












 

CAMEL- Ett forskningsprojekt om strategisk 
klimatanpassning  

När havet stiger och flöden i vattendrag ökar, diskuteras sällan möjligheten till att omlokalisera 
byggnader, infrastruktur och samhällsviktiga funktioner till annan mer lämplig plats. Varför är det så? 

CAMEL är ett treårigt forskningsprojekt om hur 
planerad reträtt och en anpassning av samhället till en 
förändrad kust- och strandlinje kan bli en möjlig strategi 
för klimatanpassning, och om hur man med hjälp av 
smart visualisering kan överbrygga de hinder som finns 
och underlätta för långsiktigt hållbara beslut i 
samhällsplaneringen. Planerad reträtt handlar kortfattat 
om att anpassa samhället till en förändrad kust- och 
strandlinje som följer av klimatförändringen, genom att 
långsiktigt få funktioner till rätt ställe och om att låta 
vattnet få ta plats.  

En stor del av Sveriges befolkning bor nära vattendrag 
eller kust och de flesta av våra samhällen ligger invid 
vatten. När havet stiger kommer delar av utsatta 
kustområden att läggas under vatten. Fler 
återkommande och häftiga skyfall kan orsaka mer 
omfattande översvämningar. Sammantaget innebär det 
att många platser och samhällsfunktioner är sårbara för 
översvämning, marksättningar, erosion och jordskred. 
Lösningar som vallar, pumpar, barriärer och höjning av 
marknivå kan vara bra ibland men ger också andra 
konsekvenser som sällan uppmärksammas eller följs 
upp: begränsad hållbarhet över tid, stora 
underhållskostnader, falsk trygghet, eller att man 
förflyttar översvämningsproblemet till andra områden.  

 

 

Vilka vi är 
 
Forskningsprojektet CAMEL leds av Statens 
geotekniska institut (SGI) och är ett 
forskningssamarbete med medlemmar i 
centrumbildningen Visual Sweden: RISE, Linköpings 
universitet och SMHI.  

Projektet påbörjas 2018 och finansieras av 
forskningsrådet FORMAS. Våra samarbetspartners är 
Länsstyrelsen Västra Götaland, Länsstyrelsen Skåne, 
Länsstyrelsen Halland, Karlstad kommun och 
Trelleborgs kommun.  

Vad vi vill göra 
 
Vårt övergripande mål med projektet är att med hjälp 
av innovativ visualisering:  

• Synliggöra de hinder som finns för att ta 
beslut om planerad reträtt (t.ex. tekniska, 
juridiska, ekonomiska, kunskapsmässiga).  

• Synliggöra hur dessa hinder kan överbryggas 
och visa på möjligheterna med planerad 
reträtt. 

• Underlätta för hållbara beslut inom fysisk 
planering i vattennära områden. 

 

Bild. Jim Hedfors, SGI



 

 
SGI 
 
Statens geotekniska institut (SGI) är en 
expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt 
och hållbart byggande och ett hållbart användande av 
mark och naturresurser. I våra uppgifter ingår att 
förebygga jordskred, ras och stranderosion. Vi arbetar 
också med att ta fram ny kunskap och nya metoder för 
att sanera förorenade områden. Dessutom bidrar vi till 
arbetet med att nå de nationella miljökvalitetsmålen. 
Vi arbetar med både forskning, kunskapsförmedling 
och rådgivning och har en viktig roll som stöd till 
kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter i hela 
landet. Vårt samhällsuppdrag styrs av en instruktion 
och årliga regleringsbrev från regeringen. Vi tillhör 
Miljö- och energidepartementet och har totalt cirka 90 
medarbetare.   

RISE 

RISE (Research Institute Sweden) är ett samlat 
forskningsinstitut för Sverige för forskning och 
innovation. Vi är ett oberoende, statligt 
forskningsinstitut som erbjuder expertis och ett 100-tal 
test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra 
teknologier, produkter och tjänster.  
Hos oss är det RISE Interactive i Norrköping som ingår 
i projektet och där vi bedriver forskning och utveckling 
inom bland annat designstrategi och 
deltagandeinnovation, interaktiv design för extrema 
miljöer, visualisering och ljuddesign.  
 
 
 
 
 

 
 
LiU 
 
Linköpings universitet bedriver gränsöverskridande 
forskning inom bland annat material, IT och hörsel. LiU 
är också värd för Visual Sweden. Hos oss är det 
avdelningen för media och informationsteknologi (MIT), 
med campus i Norrköping, som ingår i detta projekt.  
MIT bedriver bl.a. forskning inom mediedesign och 
bildreproduktion, visuellt lärande och kommunikation, 
vetenskaplig visualisering, informationsvisualisering 
och datorgrafik och bildbehandling.  

SMHI 

SMHI är statens meteorologiska och hydrologiska 
institut och är en expertmyndighet som arbetar för att 
bidra till god samhällsplanering och ett uthålligt och 
säkert samhälle. Vi är statens expertorgan inom 
meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. 
Vår forskning fokuserar på att studera och forska om 
klimatets förändring och dess effekter.  
 

Vill du bidra med egna erfarenheter? 

Vad är din erfarenhet om klimatanpassning och 
långsiktig reträtt?  

För att förstå vilka hinder och möjligheter som finns 
så behöver vi din hjälp. Kontakta oss gärna, 
kontaktuppgifter finns här på sidan. 

 

Kontakt 

Gunnel Göransson, projektledare 
Statens geotekniska institut 
Epost: gunnel.goransson@swedgeo.se 
Telefon: 031-7786567 
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