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Inbjudan till

Kustmöte 2020
20 oktober – Online-event

• Svenska praktiska åtgärder för klimatanpassning vid kusten
• Exempel på kustskydd från England
• Kustnyheter från Sverige

Välkommen till Kustmöte online 2020 den 20 oktober
Statens geotekniska institut (SGI), i samarbete med Erosionsskadecentrum och Regional kustsamverkan, bjuder in till Kustmöte 2020.
Tema
Vi kommer att presentera exempel på praktiska åtgärder för erosion och översvämning i Sverige och
England. Vi kommer också presentera nyheter och vad som är på gång hos olika myndigheter, kommuner och branschen.
Kustmöte online
Mötet arrangeras som en digital och direktsänd konferens den 20 oktober mellan klockan 13:00 och
16:00. Mötet varvar mellan digitala presentationer med möjlighet för deltagare att ställa frågor. Deltagande kräver ingen specifik programvara, webbläsare eller inloggning. Ytterligare praktisk information om medverkan skickas till anmälda deltagare en vecka före konferensen.
Anmälan via länken: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0LNpU5tMbjLA_HEovqm5dWGqRUaIfbiWN-qwkDjWAjqfzbQ/viewform?usp=sf_link
Utdrag ur programmet
• Anpassningsåtgärder till kustförändring i England med exempel på praktiska lösningar och
adaptiva strategier.
• Erfarenheter från Vellinge kommuns arbete med att söka tillstånd för storskaliga översvämningsskydd på Falsterbohalvön.
• Presentation av ett kombinerat projekt mellan SGU och LTH som innefattar vågmodellering
av Kattegatt, Öresund och södra Östersjön samt beräkning av det potentiella sedimenttransport utmed väst- och östkusten av Skåne. Resultat från projektet kommer att finnas fritt tillgängligt för kommuner, konsulter och andra aktörer.
• Exempelprojekt från konsulter
• Ytterligare kustnyheter. Exempelvis kommer Ystad kommun att berätta om strandfodring
och Ängelholm kommun kommer att presentera sitt arbete med strandstaket, bottenscanning
och lokal erosion i Rönne å.
Målgrupp
Kustmötet vänder sig till dem som i olika funktioner kommer i kontakt med planering och förvaltning av strandnära områden på kommuner, länsstyrelser och andra statliga myndigheter. Bland annat
inom fysisk planering, naturskydd, infrastruktur, beredskap, säkerhet och teknisk förvaltning. Mötet
riktar sig också till dem som via FoU, konsultation och entreprenadverksamhet arbetar med dessa
frågor. Kustmötet har fokus på södra Sverige. Syftet är att bidra till en hållbar utveckling och förvaltning av kustnära områden.
Frågor:Har du frågor, hör av dig till Dominika Nordh, SGI, på telefonnummer 031- 778 65 60 eller
e-post: dominika.nordh@swedgeo.se.
Vi ser fram emot ett givande Kustmöte 2020.

Välkomna!

