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Er kommunene forberedt på 

klimaendringene? 

 2011: Skader for 1,9 mrd (FNO) 

 8 av 10 kommuner: klimaendringer vil få 

konsekvenser på sikt 

 Få kommuner har laget en helhetlig 

strategi for klimatilpasning 

 Ca halvparten av kommunene har 

klimatilpasning som tema i ROS-analyser 

 Viktigste forskjeller: Store vs. små 

kommuner, primærnæring vs. service-

ytende 

 Basert på svar fra 222 kommuner (51,6%) 

http://www.regjeringen.no/upload/MD/Kampanje/klimatilpasning/Bilder/DSB/DSB-Rapport2011.pdf


Forsikringsbransjen 

 Forsikringsselskapene vil ikke ta regningen lenger? 

 

 ”Dersom dere ikke har gjort jobben med å forby bygging i 

områder som ikke er tilstrekkelig sikret mot fare eller 

vesentlig ulempe som følge av natur- eller miljøforhold, så 

vær forberedt på å måtte dekke våre utgifter til 

forsikringsutbetaling.” 

                                    

Gjensidige 



Klimatilpasning i Framtidens byer   - 

 - mål og retning - 

1. Vi vil legge til rette for en samfunnsutvikling som reduserer 

sårbarhet av virkningene som forårsakes av langsiktige 

klimaendringer og perioder med ekstremvær.  

2. Vi vil arbeide for at klimatilpasning integreres i arealforvaltningen 

og i prosjekter for infrastruktur, næring, miljø og byutvikling. 

3. Vi vil gjennomføre klimatilpasningstiltak innenfor rammen av en 

bærekraftig utvikling. 

4. Vi vil bidra til å utvikle metoder og verktøy for å implementere 

klimatilpasningsstrategier i kommunen og regionen. 

5. Vi vil bidra til å utvikle nye tiltak og løsninger for å tilpasse oss 

klimaendringer. 
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 Oppbygging av kunnskap 

 Forankring av arbeidet i kommunens 
planer 

 Organisering av arbeidet 

 Utprøving av metoder 
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 Fokus  i arbeidet  så langt  



De fleste byene har tatt inn  

klimatilpasning i kommuneplanen 
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 Viktig at: 

–  klimaendringer og 

tilpasning til dagens og 

framtidens klima omtales og 

vurderes i sentrale 

styringsdokumenter og 

planer  

 

– det etableres rutiner for 

hvordan dette skal 

håndteres i 

reguleringsplanarbeidet og i 

byggesaksbehandlingen 

 



Hovedaktiviteter de siste årene: 

 Nettverkssamlinger  (temaer : områdeutvikling, bymiljø, samarbeid 

med næringslivet, overvannshåndtering, havnivåstigning) 

 Tilskudd til prosjekter (framtidsbilder, arbeidsbokmetode, 

utplassering av nedbørmålere, grønne tak, klimaGIS, praktiske tiltak 

innen lokal overvannshåndtering mm) 

 Rapporten ” Gjennomgang av klimatilpasning i kommunale planer – 

kommuner i Framtidens byer”, januar 2012 

 Fagsamlinger/seminar (ROS, kartlegging av urbane flomveier, GOF, 

grønne tak , KlimaGIS)  

 Årlig strategimøte for klimatilpasningskontaktene:  

– Gitt innspill om forskningsbehov  

– Gitt innspill til NOU og St melding 

– Drøftet forventninger til arbeidet  
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Erfaringer fra arbeidet 

 Langsiktig planlegging  

 Føre var prinsippet  

 Klimatilpasning må vurderes i alle deler av planprosessen  

og følges opp i den praktiske gjennomføringen av planen  

 Det må etableres rutiner slik at saksbehandlingen blir lik. 

 Nye utfordringer stiller krav til nye løsninger- det er 

utfordrende å få prøvd ut nye løsninger  

 Samarbeid på tvers er helt nødvendig 

 Overvannshåndtering må tidlig inn i planleggingen 

 Vi må ha oversikt over risikobildet – sårbarhetsanalyser? 
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 fra plan til handling? 

 få fram smarte og konkrete løsninger  

 integrere KT i alle prosjekter som eks bedre 
bymiljø, framtidens bygg, områdeprosjekter 

 

 Viktige suksessfaktorer: 
– Samarbeid på tvers i organisasjonen 

– Samarbeid med næringsliv, forskningsmiljø, andre 
kommuner 

– dele kunnskap 

– utnytte nettverksorganiseringen 
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 Hva nå?  



Framtidens byer - eksempelsamling 
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 www.framtidensbyer.no/eksempler 

 

http://www.framtidensbyer.no/eksempler


 Framtidens byer er en viktig drivkraft for arbeidet med 
klimatilpasning i Norge.  

 Dette er en unik mulighet for deltakerne til å være med på å 
påvirke nasjonal politikk og til å få det siste nye på området 
presentert.  

 Det forventes konkrete resultater samt at deltakerne deler sin 
kunnskap og sine erfaringer med andre som ikke fikk muligheten. 
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Konklusjon  



Takk for oppmerksomheten! 

 

www.klimatilpasning.no  

 

www.framtidensbyer.no 

 

http://www.klimatilpasning.no/
http://www.framtidensbyer.no/
http://www.framtidensbyer.no/


Forventninger 

1. Kommunen har kunnskap om hvordan klimaendringene kan påvirke 

kommunens ansvarsområder. 

2. Klimaendringer og tilpasning til dagens og framtidens klima er omtalt og 

vurdert i sentrale styringsdokumenter og planer. 

3. Det er etablert rutiner for hvordan klimatilpasning skal håndteres i 

reguleringsplanarbeidet og i byggesaksbehandlingen. 

4. Det foreligger konkrete eksempler på tiltak som er gjennomført. 

5. Det er innledet samarbeid med næringslivet om klimatilpasning. 

6. Fylkesmannen og fylkeskommunen er pådrivere for at kunnskap om 

klimaendringer og tilpasning når ut til kommunene. Byene bidrar i arbeidet. 

7. Det statlige forvaltningsansvaret for  havnivåstigning og overvannshåndtering 

avklares i forbindelse med stortingsmelding om klimatilpasning. 

8. Statlige virkemidler både økonomiske og forvaltningsmessige, må på plass.    
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Arbeidet skal føre til: 

 mer forpliktende samhandling 

 konkrete anbefalinger  og praktiske 
eksempler som er overførbare til andre 
norske kommuner 

 

Arbeidsform: 

 - nettverksbygging 
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Hensikt 

www.framtidensbyer.no 

 

Utvikle strategier for å møte dagens og 
framtidens klima 

http://www.framtidensbyer.no/

