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Nettverk klimatilpasning Trøndelag
Hovedmål:
Et klimarobust Trøndelag innen 2030
Mål:
Alle kommunene i Trøndelag skal innen 2022 ha:
- utarbeidet overordnet ROS-analyse for klimarelaterte hendelser
- en plan 1.0 for klimatilpasning
- kartlagt egne sårbare områder (aktsomhetsområder)
- igangsatt tiltak for å møte klimaendringene
- tverrenhetlig organisering for arbeidet med klimatilpasning
Nettverk klimatilpasning Trøndelag skal:
1. Etablere arenaer for kommunene i Trøndelag, for motivasjon, utveksling av kunnskap og erfaring innen
klimatilpasning
2. Bidra til god samhandling om klimatilpasning mellom offentlige og private aktører
3. Søke ny kompetanse om klimatilpasning, gjennom dialog med kompetansemiljøer
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Nettverk klimatilpasning Trøndelag
Tiltak 1: Besøksrunden 2017-2018:
1. Gi kommunene status for klimaendringene og klimatilpasning
- globalt-nasjonalt-lokalt- gå gjennom klimaprofil Trøndelag
- Kommunenes sentrale rolle i arbeidet
- Eksempler på metoder fra Trondheim kommune
- Presentere Nettverk klimatilpasning Trøndelag

2. Få kjennskap til status for arbeidet med

klimatilpasning i kommunene i Trøndelag

Tekn./landbr. Snillfjord

- Hvor langt er arbeidet kommet?
- Hva er flaskehalsene?
- Hvilke konkrete tema ønsker kommunene skal bli tatt opp?
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Nettverk klimatilpasning Trøndelag
Hva er kommunens viktigste utfordringer når det gjelder
det interne arbeidet med klimatilpasning
Resultat:

Hovedområde

Ressurser

Kompetanse
Interne forhold

Kommunesammenslåing

Detaljer

Generelt
Tid
Økonomi
Personal
Mangel på kompetanse
Organisering; manglende tverrfaglig organisering/informasjon
Manglende administrativ forankring/fokus i kommunen/retningslinjer
Manglende politisk bevisstgjøring/forankring
Manglende helhetstenkning/bevisstgjøring/ prioritering/ lederinitiativ
Å trekke inn alle berørte aktører/holdningsskapende arbeid
At KT kommer tidlig inn i planprosessene i kommunen
Å sette fokus på KT i den nye kommunen
Tar mye tid og ressurser nå

Ant.
av 43
20
4
3
2
14
14
8
6
4
2
2
4
2

%

47
9
7
5
33
33
19
14
9
5
5
9
5

Oppsummering
- Viktigste flaskehalsene er ressursmangel, mangel på kompetanse og dårlig
forankring/fokus internt i kommunen
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Nettverk klimatilpasning Trøndelag
Hvilke faglige tema/konkrete prosjekter innen klimatilpasning
synes å være viktigst for din kommune?
Følgende tema var mest ønsket:

- Klimasårbarhetsanalyse (ROS-klima) (37%)
- Overvannshåndtering/styrtregn (37%)
- Flomkartlegging (35%)
- Havstigning (32%)
- Skredfare pga mer regn (32%)
- Veileder/retningslinjer/planbestemmelser (17%)
- Vannforsyning og Avløp-generelt (15%)
- Kvikkleire (15%)

Oppsummering
- Noen konkrete tema utmerker seg
- Være obs. på bakgrunnen til deltakerne…
- Merke oss også de tema med lav score…

Bilde: TU.no
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Tiltak 2: Havstigning temasamling:
Er lite kommunisert som utfordring i Trøndelag
• Berører hoveddelen av fylkets tettsteder/byer
•
•

Mye infrastruktur er sjønært
Flere næringer utvikles sjønært

Forskning etter FN-klimapanels 5.hovedrapport (2014) tyder
på markert høgere havstigning

Etablere kunnskapsbasert forvaltning av sjønære områder
➢ Unngå å bygge oss inn i nye utfordringer og kostnader
➢ Komme i gang med planer for avbøtende tiltak

Bilder: Trondheim havn
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Havstigning temasamling:

Steinkjer
Steinkjer

Stormflo gj 200 år, 2090, med 48 cm
havstigning

Stormflo-nivåer

20- år
gjentak

200 år
gjentak

1000 år
gjentak

Returnivå cm

232

250

261

Havstigning 2 meter over dagens
middel høyvann («hver dag»)
Foto: kartverket

Havstigning 2 m pluss stormflo 2,0 m

Havstigning temasamling:

Trondheim
Stormflo-nivåer

20- år
gjentak

Returnivå cm

221

200 år
gjentak

1000 år
gjentak

238

249

Bølgehøyde den aktuelle dagen kommer i tillegg……

Stormflo år 2090, gj.200 år , med 53 cm havstigning

Havstigning 2 m over dagens
middel høyvann
(«hver dag»)
Foto:

Havstigning 2 m pluss
stormflo 2,0 m

Orkdal

Stormflo år 2090 , gj.200 år, med
57 cm havstigning

Stormflo-nivåer

20- år
gjentak

200 år
gjentak

1000 år
gjentak

Returnivå cm

217

235

246

Havstigning 2 m over dagens
middel høyvann Foto:
(«hver dag»)

Havstigning 2 m pluss
stormflo 2,0 m
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Temasamling havstigning og kommunal
infrastruktur
Innhold samlingene:
• Beregna havstigning Klima Norge 2100
• Forskningsstatus – hva kan vi forvente fremover, havet vil fortsette å stige også etter
år 2100, hvor raskt og hvor høyt er spørsmålet
• Statlig veiledning – krav til sjønær arealplanlegging fremover
• Status på arbeid med havstigning i kommunene

Fremover/Tiltak 3:Klimasårbarhetsanalyser- strukturert tilnærming til prioriteringer og
tiltak for å bli mer robust
Unngå å bygge seg inn i nye problemer ved å sette klimatilpasning og havstigning inn i
kommunale plansystemer:
-planstrategier 2020
-samfunnsdel av kommuneplan
-arealdel av kommuneplan

Ny kunnskap og veiledning formidles. Nye fagtema samlinger
Fylkesmannen må sjekke ut at klimatilpasning og havstigning er med i planstrategi 2020-2024

Nettverk klimatilpasning Trøndelag

