
Den svenska insatsen består 
av två huvudsakliga områ-
den. Det ena är en gemen-
sam europeisk utbildnings-
satsning om klimat, sårbar-
het och översvämningshan-
tering. Det andra området är 
en studie kring Vänern, 
Göta älv och de två pilot-
kommunerna Karlstad och 
Lidköping för att identifiera 
konsekvenser av översväm-
ningar och tänkbara åtgärder 
för att minska identifierade 
risker. CCS har del i båda 
dessa områden. Utveckling 
av nya kurser och sårbar-
hetsstudier är två exempel 
på det som CCS gjorde 
inom SAWA  under 2008.  

SAWA har beviljats av EU:s 
Interregprogram för Nord-
sjöområdet. CCS är en av 
22 parter i SAWA-projektet. 
Parterna i projektet kommer 
från Tyskland, Holland, 
Skottland, Norge och Sveri-
ge. Svenska parter är, förut-
om CCS, SMHI, SGI, Karl-
stads kommun och Länssty-
relserna i Västra Götalands 
län och Värmlands län. 

Forskningsöversikt 
På uppdrag av Räddnings-
verket gjorde Lars Nyberg 
vid CCS under hösten 2008 
en översikt över den forsk-
ning som gjorts kring över-
svämningar och riskhanter-
ing. Två liknande forsk-
ningsöversikter genomfördes 
om ras och skogsbränder av 
andra svenska forskare. 

Utbildning 
De kurser som ges i CCS 
regi, syftar till att ge såväl 
grundläggande som fördju-
pande kunskaper om klima-
tets förändringar och vilka 
förändringar vi människor 
och samhället står inför på 
global, regional och lokal 
nivå. En flexibel studieform 
gör att fler har möjlighet att 
gå kurserna. Många av våra 
kurser kan därför läsas som 
distanskurser med föreläs-
ningarna presenterade på 
internet.  

Kurserna på grundläggande 
nivå riktade sig 2008 till en 
bred målgrupp. De kunde 
passa såväl studenter med 
olika inriktningar på sina 
studier, som yrkesverksam-
ma som ville läsa för att 
fortbilda sig. Under höstter-
minen 2008 samarbetade 
CCS med ämnena Miljöve-
tenskap och Ekofilosofi för 
att genomföra de grund-
läggande kurserna.  

På avancerad nivå gav CCS 
kurser om klimatrelaterade 
risker och riskhantering. 
Tillsammans med avdel-
ningarna Folkhälsoveten-
skap, Nationalekonomi, Na-
turgeografi och Statsveten-
skap utgjorde CCS en del av 
Master/Magisterprogrammet 
Samhällelig riskhantering 
(SARIS). Utbildningen byg-
ger på tre huvudteman; per-
sonsäkerhet, klimatrelatera-
de risker och samhällets 
övergripande hantering av 

säkerhetsfrågor. Studierna 
lägger en grund för den 
praktiska riskhanteringen 
och är yrkesorienterande 
och forskningsförberedande. 

Samverkan 
En av CCS uppgifter är 
samverkan kring översväm-
ningsproblematiken. I ett 
första steg har vi inriktat oss 
på att samverka brett med 
tjänstemän som har ansvar 
för översvämningsfrågor och 
riskhantering på olika nivåer 
i offentlig sektor och med 
företag eller föreningar som 
på olika sätt arbetar med 
frågorna. Vi har också valt 
att samverka i olika forsk-
ningssammanhang.  

Det första halvåret för cent-
rumet innebar mycket kon-
takter med Räddningsverket, 
Länsstyrelsen i Götalands 
län och i Värmlands län, 
kommuner runt Vänern 
samt SGI och IVL. Det in-
nebar dessutom att vi talade 
om klimatrisker och hanter-
ingen av dessa i olika sam-
manhang, exempelvis hos 
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Från NÄS till CCS 
Under 2007 kom klimatfrå-
gan upp på agendan och 
klimat- och sårbarhetsutred-
ningen (SOU 2007:60) satte 
fokus bland annat på de 
ökande översvämningsrisker 
som klimatförändringarna 
för med sig. Det var mot 
denna bakgrund som ut-
vecklingen av Nätverket för 
älvsäkerhet (NÄS) utreddes. 

Utredningen landade i ett 
förslag om att inrätta en 
centrumbildning med ett 
bredare uppdrag. Från NÄS 
kom kompetens och sam-
verkansparter kring älvsäker-
het och översvämningsfrå-
gor. Till detta skulle läggas 
dels en bredare riskbild med 
stormar, skyfall och över-
svämningar och dels en tyd-
ligare koppling till den öka-
de risk som klimatföränd-
ringarna för med sig. Man 
önskade också ett multidi-
sciplinärt angreppssätt.  

Karlstads universitet var po-
sitiva till centrumbildningen 
och basfinansiering fanns 
från Länsstyrelsen i Värm-
lands län, Region Värmland, 
Karlstads kommun och då-
varande Räddningsverket. 
Den 11 juni 2008 invigdes 
Centrum för klimat och 
säkerhet under ledning av 
universitetsstyrelsens ordfö-
rande Sture Nordh. 

Det första halvåret har på 
flera sätt varit en uppstarts-
fas. I praktiken har detta 
inneburit mycket möten 
och kontakter för att berätta 
om vår verksamhet och söka 
samarbetspartners för såväl 
forskning som undervisning 
och samverkan. Mycket ar-
bete har naturligtvis också 
lagts på information med 
hemsida, trycksaker, utställ-
ningsmaterial samt nyhets-
brev som kom ut två gånger 
under hösten 2008. 

Forskning 
En huvuduppgift för CCS 
är forskning kring klimatre-
laterade händelser. Forsk-
ningen tar sin utgångspunkt 
i begrepp som riskhantering, 
sårbarhet och säkerhet. Det 
innebär att det är samhällets 
sårbarhet och samhällets 
förmåga att hantera riskerna 
som ligger i fokus. Detta 
kräver en tvärvetenskaplig 
ansats och genomförs i sam-
arbete med andra forskare 
från andra discipliner.  

Sårbarhetsstudier 
Ett av våra forskningsområ-
den handlar om hur man 
kan förstå och beskriva sår-
barhet för översvämningar. 
Bland annat studerar vi hur 
erfarenheter från tidigare 
översvämningar och andra 
naturolyckor kan användas 
för att förbereda för kom-
mande händelser. 

En del av detta arbete har 
som målsättning att mäta 
sårbarhet och utveckla indi-
katorer och görs i nära sam-
arbete med Räddningsver-
ket. Under 2008 studerades 
bland annat social sårbarhet 

vid allvarliga stormar i ett 
projekt som finansierades av 
Richertsstiftelsen, med Swe-
co Position som samarbets-
partner. Syftet var att analy-
sera på vilket sätt en omfat-
tande stormfällning av skog 
påverkar möjligheterna att 
fysiskt nå ut till äldre perso-
ner som är i dagligt behov 
av vård i hemmet. Studien 
var ett av de första försöken 
i Sverige att ta fram en indi-
kator på sårbarhet mot na-
turolyckor. 

Under året påbörjade vi ock-
så en studie kring sårbarhe-
ten kring Vänern. Den för-
sta delen utgår från en sam-
manställning och analys av 
det material som finns från 
översvämningarna 2000-
2001. 

SAWA 
CCS är delpart i ett EU-
finansierat projekt om han-
tering av översvämningar. 
SAWA står för Strategic Al-
liance for Integrated Water 
management Actions. Pro-
jektet utgår till stor del från 
EU:s översvämningsdirektiv 
som antogs hösten 2007. 
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Landshövdingen talar vid invigningen 11 juni 2008. 

 

Medverkan i forsknings-
konferenser 
”International Disaster  
Reduction Conference”  
Davos, 25-29 augusti. Före-
drag av Magnus Johansson 
med titeln ”Building memo-
ry of lessons learning from 
natural hazards into systems – 
a Swedish approach”. 
 

 

Kurser under ht 08 
Grundläggande nivå 
Hållbar utveckling med 
fokus på klimatförändr. 
Klimat i förändring 
Vänern och klimatet 
Avancerad nivå 
Hantering av klimatrelate-
rade risker I 
Hantering av klimatrelate-
rade risker II 
 

 

Seminarier 2008 
15 maj: Klimatförändringar och kommunal planering i över-
svämningskänsliga områden. Beatrice Hedelin, Karlstads uni-
versitet och Richard Langlais, Nordregio  
24 oktober: Erfarenheter från konferenser om klimatrisker. 
Magnus Johansson och Lars Nyberg, CCS 
21 november: Vår förmåga att hantera svåra händelser – erfa-
renheter från studier av beredskap och krishantering. Ann Enan-
der och Susanne Hede, Försvarshögskolan. 
 



föreningar och vid nätverks-
träffar för kommuner.  

Det finns ett stort behov av 
kompetensutveckling och 
erfarenhetsutbyte kring öv-
ersvämningshantering och 
här upplever vi att CCS kan 
fylla en viktig funktion som 
samlande kraft och kompe-
tenscentrum.  

Vår seminarieverksamhet är 
en del i detta arbete. Under 
2008 arrangerade CCS tre 
seminarier. 

Vänerkursen 
Vår vision är att CCS ska 
medverka till att förbättra 
samhällets förmåga att han-
tera klimatrelaterade risker. 
Vi vill därför vara en arena 
för kunskapsutbyte mellan 
den akademiska världen och 
samhället i övrigt. För att 
uppnå detta är det viktigt att 
inte särskilja de tre uppgif-
terna samverkan, utbildning 
och forskning. 

Ett exempel på hur vi arbe-
tar är kursen Vänern och kli-
matet som startade ht 08 och 
pågick hela läsåret. Studen-
terna läste den som fortbild-
ning eller som del i sin 
grundutbildning. Samlande 
för dem var intresset för  

klimatanpassning. Undervis-
ningen baserades på sex 
kursträffar i olika Väner-
kommuner. Det var en typ 
av endagskonferenser kring 
lokala klimatrelaterade fråge-
ställningar. Upplägget gav 
kursdeltagarna en chans att 
träffa intressenter och förelä-
sare från kommunen de be-
sökte. Dessutom bjöds före-
läsare in som tog upp olika 
aspekter som känsligheten 
för skred i Göta älv, påver-
kan på naturvärden av över-
svämningar eller VA-system-
ens sårbarhet. Träffarna gav 
också en möjlighet att hitta 

frågor att samverka kring för 
kommunerna och oss. Vi 
skapade oss en bättre förstå-
else för deras situation och 
frågor. Till sist knöts kursen 
till pågående forskning kring 
sårbarhet kring Vänern. På 
så vis kunde vi undervisa, 
samverka och forska inom 
ett och samma projekt. Då 
målgruppen för vårt arbete 
inom CCS är yrkesverksam-
ma inom myndligheter och 
företag var en sådan här 
kursform ett spännande för-
sök att förena olika delar av 
arbetet i en gemensam sats-
ning.   
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Verksamhetsberättelse 2008 
Centrum för klimat och säkerhet 

 
Centrum för klimat och säkerhet (CCS) är ett kompetenscentrum med nationellt 
perspektiv på klimat och säkerhet. I CCS samlar vi kunskap och erfarenhet kring 
risker som ett förändrat klimat kan föra med sig - exempelvis översvämningar, sky-
fall och stormar. CCS är en fortsättning på arbetet inom Nätverket för älvsäkerhet 
(NÄS) som under åren 2003-2007 hade sin hemvist på Karlstads universitet. 

Genom egen forskning och i samarbete med andra bygger vi upp kompetens kring 
klimatrelaterade risker. Särskilt studeras översvämningar och dess konsekvenser för 
människor, samhälle och ekosystem. Hantering av extrema väderhändelser med 
plötsliga förlopp och skadebringande konsekvenser är en viktig del av anpassnings-
arbetet till ett förändrat klimat i Sverige och i andra länder. Genom att lära från 
inträffade händelser kan vår forskning ge kunskap om hur ett hållbart samhälle kan 
uppnås. 

CCS driver egna kurser på grundläggande nivå och masternivå. Vi undervisar om 
såväl klimatfrågan i stort som klimatrelaterade risker och sårbarhetsanalys. Under-
visningen har en självklar koppling till forskningsprocessen eftersom kunskapsom-
rådet är nytt och kursutvecklingen sker parallellt med forskningen. 

Vårt tredje uppdrag är samverkan. I nära samarbete med andra aktörer är samver-
kan en naturlig del av arbetet och en förutsättning för att de andra två uppgifterna, 
forskning och undervisning, ska fungera. Vi är en resurs för dem som arbetar med 
de här frågorna kommunalt, på länsstyrelsen, vid en central myndighet, inom 
räddningstjänsten eller i det privata näringslivet. 
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Vi är en del av fakulteten för samhälls- och 
livsvetenskaper vid Karlstads universitet. 

 
 

Kontakt 
Lars.nyberg@kau.se 
054-700 21 99, 070-229 16 01 
Josefin.Ronnqvist@kau.se 
054-700 12 10 
 

Nyckeltal 
Antal anställda 081231: 7 st 
Antal helårsarbetskrafter 081231: 3,4 st  
Basfinansiering: 1,50 Mkr 
Övriga externa anslag: 0,27 Mkr 
Total omsättning: 1,40 Mkr 
 

Basfinansiärer 
Basfinansieringen för CCS kommer från 
Karlstads kommun, Länsstyrelsen i Värm-
lands län, Region Värmland och Rädd-
ningsverket.  

 CCS vattenklöver som visar verksamheten. 


