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1. Visualisering av klimaendringer 1. Visualisering av klimaendringer 

Status Status Videre arbeidVidere arbeid

: Videreføre arbeidet med KlimaGIS

: Oppfordre byene til å lage enkle 

temakart som viser konsekvenser 

av klimaendringer

: Hva er byenes behov?

KlimaGIS  



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

: Spre kunnskap om 
klimatilpasning til 
nabokommuner og andre.

: Tilby kompetanse om 
klimatilpasning til en eller 
flere byer

: NUSB gjennomfører kurs i 
klimatilpasning



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



5. Statlige føringer  om havnivåstigning5. Statlige føringer  om havnivåstigning

: Havstigningsrapporten -
Estimat av havnivåstigning 
for alle norske kystkommuner

: Hvordan formidle resultatene

: Oppnevnt arbeidsgruppe 
høsten 2009  



Arbeidsgruppen har definert følgende Arbeidsgruppen har definert følgende 

utfordringer utfordringer 

Statlige etater får henvendelser fra kommuner og 

utbyggere  som etterlyser konkrete anbefalinger om  

hvordan forholde seg til  forvente havnivåstigning.

Det er ingen statlig etat som har ansvaret for å gi råd om 

havnivåstigning. 

Det er viktig at informasjon fra statlige etater er 

koordinert.

Hva slags statlig anbefaling kan gis?



Rammer og ambisjonsnivå  for Rammer og ambisjonsnivå  for 

arbeidsgruppen arbeidsgruppen 

: Utarbeide en anbefaling  for hvordan 
havnivåstigningsrapporten kan brukes i planleggingen 
(sommeren 2010)

: Utarbeide forslag til framtidig ansvars- og 
rollefordeling av havnivåstigningsforvaltningen i 
staten (sommeren 2010)  

: Arbeidet forelegges den tverrdepartementale 
koordineringsgruppen for klimatilpasning  og NOU-
klimatilpasningsutvalget (sommeren  2010).



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

overflatevannoverflatevann



7. Integrering av tilpasningsarbeidet7. Integrering av tilpasningsarbeidet

Klimaendringene vil påvirke flere samfunnsområder, både infrastruktur, 

energitilførsel, næringsliv og helse.

Framtidens byer vil integrere klimatilpasning på tvers av alle nettverkene i 

Framtidens byer, og på den måten styrke samarbeidet om klimatilpasning 

med ulike myndigheter og fagmiljøer.

Videre arbeid

Koordinatormøter for å dele informasjon

Videre arbeid med klimaendringer og kommuneplanlegging



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)


