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1. Undersøgelser v. VC og S&L 

2. Kommunernes indsatser:                  
Hvordan arbejdes der med tilpasning?            
Hvad kan man lære af de andre?

3. Resultater og opfølgning

Indhold: Klimatilpasning i kommunerIndhold: Klimatilpasning i kommuner



KTP Tour 23.05.11  vne@life.ku.dk

Kommuner som deltog i undersøgelsen
- Hele Danmark 73 af 98 kommuner (74%)
- Region Midtjylland 16 af 19 kommuner (84%)

1.1. Videncentrets Videncentrets 
spspøørgeskemargeskema--
undersundersøøgelse 2010gelse 2010
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1.1. Skov & Landskabs undersSkov & Landskabs undersøøgelser 2010gelser 2010

• Research: DK og udlandet

• Analyse og kortlægning                                  
af VC’ spørgeskema-undersøgelse

• Analyse af 10 kommuners KTP-strategier

• Interviews på forvaltningsniveau                    
i 5 kommuner + forsyninger                               

• Karakteristik:Overblik over indsatser
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• Øgede mængder vand: 
ekstremregn/ stormflod/ hævet vandstand

• Usikker viden

• Forskelle i trusselsbilledet
- ikke alle skal lave det samme!

• Uklar ansvarsfordeling og lovhjemmel

2. Kommunernes indsatser 2. Kommunernes indsatser 
Vigtigste udfordringer:Vigtigste udfordringer:
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2.  Kommunernes indsatser 2.  Kommunernes indsatser 
Hovedemner:Hovedemner:

• Kortlægning & analyse -
afklaring af klimaændringers betydning

• Strategier og planer -
afklaring af handlemuligheder og prioritering 

• Implementering -
gennemførelse af konkrete tiltag

• Tværgående emner -
samarbejde, viden og værktøjer, regulering

Men forskellige udfordringer og tilgange:                     Men forskellige udfordringer og tilgange:                     
strategi strategi -->konkrete>konkrete projekter eller omvendt!projekter eller omvendt!
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Andele: DK (+ Reg. Midtjylland)

• Næsten alle kommuner - 86% (87%):
Kortlagt truede og sårbare arealer

• Kun ca. 1/6 (1/10): Undersøgt behov for 
klimatilpasning af kommunale veje og bygninger

• Mangel på risikovurderinger og
samfundsøkonomiske vurderinger

2.2. Kommunernes indsatser Kommunernes indsatser 
KortlKortlæægninggning ogog
analyseranalyser: : 
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- Særlig KTP-strategi: 44% (33%) af kommuner

- KTP i kommuneplan/ i spildevandsplan : 84% (87%)

- KTP i lokalplaner: 74% (60%)

- Lokal regnvands-afledning: 70% (73%)

- KTP i jordbrugs-/sundhedsstrategier 8% (10%)

ProaktivProaktiv planlplanlæægninggning kankan reducerereducere udgifterudgifter!!

2. Kommunernes indsatser 2. Kommunernes indsatser 
StrategierStrategier ogog planer:planer:
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• Drejer sig især om håndtering af øgede vandmængder
Fx har:                                     
59% (53%) ombygget spildevandssystemet
41% (40%) etableret vådområder

• Nogle kommuner kombinerer med løsninger for miljø
og rekreation. Fx har:                                                
27% (20%) brugt eksist./nye grønne områder til
sikring mod oversvømmelser

• Kun få kommuner arbejdet med klimasikring af
veje og bygninger

2. Kommunernes indsatser 2. Kommunernes indsatser 
Implementering:
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• Samarbejde: behov - og barriere.. 
– Tværfagligt og tværsektorielt - med forsyningsselskaber!

– Mellem kommuner (godt ½ samarbejder)

– Med borgere og virksomheder: projekter

• Viden og værktøjer - efterlyses af kommunerne!

– Konsulenter: modeller på lokalt niveau

– Vidensopbygning i egne netværker

• Regulering:
- Statens rolle: formidle viden eller regulere…

- Uklar ansvarsfordeling og lovhjemmel!

- Økonomiske incitamenter

2. Kommunernes indsatser 2. Kommunernes indsatser 
Tværgående emner:
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Projektmidler fra KFT:
’Koordineringsenhed for                                  
forskning i klimatilpasning’

Resultater 2010:
- 2 rapporter:                      

Overblik og analyser
- Klimatilpasningskonference
- Portalen www.klimatilpasning.dk
- S&L www.sl.life.ku.dk/Nyheder

3. Resultater og opf3. Resultater og opføølgninglgning

http://www.klimatilpasning.dk/
http://www.sl.life.ku.dk/Nyheder
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3. Resultater og opf3. Resultater og opføølgninglgning

OpfOpføølgning 2011:lgning 2011:

• Undersøgelse blandt kommunalpolitikere: 
holdninger til klimatilpasning
– fremmende og hæmmende faktorer?

• Opdatering af portalen med projektresultater        
og cases

• Dansk og international formidling/publicering
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