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Klimatilpassinga sin plass i den nasjonale 

miljøpolitikken
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Klimatilpassing versus utsleppsreduksjon i 

klimapolitikken

Faktorar Utsleppsreduksjon Tilpassing

Historie 1990 2005

Tal 

stortingsmeldinga

10 1

Nasjonal 

statusrapport

Ja (utsleppsrekneskap 

kvart år)

Nei 

(klimaframskrivingar, 

og elles litt «her og 

der»)

Lokal nedskalert 

status

Ja (lokale 

utsleppsrekneskap)

Nei (regionale 

klimaframskrivingar, 

elles litt «her og der»)



Dei tre formane for klimasårbarheit – og kva vet 

vi om dette?

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1209/M1209.pdf



Kva veit vi om klimatilpassingsarbeidet?

 Hvem har drevet frem arbeidet med klimatilpasning?

 Kommunene har vært en driver i arbeidet med å sette klimatilpasning på den nasjonale 

politiske dagsorden – har ofte vært kritisk til statlig satsing

 Nasjonalt har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap vært en pådriver, men 

etter hvert har Miljødirektoratet overtatt pådriverrollen

 Regionalt og lokalt ble Fylkesmannens beredskapsavdeling etter hvert en tilsvarende 

viktig driver

 Uklart hva som er – og vil bli – fylkeskommunenes rolle videre

 Arbeidet med å koordinere klimatilpasning på tvers av ulike sektorer i 

forvaltningen er styrket, men:

 Suksessfull tverrsektoriell samordning forutsetter (1) et nasjonalt mandat for å bestille 

innsats fra sektorene; (2) gode avklaringer av sektorenes ansvar; (3) klare bestillinger til 

sektorene, (4) tilstrekkelige ressurser i sektorene; (5) god rapportering av hva sektorene 

gjør, og (6) sanksjoner hvis arbeidet ikke gjøres tilfredsstillende; faktorer som i stor grad 

mangler så langt. «Work in progress»?

 Det er uklart hvordan det pågående og omfattende reformarbeid i det offentlige på sikt vil 

slå ut; men det er åpenbart at i dag blir omstilling i samfunnet satt på vent å påvente av å 

gjøre ferdig omstilling av forvaltningen

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M1209/M1209.pdf



Kva veit vi om den kommunale klimatilpassinga?

 Fortsatt behov for kunnskap – men mer brukertilpasset

 Det er fortsatt et stort behov for kunnskap, og denne må gjøres langt mer lokalt relevant og løsningsorientert 

enn det som foreligger av kunnskap i dag

 Vann på avveie mest i fokus – de gradvise konsekvensene glemmes?

 Arbeidet opp mot naturfare – og da særlig vann på avveie – mest prioritert, mens få arbeider med de gradvise 

konsekvensene av klimaendringer, og ingen arbeider med lokale konsekvenser av klimaendringer i andre land

 For liten administrativ kapasitet

 Små og mellomstore kommuner har problemer med å sette av tilstrekkelige administrative ressurser til å 

arbeide systematisk med klimatilpasning.

 Etter-snar, ikke føre-var

 Innsats blir i stor grad utløst av skadehendelser 

 Problemer med samhandling på «tvers»

 Dei små og mellomstore kommunene arbeider i liten eller ingen grad tverrsektorielt. 

 Etterspør en tydeligere stat

 Kommunene etterlyser en vesentlig større statlig ressursinnsats til forebyggende tiltak

 Statlige styringssignaler oppleves som såpass generelle at det er vanskelig å omsette disse til en lokal 

kontekst som gir en reell styringsimpuls

 Kommuner etterlyste også bedre tverrsektoriell samordning fra statlig hold

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/samfunnsutvikling/klima/RAPPORT-KLIMATILPASNING-statussmakommuner-EV-juni2019.pdf



De fire nivåene på klimatilpasning

Drivere bak 

samfunns-

utviklingen

Eksponering for 

direkte eller 

indirekte 

klimapåvirkning

Uønskede 

hendelser

Omstille Forebygge Respondere

Uønskede 

virkninger

Gjenoppbygge

Føre-var Etter-snar

høylav Prioritet i samfunnet

lavhøy Kunnskapsintensitet

Valg av strategi



Kva blir «klimasårbarheit» ofte redusert til?

klimautvikling klima

driver

CO2

framskriving

Nå Fremtid

konsekvens



..mens den burde vurderast slik…

klimautvikling klima

driver

CO2

framskriving

framskriving

virkning

virkning

Nå Fremtid

Konsekvens



Den isolerte og kopla klimatilpassinga

 Den isolerte klimatilpasningen

 Ser på den isolerte effekten av klimaendringer opp mot dagens samfunn

 Fokus på forsterking av eksisterende tiltak for vern mot klimapåvirkning (eks enda 

sterkere flomvern); i noen grad utvikles nye tiltak opp mot nye former for klimapåvirkning 

(eks vern mot slush-skred) 

 Første ordens kobling

 ..som over, men ser også på samspillseffekt med forventede endringer av samfunnet

 Større vekt på forebygging i form av å redusere samfunnets eksponering for 

klimapåvirkning (eks endre lokalisering av ny utbygging)

 Andre ordens kobling

 ..som over, men ser også på samspillseffekt med andre (negative) påvirkningsfaktorer

 Vil i mange tilfeller føre til forsterking av kjente miljøvirkemidler, eks havforsuring 

samspiller med utslipp av næringssalter fra avrenning og via vassdrag, som forsterker 

viktigheten av tradisjonelt forurensningsarbeid opp mot utslipp fra industri, landbruk og 

kommunal kloakk
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Første ordens kopling: Metode

Samfunnsendringar som påverkar eksponering for 

klimapåverknad

https://www.vestforsk.no/sites/default/files/migrate_files/lokalsamfunn-og-klimatilpasning-ostforsk.pdf



Døme: Grønt skifteprosjektet i Sogn og Fjordane 

https://www.vestforsk.no/sites/default/files/2019-10/R-KO-sluttrapport%20%281%29.pdf



Andre ordens kopling: Døme

Faktorar som reduserar verdien til naturindeksen i terrestriske økosystem

http://www.naturindeks.no/Themes/22



Tiltak retta inn mot å endre drivarane i samfunnsutviklinga som kan 

auke eksponeringa for negative påverknad frå «klima»

Fem hovudtypar av klimatilpassingstiltak

Auke i 

folketal

Auke i 

mobilitet

Auke i 

sentralisering

Økonomisk 

vekst

Forsterke eksisterande

tiltak for tilpassings til 

eksisterende klima

Nye tiltak retta inn mot 

tilleggseffekten av eit

endra klima

Forsterke eksisterande

miljøtiltak

osb



Norsk senter for berekraftig klimatilpassing 

(Noradapt) opna 7. desember 2018 i Sogndal

• Oppstartsbevilgning fra Sogn og Fjordane fylkeskommune 

desember 2017 → juni 2018: 1,2 mill NOK

• Årlig grunnbevilgning fra Stortinget i statsbudsjettet 2019: 5 mill

NOK (+etableringstilskudd 2019 på 5 mill NOK)



Kven er vi?

Vestlandsforsking

Høgskulen på Vestlandet

NTNU Institutt for geografi 

SINTEF Byggforsk

CICERO

NORCE Klima og NORCE Samfunn

Senter for klima- og energiomstilling 

ved Universitetet i Bergen (CET)

Nordlandsforskning

Vertskapspartnarar: 

Sogndal kommune 

Vestland fylke (inntil vidare Sogn og Fjordane og Hordaland fylkeskommunar)

Faglege partnarar





Kvifor «berekraftig» klimatilpassing?

Klima-

tilpasning
Klima-

tilpasning

Utslipps-

reduksjon

Klima-

tilpasning

Utslipps-

reduksjon

Bærekraftig 

utvikling

Syn på faglig avgrensning
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GRUNN 

TILPASSING 

(Dagens fokus)
Justere

Dagens 

samfunn

Dagens 

samfunn

Omstille

Utvidet fokus

Utvidet 

fokus DYP 

TILPASSING



Kva har vi gjort så langt?
Oppdragsgiver (periode) Prosjektinnhold

Oslo kommune (2018-2019) Analyse barrierer og muligheter for inkludering av hensynet til klimaendringer i metoder for 

Risiko- og sårbarhetsanalyse (VF og HVL)

KS FoU (2018-2019) Dybdeintervju av 12 små og mellomstore kommuner om barrierer i arbeidet med 

klimatilpasning (VF og NTNU geografisk institutt)

Sogn regionråd (2018-2019) Utrede mulighetene for å satse på en ny form for miljøteknologi - klimatilpasningsteknologi 

– i Sogn (VF)



Kva er på gong?
Oppdragsgiver (periode) Prosjektinnhold

S&F FK (2018-2019) Nasjonal spørreundersøkelse om kunnskapsbehov innen klimatilpasning i offentlig forvaltning 

(VF) Planlagt ferdig høsten 2019

Hordaland og S&F FK (2018-

2019)

Evaluere erfaringer i de to fylkene fra arbeidet med klimatilpasning og beskrive videre 

utfordringer for det nye fylket (VF og NORCE Samfunn) Planlagt ferdig utgangen av 2019

Fylkesmannen i Oppland 

(2019)

Forprosjekt for vurdering av mulige klimatilpasningsutfordringer for hytter og hytteutbygging (VF 

og NTNU geografisk institutt) Planlagt ferdig oktober 2019

Miljødirektoratet (2019) Utredning om klimatilpasning og nasjonalparkforvaltning (VF, Norske nasjonalparkkommuner) 

Planlagt ferdig utgangen av 2019

Rogaland fylkeskommune 

(2019)

Utredning om klimakonsekvenser og klimatilpasning i Rogaland, og utvikling av et nettbasert 

verktøy for brukerstyrt lokal nedskalering av eksisterende regionale klimaframskrivinger (VF, 

CICERO, Norce, met.no) Planlagt ferdig utgangen av 2019

Statens vegvesen (2019) RoadAdapt: Teste to verktøy – for analyse av klimarisiko og –sårbarhet, og for vurdering av 

samfunnsøkonomisk nytte av klimatilpasning – på veistrekningen E39 (VF og Menon 

economics)

Internt finansiert (2019-2020) Forprosjekt: Kartlegging klimarisiko knyttet til hogst av gran i bratt terreng på Vestlandet (VF, 

HVL, NTNU geografi)

Internt finansiert (2019-2020) Forprosjekt: Nasjonal klimamonitor om bærekraftig klimatilpasning (VF)

Regionalt forskningsfond 

Vestlandet (2019-2021)

Utvikling nye forvaltingsverktøy for å kartlegge og vurdere hvordan klimaendringer fører til 

spredning av miljøgifter i fersk- og saltvann (VF, NTNU geografi, Vestfold og Telemark 

fylkeskommuner, Fylkesmannen i Vestfold og Trøndelag, Tønsberg kommune). 

EU (2019-2021) UNCHAIN: 7 land-studie om å utvikle en ny metode for å analysere klimarisiko ved å ta inn lokal 

kunnskap (ledet av VF, Nordlandsforsking og utenlandske partnere)

EØS-Bulgaria (2020-2022) Bistå de 8 største Bulgarske byene med klimaomstilling i form av både utslippsreduksjon og 

klimatilpasning (ledet av KS i Norge, VF).



Noradapt - samarbeidsformar

 Kompetanseoppbygging

 Kurs, seminar, enkeltmøter, utviklingskontrakt, deltaking i nettverk

 Utredning og utvikling

 Mindre prosjekter for og finansiert av brukere

 Nasjonal forskning “på”, “om” eller “for”

 Samarbeid om å utvikle søknader til forsknignsrådet

 Internasjonal forskning “på”, “om” eller “for”

 Samarbeid om å utvikle søknader til EU o.a.



Takk for merksemda!

For meir informasjon kontakt senterleiar

Carlo Aall 

99127222

caa@vestforsk.no

https://klimatilpasningssenter.no/


