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Samarbeidsområder klimatilpasningSamarbeidsområder klimatilpasning

1. Visualisering av klimaendringer 

2. Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer

3. Regionale nettverk

4. Klimaprojeksjoner

5. Statlige føringer for havnivåstigning

6. Statlige føringer for håndtering av overflatevann

7. Integrering av tilpasningsarbeidet

www.framtidensbyer.no

http://www.framtidens/


Felles tiltak Felles tiltak 

Styrke samarbeidet i Framtidens byer

Utvikle framtidsbilder

Miljøsertifisering av offentlige og private virksomheter

Bedre energi og klimastatistikk

Utvikling av indikatorer

Kartfeste statlige bygg og virksomheter

www.framtidensbyer.no

http://www.framtidensbyer.no/


Samarbeidsområder klimatilpasning Samarbeidsområder klimatilpasning -- statusstatus
Visualisering av klimaendringer (møte i oktober 2009, midler gitt til klimaGIS prosjekt i 
Stavanger/Sandnes)  byenes behov må avklares, ambisjonsnivå, samarbeid mv, 

Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer (klimaROS prosjekt startet i 
Stavanger/Sandnes, NORADAPT Bergen, Stavanger, Fredrikstad, veileder i 
klimatilpasning)

Regionale nettverk (prosjekt kompetanseheving i Porsgrunn og Skien, gjennomført 
seminaret ”I samme båt” i des. 2009)

Klimaprojeksjoner ( Klima i Norge mot 2100. Havstigningsrapport.)

Statlige føringer for havnivåstigning (møte i MD, i aug.  møte m/statlige etater i sept, 
arbeidsgruppe etablert, nettverkssamling  i Trondheim 12 -13 januar 2010)

Statlige føringer for håndtering av overflatevann (utarbeide problemnotat? Skaffe 
oversikt over pågående arbeid/planer, seminar overvann?)

Integrering av tilpasningsarbeidet ( Framtidsbilder, planprosesser, pågående tiltak og 
prosesser)



1. Visualisering av klimaendringer 1. Visualisering av klimaendringer 

Status Status Videre arbeidVidere arbeid

: KlimaGIS, ambisjonsnivå, 

samarbeid planer for  2010?

: Avklare ambisjonsnivået når det 

gjelder hva prosjektet visualisering 

av klimaendringer skal innebære

: Hva er byenes behov?

Møte mellom deltakende byer og 

stat, næringsliv i oktober 2009  





2. Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer2. Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer

Status Status Videre arbeidVidere arbeid

: KlimaROS prosjekt  i 
Stavanger/Sandnes 

: NORADAPT i regi av Cicero,  
Bergen, Stavanger, 
Fredrikstad deltar. 

: Veileder  i klimatilpasning  
ferdig i 2010, DSB v/ 
klimatilpasningssekretariatet

: Fortsatt behov for gode 
eksempler på hvordan 
kartlegging og oppfølging av 
kartlegging gjøres i praksis

:
: Nye prosjekter under 

oppsegling?

: Fokus på klimaendringer  og 
konsekvenser  i planverket , 

: Fokus på klimaendringer og 
konsekvenser i enkeltsaker



3. Regionale nettverk3. Regionale nettverk

Status Status Videre arbeidVidere arbeid

: Prosjekt kompetanseheving i 
Porsgrunn og Skien

: Gjennomført seminaret ”I 
samme båt” i des. 2009

: For dette samarbeidsområdet 
ser vi an behovet etter hvert 
som arbeidet  skrider fram

: Planer for 2010?



4. Klimaprojeksjoner4. Klimaprojeksjoner

Klima i Norge 2100

v/ met.no, 

Bjerknessenteret, 

Nansensenteret, 

Havforskningsinstituttet –

NVE

Havnivåstigning. Estimater av 

framtidig havnivåstiging i norske 

kystkommuner (2009) Utgitt av: Det 

nasjonale 

klimatilpasningssekretariatet ved DSB



6. Statlige føringer for håndtering av 6. Statlige føringer for håndtering av 

overflatevannoverflatevann



Framtidens byer - framtidsbilder

Hensikt /formål:

: Utvikle helhetlige framtidsbilder med utgangspunkt i miljø for drøfting 

av ulike utviklingsforløp – faglig (planlegging)  og politisk (demokrati)

: Framtidsbildene bygger på samfunnsdrivkrefter og rammebetingelser 

(lover, nasjonal/internasjonal politikk) 

: Vurdere konsekvenser av og utfordringer ved de ulike bildene i hver 

kystby og byregion



Oppsummering -status 

samarbeidsområder

: 7 samarbeidsområder  innenfor klimatilpasning + ett felles 
tiltak som klimatilpasningsnettverket  tar et spesielt ansvar 
for .

: Det er gitt midler til  5 prosjekter  i 2009. 

: KlimaROS  (Stavanger og Sandnes)

: KlimaGIS (Stavanger i samarbeid med ) 

: MARE - Managing Adaptive Responses to Changing flood 
risk in the North Sea region (Bergen + samarbeidspartnere)

: Kunnskapsformidling og involvering (Skien og Porsgrunn) 

: Utvikle framtidsbilder (Tromsø)


