
CENTRUM FÖR KLIMAT OCH SÄKERHET ANORDNAR EN

TVÅDAGARS EXKURSION PÅ TEMAT 
NATURRISKER I MELLANSVERIGE
12-13 OKTOBER 2017
Välkomna att delta i en tvådagarsexkursion 12-13 
oktober 2017. Exkursionen utgår med buss från 
Karlstad på morgonen den 12 oktober. Möjlighet 
finns också att ansluta längs vägen mot Hallsberg 
där vi gör vårt första stopp, sedan åker vi vidare 
mot Örebro och Västerås där vi övernattar. Dag två 
besöker vi brandområdet i norra Västmanland. 

Exkursionen inriktar sig till forskare och praktiker 
inom områdena klimat och miljö, riskhantering, 
samhällsplanering m.m. 

En stor del av exkursionens innehåll kommer från i 
förväg planerade såväl som spontana presentationer 
och diskussioner, berättelser och erfarenheter från 
exkursionens deltagare, med inspiration hämtat i 
platsen och personerna. Det är i möten mellan 
olika aktörer som det händer spännande saker!  

EXKURSIONSSTOPP OCH TEMAN
Hallsbergs och Kumla kommuner har båda 
drabbats av översvämningsskador och på stoppet 
i Hallsberg är temat systematisk klimatanpassning 
med hjälp SMHI:s nyutvecklade lathund.

I Örebro är temat riskanalys och samhällsplanering  
samt vattenfrågor kopplade till Mälaren och  
nya Slussen.

I Västerås är temat teknik, samarbete och 
ansvar kopplat till vattennära exploatering av 
Mälarstranden.

Dag två åker vi vidare till området i norra Väst- 
manland som under 2014 härjades av den 
största skogsbranden i Sverige under modern tid. 
Tematiken är brandens skador och återhämt- 
ningen. Vi gör stopp bland annat i Ramnäs och i 
naturreservatet Hälleskogsbrännan. 

Under eftermiddagen den 13 oktober vänder vi 
tillbaka mot Karlstad. 

ANMÄLNINGSINFORMATION
Kostnaden per person kommer att vara max  
5000 kr exkl. moms, beroende på hur många som 
deltar. I priset ingår bussresa, hotellövernattning i 
Västerås, luncher, för- och eftermiddagsfika samt 
middag (ej dryck).

Anmälan är ej avbokningsbar men heller inte person- 
bunden. En ersättare får gärna delta vid förhinder.

FÖR ANMÄLAN OCH FRÅGOR:
Intresseanmälan senast 14 september

Emelie Hindersson  
054-700 18 21, emelie.hindersson@kau.se

Monica Paulsson 
054-700 12 10, monica.paulsson@kau.se

Mer information finns att läsa på

KAU.SE/CCS
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http://www.kau.se/ccs

