Transition Framework) som stöd för en analys
av vilka roller som centrala komponenter har i

NeWater har gett över 200 resultat. Samtliga

övergångsprocessen. En ledande princip var

offentliga resultat finns publicerade på hemsida.

gemensam

De kan sammanfattas i följande tolv produkter:

kunskap

Utmaningen

Resultatenn

utveckling
och

och

verktyg

tillämpning

som

kan

av

stödja
sju

1. MTF-prototypen, som innehåller databaser

Det centrala temat i NeWater-projektet var

avrinningsområden-, fungerade som fallstudier i

över processer för förvaltning och lärande samt

behovet av en övergång från nuvarande system

projektet.

en

för vattenförvaltning i avrinningsområden till

NeWaters fallstudier av avrinningsområden:

flodavrinningsområden.

anpassningsbar

vattenförvaltning

i

allmän

systembeskrivning

för

ett

antal

mer anpassningsbara system i framtiden. För

2. Handledning för hantering av osäkerheter

en sådan övergång krävs ett väl integrerat

vilken, ger förståelse för hur olika typer av

koncept för förvaltning av vattenresurser. Som

osäkerhet

viktiga

förvaltningsprocesser.

komponenter

i

vattenhanteringssystem

ett

3. En

identifierades

styrelseformer,

hanteras

sammanfattning

av

i

anpassningsbara
de

resultat

från

NeWater som rör "högaktuella policyfrågor"

sektorsintegrering,

analysskalor,

kan

relaterade

informationshantering,

till

osäkerhet,

medverkan

från

infrastruktur, finansiering och riskminskning.

berörda parter och global (klimat)förändring.

Forskningsarbetet inriktade sig på hur dessa

4. En bok om klimat- och vattenanpassning,

element kan omskapas till mer anpassningsbara

som ger insikt i olika anpassningsstrategier

processer för en integrerad

inför klimatförändringar.

förvaltning av

vattenresurser. Huvuduppgiften för forskningen

NeWater

och

5. En utvärdering av vattenresursscenarier för

i NeWater-projektet var att utveckla koncept

innovationer genom dialoger och publikationer

de regioner som är föremål för fallstudier, med

och verktyg för en integrerad analys och stödja

för

de

en

vattenförvaltning och stödja genomförandet av

klimatutvecklingssimuleringar.

ramdirektivet

6. En jämförelse av anpassningsstrategierna i

stegvis

förändringsprocess

inom

vattenförvaltning.

att

utbytte
främja

också

erfarenheter

europeisk

för

vatten

forskning
och

i

EU:s

vatteninitiativ.

senaste

resultaten

från

de skilda områdena, vilken visar på skillnader i
medvetenheten om klimatförändringar och i

Projektets mål

olika sätt att bemöta dessa.

Det främsta målet för NeWater var att utforska

Metodologin

anpassningsbara

Sju

strategier

för

integrerad

7. Beskrivning av en process för analys av

avrinningsområden

(Amu

Darja,

Elbe,

dynamisk sårbarhet och anpassningsförmåga.

vattenresursförvaltning samt att underlätta en

Guadiana, Nilen, Orangefloden, Rhen och Tisza)

8. Ett

övergång till dessa. Strategierna utformades

valdes ut att fungera som fallstudier, i syfte att

lägger fram de olika participatoriska metoderna

efter de institutionella, kulturella, miljömässiga

upprätta

praktiska

för forskning och förvaltning. För närmare

och teknologiska förutsättningarna i de enskilda

aktiviteter och nya rön inom tematisk forskning

uppgifter, se Ecology and Society Online Journal

avrinningsområdena.

(http://www.ecologyandsociety.org/).

en

koppling

mellan

till

och utvecklandet av verktyg. Stor hänsyn togs

och

därvid till intressenternas syften och behov, i

anpassningskapacitet. Ett av NeWaters mål var

samarbete med vetenskapliga partners och

att

andra sakkunniga.

områdenas
ta

Hänsyn

socio-ekologiska

fram

ett

MTF

togs

sårbarhet

(Management

and

specialnummer

om

medverkan,

som

(Fortsättning på nästa sida)

Projektkonsortium

Resultaten (forts.)
9. I NeWaters handbok om anpassningsbar
vattenförvaltning redogörs för de fördelar och

 Institute of Environmental Systems Research, Osnabrück
universitet

resultat som en övergång till anpassningsbar

 Alterra, Wageningen Universitet och forskningscenter

vattenförvaltning medför, och vilka lärdomar
som kan dras.
10. Ett

särskilt

 Danmarks och Grönlands geologiska undersökning

avsnitt

om

anpassningsbar

vattenförvaltning har lagts in under portalen
WISE-RTD

(http://wise-rtd.info/),

som

är

ytterligare en källa till information om de
viktigaste resultaten från NeWater.
11. En cd med utbildningsmaterial för att öka
kompetensen vid utbildning av vattenförvaltare.
12. Onlinekurser, som förser akademiska lärare
med

läromedel

förvaltning

 Centre for Ecology and Hydrology Wallingford
 Cemagref

på
av

temat

anpassningsbar

flodavrinningsområden

(http://www.newatereducation.nl/).

 HR Wallingford Ltd.
 Internationella institutet för tillämpad systemanalys

Nya strategier för
anpassningsbar
vattenförvaltning under osäkra
förhållanden

 Stockholm Environment Institute, Oxford Centre
 Tashkent Institute of Irrigation and Melioration
 Center for Environmental Systems Research, Kassel
universitet
 Forskningsgruppen Work, Organizational and Personnel
Psychology, Katolska universitetet i Leuven
 Cranfield universitet
 Ekologiska institutet
 Fondazione Eni Enrico Mattei
 Helmholtz Centre for Environmental Research - UFZ
 International Centre for Integrated Assessment and Sustainable Development, Maastricht universitet
 Institute of Hydrodynamics, vid tjeckiska
vetenskapsakademin
 Institute of Natural Resources
 Water Research Institute, National Research Council
 Instituto de Soldadura e Qualidade

NeWater – Nya strategier för
anpassningsbar vattenförvaltning under
osäkra förhållanden

 Internationella naturvårdsunionen (en internationell NGO)
 Manchester Metropolitan universitet
 Max Planck Institute for Meteorology
 National Scientific Centre for Medical and Biotechnical Research
 Potsdam Institute for Climate Impact Research
 RBA, Delft University of Technology

Konsortium:
39 partners från 15 länder
Projektkoordinator:
Prof. Dr. Pahl-Wostl, Institute of
Environmental Systems Research;
Osnabrück universitet, Tyskland
Projektledning:
Dr. Britta Kastens & Dr. Ilke Borowski
contact@newater.info
Projektets webbplats: www.newater.info

 Rijkswaterstaat, Centre for Water Management
 Seecon Deutschland GmbH
 T. G. Masaryk Water Research Institute
 Complutense- universitetet i Madrid
 Umeå universitet
 Exeter universitet
 Tekniska högskolan i Madrid

Ett integrerat projekt
i EU:s sjätte ramprogram

 Twente universitet
 Faculty of Earth and Life Sciences, VU-universitetet i
Amsterdam
 Wageningen universitet
 Center for Development Research, Bonn universitet
 Oxford universitet
 Spaniens geologiska undersökning (partner utan finansiering
från EU)

2005 – 2009
www.newater.info
Med stöd från EG enligt avtal nr. 511179 (GOCE)

