
 

 

Strategimøte i nettverket klimatilpasning i Framtidens byer   

              5.februar 2013 på Park Inn Oslo Airport. 

Referat fra møte  

Hensikten med møte var å legge en felles strategi for det videre arbeidet med klimatilpasning i 

Framtidens byer. Vi gjorde opp status og drøftet det videre arbeidet i nettverket.   

1. Formidling og kommunikasjon v/ Mari Aanensen Rjaanes, MD 

- Klimakommunikasjon er vanskelig fordi det er elendighet og problemer vi selger. Forsøk 

heller å snu på det, sa Mari. Få fram de gode historiene. Fortell heller om den positive 

visjonen for framtiden, den positive historien om tiltak som fungerer. Ikke selg problemet, 

men det positive resultatet. Ikke selg vann i kjellere, men regnbed spissformulerte hun. Vi må 

bidra til å bygge opp omdømmet til egen kommune.  

2. Etablering av nytt klimaforskningsprogram i NFR v/ Stine Madland Kaasa, NFR 

Forskningsprogrammet NORKLIMA avsluttes i 2013. Norges forskningsråd (NFR) er i gang 

med å planlegge et nytt klimaforskningsprogram, KLIMAFORSK. Det er utarbeidet et 

kunnskapsgrunnlag for å identifisere forskningsbehovet og oppnevnt et programplanutvalg 

som er i gang med å utarbeide en foreløpig programplan. 

Norge deltar i det europeiske fellesprogrammet ”JPI – Urban Europe”. Programmet skal 

koordinere landenes forskningsprogrammer knyttet til store felles samfunnsutfordringer. Det 

er en utlysning i 2013 der Norge skal delta. Temaer er miljø, bærekraftig utvikling og 

planlegging. NFR ønsker å holde Framtidens byer orientert om arbeidet. 

3.  Runde rundt bordet v/ byenes klimatilpasningskontakter   

Status i byene og forventninger til nettverket - hovedinntrykket er at det fortsatt er stort 

mangfold av tiltak i byene  

 Mange er i gang med å revidere kommuneplaner og VA planer, flere har lagd eller er i 

gang med å utarbeide nye risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) der 

klimaendringer er et av temaene som skal vurderes. Det er mange ulike prosjekter som 

pågår i byene. Presentasjonen av Stavangers klimatilpasningstiltak legges ved som et 

eksempel på dette mangfoldet. Det ble foreslått at nettverket får mer utfyllende 

informasjon om flere av prosjektene som ble omtalt. Nettverket vil bidra til at 

igangsatte prosjekter videreføres  og gjennomføres. 



 De fleste har fokus på overvannshåndtering. Noen av byene er ferdig med 

strategiarbeidet, mens andre er i gang med dette. Nettverket vil fortsatt ha fokus på 

overvannshåndtering. 

 Oslo er første by ut med sitt urbane flomsonekart. Dette er utviklet i et nært samarbeid 

med de andre byene. Andre er godt i gang og samarbeidet vil bli videreført i 2013. 

 Flere ønsker å bruke nettverket både i arbeidet med grønne tak og grønn arealfaktor 

(GAF). 

 Flere av byene har ferdige ROS-analyser der et av vurderingstemaene har vært  

konsekvenser av klimaendringer. Andre er midt i prosessen med å lage slike analyser 

så her er det store muligheter for kunnskapsdeling.  

 Internt organiserer byene klimatilpasningsarbeidet sitt på ulik måte: noen har opprettet 

egne interne arbeidsgrupper, mens andre organiserer arbeidet som prosjekter med 

forankring i ulike planverk. En utfordring for flere er å bedre forankringen av arbeidet 

i administrativ og politisk ledelse. 

 Flere pekte på at samarbeidet i Framtidens byer har ført til økt fokus på klimasaker og 

bedre samarbeid internt i egen organisasjon og mellom kommuner. Nytten av 

nettverksarbeidet er den informasjon og erfaringsutveksling som dette gir. 

4. Nettverksarbeidet i 2013 og 2014 

Videre nettverksarbeid ble drøftet med utgangspunkt i pkt. 3 og i notatet ”Forventninger til 

klimatilpasningsarbeidet i Framtidens byer, datert 9. februar 2012. Punktene i notatet er 

generelle og overordnet formulert. Forslagene som ble fremmet kan sees på som 

konkretisering og oppfølging av flere av punktene. Det ble ikke drøftet om notatet skulle 

endres. 

 Vårens nettverkssamling blir i Sandnes 15 og 16. april.  

 Innspill til temaer på nettverkssamlingen: Samfunnsendringer, natur og ROS-analyser, 

trygge og robuste byer, fra helhetlig ROS til oppfølging av funnene i praksis med gode 

eksempler på hvordan dette er løst i plansaker. Hvilke temaer skal være med i ROS-

analysen? Bruken av hensynssoner, hva gjør vi når hele kartet er avsatt som 

fareområde pga alle hensynssonene? 

 Det ble etterlyst større bredde i klimatilpasningsarbeidet både for å forankre og 

ansvarliggjøre flere innenfor andre fagområder. Spesielt ble klimaendringer og 

konsekvenser knyttet til folkehelse, naturmangfold, landbruk og samfunnsutvikling 

nevnt.  

Hvordan få til et bedre samarbeid med næringslivet?  

 Flere forteller at det er fokus på slikt samarbeid, men at det er for tidlig å etterlyse 

resultater. Trondheim har inngått samarbeid med FNO for å teste nytten av skadedata.  



 Erfaringer fra tidligere prosjekter viser at det er viktig at kommunen selv er i førersetet 

og stiller krav og legger føringer. 

Utfordringer  

 Det har vært mye fokus på ekstremvær og akutte hendelser. Hva med de gradvise 

endringene? 

 Hvordan håndtere langsiktighet? Hvordan håndtere usikkerhet? 

 Mange av byene har tatt inn klimaendringer i planverket. Hvordan følges dette opp? 

Praktiske eksempler? 

 Det savnes avklaringer når det gjelder juss og ansvarsfordeling i forhold til 

overvannshåndtering, skred med mer.  

 Formidling og kommunikasjon. Hvordan få fram de gode historiene? 

Til slutt   

Stortingsmelding om klimatilpasning forventes behandlet i regjeringen i vårsesjonen og 

intensjonen er behandling i Stortinget før sommerferien. Klimatilpasningsnettverket vil 

vurdere å gi innspill til meldingen. 

Tips gjerne fagkoordinator om saker som kan deles i nettverket. For eksempel etterlyses det 

ofte eksempler på hvordan klimaendringer er håndtert i ROS-analyser, så send gjerne en lenke 

til de ferdige ROS-analysene. 

Det kan gis stimuleringsmidler til studentoppgaver der temaet er klimatilpasning og der 

oppgaven er relevant for byene.  

Fagkoordinator bidrar gjerne både i forberedelser og gjennomføring dersom det planlegges 

fagmøter.    

 

13. februar 2013 

Gry Backe 

Fagkoordinator klimatilpasning 
Framtidens byer 

  

 

 

 

 



Følgende deltok på møte: 

Fra byene: Wim Weber Tromsø kommune, Torben Marthinus Tromsø kommune, Birgitte 

Gisvold Johannessen Trondheim kommune, Per Vikse Bergen kommune, Hugo Kind 

Stavanger kommune, Hans Ivar Sømme Sandnes kommune, Terje Lilletvedt Kristiansand 

kommune, Jan Moseng Skien kommune, Sigbjørn Hjelset Skien kommune, John Lium 

Porsgrunn kommune, Marius Lid Porsgrunn kommune, Marianne Gjørv Dahl Drammen 

kommune, Frode Graff  Drammen kommune, Pedro Ardila Bærum kommune, Reidar Kveine 

Bærum kommune, Einar Flaa Oslo kommune, Cecilie Bråthen Oslo kommune, Webjørn 

Finsland Oslo kommune, Rolf Petter Heidenstrøm Fredrikstad kommune, Ole Petter 

Skallebakke Fredrikstad kommune. 

Andre: Ole Jørgen Grann KS, Stine Madland Kaasa Norges forskningsråd (NFR), 

nettverkseier Unn Ellefsen Miljøverndepartementet, Mari Aanensen Rjaanes MD, 

fagkoordinator Gry Backe DSB, Guro Andersen DSB, Jonas Vevatne Rambøll.  

Forfall: Arnfinn Oliversen Sarpsborg kommune, Knut Skøien Rambøll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klimatilpasning i Framtidens byer  
                           Forventninger 

                      09. februar 2012 

Forventninger til klimatilpasningsarbeidet i Framtidens byer: 

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 (i alle deler av kommuneplanen, jfr. plan- og 
bygningsloven, i helhetlig ROS analyse, jfr. ny sivilbeskyttelseslov, i andre sentrale 
styringsdokumenter (vann og avløpsplan, klima- og energiplaner, beredskapsplaner 
m.fl.).  
 

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 for eksempel på lokal 
håndtering av overvann.  
 

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 arbeidet med havnivåstigning og 
overvannshåndtering avklares i forbindelse med stortingsmelding om klimatilpasning. 
 

8. Statlige virkemidler både økonomiske og forvaltningsmessige, må komme på plass.  

 

Begrunnelse for forslaget  

Byene bør ha vurdert hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for byen og tatt stilling til 

hvordan dette kan forebygges, og hvilke tiltak som må foretas. Både dagens og framtidens 

klima bør vurderes.  

Arbeidet bør være godt integrert i byenes daglige arbeid slik at det tas hensyn til dette etter 

at programmet Framtidens byer er avsluttet.  

Kommuneplanlegging, arbeidet med samfunnssikkerhet og byggesaksbehandling gir 

kommunene et godt utgangspunkt for klimatilpasningsarbeidet. Klimatilpasning må inn i alle 



deler av kommuneplanprosessen, det må utarbeides en beredskap som skal redusere 

sårbarhet og risiko og det må etableres rutiner for hvordan hensynet til klimaendringer og 

tilpasning kan tas inn i byggesaksbehandlingen.  

Selv om hensynet til klimaendringer er tatt inn i planleggingen, kan det forventes hyppigere 

beredskapssituasjoner i framtiden. En viktig del av kommunens tilpasningsarbeid, er derfor 

også å ha en beredskap for å møte eventuelle hendelser.  

Samtidig forventes det konkrete tiltak/resultater fra programmet.  

For øvrig vises det til målsetninger for klimatilpasningsarbeidet, jf. vedlegg. 

 

 

Vedlegg 

I avtalen mellom staten og byene av 19. mai 2009, er det nedfelt mål og visjoner for arbeidet i 

programmet Framtidens byer. Hovedmålet med utviklingsarbeidet i Framtidens byer er å redusere de 

samlete klima-gassutslippene fra vegtrafikk, stasjonær energibruk, forbruk og avfall i byområdene og 

samtidig utvikle strategier for å møte framtidige klimaendringer. Delmål for arbeidet er å utvikle det 

fysiske bymiljøet med tanke på økologiske kretsløp, sikkerhet, helse, opplevelse og næringsutvikling. 

 

Videre er følgende mål og retning gitt for klimatilpasningsarbeidet: 

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. 
 

Målet er å få til mer forpliktende samhandling mellom lokale, regionale og statlige myndigheter. En 

viktig hensikt med arbeidet i Framtidens byer er å prøve ut ulike arbeidsformer, teste ut praktiske 

løsninger og se på ulike tilnærminger. Arbeidet skal lede fram til konkrete anbefalinger og praktiske 

eksempler som er overførbare til andre norske kommuner. Hver by har utarbeidet handlingsprogram. 

Det er opprettet samarbeidsområder som byene og staten skal samhandle om. 

 

 


