
10 ÅR AV KLIMATRELATERAD  
RISKFORSKNING OCH SAMVERKAN
NÄR: 17 MAJ, 12:00-15:30
VAR: PEDAGOGISK VERKSTAD 21A258, KARLSTADS UNIVERSITET

INBJUDAN CCS 10-ÅRSJUBILEUMSFIRANDE

KAU.SE/CCS
Mer information finns på

10-ÅRSJUBILEUM

I juni 2008 invigdes Centrum för klimat och säkerhet (CCS), ett kunskapscentrum vid 
Karlstads universitet. Centrumet har sedan dess bidragit till samhällets hantering av 
klimatrelaterade risker genom ett tvärvetenskapligt angreppssätt och genom samverkan 
med en bred målgrupp. I år fyller vi alltså tio år och det vill vi naturligtvis uppmärksamma 
tillsammans med er!

Programmet kommer att innehålla reflektioner, presentationer och tal, både tillbakablickande och 
framtidsspaning för att belysa CCS verksamhet, forskning och samhällets utveckling inom CCS område 
under de senaste 10 åren. 
Talare är bland annat Mikael Granberg, CCS föreståndare, Pär Holmgren, Länsförsäkringar,  
Giuliano Di Baldassarre, Director, Centre of Natural Hazards and Disaster Science, Uppsala University. 

Dessutom:
• en skrift som beskriver CCS utveckling
• fotoutställning
• prova-på våra pedagogiska verktyg
• underhållning av Tor & David

Från kl 17.00 bjuder vi in till fortsatt firande i pubmiljö, då 
finns reserverade platser på Båten i centrala Karlstad. Dryck 
och förtäring betalas då av den enskilde

Firandet är kostnadsfritt, men anmälan krävs. Från kl 12:00 
bjuds deltagare på mingellunch och dryck samt kaffe/te, och 
under eftermiddagen bjuds eftermiddagsfika. 
Anmälningsdeadline 13 maj: ccsjubileum.axacoair.se 

Kontakt:
Emelie Hindersson, CCS koordinator
emelie.hindersson@kau.se
054-700 18 21

http://kau.se/ccs
https://ccsjubileum.axacoair.se
mailto:Emelie.Hindersson%40kau.se?subject=
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Sedan 1990-talet har medvetenheten om klimatförändringar och dess risker ökat i samhället. Under 
mitten av 2000-talet kom insikten att samhället behöver anpassas till ökande klimatrisker med både 
räddningsresurser och skadeförebyggande åtgärder. Det var i den kontexten CCS bildades.

Tio år senare är medvetenheten om behovet av hantering av klimatrisker betydande. Trots detta skjuts 
ofta både de åtgärder som minskar samhällets påverkan på klimatet och de åtgärder som minskar kli-
matets påverkan av samhället på framtiden.

- Insikten om hur klimatförändringen ökar riskerna i samhället är viktigt. För att kunna bygga ett säkert 
och hållbart samhälle behöver frågan sättas i perspektiv som inkluderar hela samhällsutvecklingen, 
säger Mikael Granberg, CCS föreståndare.

Hur kommer samhällets utveckling och framtida forskning att mötas? CCS vill fortsätta spela en roll som 
kunskapsbyggare och -förmedlare genom att öka förståelsen för klimatrelaterade risker.

HISTORIK OCH FRAMÅTBLICK

AKTIVITETER UNDER JUBILEUMSÅRET
Under hela 2018 kommer jubiléet att uppmärksammas på olika sätt, genom aktiviteter för hela 
vår målgrupp, alltifrån forskarkollegor nationellt och internationellt, till samhällsaktörer, studenter 
och skolungdomar. 

http://kau.se/ccs

