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Strategimøte med klimatilpasningskontaktene 19. januar 2011 i KS lokaler i Oslo  



  Dagsorden 19. januar 2011 
 

Velkommen 

 

10.00 - 11.30  Runde rundt bordet 

11.30 – 12.15  Lunsj 

12.15 – 13.15 Hva vil vi med nettverket? Hva forventes? 

13.15 – 13.30 Pause 

13.30 – 14.00 Samarbeidsområdene 

14.00- 14.30 Planer 2011 

14.30 – 15.00  Eventuelt 

 

 

 



Mål for klimatilpasning i 
Framtidens byer 

 

 

 

: Utvikle strategier for å møte framtidige 
klimaendringer 

 

  



Klimatilpasning – mål og visjoner 
fra avtalen Framtidens byer 2008-2014, 19 mai 2009 

 

1. Tilrettelegge for en samfunnsutvikling som reduserer sårbarhet av 

virkningene som forårsakes av langsiktige klimaendringer og perioder med 

ekstremvær.  

 

2. Arbeide for at klimatilpasning integreres i arealforvaltningen og i prosjekter 

for infrastruktur, næring, miljø og byutvikling. 

 

3. Gjennomføre klimatilpasningstiltak innenfor rammen av en bærekraftig 

utvikling. 

 

4. Bidra til å utvikle metoder og verktøy for å implementere 

klimatilpasningsstrategier i kommunen og regionen. 

 

5. Bidra til å utvikle nye tiltak og løsninger for å tilpasse oss klimaendringer. 

 



Hvordan  

 

: Prøve ut ulike arbeidsformer  
 
Teste ut praktiske løsninger 
 
Arbeidet skal lede fram til konkrete anbefalinger  og 
praktiske eksempler som er overførbare til andre norske 
kommuner 
 
Byene har utarbeidet handlingsprogram der det er 
foreslått konkrete tiltak som det skal arbeides med 
framover 
 

: Det er definert samarbeidsområder  som byene og staten 
skal samhandle om 

 
.  

 



Forventninger til nettverketForventninger til nettverket  

Oppfølging av NOU og kommunikasjon mot staten, beskrive behov og formidle   

 

Arena for samarbeidsprosjekter 

Bidra til økt kunnskap og forståelse for utfordringene, faglige oppdateringer på 

datagrunnlagssiden, informasjonsutveksling og faglig støtte for å underbygge tyngre klimarelaterte 

investeringer i framtiden. 

  

Kunnskapsformidling og erfaringsoverføring , diskutere reelle erfaringer fra andre byer 

 

Nettverksbygging som viktig strategi for å sette klimatilpasning på dagsorden. Praktisk 

kompetanseoppbygging for å gjøre de rette grepene.  

 

Synliggjøre og skape politisk oppmerksomhet om tema 

 

Nyttig effekt at det jobbes parallelt med temaer og oppgaver som samlet sett er nyttige for alle.  

Lære av og ta i bruk hverandres kunnskap og erfaringer. 

 

Holde deltakerbyene gjensidig orientert om status og kople parallelle prosjekter opp mot 

hverandre, ta initiativ til kompetanseheving, metodeutvikling og finansiell støtte   

 

 

 



SamarbeidsområdeneSamarbeidsområdene  

 

Gjennomgang for å se om noen av dem er ferdige eller uhensiktsmessige og derfor kan kvitteres 

ut. En utfordring er å lande det som er satt i gang og spre kunnskapen videre til alle som 

planlegger 

 

Gjennomgang for å se på hvilke andre temaer som må tas inn for at kommunene skal være bedre 

rustet for å fronte andre konsekvenser av klimaendringene som ikke er så synlige ( eks.helse, 

juridiske sider). Neste seminar: Samle fageksperter for å forelese om hvilke områder trenger mer 

arbeid og oppmerksomhet. 

 

Hvordan kommunisere klimaendringer og analyser til befolkningen, andre målgrupper? 

 

Hvordan integrere klimaendringer i politikken? 

 

Skred - Vurdere økte farer for skred  som konsekvens av klimaendringer  ved økt marktrykk og 

barfrost 

 

Folkehelse,  eks.synliggjøre klimaendringenes betydning for livskvalitet og levekår  

 

 

 

 

 



Andre kommentarer Andre kommentarer   

1. Flere desentraliserte kurs i regi av NUSB, gjerne med både teori 

og praktisk relevant arbeid som deltakerne kan bruke i egen 

kommune 

2. NOU på høring. Felles uttalelse fra FB? (pkt 5) 

3. Viktig å få fram suksessprosjekter. 

4. Viktig med politisk deltakelse (godt eks er klimapanel i Bergen, 

klimanettverk og klimapolitisk råd) 

5. Hvordan bør ansvaret for klimatilpasning forankres/plasseres i 

kommuneorganisasjonen? 

6. Deltakelse i FB har vært viktig for å løfte store og små tiltak 

lenger opp på den politiske agendaen 

 

 

 

  

 

 



Samarbeidsområder klimatilpasning i Samarbeidsområder klimatilpasning i 

Framtidens byerFramtidens byer  
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/


 Støttede prosjekter  og søknad om 

ny prosjekter  

: KlimaGIS (Stavanger og Sandnes). Samarbeid med  Bergen, 
Tromsø, Fredrikstad 

: Regnbed (Trondheim kommune, NVE mfl.) 

: Exflood  - forskningsprosjekt , i forbindelse med undersøkelse av 
nedbørsområder  i Fredrikstad, Trondheim, Sandnes 

: Seminar ”I samme båt” . Utarbeide rapport fra internseminar  (Skien 
og Porsgrunn)    

: Framtidsbilder – utviklet metode for å lage scenarioer  

: Klimatilpasning, risiko og skadehåndtering  (Kristiansand, 
nabokommuner, Tryg, klimatilpasningssekretariatet ) 

: Kartlegging av flomveier (Trondheim,) i samarbeid med  NVE, Norsk 
vann, Oslo, Fredrikstad,Kristiansand, Sarpsborg, Bærum,    

: MARE i Bergen   

: Søknad fra Kristiansand om Kartlegge lokale variasjoner i 
nedbørsmengder  

: Søknad fra Stavanger om midler til integrere arbeidet med 
klimatilpasning i organisasjonen  

 



Planer 2011 vårPlaner 2011 vår  

19. januar  nettverksmøte med klimatilpasningkontaktene  

15. februar Grønne muligheter  

10. mars Grenlands seminar ”I samme båt”  

21. – 23. mars klimatilpasning i samfunnssplanleggingen (NUSB) 

23. - 25. mars Kurs i kartlegging av  flomveger (NUSB) 

5. – 6. april Storsamling i Trondheim (tema? Ønske om egen dag 

før/ etter storsamling med tema klimatilpasning,ev.møte om 

flomveger?? 

4 – 6 mai Arealplanlegging og samfunnssikkerhet (NUSB) 

 

Hva skjer i byene som er av felles interesse? 



Planer 2011 høstPlaner 2011 høst  

 

August/september koordinert nettverkssamling (alle fire nettverk)? 

 

Hva skjer i byene av felles interesse? 


