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KLIMATSAMTAL PÅ RESIDENSET 

Våra utsläpp påverkar klimatet och effekterna syns i hela världen. Växter och djur 

både på land och i hav påverkas. Bland människor är det de fattigaste och mest ut-

satta som drabbas hårdast av klimatförändringarnas effekter. Enligt IPCC:s sam-

manfattande bedömning i november förra året är det fortfarande möjligt att nå  

2-gradersmålet, men det krävs mycket omfattande insatser.  

Klimatet förändras successivt men redan nu har städer i vårt närområde, som Kö-

penhamn och Malmö, drabbats av översvämningar i samband med kraftiga regn, 

ett problem som väntas öka framöver. Under Klimatsamtalet får vi en närmare 

bild av konsekvenser av skyfall i Sverige, hur skadekostnaderna utvecklats och 

hur kommunerna är förberedda för problemen. För Blekinge presenteras en ny 

kartläggning av skyfallsrisker, planeringsunderlag användbart för att förebygga 

problemen. Vi får också inblick i två framgångsrika exempel på insatser för mins-

kad klimatpåverkan från andra delar av landet. Här handlar det dels om arbete för 

att förändra människors resmönster och skapa hållbar stadsutveckling, dels hur 

energieffektivisering kan genomföras i gamla fastigheter och ge stora besparingar 

och samtidigt skapa nya arbetstillfällen. 

 
Programpunkter och föredragshållare presenteras på nästa sida.  

Seminariet arrangeras inom ramen för Klimatsamverkan Blekinge.  

    
Målgrupp: Främst politiker och andra beslutsfattare i kommuner, landsting, näringsliv 

mm. Andra intresserade är välkomna i mån av plats.  

 

Tid och plats: Torsdag den 28 maj 2015, kl 09:15-13:00.  

Fika och registrering från kl 08:45. Seminariet avslutas med gemensam lunch kl 12. 

Adress: Residenset, Vallgatan 2, Karlskrona.  

 

Anmälan: Senast den 15 maj via denna länk: Anmälan. Antalet platser är begränsat.  

Vid frågor kontakta cecilia.naslund@lansstyrelsen.se, tel 010-22 40 186. 

Deltagande inklusive fika och lunch är kostnadsfritt.  

 

 

Välkommen med din anmälan!  

 

 

 

 

 

Berit Andnor Bylund  

Landshövding 

 

http://www.lansstyrelsen.se/blekinge/Sv/kalender/2015/Pages/klimatsamtal-pa-residenset.aspx
mailto:cecilia.naslund@lansstyrelsen.se


 

 

Programpunkter och föredragshållare - Klimatsamtal på Residenset 2015 

 

Kommunernas beredskap för översvämning 
Karin Stenmar, Chef för miljö- och klimatavdelningen, Folksam 

”För oss och våra kunder är klimatförändringar inget abstrakt framtidsfenomen. Stormar och skyfall till 
följd av klimatförändringar orsakar stora skador redan idag. För Folksams del handlar det om att ha god 
kunskap om riskerna och därmed skapa trygghet för våra kunder lokalt, samtidigt som vi engagerar oss 
för att motverka klimatförändringarna globalt.” 

Karin Stenmar är chef för Folksam med dotterbolags miljö- och klimatarbete. Hon är också 
verksam inom Hagainitiativet, ett nätverk för ledande företag i Sverige som tar aktivt klimat-
ansvar. Karin kommer att lyfta frågor om hur väl förberedda vi är för klimatförändringarnas 
påverkan och hur försäkringsbranschen ser ökade skador i statistiken. 
  
 

Blekinge: Kartläggning av skyfallsrisker & Hur långt räcker den förnybara energin? 
Cecilia Näslund, Klimat- och energisamordnare, Länsstyrelsen i Blekinge 

”Länsstyrelsen har tagit fram nytt kartunderlag som är till hjälp för att bättre kunna förebygga och han-
tera översvämningsproblem vid skyfall. Jag kommer också att berätta om en ny sammanställning över 
Blekinges förnybara energikällor, och hur långt de räcker jämfört med våra behov.” 

Cecilia Näslund medverkar i Klimatsamverkan Blekinge. Hon har en bakgrund inom klimat-
forskning vid Stockholms Universitet och har tidigare arbetat med vattenfrågor vid Länsstyrel-
sen.     

 
  

Flexibla parkeringsnormer i praktiken 
Olov Åslund, Projektsamordnare mobilitetsgruppen, Eskilstuna kommun 

”Eskilstuna har sedan ca ett år tillbaka tillämpat flexibla p-normer. Under presentationen kommer jag  
att berätta om våra erfarenheter från året och hur flexibla p-normer hjälper kommunen att få fram fler 
bostäder, skapa ett attraktivare centrum och nå högt ställda miljömål.”  

Olov Åslund jobbar på Trafikavdelningen i Eskilstuna med hållbara transporter och parkerings-
frågor. Eskilstuna kommun lyfts fram som en förebild inom ”mobility management” – mjuka 
åtgärder för att skapa hållbara stadsmiljöer. Olov har tidigare arbetat på Energimyndigheten 
där han stöttade svenska kommuner i arbetet med att bygga energieffektiva städer. 
 
  

Konsten att skapa ett grönare och lönsammare Sverige med 1000-tals nya jobb 
Daniel Svensson, ordf. Miljötillsynsnämnden, Höganäs kommun 

”Många fastighetsägare sitter idag med många gamla byggnader som det saknas underhållsmedel till. 
Kraftfulla effektiviseringsåtgärder kan skapa det ekonomiska utrymmet som behövs för upprustning. 
Men det finns stora utmaningar som behöver övervinnas - den här typen av projekt är oerhört kun-
skapskrävande och sätter många gamla vanor ur spel.”  

Daniel Svensson jobbar som konsult inom energieffektivisering. Under de senaste åren har han 
drivit fram upprustningsprojekt för mer än 5 miljarder kr som varje år generar ca 500 Mkr i 
energibesparingar. Daniels djupa engagemang har lett fram till en ordförandepost i Miljötill-
synsnämnden i Höganäs kommun som nu satsar på att bli en riktig miljö- och energismart 
kommun.  


