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Centrum för klimat och säkerhet är ett kompetenscentrum inom området hantering av 
klimatrelaterade risker. 
Vi verkar som nationell resurs i utveckling och 
förmedling av kunskap 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 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.

Forskning och utredning
Vår forskning har fortsatt att utvecklas väl under 2014. Året har varit extra spännande då våra 
doktorander nu kommit igång på allvar med publikation av studier i internationella vetenskapliga 
tidskrifter. Vid årets slut fick vi dessutom möjlighet att lägga till två namn till vår grupp forskarstu-
derande med resultatet att vi nu har sex forskarstuderande knutna till centrumet. 

Pågående forsknings- och utredningsprojekt
2014 2015 2016 2017 2018

Centrum för naturkatastrofslära CNDS 
(2012-2014) Regeringen och MSB (samarbete med UU och FHS)

Beslut 
om forts?

Stöd för hantering av skyfalls och översvämningsrisker 
(2012-2015) MSB (samarb. med GU och SMHI)

Nederbördsprognoser för skyfall
(2012-2015) MSB (samarb. med SMHI och SGI)

Utveckling av Naturolycksdatabasen
2009- löpande MSB

Industridoktorand Trafikverket
(2013-2018) Trafikverket

Virtuell studio för krisövning
(2014) VINNOVA

Baltic everyday accident, disaster Prevention and Resilience 
(Balt Prev Resilience) 
(2014-2015) EU (samarb. Med MSB m.fl.)

Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende 
(2014-2017) Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond

2014 2015 2016 2017 2018

Arbetet inom vårt största forskningsprojekt Centrum för naturkatastrofslära (CNDS) fortsatte 
under 2014. Bland annat genomförde Jenni Koivisto, doktorand inom CNDS-samarbetet vid 
Centrum för klimat och säkerhet, sitt halvtidsseminarium på Karlstads universitet. Jennis forskning 
handlar om policyförändringar kopplade till katastrofriskreducering i Moçambique.

Ett nytt forskningsprojekt med stor betydelse för centrumets fortsatta utveckling är ett 
miljöstöd på 8 Mkr från Stiftelsen Länsförsäkringsbolagens Forskningsfond. Projektet 
Minskade klimatrisker i framtidens bebyggelse och boende - lärande från tidigare 
händelser och samhällsplaner-ing, beviljades i konkurrens med ett flertal andra 
forskargrupper i Sverige. Projektet löper under perioden 2014-2017.



Under 2014 genomfördes ett nytt projekt inom området krisövning, finansierat av Vinnova. Läns-
styrelsen Värmland var projektägare och andra samarbetspartners var forskargruppen HumanIT/
Kau, Mittuniversitetet och Interaktiva Institutet. 

Centrumets forskning om Vänern och dess översvämningsrisker fortlöper. En riskanalys beställd 
av Vänerkommunerna gavs ut i vår rapportserie och en vetenskaplig artikel om problematiken 
kopplad till den förändrade regleringen av Vänerns vattennivå publicerades under året. 

Samverkan och mötesplatser 
Inom CNDS arrangerades Forum för naturkatastrofer för tredje året i rad. Forum hölls den 18-19 
november och samarrangerades denna gång med Nationell plattform för naturolyckor, MSB och 
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI. Temat var naturolyckor och klimatan-
passning och den genomgående frågan för konferensen handlade om hur forskning och praktik 
kan mötas och dra nytta av varandra i det fortsatta arbetet med att anpassa samhället till ett 
förändrat klimat. Forum samlade nära 200 deltagare. 

Vårt Showroom har under året haft över 
400 besökare varav den största delen är 
skolungdomar. Detta återspeglar en särskild 
satsning som gjorts på pedagogiska verk-
tyg som riktar sig till ungdomar i skolåldern. 

Intresset för vårt Showroom, översvämn-
ingsmodellen Floodville och spelet Vat-
tenköping från skolor och andra grupper 
i regionen är stort och vi förbereder en 
utveckling och expansion av detta arbete, i 
samarbete med kommuner i Värmland och 
MSB. Vi undersöker också möjligheten att 
utveckla digitala varianter av våra pedago-
giska verktyg i samarbete med bland annat 
Interaktiva Institutet.

Vid evenemanget Världens fest, Svenska kyrkans mötesplats om globala rättvisa, jämställdhet och 
hållbar utveckling den 30-31 maj, deltog Klimat & Säkerhet och mötte bland annat Dr Salima Rah-
man från RDRS, Bangladesh i ett dialogseminarium om översvämningsrisker och klimatanpass-
ning i Bangladesh och i Sverige. RDRS är en hjälporganisation i Bangladesh med lång och mycket 
konkret erfarenhet av arbete med att reducera risker för översvämning i de allra fattigaste delarna 
av landet. 

Internationalisering

Flera viktiga inslag i vårt internationella arbete har skett under året. Under ett par veckor under 
våren gästades Klimat & Säkerhet av Nicolas Hagemann, doktorand i geografi och lärare i hanter-
ing av översvämningsrisker och GIS på universitetet i Bonn, Tyskland.  Besöket är en del av vårt 
långsiktiga utbyte med universitetet i Bonn och sker inom Erasmus.

I juni var vårt centrum med som initiativtagare till ett rundabordsmöte på svenska ambassaden i 
Washington D.C. Temat var klimatanpassning och den resilienta staden. Vid seminariet träffade vi 
och representanter från Karlstads kommun en rad spännande aktörer från lokal till federal nivå. 

Seminariet hade flera värdefulla utfall, bl a en intressant kontakt med nyckelpersoner från staden 
Baltimore. Staden arbetar på ett innovativt och mycket aktivt sätt med att väva in riskhantering i 
olika planeringsprocesser. 

I modellen Vattenköping står den långsiktiga planeringen av vårt 
samhälle i fokus. Modellen kompletterar vår översvämningsmodell 
Flodville på ett bra sätt i vårt arbete med att skapa intresse och 
sprida kunskap om våra frågor.

Klimat & Säkerhets Mikael Granberg 
i diskussion med Amy Tarce från Na-
tional Capital Planning Commission.

Baltimores hållbarhetsarbete väver 
samman riskreduceringsfrågor med 
miljöarbete och sociala frågor.

Flera federala byggnader och delar 
av National Mall i Washington D.C 
skyddas av barriärer.



Som en följd av vårt möte besökte Kristin Baja från Baltimores Sustainability Office Karlstad i 
november och höll bland annat en mycket inspirerande workshop om hur man arbetar med att 
koppla samman klimatanpassning, katastrofriskreducering och stadsplanering. Arbete pågår för 
att hitta en finansiering för fördjupat utbyte med Baltimore och ev. fler städer i USA.

I augusti var Klimat & Säkerhet välrepresenterat på den femte internationella konferensen om 
katastrofriskreducering, IDRC, i Davos, Schweiz. Tre av våra doktorander: Tonje Grahn, Erik Pers-
son och Jenni Koivisto var på plats och presenterade sin forskning.

Innovationsinriktat arbete 

Klimat & Säkerhet är i uppstarten av ett innovationsinriktat arbetssätt. Centrumets medarbetare 
har ett stort intresse för innovationsinriktat arbete och det finns många idéer med potential att 
utvecklas till innovationer. Under 2014 gick delar av arbetsgruppen igenom en IAI, en inventer-
ing av intellektuella tillgångar under ledning av Karlstad universitets Grants and Innovation Office 
(GIO). Övningen resulterade i en lista med innovationsidéer som ligger till grund för prioriteringar i 
en innovationsstrategi. Ett område där vi redan haft möjlighet att starta är kunskapsutveckling om 
klimatrelaterade risker genom pedagogiska verktyg.  

Utbildning och lärande
Medarbetare på Klimat & Säkerhet är aktiva i undervisning inom områden som hållbar utveck-
ling, klimatrelaterade risker samt samhällets hantering av dessa. Kurser ges på grundläggande till 
avancerad nivå samt som uppdragsutbildning. De flesta kurserna ges inom ämnet Riskhantering, 
men vi undervisar även inom andra ämnen som statsvetenskap, kulturgeografi och inom lära-
rutbildningen. Från 2014 finns ett nytt masterprogram om samhällets riskhantering (SAHRS) där 
klimatrelaterade risker är ett av två teman ihop med personsäkerhet. 

Ledning och organisation
Under 2014 bildades en ny styrelse för Klimat & Säker-
het. Styrelsen höll tre möten under året.  
Medlemmar i styrelsen är:

• Ordförande: Maria Frisk, kommunalråd Karlstads kommun 
Ersättare: Henrik Lander, kommunalråd Karlstads kommun

• Ragnar Andersson, professor, centrumföreståndare för 
Centrum för Personsäkerhet (CPS) Karlstads universitet.

• Nina Christensson, doktorand Karlstads universitet
• Bengt Falemo, enhetschef Länsstyrelsen Värmland 

Ersättare: Märet Engström, enhetschef Länsstyrelsen 
Värmland

• Cecilia Nyström, avdelningschef MSB 
Ersättare: Mette Lindahl Olsson, enhetschef MSB

• Torbjörn Olsson, Senior advisor Länsförsäkringar
• Björn Sandhborg, f.d. länsråd Värmland
• Åsa Sjöström, centrumchef för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, SMHI

Centrum för klimat och säkerhet 
Klimat & Säkerhet etablerades 2007 till följd av en överenskommelse mellan Karl-
stads universitet och fyra externa parter: Karlstads kommun, Länsstyrelsen Värm-
land, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Region Värmland. 
Dessa parter har sedan dess varit viktiga finansiärer och uppskattade samarbetspart-
ners.

Vi är en Centrumbildning vid Fakulteten för hälsa, natur och teknikvetenskap på 
Karlstads universitet. Vi har en tydlig koppling till ämnet Riskhantering där stora delar 
av vår personal har sin organisatoriska hemvist och där många av “våra” kurser ges. 
Forskare knutna till vårt centrum kommer från en bredare uppsättning ämnen, både vid 
Karlstads universitet och vid andra lärosäten. 

Sammantaget är vi en tvärvetenskaplig grupp.

Klimat & Säkerhets styrelse arbetar med 
kvalitetssäkring av vår verksamhet och med att 
säkerställa att vårt arbete har en hög samhällsrel-
evans.



Publikationer (Peer-review)
• Grahn, T. & Nyberg, R. (2014) Damage assessment of 

lake floods: Insured damage to private property during 
two lake floods in Sweden 2000/2001. International 
Journal of Disaster Risk Reduction, 10, 305-314.

• Granberg, M. & Glover, L. 2014 Adaptation and 
Maladaptation in Australian National Climate Change 
Policy. Journal of Environmental Policy & Planning, 
16:2, 147-159.

• Koivisto, J. E. (2014) A Stakeholder Analysis of the 
Disaster Risk Reduction Policy Subsystem in Mozam-
bique. Risk, Hazards & Crisis in Public Policy, Vol. 5, 
Iss: 1 pp.38-58.

• Nyberg L., Evers M., Dahlström M. & Pettersson A.  
(2014) Sustainability aspects of water regulation and 
flood risk reduction in Lake Vänern. Aquatic Ecosys-
tem Health and Management, 17:4, 331-340. 

• Nohrstedt D. & Nyberg L. (2014) Do floods drive 
hazard mitigation policy? Evidence from Swedish 
municipalities. Geografiska Annaler: Series A, Physical 
Geography.

• van der Velde Y., Heidbüchel I., Lyon S.W., Nyberg L., 
Rodhe A., Bishop K. och Troch P.A. (2014) Conse-
quences of mixing assumptions for time-variable travel 
time distributions. Hydrological Processes. 

Rapportserie Klimat & Säkerhet
Klimat & Säkerhet Rapport 2014:1 
Kartering av översvämningsrisker vid Vänern 
Jan-Olov Andersson, Barbara Blumenthal 
och Lars Nyberg  
 

Konferensbidrag (Peer-review)
• Granberg, M. (2014) Climate Change Policy and Prac-

tice: The Swedish (Local) Experience, presentation at 
the The Malaviya Centre for Peace Research (MCPR), 
Banaras Hindu University (BHU), Varanasi, India, 20th 
March. 

• Granberg, M. (2014) Case study Örebro: Transition 
pathways to low carbon futures, presentation at the In-
ternational Network on Low Carbon Urban Transitions 
(INCUT) ESRC, 2nd meeting, City University Hong 
Kong, 26th – 29th March.

• Koivisto, J. (2014) The role of Disaster Risk Reduction 
in making Development Sustainable in Moçambique, 
Oral presentation at the SANORD symposium. Karls-
tad, June 10-12, 2014.

• Grahn, T. (2014) Flood damages: Lake floods and 
pluvial flooding, Oral presentation at the 5th Interna-
tional disaster and risk conference IDRC (Global Risk 
Forum). Davos, Switzerland, August 24-28, 2014.

• Koivisto, J. (2014) Disasters as Drivers for Policy 
Changes in the Context of Recurrent Hazards? The 
Case of Disaster Risk Management in Mozambique, 
Oral presentation at the 5th International disaster and 
risk conference IDRC (Global Risk Forum). Davos, 
Switzerland, August 24-28, 2014.

• Persson, E. (2014) Flood Warnings in a Local Risk 
Management Context, Research poster at the 5th In-
ternational disaster and risk conference IDRC (Global 
Risk Forum). Davos, Switzerland, August 24-28, 2014.

Nyckeltal 2014 2013 2012
Antal medarbetare 19 21 19

Antal helårsarbetskrafter 7,6 9,4 9,6

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

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

Vetenskapliga artiklar 7 7 0

Klimat & Säkerhets rapportserie 1 1 3

Antal övriga publikationer 1 0 1

Konferensbidrag 10 3 8

Antal doktorander 4 4 3

Antal nätverksmedlemmar 26 26 26

Mikael Granberg 
Föreståndare
mikael.granberg@kau.se
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Kontakta oss
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Centrumkoordinator
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Forskningsledare
lars.nyberg@kau.se
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