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Det sjätte verksamhetsåret för Cen-
trum för klimat och säkerhet blev ett år 
präglat av nya resultat inom vår for-
skning men också av kommunikation av 
våra frågor till en yngre målgrupp. Vårt 
samverkansarbete fortsatte på bred 
front, inte minst inom forskningssamar-
betet CNDS.

Ett av målsättningarna inför 2013 var att tyd-
ligare prioritera vår forskning, publicering och 
kommunikation av denna. Därför är det extra 
glädjande att vid årets slut konstatera att vi 
hunnit leverera en hel del i form av avslutade 
projekt och vetenskapliga artiklar och dessu-
tom under hösten kunde förstärka vår grupp 
med en industridoktorand från Trafikverket.

Vi inledde året med vår nationella konfer-
ens som denna gång fick en lite annorlunda 
utformning med arbetande verkstäder. 
Spännande tyckte både vi och våra besökare 
vilket gav mersmak för vidare utveckling av 
konferensen under nästa år! 

Invigningen av vårt Showroom i april innebar 
att vi skapat ytterligare en mötesplats med 
goda möjligheter att arbeta med kommunika-
tion och lärande kring våra frågor.

Hösten var präglad av leveranser i projekt 
och att vi fortsatte den goda trend som 
inletts under våren med flera artiklar i bra 
vetenskapliga tidskrifter. Inom CNDS arrang-
erades Forum för naturkatastrofer i samver-
kan med Nationell plattform för naturolyckor 
och vi medverkade som utställare på mötes-
plats samhällssäkerhet för andra gången 
med vår översvämningsmodell Floodville.

Vi har också haft flera spännande projekt 
riktade mot yngre målgrupper under året. Ett 
flertal högstadie- och gymnasieklasser har 
besökt vårt Showroom och tävlat i Floodville 
och vi har varit del av satsningen Barnens 
universitet där vi fick pröva på att kommu-
nicera våra frågor för en ännu yngre mål-
grupp. 2013 har kort sagt varit ett produktivt 
och spännande år för Klimat & Säkerhet.

Lars Nyberg, 
Centrumföreståndare 
och forskningsledare

Centrum för klimat och säkerhet är ett kompetenscentrum 
inom området hantering av klimatrelaterade risker. 

Vi verkar som nationell resurs i utveckling och förmedling av kun-
skap och erfarenhet kring naturhändelser och risker utifrån dagens 
och morgondagens klimat - exempelvis kring översvämningar, 
skyfall, höjda havsytenivåer, jordskred och stormar.

Våra frågor handlar om konsekvenser av extremt väder och om 
samhällets förmåga att hantera dessa. Vi har ett mångvetenskapligt 
angreppssätt och arbetar brett med kunskap om naturkatastrofer, 
samhällsplanering och lärande. Vi är bra på att länka samman for-
skning 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.

Verksamhetsåret 2013 i kort



Forskning och utredning

Arbetet inom vårt största forskningsprojekt Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) har gått 
framåt under 2013. Projektets två doktorander och två postdoktorer på Klimat & Säkerhet fortsatte 
sin forskning inom “Varningssystem för översvämningar”, “Lärande från olyckor” och “Beslutstöd 
och samverkan”. Hösten 2013 tillkom en industridoktorand finansierad av trafikverket med for-
skningsinriktning “Lärande från olyckor”. 

Den 7-8 maj stod Klimat & Säkerhet som värdar för den första tvärvetenskapliga workshopen inom 
CNDS Akademin som är en mötesplats för doktorander, handledare och forskare inom CNDS. Vår 
koordinerande roll i CNDS referensgrupp fortsatte under 2013. Referensgruppen har som syfte att 
inrikta CNDS forskning så att denna kommer till nytta för samhället. Under 2013 hade vi också ett 
huvudansvar för CNDS kommunikationsarbete.

Det femåriga forskningsprojektet ESS som finansierats av MSB och handlar om effekter av 
samhällets säkerhetsarbete slutrapporterades under hösten och rekommendationer lämnades till 
MSB. Arbetet inom de båda MSB-finansierade projekten Framtida regn och översvämning i 
Sverige - ett ramverk till stöd för klimatanpassning och Högupplösta nederbördsprog-
noser för hydrologisk riskbedömning har fortsatt under året. Båda projekten har som mål-
sättning att resultera i olika former av beslutsstöd för planeringsprocesser på olika nivåer. Pro-
jektet Sårbarhet för översvämningar som finansierats av Länsförsäkringar slutrapporterades 
under årets senare del. Projektet har handlat om metodutveckling kring riskkartering där GIS och 
kostnadsanalyser används tillsammans. Projektet Fördjupad översvämningsanalys Vänern 
avslutades under hösten och projektets resultat publicerades i vår rapportserie.

Under året har forskningssamverkan skett med forskare vid bl a Uppsala universitet, Försvarshög-
skolan, SMHI, SGI, Göteborgs universitet och Bonns universitet i Tyskland. Internationalisering är 
ett forskningsstratigiskt fokus för Klimat & Säkerhet, där utöver vår samverkan med Bonns uni-
versitet, fältstudier i Moçambique samt forskning om klimatanpassning i Australien utgör exempel 
under året. 

Samverkan och mötesplatser 
Vår femte nationella konferens genomfördes i Karlstad 
den 29-30 januari. Som ett steg arbetet att löpande utveckla 
konferensen tänkte vi nytt till formen och genomförde en 
arbetande konferens. Målsättningen var att deltagarna 
skulle lämna konferensen med delar av arbetet gjort. Det kan 
handla om nya projekt som startas, gemensamma rekom-
mendationer från gruppen eller andra konkreta resultat. 

Konferensens tema var riskkommunikation och under 
dagarna varvades aktuella föredrag i helsal med arbete i 
verkstäder för mindre grupper. Temat rymde bland annat 
fördjupning kring spännande frågor om media, varning och 
vattennära planering.

Våra verkstadsarrangörer var alla mycket nöjda med dagen 
och arbetet med att ta tillvara på resultaten av verkstäderna 
fortsatte under året på olika sätt. Konferens Klimat & Säker-
het 2013 samlade 90 deltagare. 

•	 CNDS (Centre for Natural Disaster Science)  
 2010-2014 Regeringen och MSB,  
 Samarbete med Uppsala universitet och   
 Försvarshögskolan 
•	 ESS (Effekter av samhällets säkerhets-  
 arbete), 2009-2013 MSB  
 Samarbete med Örebro univ, SGI och IVL
•	 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 
 2012-2013 Länsförsäkringar 
•	 Hantering av klimatrisker 
 2011-2013 Wettergrenstiftelsen
•	 Fördjupad översvämningsanalys Vänern  
 2009-2013 Vänerkommunerna 
•	 Utveckling av Naturolycksdatabasen  
 2009-2013 MSB 
•	 Industridoktorand Trafikverket 
 2013-2018 Trafikverket

Klimat & Säkerhets “samverkans-
blomma” visar våra prioriterade 
samverkansaktiviteter



Inom CNDS arrangerade vi för andra året i rad Forum för naturkatastrofer, en 
mötesplats där målet är att främja en bredare dialog och att sprida forskningsresultat 
inom naturkatastrofforskning och förebyggande arbete mot naturkatastrofer. 2013 års 
forum genomfördes i samverkan med Nationell plattform för naturolyckor och hade 
temat Samverkan – för bättre effekt i samhället. Forum hölls den 16 oktober på 
Försvarshögskolan i Stockholm och samlade ett åttiotal deltagare från myndigheter, 
näringsliv och akademi.

Klimat & Säkerhets Showroom invigdes i början av året. Rummet innebär inte bara en permanent 
plats för vår översvämningsmodell Floodville utan ger oss möjlighet att med ljud, ljus och olika 
innehållsmoduler arbeta med lärande kring våra frågor.

Vårt Showroom användes vid ett flertal tillfällen under 2013 till 
exempel för skolelever inom projektet Kunskapsgatan och 
för olika besöksgrupper på Klimat & Säkerhet. Utöver detta 
medverkade översvämningsmodellen Floodville på Mötesplats 
Samhällssäkerhet under hösten. 

Ett annat exempel på hur vi jobbar med lärande mot en bred 
målgrupp är vår Översvämningsvandring i Karlstad. Flera 
vandringar genomfördes under året, bland annat under vår 
konferens och för universitets- och gymnasiestudenter.

Nätverket Klimat & Säkerhet samlade 2013 ett sjuttiotal personer från 26 organisationer vid 
kommuner, länsstyrelser, nationella myndigheter och företag.

Utbildning och lärande
Från och med att ämnet Riskhantering inrättades vid Karlstads universitet 2012 har en tät kop-
pling funnits mellan ämnet och Klimat & Säkerhet. Kurser som tidigare gavs inom centrumets regi 
flyttades till det nyinrättade ämnet. Under 2013 medverkade vi i kurser på grundläggande och 
avancerad nivå om hållbar utveckling, klimatrelaterade risker samt samhällets hantering av natur-
risker. Flera av kurserna ingår i mastersprogrammet Samhällelig riskhantering (SARIS). 

Under året fortgick det långsiktiga projektet med att utveckla vår webbaserade översvämnings-
guide 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.

Arbete med vårt skolprogram där vi samarbetar framförallt med gymnasieskolor i Karlstad kring 
undervisning om klimatrisker och klimatförändringar fortsatte under 2013 med besök av ett flertal 
grupper i vårt Showroom. Vidareutveckling av skolprogrammet skedde under året bland annat 
genom att ett Samhällsbyggnadsspel togs fram.

Ledning och organisation
Centrum för klimat och säkerhet, kort Klimat & Säkerhet, etablerades 2007 som följd av en  
överenskommelse mellan Karlstads universitet och fyra externa parter: Karlstads kommun,  
Länsstyrelsen Värmland, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och 
Region Värmland. Dessa parter har sedan dess varit viktiga finansiärer och uppskattade sam-
arbetspartners.

Klimat & Säkerhet är en centrumbildning vid Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap på 
Karlstads Universitet. Vi har en tydlig koppling till ämnet Riskhantering där vår personal har sin  
organisatoriska hemvist och där många av “våra” kurser ges. Forskare knutna till vårt centrum 
kommer dock från en bredare uppsättning ämnen, både vid Karlstads universitetet och vid andra 
lärosäten. Sammantaget är vi en tvärvetenskaplig grupp.

Klimat & Säkerhet har en styrelse bestående av interna och externa aktörer som arbetar brett med 
kvalitetssäkring av vår verksamhet och med att säkerställa att vårt arbete genomgående har en 
hög samhällsrelevans. Under 2013 hölls två styrelsemöten, ett under våren och ett under hösten. 
Under slutet av året beslutade rektor om tillsättning av ny styrelse och vi passar på att tacka den 
gamla styrelsen för gott samarbete under åren och hälsa den nya välkommen!

Innovationsstrategi
Många av våra aktiviteter inbegriper nytänkande på olika sätt. För att stödja och fortsatt stimulera 
vårt arbete med olika typer av innovationer inleddes ett närmare samarbete med Karlstad univer-
sitets grants and innovation office (GIO) under året med målsättningen att formulera en innova-
tionsstrategi för Klimat & Säkerhet.
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Rapportserie  
Klimat & Säkerhet
•	 Klimat & Säkerhet Rapport 2013:1 

Kartering av översvämningsrisker vid Vänern 
Jan-Olov Andersson, Barbara Blumenthal och 
Lars Nyberg

•	 Klimat & Säkerhet Rapport 2013:2 
Analys av översvämningsskador  
- En kunskapsöversikt 
Tonje Grahn, Lars Nyberg och  
Barbara Blumenthal

•	 Klimat & Säkerhet Rapport 2013:3 
European study on potential conflicts and synergies 
in the implementation of the Flood Directive and the 
Water Framework Directive 
Mariele Evers och Lars Nyberg

Nyckeltal 2013 2012 2011 2010 2009
Antal medarbetare 21 19 21 16 14

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

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

Övrig finansiering och uppdrag (Mkr) 7,3 6,3 5,8 3,1 1,4

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

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

Vetenskapliga artiklar 7 0 3 0 1

Klimat & Säkerhets rapportserie 3 3 0 3 -

Antal övriga publikationer 0 1 1 3 1

Konferensbidrag 3 8 2 3 6

Antal doktorander 4 3 3 - -

Antal nätverksmedlemmar 26 26 22 18 11

* Mellan 2009 och 2011 bedrevs grundutbildning inom centrumets regi
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