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KUSTMÖTE I HELSINGBORG 12–13 SEPTEMBER 2018

Staden vid havet

581 93 LINKÖPING
Besöksadress:
Olaus Magnus väg 35
Tel: +46 13-20 18 00
E-post: sgi@swedgeo.se
www.swedgeo.se

Välkommen till Kustmöte 2018 i Helsingborg den 12–13 september
Klimatförändringar
Effekter till följd av klimatförändringar såsom höjd havsni
vå, stormar, översvämning och erosion är en stor utmaning
för kommunerna i södra Sverige och medför en risk för
medborgarna. Att hitta lösningar för att skydda staden och
stränderna idag och i ett framtida klimat är nödvändigt.
Översvämningar och stormskador medför stora sam
hällskostnader. Stränderna skapar värdefulla ekosystem och
är en stor tillgång för medborgarna och olika näringar. Men
viljan att bo strandnära gör att sårbarheten ökar i framtiden.
Kustmöte 2018
Statens geotekniska institut (SGI) inbjuder tillsammans
med Helsingborgs stad och Erosionsskadecentrum till
Kustmöte 2018 i Helsingborg. Mötet börjar med lunch
den 12 september och därefter hålls ett antal presentationer.
På kvällen ges tillfälle för deltagarna att skapa kontakter
och byta erfarenheter vid en gemensam middag. På efter
middagen den 13 september ordnas studiebesök längs kusten
i Helsingborgs stad för att studera problem med strand
erosion och olika lösningar.
Tema
Temat för årets Kustmötet är Staden vid havet. Frågor
kopplade till höjd havsnivå, översvämningsrisker och erosion
kommer att belysas.
Målgrupp
Kustmötet vänder sig till dem som i olika funktioner kommer
i kontakt med planering och förvaltning av strandnära om
råden på kommuner, länsstyrelser och statliga myndigheter,
bland annat i fysisk planering, naturskydd, infrastruktur,
beredskap och säkerhet, teknisk förvaltning. Mötet riktar sig
också till dem som via FoU, konsultation och entreprenad
verksamhet arbetar med dessa frågor.

Program
Första dagen presenteras strategier för att hantera en höjd
havsnivå. Den andra dagen visas nya kunskapsunderlag för
kusten och förslag på hur vi kan arbeta framåt för att möta de
utmaningar vi står inför. Bland annat får vi ta del av följande:
• Helsingborgs stad inleder evenemanget med att berätta om
de utmaningar och erfarenheter som finns kopplade till höjda
havsnivåer och stormar. Helsingborgs stad är bara en av flera
kustkommuner som nästan årligen drabbas av stormar och
översvämningar och som jobbar aktivt med frågan ur ett
klimatanpassningsperspektiv.
• Malmö stad presenterar sitt strategiska arbete med kust
skydd och klimatanpassning.
• Privata aktörer såsom försäkrings-, mäklar-, bygg- och
konsultbranschen presenterar sin syn på frågan och vilket
ansvar de har när det gäller klimatanpassning. I en paneldis
kussion får vi träffa SWECO, Länsförsäkringar, Riksbyggen
och Bjurfors.
• Miljö- och energidepartementet informerar om regering
ens nationella strategi för klimatanpassning.
• Havs- och vattenmyndigheten och DHI presenterar en
kartläggning av hur anläggningar och verksamheter påver
kar hydromorfologiska förhållanden i kusten. Har vi nått en
kritisk gräns?
• Lunds Universitet berättar om ekosystembaserad klimat
anpassning, ekologiska värden och ekosystem i strandzonen.
• Länsstyrelsen i Skåne informerar om initiativet
”Regional kustsamverkan Skåne och Halland” samt berättar
om aktuella planeringsunderlag och aktiviteter.
• Konferensen avslutas med studiebesök på platser
i Helsingborg.
Slutligt program kommer i augusti.
Vi hoppas detta upplägg skall ge er alla ett
givande Kustmöte 2018.

Välkomna!
Strandvägen i Helsingborg efter stormen Sven december 2013.
Foto: Peter Grims

Arrangör:

Statens geotekniska institut (SGI) i samverkan med Helsingborgs stad
och Erosionsskadecentrum.

Plats:

Radisson Blu Metropol Hotel, Carl Krooks gata 16, Helsingborg.
300 m från centralstationen.

Tid:

Onsdag 12 september kl. 11.30 – torsdag 13 september kl. 12.30, samt lunch.
För deltagare i studiebesök slutar dagen kl. 16.00.

Program:

Detaljerat program publiceras på SGI:s webbplats i augusti.

Avgift:

1800:- exklusive mervärdesskatt. I avgiften ingår måltider enligt programmet,
föreläsningar, studiebesök samt dokumentation. Kostnad för logi betalas separat
till hotellet.

Boende:

Rum har förbokats på Radisson Blu Metropol Hotel. Rummen finns
reserverade till och med 15 augusti. Du betalar och bokar själv ditt boende
genom att kontakta hotellet via e-post: meetings.helsingborg@radissonblu.com
Ange bokningsnummer 2624024 som referens.

Parkering:

Det finns ett parkeringsgarage i samma byggnad som hotellet, kod genom
receptionen. Avgift per timme i automat eller dygnsbiljett genom receptionen.

Anmälan:

Via www.swedgeo.se, under fliken ”Forskning och lärande/Aktuella kurser och
seminarier/Kustmöte 2018” senast 31 augusti 2018. Anmälan till studiebesöket
gör du i samma formulär.

Återbud:

Avanmälan görs kostnadsfritt fram till och med sista anmälningsdag.
Eventuella återbud därefter debiteras full avgift. 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:

För praktiska frågor hör av dig till Ingrid Gårlin, SGI,
på telefonnummer 013-20 18 20 eller e-post: ingrid.garlin@swedgeo.se.
För frågor om innehåll kontakta Anette Björlin, SGI,
på telefonnummer 08-578 455 01 eller e-post: anette.bjorlin@swedgeo.se

