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Verksamhetsberättelse 2009 
Centrum för klimat och säkerhet 

Centrum för klimat och säkerhet skapar och förmedlar kunskap om klimatrelaterade risker. 
Genom forskning och samverkan söker vi svar på samhällets frågor om risker som hör sam-
man med extremt väder - exempelvis skyfall, översvämningar, och stormar. Våra frågor 
handlar om konsekvenser av extremt väder och om samhällets förmåga att hantera dessa. 

Vi är bra på att länka samman forskning med det praktiska arbetet ute i kommuner och regi-
oner. Det handlar om kunskapsbyggande på olika sätt, framför allt genom forskning och 
gemensamt lärande, men också genom samarbeten i projekt eller skräddarsydda kurser. 

Forskning och utredning  
En huvuduppgift för Klimat & Säkerhet är forskning kring klimatrelaterade händelser. Forsk-
ningen tar sin utgångspunkt i begrepp som riskhantering, sårbarhet och säkerhet. Det inne-
bär att det är samhällets sårbarhet och samhällets förmåga att hantera riskerna som ligger i 
fokus. Detta kräver en tvärvetenskaplig ansats och genomförs i samarbete med andra forska-
re från andra discipliner och forskningsorganisationer. 

Den största forskningsnyheten under 2009 var att vi fick del av regeringens anslag till strate-
giska forskningsområden genom samarbete med Uppsala universitet och Försvarshögskolan. 
Under hösten påbörjades detta nya samarbete kring naturkatastrofforskning genom Centre 
for Natural Disasters Science (CNDS). Basfinansieringen från regeringen går främst till en 
forskarskola. En annan stor nyhet under året var att vår gästprofessor Mariele Evers började 
arbeta hos oss. Hon har sin bas vid Leuphana Universität i Lüneburg där hon är biträdande 
professor i hållbar landskapsutveckling. På Klimat & Säkerhet arbetade Mariele med under-
visning och forskning om vattenförvaltning och översvämningar.  

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

Under 2009 avslutades två studier inom detta fält. Den ena var en teoretisk kunskapsöversikt 
av internationell och nationell litteratur om sårbarhet och indikatorer. Studien gjordes av 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) med bidrag från oss. Den andra var 
en genomgång av översvämningsrisker i Värmland. Detta var en del i Länsstyrelsens arbete 
med länets risk- och sårbarhetsanalys. Ett projekt startades också under det här temat. Kli-
matanpassning i Värmland är en del av det regionala klimatanpassningsarbetet. Under 2009 
gjordes i ett första steg en beskrivning av klimatförändringarna och dess konsekvenser för 
Värmland. Uppdragsgivare är Länsstyrelsen i Värmlands län. 

Lärande från naturolyckor 
I vårt andra forskningsområde utvecklar vi metoder för ett systematiskt lärande från natur-
olyckor. Bland annat studerar vi hur erfarenheter från tidigare översvämningar och andra 
naturolyckor kan användas för att förbereda för kommande händelser. 

Under 2009 startades projekt Effektsambandsstudier (ESS) under det här temat. Det är ett 
forskningssamarbete med Örebro universitet, IVL och SGI som handlar om effekter av olika 
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 olycksförebyggande åtgärder. Vår del handlar om natur-
olyckor och hur man kan använda databaser i lärande. 
Uppdraget att samla in och föra in nya data i Natur-
olycksdatabasen fortsatte 2009. Naturolycksdatabasen, 
som drivs av MSB, är en resurs med samlad information 
om naturolyckor i Sverige. 

SAWA 
Ett av våra stora projekt är SAWA (Strategic Alliance for 
Integrated Water Management Actions) som ingår i 
EU:s Interregprogram för Nordsjöområdet. Det handlar 
om hantering av översvämningar och utgår till stor del 
från EU:s översvämningsdirektiv. De 22 parterna i pro-
jektet kommer från Tyskland, Holland, Skottland, Norge 
och Sverige. 

Klimat & Säkerhet bidrog under 2009 inom två områ-
den. Det ena var studier kring konsekvenser av över-
svämningar i Vänern, Göta älv och två pilotkommuner. 
Ett exempel var studien När Vänern svämmade över, en 
beskrivning av händelseutveckling under och konsekven-
ser av översvämningen 00/01. Det andra området var 
utveckling av våra utbildningar om klimat, sårbarhet och 
översvämningshantering. Klimat & Säkerhet utgör ett av 
fyra utbildningscentrum inom SAWA. 

Utbildning och lärande 
Genom flexibla undervisningsformer förmedlar vi kun-
skaper om klimatförändringars konsekvenser till en bred 
målgrupp. I våra kurser knyter vi samman forskning och 
samhällsrelaterade frågeställningar. 

De kurser som ges av Klimat & Säkerhet syftar till att ge 
såväl grundläggande som fördjupade kunskaper om kli-
matets 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; de passar studenter med olika inriktningar 
på studierna såväl som yrkesverksamma som vill läsa för 
att fortbilda sig. 

Under 2009 gav vi kurser på grundläggande nivå om 
klimatförändringar och dess konsekvenser i samhället 
och kurser på avancerad nivå om klimatrelaterade risker 
och hållbar utveckling inom mastersprogrammet Sam-
hällelig riskhantering (SARIS). En relativt stor del av våra 
studenter under året studerade på distans från annan ort 
i Sverige eller från andra länder. Vår flexibla studieform 
passade dessa studenter väl. I kursutvärderingarna fick 
kurserna generellt goda omdömen. 

Vår ”modell för interaktiv utbildning” 
Ett stort arbete lades under året ned på att påbörja ut-
vecklingen av en egen kursmodell för interaktiv utbild-
ning. Modellen bygger på ett antal endagsseminarier 
med studiebesök och exkursioner på plats i verksamheter 
t ex i en kommun. På så sätt skapas mötesplatser för stu-
denter, samhällsaktörer och forskare. Forskningsresultat 

2009 var det år då verk-
samheten tog ett rejält steg 
framåt. Genom en uppskattad 
konferens i januari lyckades vi 
etablera en arena för kunskap 
om klimatrisker. En annan vik-
tig händelse var att vi fick del 
av regeringens strategiska forsk-
ningsmedel. Det finansierar en 
femårig satsning på forskarut-
bildning inom området natur-
katastroflära. En tredje viktig 
händelse under året var kursen 
Vänern och klimatet. I denna 
kurs mötte studenter forskare 
och experter på lokal, regional 
och nationell nivå vid träffar på 
olika intressanta platser. Kurs-
modellen kommer att spela en 
fortsatt viktig roll i vår strävan 
att koppla ihop forskning med 
undervisning och samverkans-
arbete. 

Genom vårt integrerade arbets-
sätt har det gått bra att etablera 
ett centrum med nationellt per-
spektiv och vi har blivit med-
bjudna i projekt, nätverk och 
andra sammanhang. Vi har ock-
så genom täta kontakter med 
aktörer i samhället kunnat få 
hjälp att formulera behov av 
kunskap och metodstöd. 

Hela etableringen av Klimat & 
Säkerhet har skett med ett vär-
defullt stöd från våra fyra basfi-
nansiärer och från Karlstads 
universitet. Utan detta stöd 
hade inte en såpass snabb eta-
blering varit möjlig. Det intres-
santa arbetet med att stärka 
forskning och undervisning 
och att utveckla kontakterna 
med samhällets aktörer går vi-
dare under 2010. 

Lars Nyberg, 
föreståndare 
 
 
 
 
Kontakt 
054-700 21 99, 070-229 16 01 
Lars.Nyberg@kau.se 
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 möter praktiken i kommunen. Kursformen vän-
der sig främst till yrkesverksamma som vill fort-
bilda sig och deras erfarenhet och kunskap är en 
stor tillgång vid seminarierna. Även examinatio-
nen är kopplad till kursdeltagarnas bakgrund/ 
yrkesroll. 

Den första kursen som gavs på detta sätt var Vä-
nern och klimatet under 2008-2009. Konceptet 
utvecklades vidare under 2009 genom planering-
en av kursen Mälaren och klimatet i framtiden som 
ges 2010. 

Samverkan och kunskapsarenor 
En central uppgift för Klimat & Säkerhet är att vara en arena för kunskapsutbyte mellan sam-
hällsaktörer. Genom våra workshops, seminarier och konferenser sprids och delas erfarenheter 
och kunskap. Vi har också ett omfattande samarbete med ett brett nätverk bland dem som 
arbetar med våra frågor kommunalt, på länsstyrelsen, vid centrala myndigheter, inom rädd-
ningstjänsten och i det privata näringslivet. Aktuell forskning knyts på så vis samman med 
samhällets frågor. En motor i detta samverkande är Nätverket Klimat & Säkerhet. Samverkan 
sker också inom vår forskning med forskare vid bl a Uppsala universitet, Försvarshögskolan 
och SGI. 

2009 inleddes med den välbesökta konferensen Hantering av översvämningsrisker. Konferensen 
samlade 160 personer och fick högt betyg i utvärderingen (4,6 av 5). Under året arrangerades 
dessutom två seminarier och en workshop.  

Nätverket Klimat & Säkerhet 
Under 2009 startade vi Nätverket Klimat & Säkerhet. Syftet med nätverket är ett ömsesidigt ut-
byte av kunskap, erfarenheter och ett gemensamt arbete med att identifiera och möta kun-
skapsbehov. Under året blev bl a kommuner, företag, länsstyrelser medlemmar. En av grund-
idéerna med medlemskapet i nätverket är att vi startar en dialog med medlemmarna om kun-
skapsområden, utbildningsbehov, utvecklingsarbete- och forskningsprojekt. Parallellt med 
denna dialog erbjuder vi mötesplatser för alla som är med i intressentnätverket. Många som 
arbetar med våra frågor uttrycker ett behov av att träffa andra som arbetar med samma saker. 
Här kan vi vara en länk och ha en sammanhållande uppgift.  

Vid den första workshopen Leva med vatten i 
november samlades drygt 40 personer och 
påbörjade nätverkets arbete.  

Ny styrelse 
Klimat & Säkerhet är ett kunskapscentrum 
med nationellt perspektiv. Vår hemvist är 
fakulteten för Samhälls- och livsvetenskaper 
vid Karlstads universitet. Under 2009 bilda-
des vår styrelse vars ledamöter har bred 
kompetens inom området klimatrelaterade 
risker.  

Exkursion med kursen Vänern och klimatet 

Styrelsen vid sammanträdet nov 09 

Styrelsemedlemmar 
Björn Sandborgh, Länsstyrelsen Värmland (ordf) 
Birgitta Adell, Fortum 
Ragnar Andersson, Karlstads universitet 
Sten Bergström, SMHI 
Nina Christenson, Doktorandrepr Kau 

 
Susanne Hede, Försvarshögskolan 
Cecilia Nyström, MSB 
Torbjörn Olsson, Länsförsäkringar 
Åke Pettersson-Frykberg, Karlstads kommun 
Christer Svahn, Region Värmland 
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Forskningsprojekt och utredningar 
SAWA (Strategic Alliance for Integrated Water 
Management Actions) 
EU:s Interreg. program för Nordsjöområdet 
22 parter i 6 länder 
 

ESS (Effektsambansstudier)  
Forskningssamarbete, Örebro univ., SGI, IVL 
 

CNDS (Centre for Natural Disasters Science) 
Forskningssamarbete, Uppsala universitet och 
Försvarshögskolan 
Planering 2009, Genomförande 2010-2014 
 

Översvämningsrisker i Värmland  
Utredning, Länsstyrelsen Värmland 
 

Klimatanpassning i Värmland  
Utvecklingsprojekt, Länsstyrelsen Värmland 

Naturolycksdatabasen  
Uppdrag, MSB 
 

Skador/skadeanalys översvämningar  
Forskning, MSB 
 

Skyfall och skador  
Utredning, MSB 
 
 

Basfinansiärer 
Våra basfinansiärer är Region Värmland, Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, Länssty-
relsen i Värmlands län och Karlstads kommun. 
 

 

 

Seminarier och evenemang 
Konferens Hantering av översvämningsrisker. 
Medv bl a Sten Bergström (SMHI), Johan Schaar 
(Commission on Climate Change and Develop-
ment) & Barbro Näslund-Landenmark (MSB).  
27-28 jan, Karlstad 
 

Seminarium Att värdera effekter av högt och lågt 
vatten. Tonje Grahn & Erik Persson, Klimat & 
Säkerhet. 20 okt, Karlstad 
 

Seminarium När Vänern svämmade över. Barbara 
Blumenthal, Klimat & Säkerhet. 10 dec, Karlstad 
 

Workshop Leva med vatten, Start av Nätverket 
Klimat & Säkerhet. 18-19 nov, Karlstad 
 

 

 

Publikationer 
Andersson J.-O. and Nyberg L. 2009. Using official 

map data on topography, wetlands and vegetation 
cover for prediction of stream water chemistry in 
boreal headwater catchments. Hydrology and 
Earth System Sciences, 13, 537-549.  

 

Johansson, M. & Blumenthal, B., 2009, Att mäta 
sårbarhet mot olyckor. Om sårbarhet som begrepp och 
indikatorer. Rapport, Rapport, Publ.nr MSB 
0110-09, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap. 

 
 

Konferensbidrag 
UNESCO Water Education Workshop in Eu-
rope and North America, Delft 26-27 feb. 

M. Evers & L. Nyberg m fl.  Capacity building on 
integrated water management – Approach and activi-
ties in the European Project SAWA. (poster)  
 

EGU General Assembly 2009,Wien 19-24 april 
L. Nyberg,  B. Blumenthal & M. Johansson.  

Influence of flood risk management measures on socio-
economic and ecological vulnerabilities in a large wa-
ter system. (poster)  

M. Johansson.  Learning lessons from natural dis-
asters – sectorial or holistic perspectives? (muntl)  
 

SRA Europe, Karlstad 28 juni-1 juli.  
M. Johansson.  Evaluating the range of perspectives 

on lessons-learning from the 2005 storm in Sweden. 
(muntl) 

L. Nyberg.  Sustainability aspects of flood manage-
ment – a case study of Lake Vänern and the Göta Älv 
river, Sweden. (muntl)  
 

Road Map Towards a Flood Resilient Urban 
Environment. UNESCO, Paris 25-27 nov 

M. Evers & L. Nyberg m fl.  Capacity building on 
sustainable flood risk and water management - trans-
national and transdisciplinary activities in the 
Northsea region. (poster)  

 
 

Kurser 
Grundnivå 
Hållbar utveckling med fokus på klimatföränd-
ringar 15 hp 

Klimatförändringar och samhället 15 hp 
Klimat i förändring 7,5 hp 
Hur hantera en klimatförändring? Politik, teknik 
och livsstil 7,5 hp 

Klimatförändringars konsekvenser och samhällets 
sårbarhet 15 hp 

Vänern och klimatet 15 hp 
 

Avancerad nivå 
Hantering av klimatrelaterade risker I 10 hp  
Hantering av klimatrelaterade risker II 5 hp 
Hållbar utveckling ur ett säkerhetspersp. 7,5 hp 

 

Nyckeltal 
Antal anställda 09121 14 st 

Antal heltidsarbetskrafter 091231 8 st 

Grundutbildningsanslag 2,0 mkr 

Basfinansiering 1,5 mkr 

Övrig finansiering och uppdrag 1,4 mkr 

Total omsättning 5,2 mkr 

Antal studenter 177 st 

Helårsstudenter, registrerade 36 st 

Helårsstudenter, examinerade 26 st 

Antal nätverksmedlemmar 091231 11 st 


