
Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og 

fylkeskommunal infrastruktur: prosjektsammendrag 

Bakgrunn og gjennomføring av prosjektet 

Prosjektet ”Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og fylkeskommunal infrastruktur” er gjennomført i 

samarbeid mellom Vestlandsforsking (prosjektledelse), SINTEF og Bjerknessenteret. Rådmannsgruppa i Sogn og 

Fjordane har vært referansegruppe. Det er gjennomført et drøftingsmøte med representanter for det offentlige 

utvalget som i november 2010 la fram en offentlig utredning om klimatilpasning (”NOU Klimatilpasning”). 

Prosjektet har utredet tre forhold: (1) Klimasårbarhet: vurdere konsekvenser klimaendringene vil få for kommunal 

og fylkeskommunal infrastruktur. (2) Klimatilpasning: vurdere tiltak som kan gjennomføres innenfor kommunale 

sektorområder og innen kommunal og regional planlegging, gitt eksisterende klimaframskrivninger. (3) Hindringer: 

vurdere hvilke hindringer som kan oppstå i arbeidet med klimatilpasning. 

Med fysisk infrastruktur mener vi arealforvaltning, vannforsyning, avløps- og overvannshåndtering, offentlige 

bygg, offentlig transport, transportinfrastruktur og kraftoverføring og elektronisk kommunikasjon. Med kommunal 

fysisk infrastruktur mener vi infrastruktur eid av kommuner eller fylkeskommuner, infrastruktur som disse har et 

primæransvar for å drive og annen offentlig infrastruktur der dette er indirekte relevant for kommunesektoren. 

Tabellen under viser en nærmere presisering av de tema som er analysert i prosjektet. I det videre gir vi en 

nærmere omtale av disse temaene. 

Samfunnets framtidige klimasårbarhet er en sumeffekt av hvordan klimaet og samfunnet endrer seg. Vi har derfor 

skilt mellom tre typer klimasårbarhet: (1) Naturlig sårbarhet som avhenger av endringer i nedbør, temperatur og 

vind, og effekten av disse endringene i naturen. (2) Samfunnsøkonomisk sårbarhet: Omfang og tap av dyrka og 

dyrkbar mark. Kvalitet på og nivå på drift/vedlikehold av fysisk infrastruktur. Lokalisering av fysisk infrastruktur (3) 

Institusjonell sårbarhet: Tilgang på kompetanse, administrativ kapasitet, økonomiske ressurser, kunnskap, 

verktøy og virkemidler til å gjennomføre klimatilpasning. 

 

Figur 1 Prosjektets analysemodell 

Metode for arbeidet med klimatilpasning innen kommunal og 

fylkeskommunal infrastruktur 

Det å prøve å forholde seg til muligheten for klimaendringer innebærer at man må bestemme seg for hvordan 

man skal forholde seg til risiko. Vi kan tenke oss tre måter å gjøre dette på: (1) Risikotaking: man tar 

utgangspunkt i de minst dramatiske framskrivingene av klimaendringer og satser på at det ikke blir verre. (2) 



Gjennomsnittsvurdering: man tar utgangspunkt i gjennomsnittsverdiene for framskrivingene av klimaendringer (3) 

Risikoaversjon: man tar utgangspunkt i de mest dramatiske framskrivingene av klimaendringer og blir heller 

positivt overrasket om det blir bedre. NOU klimatilpasning tar til orde for å legge til grunn risikoaversjon, noe vi 

også har gjort. Vi har derfor lagt vekt på å få fram variasjonsbredden i klimaframskrivingene som er beregnet etter 

ulike klimamodeller. Dermed får vi vist maksimums- og minimumsverdier for nedbør og andre klimaparametre, og 

ikke bare gjennomsnittverdier. I prinsippet er alle verdiene innenfor variasjonsbredden like sannsynlige. 

Vurdering av usikkerhet er svært sentralt i klimadebatten og klimapolitikken. På den ene siden er det viktig å ha 

klart for seg at det er knyttet stor usikkerhet til dette feltet; samtidig er det viktig å ikke bli handlingslammet ut fra 

en oppfatning av at ”alt” er usikkert. Utgangen av dette dilemmaet kan være å prøve å differensiere vår forståelse 

av usikkerhet. Vi har derfor foreslått å beskrive usikkerhet langs to akser. Den første gjelder hvor usikkerheten 

opptrer; er det innenfor ”klima”, ”natur” eller ”samfunn” ? Den andre aksen er hvilken type usikkerhet det dreier 

seg om, er det av typen grunnleggende usikkerhet, usikkerhet knyttet til modellene vi bruker, usikkerhet knyttet til 

skala eller usikkerhet fordi vi ikke har gode nok data? 

Med bakgrunn i drøftinger gjort i NOU klimatilpasning og egne drøftinger har vi endt opp med å foreslå følgende ti 

kriterier for prioritering av klimatilpasningstiltak: 

1) Tilpass til dagens klima.  

2) Etabler en tilstrekkelig institusjonell kapasitet for å håndtere arbeidet med tilpasning til klimaendringer.  

3) Analyser sårbarheten for klimaendringer. 

4) Informer om lokal sårbarhet og tilpasningsutfordringer.  

5) Vurder om det er mest fornuftig å ”vente-og-se” med ytterligere tiltak. 

6) Prioriter strategisk før operasjonelt arbeid. 

7) Prioriter årsaks- før effektinnrettede tiltak.  
8) Prioriter no-regret tiltak som kan forsvares under alle sannsynlige scenarioer for klimaendring.  

9) Sørg for at klimatilpasning ikke fører til vesentlig økte utslipp av klimagasser.  

10) Sørg for at klimatilpasningstiltak ikke kommer i konflikt med målet om en bærekraftig utvikling. 

Prosjektet har analysert hindringer i form av ”motstand” mot å gjennomføre en ønsket strategi eller tiltak for 

klimatilpasning. Vi har skilt mellom om hindringene knytter seg til usikkerhet, dårlig organisering, uenighet om 

virkemiddelbruk og målkonflikter. 

Samlet vurdering av klimasårbarhet  

Vi har funnet ut, gjennom våre analyser av klimasårbarhet at både naturlig sårbarhet, samfunnsøkonomisk 

sårbarhet og institusjonell sårbarhet har stor betydning . Dermed kan vi konkludere med at det ikkeer tilstrekkelig 

å bare set på den naturlige sårbarheten når man skal utlede tiltak for klimatilpasning. I mange tilfeller kan 

endringer i samfunnet være vel så avgjørende for den samlede framtidige klimasårbarheten som 

klimaendringene. Denne innsikten har stor betydning for valg av tilpasningsstrategier og –tiltak. Det kanskje 

klareste eksempelet på dette er innen temaet jordbruksproduksjon, der mange tidligere analyser har trukket fram 

at klimaendringer kan være positivt for jordbruket. Vår konklusjon er at om man ser forventede endringer i klima 

og samfunn under ett, så er det mer riktig å si at også for jordbruket så er det knyttet store utfordringer til det å 

tilpasse seg klimaendringer, og at disse utfordringene knytter seg vel så mye til endringer i samfunnet som i 

klimaet. 

Om vi sammenligner mellom våre kategorier av infrastruktur, så får vi fram en noe større variasjon enn samlet 

sett og mellom sårbarhetskategorier. I våre analyser framstår havner som den klart minst klimasårbare sektoren, 

mens jordbruksproduksjon, bygg og vann og avløp framstår som mest sårbare. I en mellomkategori finner vi 

transport og informasjonsteknologi og energiforsyning. 

Vi har også forsøkt å få fram de regionale variasjonene i klimasårbarhet. Fordi vi opererer med en to (evt tre-) 

dimensjonal av klimasårbarhet, er det ofte vanskelig å si noe generelt om den samlede regionale variasjonen. 

Den naturlige sårbarheten har ofte en annerledes regional variasjon enn den samfunnsmessige; eventuelt har vi 

mer sikker kunnskap om den ene av de to (eller tre) sårbarhetsdimensjonen. Under har vi likevel forsøkt oss på 

en kortfattet oppsummering mhp regional variasjon i den samlede klimasårbarheten for de ulike kategoriene av 

infrastruktur. 

• Jordbruksproduksjon: Vanskelig å anslå fordi det generelt sett er vanskelig å fastslå sumeffekten av 

klimaendringer på dyrkingsvilkår  



• Lokalisering av infrastruktur: Vestlandet og Nord-Norge trolig mest utsatt for skred, mens Østlandet og 

sentrale Vestlandet mest utsatt for flom  

• Bygg: Råteproblemer forventes å øke sterkt langs hele kysten og i indre deler av Østlandet og i 

Trøndelag  

• Vann og avløp: Nedbør øker over hele landet, minst økning langs kysten og mest i innlandsregioner. 

Eldst rørsystem i Oslo.  

• Veger: Trolig størst utfordringer på Vestlandet og i Nord-Norge, men gjenstår å gjøre gode nasjonale 

sårbarhetsvurderinger  

• Havner: Havnivåstigningen og økt vindhastighet trolig størst på Vestlandet, der også transportmengden 

er størst; men størst samfunnsøkonomisk sårbarhet i Nord-Norge knytte til forventning om økt 

transportmengde til sjøs.  

• Transportarbeid: Trolig størst problem langs kyst- og fjordstrøk på Vestlandet og i Nord-Norge  

• IT og strømforsyning: Regional variasjon i relevante klimaparametre indikerer størst negativ endring i 

Trøndelag og på Vestlandet 

Samlet vurdering av klimatilpasning 

Når det gjelder klimatilpasning så kan det være fornuftig å gjøre et hovedskille mellom på den ene siden tiltak 

som hovedsakelig retter seg inn mot kommune og fylkeskommune og de som retter seg inn mot staten, men som 

fortsatt er relevante lokalt og regionalt. Videre kan det være fornuftig å skille mellom det vi kan kalle store og litt 

mindre omfattende hovedgrep i tilpasningsarbeidet.  
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Figur 2 Sammenstilling av våre forslag til hovedgrep for klimatilpasning 

De viktigste store grep som hovedsakelig omfatter kommuner og fylkeskommer er da følgende: ”Byggestopp” og 

ta igjen vedlikeholdsetterslep innen offentlige bygg, og det å ta igjen vedlikeholdsetterslep innen vann og avløp. I 

skjæringspunktet mellom stat og kommune finner vi så følgende tre store grep: Vurdere å endre styringsmodell 

eller styrke kontrollregimet innen både it/kraftforsyning og vegsektoren, ”byggestopp” og ta igjen 

vedlikeholdsetterslep innen vegsektoren, og det å styrke jordvernet og øke takten dramatisk når det gjelder 

nydyrking. Et stort grep som i hovedsak omfatter staten – i samarbeid med private aktører – består i å ta igjen 

vedlikeholdsetterslep innen IT og kraftforsyning. 

Om vi så tar for oss de noe mindre omfattende grepene finner vi for det som i hovedsak gjelder kommuner og 

fylkeskommer først to grep som gjelder generelt for alle kategorier av infrastruktur: Ta bedre vare på lokal 

kunnskap og styrket beredskap. I tillegg er det en utfordring å endre utbyggingsprinsipp innen vann og avløp, bl.a. 

legge opp til større grad av overflatebehandling. 



I en posisjon mellom stat og kommune er det to grep som gjelder generelt for alle kategorier av infrastruktur: 

Gjennomføre helhetlig klimasårbarhetsanalyse og følge opp kravet om å gjennomføre areal-ROS. Videre er det 

en felles utfordring å bygge mer klimarobuste veger. En utfordring som i utgangspunktet staten – i alle fall om 

man skal følge anbefalingen fra NOU klimatilpasning – er å innføre øremerkede overføringer til styrking av 

plankompetansen i kommunene.  

Samlet vurdering av hindringer for klimatilpasning 

Det er viktig å være klar over at våre analyser av hindringer er tenkte hindringer i forhold til det å iverksette 

tilpasning til klimaendringer. Vi har bl.a. basert oss på synspunkter og forslag fra informanter i stat, fylke og 

kommune som vi har intervjuet. En analyse av faktiske hindringer må nødvendigvis skje etter at man har forsøkt å 

gjennomføre tiltak for tilpasning til klimaendringer; noe de færreste kommuner og fylkeskommuner har gjort. Den 

viktigste innsikten i våre analyser er for det første å angi en mulig metodikk som hver enkelt kommune og 

fylkeskommune kan bruke for selv å analysere mulige hindringer; dernest å komme fram til en form for sjekkliste 

over konkrete hindringer som erfaringsmessig kan oppstå. Karakter og styrke av hindringer vil i stor grad være 

avhengig situasjonen lokalt. 

En gjennomgang av de konkrete hindringene samlet sett for alle kategorier av infrastruktur viser at den typen 

hindringer som oppstår oftest er svak lokal (politisk og/eller administrativ) kompetanse og/eller svak administrativ 

kapasitet. Dette samsvarer med andre analyser av kommunenes syn på hindringer i det kommunale 

miljøvernarbeidet. På andre plass finner vi manglende ROS- og/eller klimatilpasningsplanlegging tett fulgt av 

usikkerhet i klimaframskrivninger. Også dette rimer med andre undersøkelser gjennomført av bl.a. Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)-. Manglende vedlikeholdsetterslep nevnes på linje med to ulike 

kategorier som gjelder svakheter i organiseringen lokalt: Manglende ansvarsfordeling og/eller koordinering, og 

manglende hensyn til klimaendringer i planer, rutiner og tiltak. 

Den rangeringen av hindringer som omtalt i vår analyse må ikke forstås som en vekting av hvilke hindringer som 

er ”viktigst” i betydningen yter størst ”motsand” mot det å gjennomføre tilpasninger. Selv om en hindring omtales 

ofte (for eksempel hindringen som gjelder svak kompetanse og administrativ kapasitet) så kan denne i praksis 

være enklere å omgå enn en kategori som omtales sjeldnere (for eksempel vedlikeholdsetterslep, som vil være 

langt mer kostnadskrevende å omgå enn det å styrke kompetansen og øke den administrative kapasiteten). Det 

som rangeringen kan brukes til er som en sjekkliste for hvilke typer hindringer man kan forvente å møte. 

Usikkerhet 

Usikkerhet er et sentralt tema i klimasammenheng. Det er viktig å være klar over en grunnleggende forskjell når 

det gjelder hvordan forskning og beslutningstakere forholder seg til usikkerhet og det å bringe fram ny kunnskap. 

Beslutningstakere forventer gjerne at et av formålene med å få fram ny kunnskap er å redusere kunnskapen, 

mens forskning ofte fokuserer på å løfte fram usikkerheten i ny kunnskapsproduksjon. Det er med andre ord 

grunn til å stille spørsmål ved om det er en mismatch mellom forventninger fra beslutningstakere om presise 

styringssignal og det som er mulig å få fram av kunnskap i den typen analyser som dette prosjektet omfatter. Det 

er derfor grunn til å stille spørsmålet om klimatilpasning grunnleggende sett er et føre-var politikkområde. Det er 

en svært krevende oppgave å utvikle et praktisk rammeverk for et slikt politikkområde. Vi har elementer av en slik 

politikk innen norsk forvaltning i medhold av genteknologiloven. Men uansett gjelder at usikkerhet ikke bør være 

en unnskyldning for ikke å gjøre noe nå - en utsettelse av tiltak vil i mange tilfeller kunne øke kostnadene 

dramatisk; for eksempel bygging i strandsonen uten å ta hensyn til havnivåstigning, bygging i områder som kan 

bli utsatt for skred og flom i framtiden og irreversibel omdisponering av dyrka og dyrkbar mark. 

 


