Detta är det tredje nyhetsbrevet för STAR-FLOOD-projektet. Läs mer om forskningsresultat, politiska
rekommendationer, holländska vattenförvaltningen, översvämningar i Storbritannien, workshops och konferenser.
Vidareförmedla gärna detta nyhetsbrev till intresserade kollegor.

Nya insikter gällande nationella styrningssystem för
översvämningsrisker
Den 2-3 april möttes STAR-FLOODs konsortium i Antwerpen för att utbyta
preliminära resultat från analysen av nationella styrningssystem för
översvämningsrisker. Genom att studera politiska och juridiska metoder har
varje land kunnat identifiera och analysera aktuella styrningsstrukturer.
Läs mer…

Det första STAR-FLOOD “policy brief” utfärdat
Översvämningarna i Tyskland, Tjeckien, Österrike, Schweiz, Slovakien, Polen
och Ungern under 2013, samt de i Storbritannien under 2014 har återigen visat
att översvämningsrisker utgör ett betydande hot mot människors liv och
ekonomiskt värde i många länder runtom i Europa. Översvämningsriskerna
kommer att öka på grund av klimatförändringar, befolkningstillväxt och
urbanisering. För att möta dessa påfrestningar krävs ytterligare åtgärder.
Läs mer …

Nederländerna “redo för framtiden”?!
Är holländska vattenförvaltning redo för framtiden? Detta var i princip den fråga
som nederländska myndigheterna ställdee sig själva under 2012 och den har
vdare undersökts av OECD år 2013. Forskningen resulterade i en omfattande
rapport som publicerades i februari 2014. Den visar det aktuella läget för
vattenförvaltning i Nederländerna.
Läs mer…

Små översvämningar, stora kontroverser
En tävling bland jornalister där man skulle skriva en korrekt, men tråkig rubrik
vanns av "Liten jordbävning i Chile, inte många döda". En rubrik som också
var brutalt okänslig och trångsynt. Men nu har vi haft en liten flod även i
England, med relativt få fastigheter som berörs; huvudfokus är Somerset
Levels där endast 150 fastigheter var inblandade.
Läs mer …

Kolumner

Här är de senaste STAR-FLOOD-kolumnerna:







Adaptation: the coming of age of a realistic approach to climate change
Reconsidering the North-South divide: A new perspective on vulnerability
to flood hazards
What is a crisis? Controversy about the meaning of the word 'crisis' in
Polish legislation
“L’intercommunalité”: how the French Communes make use of
intercommunal cooperations to improve flood risk management
Insuring the future – Next steps for flood insurance in the UK and publicprivate partnership

Tidslinjen
“Tidslinjen” hjälper dig att hålla koll på projektets framfart. Den visualiserar
passerade och framtida milstolpar samt aktiviteter.
Till “Tidslinjen”…

Events
“There is nothing like a jolly good disaster to get people to start
doing something.”
Prince Charles, Prince of Wales

- ISSRM (Hannover, June 2014)
- Sustainable Futures in a Changing Climate
(Helsinki, June 2014)
- FRIAR 2014 (Poznan, June 2014)
- Third Nordic Conference on Climate Change
Adaptation (Copenhagen, July 2014)
- Conference on Earth System Governance
(Norwich, August 2014)
- ICFM6 (Sao Paulo, September 2014)
- Delta’s in times of climate change 2
(Rotterdam, September 2014)
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