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Mål og arbeidsområder

Mål 

Være det ledende forskningsmiljøet i Norge og blant de ledende internasjonalt 

på klimatilpassing

Dette skal gjøre oss i stand til å bidra på følgende områder

 Utvikling

 Utredning

 Veiledning

 Næringsutvikling

 Forskningsformidling

 Undervisning



Hvem er med?

 Koordinator og hovedkontor

 Vestlandeforsking i Sogndal

 Faglige partnere (i forhandlinger)

 CICERO  i Oslo

 UNI Research Klima – Bjerknessenteret - i Bergen

 Senter for klimaomstilling ved Universitetet i Bergen (CET)

 Nordlandsforskning i Bodø

 NTNU Institutt for geografi i Trondheim

 Høgskulen på Vestlandet  (HVL) i Sogndal/Førde/Bergen/Stord/Haugesund

 Referansegruppe (aktuelle – vil bli invitert når finansiering er avklart)

 Offentlige: KS, Miljødirektoratet, NVE, DSB, Statens Vegvesen, Innovasjon Norge.

 Private: Finans Norge, DNV Global, NHO

 Frivillige: Naturvernforbundet

 International scientific board

 Aktuelle navn ikke avklart



 Status 2018

 Fått startbevilgning fra vertsfylke på 1,7 mill NOK

 To første testprosjekter starter høsten 2018 (samlet budsjett 0,85 mill kr)

 Arbeidsplan høst 2018

 Inngå samarbeidsavtaler med faglige partnere

 Kontakte aktuelle brukere og få intensjonserklæring fra disse

 Legge frem en rapport om kunnskapsbehov i klimatilpasning basert på intervjurunde med representanter for 

«problemeiere» i offentlig og privat virksomhet

 Åpne senteret før jul 2018

 Mål for 2019

 MÅL: Få en oppstartbevilgning i statsbudsjettet for 2019 på 10 mill kr og intensjon om 5 mill kr videre i årlig 

grunnbevilgning

 Tilsette nye forskere i løpet av første halvår

 Starte første større prosjekter i samarbeid med faglige partnere i løpet av første halvår ut fra prioriteringer 

presentert  kunnskapskartleggingen og signaler fra referansegruppen

 Presentere senteret under klimaomstillingskonferansen i Sogndal (www.klimaomstilling.no) 23-25 april og 

under Arendalsuka (august)

Status og arbeidsplan 2018 og mål for 2019



For mer informasjon

 Faglig prosjektleder Carlo Aall

 caa@vestforsk.no, tlf 991 27 222

 Administrativ prosjektleder Torunn Hønsi

 tho@vestforsk.no, tlf 996 47 465

 Om prosjektet

 https://www.vestforsk.no/nn/project/etablering-av-et-nasjonalt-

kunnskapssenter-pa-klimatilpassing-i-sogn-og-fjordane

mailto:caa@vestforsk.no
mailto:tho@vestforsk.no
https://www.vestforsk.no/nn/project/etablering-av-et-nasjonalt-kunnskapssenter-pa-klimatilpassing-i-sogn-og-fjordane

