ig

Foto: Trelleborgs kommun

Kustmöte 2017 i Trelleborg 13-14 september

Kustnära boende 2050
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Välkommen till Kustmöte 2017 i Trelleborg 13-14 september
Klimatanpassningsåtgärder
Halva Sveriges befolkning bor vid kusten (SCB
2013). Bebyggelse och infrastruktur ligger ofta
i strandnära områden som också är de områden
som är mest känsliga för effekter av klimatförändring. Strandnära områden är ett av de mest
värdedefulla ekosystemen vi har. Det finns ett politiskt mål att bygga 700 000 nya bostäder i Sverige fram till 2025, och det finns samtidigt en stor
vilja att bo strandnära. Klimatet förändras och
kan leda till havsnivåhöjning och ökad nederbörd
som kommer påverka strandnära områden med
översvämning, erosion, ras och skred. Detta medför stora utmaningar idag och i framtiden. Skador
kostar samhället mycket redan idag men kommer
kosta mycket mer i framtiden.
Kustmöte 2017
Statens geotekniska institut (SGI) inbjuder tillsammans med Erosionsskadecentrum och Trelleborgs kommun till Kustmöte. Årets Kustmöte
är förlagt till Trelleborg. Trelleborg är ett kustsamhälle med stora utmaningar i ett förändrat klimat. Mötet börjar med lunch den 13 september.
På kvällen får vi tillfälle att byta erfarenheter då
vi även äter en gemensam middag. På eftermiddagen den 14 september finns möjlighet för den
som vill studera utmaningar längs kusten i Trelleborgs kommun att följa med på studiebesök.

Tema
I år kommer Kustmötet belysa Kustnära boende
2050. Vi kommer ha olika teman under de två dagarna:
Dag 1: Kustplanering med blicken framåt
Dag 2: Lösningar och underlag för kustplanering
Kustmötet blandar korta föreläsningar med
gruppdiskussioner, vi sitter runt mindre bord där
efterföljande diskussioner sker. Vi hoppas detta
upplägg skall ge er alla ett givande Kustmöte.
Målgrupp
Kustmötet vänder sig till dem som i olika funktioner kommer i kontakt med planering och förvaltning av strandnära områden i 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 entreprenadverksamhet arbetar med
dessa frågor.

Program

Program

11:30

Lunch

09.00

12.30

Registrering

13.00

Välkomna till Trelleborg och
Kustmöte 2017
Torbjörn Karlsson, Trelleborgs kommun
Åsa-Britt Karlsson, SGI

Onsdag 13 september

Torsdag 14 september

Lösningar och underlag
för kustplanering
• Tillsynsvägledning avseende
översvämningsrisker
Anders Rimne, Boverket
• Utmaningar för Falsterbonäset i ett
förändrat klimat
Anna Möller/Per Juhlin, Vellinge
kommun
• Aktuella planeringsprojekt i hamnnära läge. Planering- och
genomförandefrågor
Marie-Christine Svensson/ Ylva
Hammarstedt, Mörbylånga kommun

Sveriges Kommuner och Landstings
ställningstagande och fortsatta
arbete med klimatanpassning
Gunnar Hedberg, SKL
Kustplanering med blicken framåt
• Trender inom kustforskning internationella perspektiv
Björn Almström, LTH/TVRL
• Dimensionerande havsnivåer i ett
förändrat klimat
Signild Nerheim, SMHI
• Etiska aspekter i samband med
anpassning till stigande havsnivåer
Anna Wedin, KTH
15.00

10.15

Workshop
Tema enligt ovan

• Gruppdiskussioner
Tema: Hur kan kusten anpassas till
ett förändrat klimat?

17.30

Slut för dagen

19.15

Samling till middagen

Fika
• Trelleborgs utveckling som hållbar
kustkommun
Lina Wedin Hansson, Trelleborgs
kommun

Fika

Myndighetsnätverket stranderosion
Aktuell information
Boverket, Naturvårdsverket, MSB,
Havs- och vattenmyndigheten, SGU,
SMHI, SGI, Sjöfartsverket, Trafikverket

Summering av dag 1

Summering och avslutande
kommentarer, utvärdering

12.30

Lunch

13.30

Studiebesök
Bussexkursion till lokaler i Trelleborgs
kommun

16.00

Avslutning

Arrangör: Statens geotekniska institut (SGI) i
samverkan med Trelleborgs kommun och Erosionsskadecentrum
Plats: Malmrosen, Best Western Hotel Magasinet
Tid: onsdag 13 september kl. 11.30 – torsdag 14
september kl. 12.30, för deltagare i studiebesök
slutar dagen kl. 16.00.
Program: Inbjudna talare är bland annat
Sveriges kommuner och landsting, Boverket,
SMHI och Myndighetsnätverket för stranderosion. Representanter för kommuner berättar om
sitt arbete med kustplanering. Deltagarna får
information om havsnivåhöjningar, en inblick i
internationella trender inom kustforskning och
andra spännande ämnen.
Avgift: 1800 kronor exklusive mervärdesskatt.
I avgiften ingår måltider enligt programmet,
föreläsningar, studiebesök samt dokumentation.
Kostnad för logi betalas separat till hotellet.
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Boende: Rum har förbokats på Best Western
Hotel Magasinet, telefon: 0410-18899 och på
Best Western Hotel Hansa, telefon: 0410-48500,
Rummen finns reserverade fram till och med 23
augusti. Du betalar och bokar själv ditt boende
genom att kontakta hotellet, ange
”KUSTMÖTE 2017” som referens.
Anmälan: Via www.swedgeo.se, under fliken
”Forskning och lärande/Aktuella kurser och
seminarier/Kustmöte 2017” senast 1 september
2017. Anmälan till studiebesöket den 14 september 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: Hör av dig till Ingrid Gårlin, SGI, på
telefonnummer 013-20 18 20 eller e-postadress:
ingrid.garlin@swedgeo.se

