
Forskning och utredning
En huvuduppgift för Klimat & Säkerhet är forskning kring klimatrelaterade risker. Forskningen tar 
sin utgångspunkt i begrepp som riskhantering, sårbarhet och säkerhet. Det är samhällets sårbar-
het och förmåga att hantera riskerna som ligger i fokus. Detta kräver en tvärvetenskaplig ansats 
och genomförs i samarbete med forskare från andra discipliner och forskningsorganisationer. 
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   
 systematiskt lärande från naturolyckor. Bland annat studerar vi hur erfarenheter från tidigare  
 översvämningar och andra naturolyckor kan användas för att förbereda för kommande  
 händelser. 
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CENTRUM FÖR KLIMAT OCH SÄKERHET

Centrum för klimat och säkerhet är ett nationellt kunskaps- 
centrum. Genom forskning och samverkan söker vi svar på 
samhällets frågor om risker som hör samman med extremt 
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 kun-
skap om naturkatastrofer, samhällsplanering och lärande. 
Vi är bra på att länka samman 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 sam-
arbeten i projekt eller skräddarsydda kurser.

Det femte verksamhetsåret för Centrum för klimat och säkerhet blev ett år 
präglat av produktion inom befintliga satsningar men också start av några nya 
samarbeten. Samverkansarbetet fortsatte på bred front och vi fick en tydligare 
plats inom universitetet med ett nytt ämne för vår personal och våra kurser. 



Forskning i samverkan
Under 2012 var det största forskningsprojektet vårt 
samarbete med Uppsala universitet och Försvarshög-
skolan inom Centrum för naturkatastofslära 
(CNDS). 

I fokus var gemensamma kurser i forskarskolan, en 
satsning på extern kommunikation och fortsatt arbete 
av doktorander, postdoktorer, handledare och for-
skare. Vi på Centrum för klimat och säkerhet har fått 
särskilt uppdrag att koordinera CNDS interna och ex-
terna kommunikation. De två doktoranderna och två 
postdoktorerna hos Centrum för klimat och säkerhet 
har fortsatt sin forskning inom ”Varningssystem för 
översvämningar”, ”Lärande från olyckor” och ”Beslut-
stöd och samverkan”. Vi arrangerade också Forum 
för naturkatastrofer, en mötesplats för myndighet-
er, näringsliv och akademi där målet är att främja en 
bredare dialog och att sprida forskningsresultat inom 
naturkatastrofforskning och förebyggande arbete mot 
naturkatastrofer. 

Även CNDS referensgrupp har som syfte att inrikta 
CNDS forskning så att denna kommer till nytta för 
samhället. Vi har en samordnande roll i referensgrup-
pen som består av företrädare för svenska företag, 
myndigheter och organisationer. Referensgruppen 
hade möten den 16 februari och den 18 september i 
Stockholm.

I projektet ESS som handlar om effekter av samhäl-
lets säkerhetsarbete genomfördes under 2012 fokus-
gruppsstudier i Bollnäs och Ovanåkers kommuner 
och med Ljusnans älvgrupp. Arbetet sker i samarbete 
med SGI och Linköpings universitet. En artikel från 
tidigare arbetet inom ESS publicerades i International 
Journal of Disaster Risk Reduction och det gavs även 
ut en rapport inom SGI:s Variaserie. Ytterligare två 
vetenskapliga artiklar planeras i projektet.  

Vårt arbetssätt där vi tydligt kop-
plar ihop forskning, samverkan och 
utbildning har varit framgångsrikt, 
och det är den modell vi fortsätter 
att jobba efter även framöver. 

Vår ambition är dessutom att krydda 
med innovationsprojekt: nya sätt att 
arbeta, publicera och presentera. 
Här är ett urval av vad som hände 
under 2012: Ämnet Riskhantering 
inrättades och tillsammans med  
kollegor som arbetar med person-
säkerhet skapade vi en gemensam 
ämnesgrund. Vårt ämnesområde 
har en karaktär av att knyta sam-
man olika tematiska områden och 
discipliner, och där känner vi oss 
hemma.

Vi var lyckosamma i MSB:s tematis-
ka utlysning om naturolyckor och 
deltar nu i två nya projekt som berör 
översvämningar och intensiv ned-
erbörd. Vi fick också huvudansvar 
för kommunikationsarbetet inom 
CNDS, genomförde CNDS Forum 
för första gången och etablerade en 
extern referensgrupp med ledande 
företrädare från näringsliv och myn-
digheter. CNDS utvecklas väl och är 
en mycket viktig del av vår forskning 
och samverkan. Arbetet med web-
baserade Översvämningsguiden har 
avancerat och den är snar klar för 
release. Med alltmer distansbaserad 
utbildning och flexibla undervis-
ningsformer är en digital ”lärobok” 
värdefull. Detta nya sätt för våra 
forskare att publicera resultat och 
sprida kunskap har framtiden för 
sig. Under året har vi också påbörjat 
arbetet med ett nytt forsknings- 
program, en tydligare beskrivning av 
vår forskningsprofil och mål inom ra-
men för den tillämpade samhällsnyt-
tiga forskningen som är prioriterad 
för oss. En målsättning är att öka 
vår publicering i bra vetenskapliga 
tidskrifter. 

Lars Nyberg, 
Föreståndare och 
forskningsledare

Diskussioner vid en poster vid Forum den 3 maj i Uppsala



Forum för regionala samhällsbyggen (FRS) 
är en mångvetenskaplig samlingsplats för 
forskning om samhällsfrågor och livsmiljöer på 
Karlstads universitet. Just nu har FRS samlats 
tematiskt kring frågor om Vänern. Centrum för 
klimat och säkerhet bidrar där med erfarenheter 
och kompetens kring frågor om klimat- och vat-
tenhantering. Under 2012 satsade FRS på att 
ta fram ett tvärvetenskapligt forskningsprogram 
om Vänern. Grunden till inriktningen var bland 
annat ett seminarium om klimatförändringar och 
Vänern som Centrum för klimat och säkerhet 
höll. Vi var även delaktiga i en forskningsan-
sökan till Formas med Vänertema och i SOLVE-
konferensen i juni.

Centrum för klimat och säkerhet var under 2012 med och startade två större projekt som finansi-
eras av MSB. I ett av projekten ska en stödfunktion för aktörer i samhället tas fram. Det handlar 
om hantering av skyfalls- och översvämningsrisker och spänner från analys av hotbild till kostnad-
sanalys och åtgärder. Samarbetspartners i detta projekt är SMHI och Göteborgs universitet. Det 
andra projektet handlar om varningssystem för skyfall. Där samarbetar vi med SMHI.

En annan nyhet under året var att projektet Sårbarhet för översvämningar har fått fortsatt finan-
siering från Länsförsäkringar. I projektet kombineras GIS med kostnadsanalys för att kartlägga 
översvämningsrisker. Centrum för klimat och säkerhet jobbar i flera olika projekt med metod-
utveckling kring riskkartering där GIS och kostnadsanalyser tillsammans ger bättre underlag för att 
förutsäga konsekvenser av översvämningar. T.ex genom förbättring av GIS-modeller genom att 
lägga in skadekostnader från tidigare händelser.

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

Samverkan skedde inom vår forskning med forskare vid bl a Uppsala universitet, Försvarshögs-
kolan, SMHI och SGI samt de 22 ingående Europeiska parterna i SAWA-projektet och Bergisch 
Universität i Wuppertal.

Forskare från Centrum för klimat och säkerhet deltog också på konferenser både nationellt och 
internationellt: SOLVE-konferensen i Vänersborg i juni, Davoskonferensen IDRC i augusti och 
ESReDA-konferensen i Rouen i oktober.

Samverkan och mötesplatser 
En central uppgift för Centrum för klimat och säkerhet är att vara en arena för kunskapsutbyte 
mellan samhällsaktörer. Genom workshops, seminarier och konferenser sprids och delas 
erfarenheter och kunskap. Vi samverkar också brett med de som arbetar med våra frågor kom-
munalt, på länsstyrelsen, vid centrala myndigheter, inom räddningstjänsten och i det privata 
näringslivet. Aktuell forskning knyts på så vis samman med samhällets frågor.  

Vår nationella konferens hölls i Karlstad den 26 
januari. Temat för konferensen var Framtidens risker 
- Dagens planering och tog upp frågor kring hanter-
ing av översvämningar, skred och skyfall. Fokus för 
dagen var Aktuellt i naturolyckssverige,  
Klimatanpassning för människor och Framtid. 
Nytt för året var ett diskussionspass i grupper som föll 
väl ut. Konferensen samlade 120 personer och fick 
höga betyg i deltagarnas utvärdering. 

Mindre seminarier anordnades regelbundet under 
året, framförallt med koppling till aktuell forskning hos 
våra doktorander och seniora forskare. 

Under våren hölls de avslutande och välbesökta träf-
farna i en seminarieserie om hållbar utveckling för Vänerregionen. Vi koordinerade seminarierna 
tillsammans med Vänermuseet i Lidköping med finansiering av Region Värmland. 

Vänern, EU:s största sjö. Foto: Mikael Svensson

Gruppdiskussioner under Konferens Klimat & Säker-
het den 26 januari 2012



Nätverket Klimat & Säkerhet samlade 2012 
ett sjuttiotal personer från 26 organisationer vid 
kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter 
och företag. Nätverket träffades i Malmö vid en 
workshop om integrerat arbete med dagvatten-
hantering som en del i klimatanpassningsarbetet. 
Nätverket fungerade dessutom som referens-
grupp för ett av våra webbprojekt; Övervämnings-
guiden. 

Under hösten 2012 lanserades en ny och mer 
robust version av översvämningsmodellen 
Floodville. Det är en fysisk, interaktiv modell för 
simulering av ett översvämningsscenario. Model-
len innehåller ett tävlingsmoment och är mycket 
tacksam att använda för att väcka nyfikenhet och som ingång till diskussioner om vattennära byg-
gande samt kostnader för översvämningshändelser och förebyggande arbete. Modellen användes 
vid ett flertal tillfällen under hösten 2012 till exempel för skolelever och på mässor. 

Under 2012 fortsatte satsningen på konceptet Översvämningsvandring i Karlstad. Det är en 
aktivitet för lärande kring frågor om översvämningar och hantering av översvämningsrisker, ett 
vandrande seminarium med konkreta exempel och bra förutsättningar för samtal och diskussion. 
Under året genomfördes 11 vandringar med olika grupper. 

Ett annat exempel på arbetet med forskningskommunikation mot allmänhet och skolung-
dom var evenemanget Forskarfredag som genomfördes den 28 september för sjunde året i rad. 
Centrum för klimat och säkerhet stod för andra året i rad som värdar för evenemanget i Karlstad. 
Dagen innehöll bland annat ett skolprogram på Karlstads universitet och en tävling som handlade 
om bästa forskningskommunikation: Forskar Grand Prix. Vi visade upp vår översvämningsmodell 
Floodville och höll föreläsningar.

Utbildning och lärande
Genom flexibla undervisningsformer förmedlar Centrum för klimat och säkerhet kunskaper om  
klimatförändringars konsekvenser till en bred målgrupp. I kurser inom framförallt ämnet riskhanter-
ing men även miljövetenskap och inom området samhällsbyggande knyter vi samman forskning 
och samhällsrelaterade frågeställningar. 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. Vår erfarenhet är att denna blandning i studentgruppen ger in-
tressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten. 

Från och med 2012 inrättades det nya ämnet Riskhantering vid Karlstads universitet. All 
personal på Centrum för klimat och säkerhet fick sin organisatoriska hemvist där och kurser som 
tidigare gavs inom centrumets regi flyttades till det nyinrättade ämnet. Under 2012 medverkade vi 
i kurser på grundläggande och avancerad nivå om hållbar utveckling, klimatrelaterade risker samt 
samhällets hantering av naturrisker. Flera av kurserna ingår i mastersprogrammet Samhällelig 
riskhantering (SARIS). Ett flertal studenter genomförde också examensarbeten för centrumet och 
vi tog emot praktikanter från miljövetenskapsprogrammet. 

Under året pågick ett projekt med syfte att utveckla vår 
webbaserade översvämningsguide till att vara en resurs 
inom utbildning kring våra frågor. Vårt mål är att guiden ska 
fungera både som lärandematerial och som beslutsstöd för 
yrkesaktiva.

Under året utvecklade vi ett skolprogram och samar-
betade framförallt med gymnasieskolor i Karlstad kring 
undervisning om klimatrisker och klimatförändringar. Vi 
höll gästföreläsningar och tog emot grupper för visning av 
översvämningsmodellen Floodville. Vi deltog även i  
arrangerandet av en studieresa för gymnasielärare och 
ledde översvämningsvandringar för gymnasieklasser. Några 
av vandringarna gavs som en del av projektet Virtuella 
översvämningsvandringar, ett didaktiskt forskningsprojekt 
med målsättningen att utveckla och utvärdera en virtuell 
lärandemiljö med anknytning till våra översvämningsvandringar.

Exkursionsgrupp studerar gröna tak under nätverksträffen 
i Malmö.

Punkterna i vår virtuella översvämningsvan-
dring. Karta från Google Earth.



Forskningsprojekt och utredningar 

•	 CNDS (Centre for Natural Disaster Science)  
 2010-2014 Regeringen och MSB 
 Samarbete med Uppsala universitet och   
 Försvarshögskolan 
•	 ESS (Effekter av samhällets säkerhetsarbete)  
 2009-2013 MSB  
 Samarbete med Örebro univ, SGI och IVL 
•	 SAWA (Strategic Alliance for Integrated  
 Water Management Actions) 
 2008-2012  EU Interreg Nordsjön 
 22 parter i 6 länder
•	 Wettergrenprojektet 
 2011-2013 Wettergrensstiftelsen 
•	 Stöd för hantering av skyfalls- och    
 översvämningsrisker 
 2012-2015 MSB 
 Samarbete med Göteborgs universitet   
 och SMHI

•	 Nederbördsprognoser för skyfall 
 2012-2015 MSB 
 Samarbete med SMHI och SGI
•	 Sårbarhet för översvämningar (GIS)  
 2012-2013 Länsförsäkringar 
•	 Hantering av klimatrisker 
 2011-2013 Wettergrenstiftelsen
•	 Fördjupad översvämningsanalys Vänern  
 2009-2012 Vänerkommunerna 
•	 Regional klimatanpassning Värmland  
 2009-2012 Länsstyrelsen Värmland 
•	 Utveckling av Naturolycksdatabasen  
 2009-2012 MSB 
•	 Inventeringsuppdrag utbildningar inom  
 naturolyckshantering 
 2012 MSB

Seminarier och evenemang

•	 18 jan    

•	 26 jan     

•	 1 mar     

•	 20 mar     

•	 20 mar    

•	 20 mar     

•	 4 apr    

•	 23-24 apr 

•	 3 maj     

•	 10 maj     

•	 24-25 maj    

•	 29 maj     

•	 4-5 jun     

•	 23 aug 

•	 25 sep  
   

•	 27 sep    

•	 28 sep    

•	 5 dec    

•	 6 dec   
  

•	 11 dec

Seminarium i Vänerseminarieserien: Vänerbaserade besöksnäringar, Säffle

Konferens Klimat & Säkerhet 2012: Framtidens risker - dagens planering

Seminarium: Extremt regn och skyfallskartläggning

Seminarium: Vad kan vi lära av historiska översvämningar?

Seminarium i Vänerseminarieserien: Sjöfart på Vänern, Kristinehamn

Skolföreläsning: Sundsta-Älvkullegymnasiets miljödagar

Seminarium: Vänerns framtida nivå? 

Nätverksträff: Hållbar dagvattenhantering, Malmö

Forum för Naturkatastrofer i Uppsala

Gästseminarium: Vattenhantering i Holland, Jeroen den Ouden

Seminarium: CNDS seminarieserie i Karlstad

Gästseminarium: Klimatanpassad stadsstruktur, IVL & Göteborgs universitet

Exkursion: Kinnekulle med lärare från Sundsta-Älvkullegymnasiet

Seminarium: Att kontrollera Vänern - reglering och vattenpolitik, Eva Jakobsson

Seminarium: Participation in Flood Risk Management, Leonie Lange &  
Mariele Evers

Skolföreläsning: Klimat i förändring, Sundsta-Älvkullegymnasiet

Föreläsningar under Forskarfredag

Seminarium: Vad kan Sverige lära från kriser? på MSB i Stockholm

Seminarium: Driving Forces and Obstacles in Developing Mozambique’s Disas-
ter Risk Reduction Policies

Seminarium: Ett socio-fysiskt systemperspektiv för kartläggning av förutsättnin-
gar och processer inom samhällsplanering

   



Centrum för klimat och säkerhets rapportserie

•	 Klimat & Säkerhet Rapport 2012:1 
 Participation in Flood risk Management 
 Mariele Evers

•	 Klimat & Säkerhet Rapport 2012:2 
 Den upplevda nyttan av den norska skreddatabasen Skrednett 
 Erik Persson och Magnus Johansson

•	 Klimat & Säkerhet Rapport 2012:3 
 Tidsserieanalys av data från Sjöfartsverkets mätstationer i Vänern 
 Jan Forsberg

Övriga forskningsrapporter

•	 Andersson-Sköld, Y., Bergman, R., Nyberg, L., Johansson, M. & Persson, E. (2012). Effekter  
 av samhällets säkerhetsåtgärder (ESS) - en kartering av arbetet idag med fokus på övers-  
 vämningar, ras och skred. Linköping: Statens Geotekniska Institut.

Konferensbidrag

43rd ESReDA seminar on land use planning and risk-informed decision making. Saint-  
Étienne-du Rouvray, France, Oct 22-23, 2012.

•	 Mariele Evers, Lars Nyberg & Inge Svedung  
 Reducing flood risk by integrative land use planning 
 Paper presented

•	 Beatrice Hedelin  
 Criteria for Sustainable Land Use Planning – analogies from the fields of regional    
 water resources and flood risk management 
 Paper presented

•	 Inge Svedung, Beatrice Hedelin, Mariele Evers & Lars Nyberg  
 A socio-physical systems perspective on Land Use Planning - Mapping precondi   
 tions and planning process as a base for discussion 
 Paper presented

State of Lake Vänern ecosystem (SOLVE), Vänersborg, Sweden, June 11-13, 2012

•	 Lars Nyberg, Mariele Evers, Margareta Dahlström & Andreas Pettersson 
 How to reduce flood risks in Lake Vänern - A sustainability perspective.  
 Paper presented 

 
4th International disaster and risk conference IDRC (Global Risk Forum). Davos, Schwitzerland, 
August 26-30, 2012

•	 Beatrice Hedelin 
 A Framework for Sustainable Natural Hazards Management. 
 Paper presented

•	 Magnus Johansson, Henrik Jaldell, Yvonne Andersson-Sköld, Lars Nyberg, Ramona   
 Bergman & Erik Persson 
 How to measure efficiency in risk prevention?  
 Poster presented

•	 Magnus Johansson, Lars Nyberg, Mariele Evers & Max Hansson 
 Social learning in education – an important step in practical integration of preventive   
 risk reduction and adaptation to climate change.  
 Paper presented 



Nyhetsbrev

Vårt nyhetsbrev kom ut i april, juni, september och december 
och hade under 2012 ca 650 prenumeranter. 

Översvämningsvandringar 

•	 24 feb Sundsta-Älvkullegymnasiet
•	 19 mars Sundsta-Älvkullegymnasiet
•	 2 april Sundsta-Älvkullegymnasiet
•	 31 maj Länsstyrelsens plan- och bostadsdagar
•	 18 juni två vandringar för Karlstad universitets personal
•	 11 september vandring Karlstad universitets personal
•	 4 okt två vandringar Sundsta-Älvkullegymnasiet
•	 11 okt två vandringar Sundsta-Älvkullegymnasiet

Floodville

•	 11 sept Karlstad universitets personal
•	 18-21 sept Mässan Skydd 2012, Älvsjö
•	 28 sept Forskarfredag
•	 24-25 okt Krisberedskapskonferens, Karlstad

Styrelsemöten

•	 26 - 27 mars SMHI, Norrköping
•	 20 oktober MSB, Karlstad

Nyckeltal 2012 2011 2010 2009 2008
Antal medarbetare 19 21 16 14 7

Antal helårsarbetskrafter 9,6 11,9 9,8 8,0 3,4

Antal doktorander 3 3 - - -

Basfinansiering (Mkr) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Övrig finansiering och uppdrag (Mkr) 6,3 5,8 3,1 1,4 0,8

Grundutbildningsanslag (Mkr) - 4,2* 3,4* 2,0* -

Total omsättning (Mkr) 7,8 11,1 8,0 5,2 1,4

Vetenskapliga artiklar 0 3 0 1 2

Klimat & Säkerhets rapportserie 3 0 3 - -

Antal övriga publikationer 1 1 3 1 1

Konferensbidrag 8 2 3 6 1

Antal nätverksmedlemmar 26 22 18 11 -

* Mellan 2009 och 2011 bedrevs grundutbildning inom centrumets regi

Basfinansiärer 

Våra basfinansiärer är Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Länsstyrelsen i Värmlands län, Karlstads kommun 
och Region Värmland.

Lars Nyberg
lars.nyberg@kau.se
054-700 21 99

Emelie Hindersson
emelie.hindersson@kau.se
054-700 18 21

Kontakta oss

Tack för bra samarbeten under året !

Medarbetare 2012

•	 Andreas Pettersson
•	 Barbara Blumenthal
•	 Beatrice Hedelin
•	 David Jansson
•	 Emelie Hindersson
•	 Erik Persson
•	 Frida Björcman
•	 Inge Svedung
•	 Jan-Olov Andersson
•	 Jan-Olov Moberg
•	 Jenni Koivisto
•	 Kristin Gustafsson
•	 Lars Nyberg
•	 Lars-Erik Modh
•	 Magnus Johansson
•	 Mariele Evers
•	 Max Hansson
•	 Rolf Nyberg
•	 Tonje Grahn


