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Remiss av 

Klimatfärdplanen 2050 för Stockholmsregionen TRN 2016-0082 

Landsbygds- och skärgårdsstrategi för Stockholmsregionen TRN 2016-0127





Sammanfattning

Tekniska museet har inga synpunkter gällande Landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen.



Angående Klimatfärdplanen 2050 för Stockholmsregionen har museet valt att svara på följande frågor som ställs:

· Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer?

· Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?



Tekniska museets ser sin kommande satsning på en interaktiv digital lärmiljö, Wisdome, som ett verktyg för visualiseringar. Dessa visualiseringar gagnar både aktörer inom arbetet med klimatfärdplanen samt allmänheten/medborgarna för att öka sin förståelse för klimatarbetet och i förlängningen som ett verktyg att kunna ändra beteendemönster.



Vidare ser sig museet som en regional aktör som kan bidra till genomförandet genom att museets Wisdome möjligör en förståelse hos människor för klimatförändringarna och dess betydelse för vår framtid.





Synpunkter

Tekniska museet har inga synpunkter gällande Landsbygds- och skärgårdsstrategin för Stockholmsregionen.



Angående Klimatfärdplanen 2050 för Stockholmsregionen har museet valt att svara på följande frågor som ställs:

· Saknas viktiga vägval, verktyg och aktörer?

· Hur kan ni som regional aktör bidra till genomförandet?



Tekniska museet har i uppdrag från både museets stiftare och staten att väcka och öka intresset hos barn och unga kring teknik och naturvetenskap. Museet gör detta via skolprogram, utställningar och aktiviteter. I en kommande satsning, Wisdome, kommer museet bygga en domteater med den senaste visualiseringstekniken för storskaliga projektioner med syfte att etablera en arena för visualisering och kommunikation av vetenskap i Stockholm. Det här kommer att vara en interaktiv digital lärmiljö i världsklass.



Visualisering är ett verktyg och forskningsområde som undersöker hur en kan skapa bilder för insikt och kommunikation. Här kombineras kunskaper och avancerad datorgrafik med människans förmåga att ta in information främst via synen. 



Tekniska museets ser Wisdome med dess visualiseringars potential som verktyg i arbetet med Klimatfärdplanen 2050. Här kan en stor mängd data visualiseras för att medvetandegöra regionens medborgare hur arbetet fortskrider i arbetet med Klimatfärdplanen 2050. De olika aktörerna kan t ex iscensätta olika scenarier för klimatförändringarna för att skapa en djupare förståelse för de aktuella ämnena och i förlängningen skapa en vilja hos medborgare att ändra sina beteendemönster. 

För att det ska vara möjligt att nå Sveriges miljömål inom en generation behöver vi människor genomföra ett stort antal åtgärder. Många är omfattande och berör alla i samhället. Men det är inte bara de politiska besluten som spelar roll. Vad du och jag gör hemma och på jobbet har också stor betydelse. Vi behöver själva välja att minska våra utsläpp vilket vi inte gjort trots att vi känner till konsekvenserna. Redan 1990 när FN första klimatrapport kom stod det klart att klimatförändringarna är ett allvarligt problem och sedan dess har utsläppen ökat 60 %. Vi kommer inte klara av den snabba energiomställningen som behövs utan grundläggande förändringar i våra beteenden.



Den värderingsförändring som samhället behöver av medborgarna för att kunna möta klimatutmaningen kan Wisdome vara ett verktyg för. Här kan människor bli medvetna om de förändringar som sker med vårt klimat. Klimatförändringen upplevs som något avlägset, årtalen som forskare talar om 2050 och 2100 är långt borta för oss alla. Få tänker så långt framåt i vardagsbeslut. Avståndet kan också vara geografiskt och socialt. Glaciärer och isbjörnar som medier rapporterar om är något som få har sett på nära håll. Fattiga delar av världen drabbas av orkaner och översvämningar vilket vi i den rika delen av världen kan ha svårt att ta till oss. Istället för katastrofscenarier kan visualiseringar av spännande möjligheter som nya energisystem eller smarta vägar med solceller vara psykologiskt mycket mer effektivt!



Bakgrund projektet Wisdome

I samband med sitt 100-årsjubileum tillkännagav Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i våras en donation på 20 miljoner kronor till Tekniska museet i Stockholm. Det är en del av en nationell satsning för att öka intresset för teknik och naturvetenskap bland barn och unga. Totalt ger stiftelsen 150 miljoner kronor till projektet Wisdome, där fem science centers (Science Center Malmö Museer, Tekniska museet i Stockholm, Universeum i Göteborg, Umevatoriet i Umeå och Visualiseringscenter C i Norrköping) arbetar tillsammans för att utveckla och erbjuda inspirerande och världsunika upplevelser av vetenskap. 100 miljoner kronor går till visualiseringsteknik på de fem orterna och 50 miljoner kronor avsätts för pedagogisk utveckling och produktion av dompresentationer vid Visualiseringscenter C. De fem institutionerna når tillsammans 1,5 miljoner besökare i hela landet, och har forskningssamarbeten med 8 universitet och högskolor.

Domteatern och virtual reality-tekniken gör det möjligt att förklara komplexa sammanhang och svårbegripliga fenomen, och förstärker Tekniska museets roll som ett komplement till skolans klassrumsundervisning. Tekniken gör det möjligt att färdas i tid och rum och till platser eller situationer som annars inte skulle vara möjliga – ut i universums oändlighet eller in bland hjärnans blixtrande synapser. De tre första produktionerna kommer att handla om klimat, rymd och mikrokosmos.

En viktig del av Wisdomeprojektet är att ge högskolor och universitet helt nya möjligheter att visa upp den senaste forskningen. I samband med projektet Wisdome har Tekniska museet också skrivit avsiktsförklaringar om samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholms Universitet och Karolinska Institutet. Klimatfärdplanens aktörer kommer att ha goda förutsättningar att kunna använda Tekniska museets Wisdome.







Detta beslut har fattats av museidirektören Peter Skogh efter föredragning av avdelningschefen Åsa Marnell. Även avdelningscheferna Patrik Brundin, Anki Rundgren, Gunhild Eriksson, Dan Jacobsson och Miriam Srigley har varit med om den slutliga handläggningen. 















Peter Skogh

Åsa Marnell
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