


Statens geotekniska institut

• Generaldirektör  Åsa-Britt Karlsson

• Miljö- och energidepartementet

• 83 medarbetare (65 tekniska handläggare, varav 34 disp.)

• Linköping (huvudkontor), Göteborg, Malmö, Stockholm 

• Ansvar: -Ras-, skred- och stranderosionsfrågor. 

-Effektivare plan- och byggprocess

-Sanering förorenade områden

-Klimatanpassning

• Omsättning c:a 90 Mkr (2017)



Ex på verksamhet 

• Ras-och skredriskkartering

• Delegationen för Göta Älv

• Stranderosion

• FoU (ex Naturanpassade erosionsskydd, Camel, Sea-Rims)

• Handlingsplanen för hållbart markbyggande i ett föränderligt 
klimat

2019-03-29

Klimatanpassning 



Skredriskkartering:
-Göta Älv

-Säveån

-Norsälven

-Ångermanälven

Delegationen 

Göta Älv
-Statsbidrag (2018-)

http://gis.swedgeo.se/3d_gotaalv/SWECOview_Gota_alv_skredrisknivaer_2013-04-30.exe


CAMEL

CAMEL: Climate Adaptation by Managed Realignment

Finansiering: Formas 8.8 milj 2018-2020 

Projektgrupp: SGI (lead), RISE Interactive, LiU, SMHI, Trelleborg kn, Halmstad kn, Öckerö kn, Karlstad kn, Umeå kn, lst Skåne, 

lst Halland, lst Västra Götaland

Foto: SMHIFoto: P. Danielsson, SGI Foto: G. Göransson, SGI Foto: G. Göransson, SGI

Photo: P. Danielsson, SGI

• Hur planerad reträtt kan bli en möjlig strategi för att anpassa samhället 
till en förändrad kust- och strandlinje

• Hur man med hjälp av smart visualisering kan överbrygga de hinder 
som finns

• Hur man kan underlätta för långsiktigt hållbara beslut

Kontakt: Gunnel Göransson



Utmaning

•Hälften av Sveriges befolkning bor mindre än 
10 km från kusten  

•6% av befolkningen bor mindre än 100 meter 
från ytvatten  

•Havsnivåhöjning

•Ökad avrinning

•Erosion SCB, 

2013



Photo: P. Danielsson, SGI



Photo: Anette Björlin, SGI



Photo: P. Frogner Kockum, SGI



Planerad reträtt handlar om

- att tillåta vattnet och stranden att vara dynamiskt, 

- att bevara och förbättra de naturliga skydd som finns i form av sanddyner, 
våtmarker m m och på så sätt förbättra ekosystem och dess tjänster, 

- att återställa naturliga skydd där det är möjligt, och om 

- att långsiktigt få byggnader och infrastruktur till rätt ställe.

Foto: G. Göransson, SGI



https://www.ice.org.uk/knowledge-and-resources/case-studies/managed-realignment-at-medmerry-sussex

Planerad reträtt i Medmerry, UK (2013)

https://www.ice.org.uk/knowledge-and-resources/case-studies/managed-realignment-at-medmerry-sussex


Övergripande mål 

Undersöka planerad reträtt som ett möjligt alternativ för 

anpassning till en höjd havsnivå och översvämningar från 

vattendrag, och hur visualisering kan hjälpa 

beslutsfattare att ta mer hållbara beslut om fysisk 

planering. 

Varför är planerad reträtt en ’icke-fråga’?

Photo: G. Göransson, SGI



Fallstudier 

1. Trelleborg 

2. Halmstad 

3. Öckerö 

4. Karlstad 

5. Umeå

Photo: G Göransson, SGI



- Vilka är möjligheterna och hindren 

(tekniska, legala, sociala) för en planerad reträtt? 
Analys !

Co-create !- Hur kan planerad reträtt visualiseras? 

Utveckling !
- Hur kan vi utveckla interaktiva visualiseringsverktyg för 

beslutsstöd? 

Lärande !- Hur tar vi långsiktigt hållbara beslut ?  

Workshops i fallstudiekommuner

Genomförande 



Interaktiv visualisering UCLA's Augmented Reality Sandbox (2015)

Interaktiv visualisering:

-kommunicera på ett pedagogiskt sätt,

-tillsammans utforska olika scenario och möjliga 

konsekvenser i realtid,

-förstå flera dimensioner av ett problem.

Camel kommer att leverera: Prototyp för 

visualisering som beslutstöd.

http://www.youtube.com/watch?v=CE1B7tdGCw0


http://projects.swedgeo.se/camel/

Fråga: Vilka möjligheter och 

hinder finns för planerad reträtt?



Sustainable and Ethical Adaptation to 
Rising Mean Sea Levels

• Geografiska informationssystem (GIS) för 
att skapa förståelse och samsyn kring hur 
både havshöjningen i sig och föreslagna 
anpassningsåtgärder påverkar både hårda 
och mjuka värden

• Samverkan: Lokala och regionala partners 
i Skåne och Halland, myndigheter och 
medborgare

• Finansieras av Formas och leds av 
avdelningen för filosofi vid KTH. Projektet 
pågår 2017-2021 

Vilka anpassningsåtgärder bör prioriteras när havsnivån 

stiger med hänsyn till etiska, och sociala aspekter ?

Kontakt: Lisa Van Well



Partners

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi4_sa9z4PUAhWLJZoKHS83DF4QjRwIBw&url=http://www.morbylanga.se/naringsliv-arbete/jobba-hos-oss/Ledigajobb/&psig=AFQjCNGTJS-g3z7inztpQy6DxLkYzo7GCQ&ust=1495546623249634
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjK3Z2Sz4PUAhUEP5oKHVU2C_MQjRwIBw&url=http://artinsideout.se/residens/&psig=AFQjCNGEgYs2wL13aKFo09aPA0AyDJYVDw&ust=1495546533663615
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiA0rO40IPUAhXDIpoKHX9jCnsQjRwIBw&url=http://ystad.off2off.se/&psig=AFQjCNELFZvrmO2Ekot4OeUACteRLQxzgg&ust=1495546872626118
http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIp6zX0IPUAhXrB5oKHfvIBMkQjRwIBw&url=http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/om-lansstyrelsen/pressrum/Pages/logotyp.aspx&psig=AFQjCNGNgLSnrUULjXYaw_crFHqFGAG5Yw&ust=1495546944636374
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwidko7u0IPUAhVFYpoKHXA6CFoQjRwIBw&url=https://gillanaturen.se/logga-in/&psig=AFQjCNHpnYVldCkwBZMoxxS5FQXW2sYmsw&ust=1495546991109939
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiold2b0YPUAhWGDZoKHZprBBsQjRwIBw&url=https://www.museumhalland.se/&psig=AFQjCNEhO9Zd_cWQl_fnMIcWFNRxwD9GdQ&ust=1495547091658435


Referensgrupp
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https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_pc-p04PUAhVGDZoKHft4B7gQjRwIBw&url=https://www.havochvatten.se/hav/uppdrag--kontakt/medarbetarsidor/blanketter-mallar-och-profilmaterial/grafisk-profil-och-logo/logotyp-i-olika-format.html&psig=AFQjCNHNYnEQCaSENmHZOlQUagv4kepcVA&ust=1495547652857520
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjD3tC804PUAhXjB5oKHRkFBnAQjRwIBw&url=https://www.sgu.se/om-sgu/press/sgus-logotyp/&psig=AFQjCNFYL8LbdkFP0vRucHoglRgJftme5w&ust=1495547694948190


Etiska dimensioner

•Distributiv rättvisa – vem är påverkad och vem får vad?

•Process rättvisa – vem är med och bestämmer?

•Intergenerationell rättvisa – för framtida generationer

•Rättigheter – anpassning som kränker och skyddar rättigheter

•Ansvar och kompensation – vem tar kostnaden?

•Individuellt och kollektivt ansvar – allas fel, ingens ansvar?

•Osäkerhet och försiktighet – hur ska vi veta vad vi bör göra?

•Grundläggande värden – hur ska vi prioritera?



Sea-rims forskningsfrågor

•Vilka etiska och sociala aspekter aktualiseras vid beslut om 
markanvändning som berörs av havsnivåhöjningen? 

•Vilka anpassningsalternativ står till buds och vilka tänkbara 
fördelningskonsekvenser innebär de? 

•Vilken kunskap behöver lokala/ regionala samhällsaktörer 
för att fatta välgrundade beslut? 

•Hur kan visualiseringsverktyg (t ex GIS-verktyg, 
scenarioverktyg) underlätta beslutsfattandet?



Co-creation

•SGI: GIS-verktyg för kartering av havsnivåhöjning:

de hårda och mjuka (etiska) konsekvenserna 

•Med hjälp av 18 partners i Skåne, Halland, Öland

och nationella myndigheter, även medborgare



Intervjustudie

Insamling av kvalitativ information som kan 
användas i karteringar: 

•Vilka etiska frågor är medborgare intresserad av?

•Vilka värde är viktig att värdera?

•Vem borde ta ansvar för effekterna av 
havsnivåhöjningar?

•Hur kan vi använda värderingarna i visualisering av 
havsnivåhöjning?



Typ av frågor

Classification:. Exempel: Vad är din ålder? Vad har du för utbildning? Var bor du?

Behavioral: Exempel: Hur ofta besöker du stranden? Hur använder du 

strandområdet? Vad skulle du göra vid en översvämning?

Knowledge: Exempel: Har du sett några prognoser för havsnivåhöjning? Vet du 

var man kan del av översvämningskartan? 

Perception:  Exempel: Tror du att havsnivåhöjning är ett problem här? Är du orolig 

för havsnivåhöjning? 

Feeling: Exempel: Hur skulle du känna om denna området låg under vattnet om 20 

år? 



Total 70 interviews

Trelleborg (16-17 August) = 19

Halmstad (14 Sept)  = 19

Laholmsbukten (15 Sept) = 17

Båstad (16 Sept) = 16

Kvinna

47%

Man

52%

Annat

1%

0

5

10

15

20

25

12 - 18 år 19 - 30 år 31 - 45 år 46 - 64 år 65 - 79 år 80 +

Strandpromenader i Halland 

och Skåne…



Vilka konsekvenser tror du att havsnivåhöjning kan 

leda till?

”Vi har så mycket information idag, så det är konstigt att vi bygger våra städer så 

nära havet”

”Man kan skydda hus, men det är lika bra att flytta med en gång. Vi kan inte stoppa 

naturen, inte stoppa vattnet”

”Kanske vi kan inte bo kvar här och måste flytta samhället bakåt” 

”Det går alltid att ordna sig med de mänskliga värden”

”Människor kan bli utan hem”

”Allt kan försvinna här”

”Kommer förlora strandkänslan”

”Bostadsmarknaden kommer krascha”



“Vi är sårbara här, men bara om havet

stiger mer än en meter. Vi kan alltid flytta

husen men inte naturen”.  (Kvinna i 

Laholm)

“Om stranden försvann skulle det inte

förvåna mig. Skulle kännas tråkigt. Synd 

för den yngre generationen”  (Man i 

Trelleborg)

”Men politiker bara snackar. De kan inte 

bygga vallar överallt. Kommer vatten, så 

kommer vatten.”  (Medelålderspar i Båstad)

” Blev chockad av att tänkta hur det kan 

bli om 20 år, när det är redan ett problem 

idag. Kommunen borde lyfta frågan 

mycket mer än idag. Men det är en 

klassfråga, eller hur?  När man bygger 

stora dyra hus vid vattnet och resurser 

går att för att skydda dessa”. (Ung 

kvinna i Halmstad)

”Jag tror inte på klimatförändringar eller 

havsnivåhöjning”  (Ung man i Laholm)



Vad tycker du är mest värt att skydda från konsekvenserna av att 
havet stiger eller stranden förändras?

Medborgare Myndigheter/Forskare

Data från mentimeterröstning kustmötet 13 September. 67 svarData from interviewer i Trelleborg, Halmstad, Laholm, Båstad, 

August- September. 70 svar



Preliminära resultat 

•Tidigare erfarenhet av översvämning, gör medborgare mer
medvetna om problematik

•Större intresse för att skydda naturvärden än förväntat, 
mindre i att skydda hus

•Mycket liten kunskap om scenarier för havsytehöjning

•Osäkerhet om vem som är ansvarig för skyddsåtgärder

•Skillnader i hur klimatrisker uppfattas, beroende på ålder, 
kön och livssituation?

•Svårt och tidskonsumerande att göra intervjuer med en
representativ grupp medborgare.



Fråga : Vilka etiska dimensioner är viktigast 
att beakta vid klimatanpassning?

•Distributiv rättvisa – vem är påverkad och vem får vad?

•Process rättvisa – vem är med och bestämmer?

• Intergenerationell rättvisa – för framtida generationer

•Rättigheter – anpassning som kränker och skyddar 
rättigheter

•Ansvar och kompensation – vem tar kostnaden?

• Individuellt och kollektivt ansvar – allas fel, ingens ansvar?

•Osäkerhet och försiktighet – hur ska vi veta vad vi bör 
göra?

•Grundläggande värden – hur ska vi prioritera?



Tack!

http://projects.swedgeo.se/camel/


