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Åpning av NORADAPT den 7. desember 2018

• Oppstartsbevilgning fra Sogn og Fjordane fylkeskommune 
desember 2017  juni 2018: 1,2 mill NOK

• Årlig grunnbevilgning fra Stortinget i statsbudsjettet 2019: 5 mill
NOK (+etableringstilskudd 2019 på 5 mill NOK)



Hvem er vi?

Vestlandsforsking

Høgskulen på Vestlandet, 
Campus Sogndal NTNU Institutt 

for geografi 

CICERO

SINTEF ByggforskNORCE Klima
NORCE Samfunn
Senter for klimaomstilling, 
Universitetet i Bergen (CET)

Nordlandsforskning



Hva vil vi?
 Det overordna samfunnsmålet med senteret er:

 Bidra til at Norge blir bedre i stand til å tilpasse seg klimaendringene 

 For å nå det overordna samfunnsmålet, har senteret følgende overordna 
kunnskapsmål:

 Være det ledende forskningsmiljøet i Norge og blant de ledende internasjonalt på temaet 
«bærekraftig klimatilpasning»

 Videre har senteret følgende overordna strategisk mål:

 Innen den foreliggende strategiplanperioden (2019-2022) skal NORADAPT bli kvalifisert 
som Senter for framragende forskning (SFF) eller Senter for forskningsdrevet innovasjon 
(SFI)



Hva planlegger vi å gjøre?

 Forskning
 Etablere et internasjonalt forskernettverk for å komme med råd og innspill til senteret
 Gjennomføre større og mindre forskningsprosjekter innenfor rammene av grunnbevilgningen
 Søke om nasjonale og internasjonale større forskningsprosjekter

 Utvikling
 Etablere en bruker-referansegruppe
 Gjennomføre en introduksjonsmøterunde med utvalgte brukergrupper (fylkeskommuner, KS, 

relevante direktorater osv)
 Gjennomføre utviklingsprosjekter med offentlig og privat næringsliv innenfor rammene av 

grunnbevilgningen
 Søke om nasjonale, regionale og lokale utviklingsprosjekter

 Formidling
 Være aktiv i sosiale og andre media
 Veilede veilederne
 Øke kvaliteten i undervisning på høyskoler og universiteter



Hva har vi rukket å starte med innen forskning?

 Prosjekter
 Hordaland og S&F fk: Evaluere erfaringer i de to fylkene fra arbeidet med 

klimatilpasning og beskrive videre utfordringer for det nye fylket (med 
NORCE Samfunn)

 KS FoU: Dybdeintervju av 12 små og mellomstore kommuner om barrierer i 
arbeidet med klimatilpasning 

 Søknader
 En rekke søknader til Norges forskningsråd sin KLIMAFORSK utlysning (10 

april)

 Internasjonalt
 Ansatt i 20% stilling en av verdens ledende forskere på energi og klima, 

Benjamin Sovacool (professor ved Universitetet i Sussex, England)



Hva har vi rukket å starte med innen utvikling?

 Prosjekter
 Sogn regionråd: Utrede mulighetene for å satse på en ny form for 

miljøteknologi - klimatilpasningsteknologi – i Sogn
 Oslo kommune: Analyse av hvordan utvide ROS til også omfatte langsiktig 

klimarisikovurdering (med HVL)

 Brukerkontakter
 Møte med og presentasjon for to partier nasjonalt (Senterpartiet og 

Miljøpartiet De Grønne)
 Møte med og presentasjon for Rogaland fylkeskommune

 Møte og presentasjon for Sunnfjordskommunene

 Søknader
 Søknad til Regionalt forskningsfond Vestlandet med diverse brukere om 

utviklingsprosjekt innen miljøgifter og klimatilpasning



Hva har vi rukket å starte med innen formidling

 Program for årets seminar 
#klimaomstilling2019 er ute
 23-24 april
 Tema: Siste nytt om klimatilpasning og 

klimaomstilling
 Klimaomstilling valgkampdebatt

 Campus-seminar i Sogndal 28 mai 
under planlegging
 Om klima og distriktspolitikk
 Faglige innlegg kombinert på politisk 

debatt
 (Oppfølging av møtet med Senterpartiet)



Hva trenger vi fra Stortingsbenken S&F?

 Sikre videre grunnbevilgning over 
kunnskapsdepartementets budsjett
 5 mill kr/år

 Noen langsiktige knoppskytingsideer vi kan trenge støtte til
 Internasjonal klimakunstfestival i Fjærland (begynt uformell dialog 

med lokale aktører og nasjonale kontakter innen film og musikk)
 Utvikle «klimautstilling/-formidling» i samarbeid med Bremuseet og 

Vitensenteret
 Langsiktig behov for et «nasjonalt klimahus»? Kontorlokaler, sosialt 

laboratorium (klimaspill), og demonstrasjon av «klimavennlig» og 
«klimarobust» byggeteknikk 



Takk for oppmerksomheten!

For mer informasjon kontakt senterleder Carlo Aall, 99127222, caa@vestforsk.no

https://klimatilpasningssenter.no/
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