermuseet i Lidköping på upp-
drag av Region Värmland. 
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Studenter på masterkursen IFRM samarbetar i en vatten-
flödesmodell vid skogsmuseet i Elverum, Norge 
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Allmänhet och skolungdomar 

I några av våra samverkansaktiviteter 
vände vi oss till nya målgrupper, nå-
got som varit utmanande men även 
inspirerande.  

Ett fokus under 2011 var att vidare-
utveckla konceptet med vår Över-
svämningsvandring i Karlstad. Det 
är en aktivitet för lärande kring frå-
gor om översvämningar och hante-
ring av översvämningsrisker. Den är 
ett vandrande seminarium med 
konkreta exempel och bra förutsätt-
ningar för samtal och diskussion. 
Under året genomfördes 10 vand-
ringar för såväl expertgrupper från 
andra länder som intresserad allmän-
het.  

Ett annat exempel på arbetet med 
forskningskommunikation mot all-
mänhet och skolungdom var evene-
manget Forskarfredag som genom-
fördes den 23 september för sjätte 
året i rad. Klimat & Säkerhet stod i 
år som värdar i Karlstad. Dagen in-
nehöll bland annat ett skolprogram 
med utmaningar och tävlingar på 
Värmlands museum, Uno och Stora 
Torget. Drygt 200 skolungdomar 
från hela Värmland deltog. I ett tält 
på Stora torget hölls dansperfor-
mance och "Värsta vädret", en vetenskapsshow om klimatförändringar och Värmlands framtida 
väder. I samband med Forskarfredag tog vi fram Floodville en interaktiv översvämningsmodell 
över Karlstad.  

 

 Nyckeltal 

 

Antal anställda (vid årets slut) 

Antal helårsarbetskrafter 

Grundutbildningsanslag (Mkr) 

Basfinansiering (Mkr) 

Övrig finansiering och uppdrag (Mkr) 

Total omsättning (Mkr) 

Antal studenter 

Helårsstudenter, registrerade 

Helårsstudenter, examinerade 

Antal nätverksmedlemmar (vid årets slut) 

 

2011 

21 

11,9 

4,2 

1,5 

5,8 

11,1 

267 

55 

38 

22 

 

2010 

16 

9,8 

3,4 

1,5 

3,1 

8,0 

245 

51 

25 

18 

 

2009 

14 

8 

2,0 

1,5 

1,4 

5,2 

177 

36 

26 

11 

 

2008 

7 

3,4 

- 

1,5 

0,8 

1,4 

- 

- 

- 

- 

 

 

Två gymnasieklasser tävlar i Floodville under Forskarfredag.  

 

Översvämningsvandring maj 2011  
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Forskningsprojekt och utredningar 
CNDS (Centre for Natural Disaster Science) 
2010-2014  Regeringen och MSB 
Samarbete med Uppsala univ, Försvarshögskolan 
 

SAWA (Strategic Alliance for Integrated Water Ma-
nagement Actions) 
2008-2012  EU Interreg Nordsjön 
22 parter i 6 länder 
 

ESS (Effekter av samhällets säkerhetsarbete)  
2009-2013  MSB 
Samarbete med Örebro univ, SGI, IVL 
 

Wettergrenprojektet 
2011-2013  Wettergrensstiftelsen 
 

GIS och översvämningar 
2010-2011  Länsförsäkringar 
 

Fördjupad översvämningsanalys Vänern 
2009-2012  Vänerkommunerna 
 

Regional klimatanpassning Värmland 
2009-2012  Länsstyrelsen Värmland 
 

Utveckling av Naturolycksdatabasen 
2009-2012  MSB 
 

Prediktion av översvämningar 
2011  Länsstyrelsen Värmland 
 

Virtuell översvämningsvandring 
2011 Karlstads universitet 
 

Seminarier och evenemang 
Konferens Att planera för vatten i ett förändrat klimat. 
26-27 jan, Karlstad 
 

Forskningsseminarium Sociala konsekvenser av lågt 
vattenstånd i Vänern. Erik Persson. 16 maj, Karlstad 
 

Workshop Klimatsäkra städer, Nätverket Klimat & 
Säkerhet. 19 maj, Göteborg 
 

Workshop Nätverket Klimat & Kulturarv. 30 maj, 
Karlstad 
 

Forskningsseminarium GIS-analys av sårbarhet för 
översvämningar, Rolf Nyberg. 22 juni Karlstad 
 

Forskarfredag Forskare är vanliga människor med ovan-
ligt spännande jobb! Tema Klimat och klimatföränd-
ringar. 23 september, Karlstad 
 

Vänerseminarium Hållbar utveckling i Vänerregionen. 
4 oktober, Mariestad 
 

Studieresa till Tyskland Hantering av Översvämnings-
risker i Tyskland, Nätverket Klimat & Säkerhet. 9-17 
oktober längs Elbe och Rhen 
 

Vänerseminariet Hållbara, attraktiva, kreativa miljöer. 
7 november, Karlstad 
 

Översvämningsvandringar 
6 april Nordiskt möte Nationella plattformen 
 

13 april Klimatanpassningskonferens 
 

10 maj Waterways forward på Sverigebesök 
 

10 maj Internationell masterkurs inom SAWA 
 

17 maj Polskt besök till Lst Värmland 
 

9 aug Nationella plattformar, Tajikistan, Kirgizistan 
 

21 och 23 aug Allmänheten i samv med Lst Värm-
land och Karlstads kommun 
 

20 sept Konferens förorenad mark 
 

28 sept Forskarfredag 

 

Kurser 
Grundnivå 
Sustainable development with focus on climate 
change (15 hp), VT & HT 
 

Hållbar utveckling med fokus på klimatförändringar 
(15 hp), VT & HT 
 

Extremt väder och samhällets sårbarhet (15 hp), HT 
 

Klimatförändringar och samhället (15 hp), VT & HT 
 

Klimat i förändring (7.5 hp), VT & HT 
 

Avancerad nivå 
Hantering av översvämningsrisker (15 hp), VT 
 

Hantering av klimatrelaterade risker II (5 hp), VT 
 

Hantering av klimatrelaterade risker I (10 hp), HT 
 

Hållbar utveckling ur ett säkerhetsperspektiv (7.5 
hp), HT 
 

Forskningsartiklar (peer-review) 
Seibert J, Bishop K, Nyberg L och Rodhe A. 2011. 

Water storage in a till catchment: I. Distributed 
modeling and relationship to runoff. Hydrological 
Processes 25: 3937-3949. 

 

Bishop K, Seibert J, Nyberg L och Rodhe A. 2011. 
Water storage in a till catchment II: Implications 
of transmissivity feedback for flow paths and turn-
over times. Hydrological Processes, 25: 3950-3959. 

 

Davies J, Beven K, Nyberg L och Rodhe A. 2011. A 
discrete particle representation of hillslope hydrol-
ogy: hypothesis testing in reproducing a tracer 
experiment at Gårdsjön, Sweden. Hydrological Pro-
cesses, 25:3602-3612. 

 

Konferensbidrag (peer review) 
Bergman R, Andersson-Sköld Y, Nyberg L, Johans-

son M, och Persson E. 2011. Efficiency of preventive 
actions for landslides and flooding – evaluation of Scandi-
navian practices. AGU höstmöte december 2011, 
San Francisco. 

 

Evers M och Nyberg L. 2011. Coherence and incon-
sistency of European instruments for integrated river basin 
management. World’s Large Rivers Conference, 
Vienna, 11-14 april 2011. 

 

Böcker 
Ibsen H., Nyberg L. och Svensson E. (red.) 2011. 

Klarälven. Karlstad University Press. 
 

Nyberg L. och Ripemo T. 2011. Klarälvens vatten-
kvalitet under 150 år. Ur: Ibsen H., Nyberg L. och 
Svensson E. (red.) 2011. Klarälven. Karlstad Uni-
versity Press. 

 

Nyberg L, Ibsen H och Svensson E. 2011. Klarälv-
dalen och en hållbar framtid. Ur: Ibsen H., Nyberg 
L. och Svensson E. (red.) 2011. Klarälven. Karlstad 
University Press. 

 

Basfinansiärer 
Våra basfinansiärer är Region Värmland, Myndighet-
en för samhällsskydd och beredskap, Länsstyrelsen i 
Värmlands län och Karlstads kommun. 
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