
Kustmöte 2015
Hållbar utveckling längs kuster och vattendrag 

Göteborg 4-5 november



Hållbar utveckling längs kuster och vattendrag
Strandnära områden är av stor betydelse för samhället och många människor vill bygga och bo nära vatten. 
Samtidigt kan hav och vattendrag vara ett hot och innebära risker för ras, skred, erosion och översvämning. 
Klimatförändring med stigande havsnivåer och ökad nederbörd som leder till ökade flöden, ställer krav på 
klimatanpassning, att skydda befintlig bebyggelse och att planera ny bebyggelse så att skador inte uppkom-
mer.

Att planera för långsiktigt hållbar utveckling av strandnära områden ställer krav på kunskap och tillförlitligt 
planeringsunderlag, samverkan mellan olika intressenter och visioner om hur samhället kan möta hot och 
göra dessa till möjligheter. Många länder står inför samma typ av problem och vi kan i många fall lära av 
erfarenheter som finns internationellt.

Kustmöte 2015
Statens geotekniska institut (SGI) inbjuder tillsammans med Erosionsskadecentrum till Kustmöte. Årets 
Kustmöte är förlagt till Göteborg. Göteborg är en storstadsregion som har stora utmaningar i ett förändrat 
klimat, med en högt exploaterad kuststräcka och stora naturvärden. Mötet börjar med lunch den 4 november. 
På kvällen får vi tillfälle att byta erfarenheter då vi även äter en gemensam middag. På eftermiddagen den 5 
november finns möjlighet för den som vill studera utmaningar längs vattendrag, att följa med på studiebesök 
i närliggande områden.

Tema
I år kommer kustmötet belysa strandnära utmaningar i både vattendrag och längs kusten. Vi har fyra olika 
teman: 
• Nationella och regionala utmaningar 
• Utmaningar längs vattendrag
• Underlag och verktyg för kommuner 
• Forskning och utveckling i strandnära områden  
 
Kustmötet får också ett nytt upplägg då vi har korta föredrag med efterföljande diskussioner i smågrupper, 
vilket vi hoppas skall ge er alla ett mer givande möte. 

Målgrupp
Kustmötet vänder sig till dem som i olika funktioner i kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter, 
kommer i kontakt med planering och förvaltning av strandnära områden. Det gäller bland annat i fysisk 
planering, beredskap och säkerhet samt teknisk förvaltning. Mötet riktar sig också till dem som via FoU, 
konsultation och entreprenadverksamhet arbetar med dessa frågor.



Program
Onsdag 4 november  

Program
Torsdag 5 november  

11.30 Lunch

12.30  Registrering

13.00  Välkomna till Göteborg  
 Information om program och praktiska frågor
 Åsa-Britt Karlsson, GD, SGI
 Per Danielsson, SGI

 Nationella och regionala utmaningar

•	Havsplanering och EU-direktiv 
Joacim Johannesson, Havs- och  
vattenmyndigheten

•	Översvämning i kustområden 
Barbro Näslund-Landenmark, Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap

•	Regional kustplanering 
Pär Persson, Länsstyrelsen Skåne

Diskussion

15.00 Fikapaus

 Utmaningar längs vattendrag

•	Samverkan i reglerade vattendrag
Åsa Widén, Projekt Umeälven

•	Kommunala utmaningar
Ulrika Ankel, Lilla Edets kommun

•	Utmaningar i en storstadsregion 
Ulf Moback, Göteborgs kommun

Diskussion

17.30 Avslutning

9.00 Summering av dag 1

 Underlag & verktyg för kommuner

•	Riskbedömning Ystads kommun 
Andrea Morf, Madeleine Prutzer,  
Göteborgs Universitet

•	Skredriskkartering 
Karin Bergdahl, Karin Odén, SGI

•	Klimatanpassning i Danmark 
Louise Gröndahl, Naturstyrelsen, Danmark

Diskussion 

10.30 Fikapaus

 FoU i strandnära områden

•	Kunskapsprogram för strandnära områden
 Wilhelm Rankka, Per Danielsson, SGI

•	Effekter av erosion i reglerade vattendrag
Roland Jansson, Umeå universitet

•	FoU i Kustzonen 
Caroline Fredriksson, Lunds tekniska  
högskola

Diskussion

 Summering och avslutande kommentarer,  
 samt utvärdering

13.00 Lunch

14.00 Studiebesök 
 Exkursion med buss till platser vid Göta älv 
 och Säveån

17.00 Avslutning



Praktisk information

Arrangör: Statens geotekniska institut (SGI) i samverkan med Erosionsskadecentrum

Plats: Chalmers Conference Centre, Göteborg. Vägbeskrivning hittar du här eller på adressen: 
www.chalmerskonferens.se/konferensevent/chalmers-conference-centre

Avgift: 2600 kronor exklusive moms. Studenter betalar 500 kronor exklusive moms. I avgiften 
ingår måltider enligt programmet, föreläsningar, studiebesök samt dokumentation. Kostnad för logi 
betalas separat till hotellet.

Boende: Rum har förbokats på Quality Hotel Panorama, Eklandagatan 51, Göteborg, 
telefon:	031-767	70	00,	eller	på	www.panorama.se.	Rummen	finns	reserverade	fram	till	och	med	 
4 oktober. Du betalar och bokar själv ditt boende genom att kontakta hotellet, ange kod 317030. 

Anmälan: Via	www.swedgeo.se,	under	fliken	”aktuella	kurser	och	konferenser”	senast	29	septem-
ber 2015. Anmälan till studiebesöket den 5 november gör du i samma formulär. Anmälan är bin-
dande. Deltagarantalet är begränsat och platserna fördelas i den ordning anmälningarna kommer 
in. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar eller ställa in konferensen vid för få anmälningar.

Frågor: Hör av dig till Ingrid Gårlin, SGI, på telefonnummer 013-20 18 20 eller 
e-postadress: ingrid.garlin@swedgeo.se
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