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1. Baggrund for KFT indsatsen i 2010 
Arbejdsprogram 2010 er blevet til på baggrund af bemærkninger fra SG og anden input siden forelæggel-
se af 1. udkast med bilag på SG8 den 12. november 2009 samt ud fra et KFT-budget på fortsat 5 mio. kr. i 
2010.  

KFT har identificeret en række konkrete udfordringer som bliver udgangspunkt for indsatsen i 2010. De 
bygger videre på resultaterne af de første 2 års indsats og udgør en grundlæggende forudsætning for en 
succesfuld implementering af den danske Klimatilpasningsstrategi, herunder muligheden for at udnytte 
synergien ved planlægning af indsatserne på tværs af sektorer og tænke fremtiden ind i dagens planlæg-
ning. Disse udfordringer er: 

 Styrkelse af det faglige grundlag for beslutningerne. KFT har sammen med brugerne repræ-
senteret i Koordinationsforum for klimatilpasning og Videncentret identificeret en lang række 
videnbehov som vil kunne styrke beslutningsgrundlaget for klimatilpasning. En del af disse be-
hov kan dækkes i en første fase igennem inddragelse af og synteser over udenlandske forsk-
ningsresultater, guidelines, manualer og værktøjer, relevante også i en dansk sammenhæng mens 
andre kræver danske beregninger, fx for vandstand og grundvand. Det er endnu ikke lykkedes i 
tilstrækkelig grad at tilvejebringe midler til dette arbejde. 

 Beskrivelse af samfundets sårbarhed over for klimaændringer på lokalt niveau. En sårbar-
hedsanalyse tilpasset det lokale niveau er en forudsætning for kunne lave strategier og priorite-
ringer samt for at gennemføre evalueringer af indsatsen på eksempelvis kommuneniveau. Det 
forudsætter en systematik i gennemgangen af konsekvenser, muligheder og omkostninger inden 
for de forskellige problemkompleks. Indsatsen vil kunne udbygges med udvikling af indikator-
værktøjer som tillader en overvågning af udviklingen og evaluering af indsatserne. 

 Styrkelse af den brede dialog om klimaændringer og tilpasningsbehovet. Erkendelse af klima-
ændringernes konsekvenser er en forudsætning for myndigheder og borgeres interesse for at in-
vestere i en proaktiv tilpasningsindsats. Formidlingen af komplekse problemstillinger omkring 
eksempelvis klimamodellernes usikkerheder, om begrænsninger af skadesomkostninger, sam-
fundsøkonomiske prioriteringer af nye tiltag og nye paradigmer for by og landskabsplanlægnin-
gen er vanskelig, men vigtigt. Dette gøres i tæt samarbejde med Videncentret. 

 Anvendelse af forskellige tilpasningsstrategier og deres konsekvenser. Der findes i dag en 
række forskellige eksempler på strategier for at tilpasse sig klimaændringer (No-regret strategi-
er, reversible strategier, strategier der bygger på vedtagne sikkerhedsmarginer, bløde strategier, 
strategier der giver længere tidshorisonter for beslutningstagerne mv.). I dansk sammenhæng 
skal der formuleres strategier på forskellige niveauer og i forskellige sektorer, og disse skal te-
stes for synergi og konflikter. Der er i dag kun en sparsom fagligt konsolideret viden om sam-
fundets følsomhed og tilpasningsevne i og på tværs af de forskellige samfundssektorer.  

 

I 2010 vil fokus primært være rettet imod konkrete understøttelser af brugernes behov gennem transfor-
mering af viden fra forskningsniveauet. Det sker bl.a. via en fagligt funderet dialog omkring klimaets 
forventede udvikling og usikkerhedsaspekterne omkring dette samt igennem Videncentrets afdækning af 
behovene i sektorerne, kommunerne og regionerne med fokus på mulige løsninger, der kan håndterer pro-
blemerne inden for og på tværs af sektorerne.  

KFT skal gøre mere ud af dialogen med omverdenen med det sigte i 2010 at finde sin endelige form ift. 
brugere og aktører. Dette indbefatter også en udvidelse af SG. 

Udgangspunktet for KFT’s indsats i forhold til tilpasningsstrategiens beskrevne nationale forskningskoor-
dinering i en situation med meget begrænsende forskningsmidler bliver i sagens natur primært faciliteren-
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de og stimulerende. KFT skal med basis i sin kortlægnings- og dialogprocesser søge dialog med VTU som 
bevilligende myndighed og andre aktører om en øget samstemning af midler, da der er problemer med 
forskningskoordineringen. 

På klimatilpasningsområdet skal Danmark lære af de lande som er længere fremme, eks. Storbritannien 
som har startet arbejdet med klimatilpasning noget før end Danmark og Norge og Sverige, som har gen-
nemført særlige beregninger af eksempelvis vandstandsændringer. Det internationale samarbejde vil om-
fatter fortsat afdækning af behovet for ny viden og nye forskningsindsatser samt igangsættelse af 
aktiviteter i samarbejde imellem forskningsenheder med det sigte at de udenlandske erfaringer hentes 
hjem i tillæg til den danske indsats. 

 

2. KFT’s opgaver i 2010 
 
KFTs primære opgaver i 2010 er jf. klimatilpasningsstrategien:  

 at understøtte Videncentret/Portalen (klimatilpasning.dk) med formidling af forskningsresultater 
samt levering af autoritative klimadata og klimatilpasningsdata via institutionerne bag KFT  

 at medvirke aktivt til at synliggøre Portalen og KFTs indsats, bl.a. gennem brugbare produkter 
og udbygning af samarbejdsrelationer 

 at styrke den danske klimatilpasningsforskning – bl.a. ved at facilitere tværgående forsknings-
samarbejder, så danske forskere kommer til at deltage mere aktivt i internationale forsknings-
programmer, bl.a. ansøgninger til EU’s rammeprogrammer. 

Det betyder at KFT’s hovedsigte er kortlægning samt facilitering af samarbejde og videndeling.  

KFT’s aktiviteter omfatter i 2010:  

A.  Levere autoritative klimadata og klimatilpasningsdata til klimatilpasningsportalen 

 Levere de i bilag 1 (udkast) anførte produkter til Videncentrets klimatilpasningsportal, herunder 
nyhedsbreve og faglige synteser samt data, figurer, prognoser mv. som dækker sektorernes behov. 
Dette kan kun ske i det omfang data eksisterer eller der kan skaffes midler til de scenariebereg-
ninger, der er forudsat i strategien. 

 Opdatere klimasiderne på portalen 
 Indgå projektaftaler om udarbejdelse af bidrag til portalen 
 Afholde interne workshops for KFT's bagland på institutionerne  
 Implementere ny struktur på portalens forskningskomponent 

 

B.  Fremme forskningsfaglig projektaktivitet med henblik på formidling af forskningsresultaterne til 

offentligheden på klimatilpasningsportalen 

 Etablere og understøtte tværfaglige projektarbejdsgrupper, herunder FRP-arbejdsgrupper bl.a. til 
fortsat afklaring og prioritering af tværgående forskningsspørgsmål 

 Kortlægge og formidle de forventede resultater af forskningsaktiviteter igangsat af DSF ift. identi-
ficerede forskningsbehov i KFT's rapport om 5 centrale forskningstemaer 

 Gå i dialog med DSF/VTU om forskningskoordinering herunder afklaring af DSF's behov for at 
bruge KFT. 

 

C.  Faciliteter det sektorielle samarbejde på klimatilpasningsområdet 

 Indlede fase 3 i kortlægningen af forskningslandskabet, herunder indgå i dialog med rådgivermil-
jøet om erfaringsudveksling med brugerne/myndigheder 

 Tilrettelægge og gennemføre Teknologirådskonference i efteråret 
 I samarbejde med Videncentret, bidrage til at tilrettelægge, gennemføre og analysere spørgeske-

maundersøgelse af kommunernes klimatilpasningsindsats 
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D.  Indgå i internationale samarbejds- og forskningsprojekter på klimatilpasningsområde 

 Kortlægning og formidling af udenlandske, primært EUs forskningsinitiativer på klimatilpas-
ningsområdet 

 Gennemførelse af KFT workshop som bringer det forskningsfaglige rådgiverpanel i dialog med 
centrale udenlandske aktører på klimatilpasningsområdet, eksempelvis fra vore nabolande samt 
ifm. EU initiativer. 

 Indgå i samarbejde om udvalgte internationale projekter på klimatilpasningsområdet, Interreg, 
JMP, Circle. 

 Som en del af den forskningskoordinerende aktivitet skal KFT have en mere proaktiv rolle i for-
bindelse med synliggørelse af relevante nationale og international forskningspuljer, hvor danske 
forskere vil kunne søge midler.  

 
E.  Faciliteter det tværinstitutionelle samarbejde på klimatilpasningsområdet, herunder informati-

onsdeling 
 Afholde 3 møder i hhv. SG samt 2 møder i FRP 
 Indgå i CRES' følgegruppe 
 Rapportere fra Fase 2 i kortlægningen af forskningslandskabet, dialogmøder med forskningsmil-

jøerne pba. spørgeskemaundersøgelsens resultat (DialoK-rapport) 
 Opruste KFT's formidling på eget domæne med løbende vedligeholdelse af KFT hjemmesiden 
 Etablere KFT's projektdatabase on-line på KFT's hjemmeside samt på udtrække relevante projek-

ter og formidle dem på klimatilpasningsportalen, herunder etablering af forskningstemaer på por-
talen. 

 Udarbejde Årsrapport 2009 
 
Følgende konklusionerne og anbefalinger fra DialoK-møderne 2009/10 på videninstitutionerne er 
udtryk for forskernes forventninger til KFT: 

 Effektiv og opdateret formidling via KFT’s hjemmeside og support til formidling via andre kana-
ler (nyhedsbreve, klimatilpasningsportalen), til både forskere og brugere 

 Større netværksfunktion og støtte ifm. konkrete forskningsudbud, som er relevante i en tværfaglig 
klimatilpasningsmæssig sammenhæng 

 On-line og løbende opdatering af klimaforskningsprojektdatabasen 
 Større kontakt og dialog udenfor forskningsverdenen ifm. at identificere videnhuller og mulige 

forskningsindsatser 
 KFT skal lobby for forskningsmidler, der fremmer tværfaglig forskning på klimaområdet 
 KFT skal fremme yderligere netværksdannelse og fremme, at forskningen får en mere internatio-

nal karakter og relevans. 
 
Ovenstående er reflekteret i ovenstående punkter samt i afsnittet 4 om forskningskoordinering. 
KFT og skal i sin indsats have alle brugergruppers behov for øje. 
 
 
 
3. KFT’s produkt- og målhierarki 
Da KFT skal arbejde autoritativt er det væsentligt at institutionerne bag KFT understøtter dette gennem 
klargøring af forudsætninger og produkter på en sådan måde at resultaterne altid kan forsvares og at der er 
sporbarhed tilbage til kilderne. KFT opererer derfor efter nedenstående skema således at der aldrig er tvivl 
om konsolideringen af viden og data. Institutionerne bag KFT bistår aktivt med at sikre KFT.s produkt- 
og målhierarki. 
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Hierarki Målgrupper Produkter 
1. orden KOK, Videncentret (klimatilpasning.dk) og 

internationale samarbejdspartnere 

Forskningsresultater og autoritative data og 

produkter, som har været gennem en aner-

kendt review eller QA/QC-proces 

2. orden KOK, Videncentret (klimatilpasning.dk), 

samarbejdspartnere og aktører 

Sammenskrivninger af forskningsresultater, 

vurderinger eller bidrag til anden aktører 

udarbejdet af en eller flere forskere eller af 

KFT 

3. orden Offentligheden og interessentkredse Formidling af information og resultater til 

en bredere kreds, såsom netsider og popu-

lær formidling  

 
 
 
KFT sikrer at den relevante eksisterende information af 1. orden gøres tilgængelig for Videncentret og 
kan findes via Portalen. KFT udarbejder information af 2. orden i det omfang KFT’s brugere har behov 
for dette, eksempelvis den aftalte syntese om ekstrem regn til brug for udbygningen af klimasiderne. Por-
talen og KFT’s egen hjemmeside er formidling til offentligheden og interessentkredse og dermed 3. or-
den. KFTs opgave er at bidrage til denne formidling og at sikre at denne sker i overensstemmelse med de 
autoritative data i 1. orden. 

 

4.  Forventningsafstemning 
 
Understøttelsen af klimatilpasningsportalen  

Aktiviteten tager afsæt i de konkret efterspurgte ønsker fra Videncenteret om ny eller udbygget viden og 
information på portalens sider (bilag 1). Aktiviteterne konsolideres fagligt, ressourcesættes og prioriteres 
igennem en dialog og forventningsafstemning mellem Videncenteret, KFT og de fagmiljøer, der skal in-
volveres i løsningen af opgaverne.  

Opgaverne projektudsættes og hvis det skønnes nødvendigt konkurrenceudsættes. I de tilfælde hvor der til 
portalen efterspørges autoritative data fra institutioner, der er tilknyttet ministeriet, er det en forudsætning 
for KFTs involvering i planlægningsprocessen at KFT får det fornødne indblik i de aftaler, der i øvrigt 
indgås imellem institutionerne og ministeriet på de berørte områder. KFT-sekretariatets rolle vil i disse 
tilfælde alene være af rådgivende karakter. 

Proces følger i øvrigt den praksis som er udviklet på baggrund af den portalunderstøttende indsats som er 
sket 2008-9, bl.a. gennem fastlæggelse af konkrete produkter til Portalen i ”leverancematrice”. 

KFT har to ansvarsområder på klimatilpasningsportalen som kræver løbende opdatering og vedligeholdel-
se. Disse vedrører henholdsvis siden om ”forskning” og siden om ”klima” på portalen, hvor der blandt 
andet skal laves undersider til de eksisterende sider, herunder beskrivelse af A1B scenariet samt opdate-
ring af tabellerne med A1B data.  

Med hensyn til ”forskning” på portalen har KFT det redaktionelle ansvar og disponerer dermed over si-
dens struktur og indhold. Med hensyn til ”klima” på portalen gennemgår, kommenterer, forbedrer og ud-
bygger KFT fortsat klimasiderne. Udbygningen skal ske i overensstemmelse med brugernes behov. Der 
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skal derfor igangsættes aktiviteter, f.eks. inddragelse af en fokus-gruppe mv. med Portalens målgrupper i 
samarbejde med Videncentret.  

Der henvises yderligere til ressourcetabellen i afsnittet om økonomi som grundlag for den portalunderstøt-
tende indsats.    

Forskningskoordinering  

Aktiviteten vil ske igennem fortsat identifikation af videns og forskningsbehov, herunder igennem etable-
ring af aftaler med centre, projekter eller forskere omkring den videre formidling af viden eller igennem 
etablering af projektarbejdsgrupper der med reference til KFT og det forskningsfaglige rådgiverpanel 
udarbejder mindre udredninger, synteser eller anbefalinger af relevans for klimatilpasning.  

Det vil i den forbindelse være hensigtsmæssigt om forskningsprojekter finansieret af De strategiske 
Forskningsråd på sigt vil kunne målrettes den samlede klimatilpasningsindsats gennem et tættere samar-
bejde mellem VTU, KEMin og KFT. 

KFT påtager sig en faciliterende rolle i forhold til dansk involvering i det internationale forskningssamar-
bejde, bl.a. igennem deltagelse i relevante netværk og afholdelse af workshops og konferencer i nordisk 
og/eller europæisk regi. Målet er at fremme forskerdeltagelsen. KFT deltager fortsat i CIRCLE – netvær-
ket og bidrager hermed til Danmarks muligheder for at spille en proaktiv rolle i formulering af den forsk-
ningspolitiske dagsorden og for varetagelsen af Danmarks interesser i forhold til det forskningsfaglige 
internationale samarbejde. KFT vil søge at styrke danske forskers deltagelse i forskningsprojekter og fi-
nansieringen af disse projekter. 

KFT afholder en række workshops for og sammen med FRP hvor de faglige input til analyser af forsk-
ningsbehov, udvikling af fag-temaer og afsøgning af muligheder for at styrke dansk deltagelse i europæi-
ske forskningssamarbejder. Panelet involveres endvidere i etableringen af projektarbejdsgrupper typisk 
igennem en aktiv deltagelse af udvalgte panelmedlemmer. 

KFT har sin egen hjemmeside  (Klimaforskning.dk/kft) som stilles til rådighed for andre forskergrupper 
(Klimaforskning.dk/nnn). Her vedligeholdes en projektdatabase, ligesom KFT informerer om egne net-
værksaktiviteter og afrapporterer om KFT’s engagement i det Europæiske samarbejde på klimatilpas-
ningsområdet. KFT's hjemmeside spiller en central rolle i forskningskoordineringen. Det fremgår af 
KFT's kommunikationsplan at hjemmesiden ud over den informative funktion også vil kunne anvendes 
som dialog- og diskussionsfora i åbne og lukkede fora til brug for arbejdsgrupper, interessefællesskaber 
mv. Desuden kan forskere indmelde nye projekter, arrangementer, information om publikationer mv. til 
hjemmesiden, ligesom de bidrager til KFT's nyhedsbreve.  

 

5. Ressourcer, aktivitets- og tidsplaner 
KFT's aktiviteter planlægges efter et årligt budget på 5 mio. kr. for 2010. Aktiviteter igangsat af Viden-
centret koordineres med KFT.  

Balancen mellem hovedindsatserne vil naturligvis kunne justeres i takt med at nye behov viser sig. Dette 
forelægges SG til godkendelse.  

Samarbejdet med forskningsmiljøerne til understøttelse af Portalen og kontakten til brugerne samt infor-
mationsindsatsen indgår i sekretariatsbevillingen under portalleverancer og produkter. Samarbejdet med 
CRES og øvrige forskningsaktiviteter finansieret af Det Strategiske Forskningsråd samt det internationale 
forskningskoordinerende samarbejde indgår i sekretariatsbevillingen under forskningskoordinering.  

Faglige aktiviteter som gennemføres under KFT’s budget ledes af KFT, for eksempel i forbindelse med 
aftalte produkter til Portalen eller internationalt fagligt samarbejde i regi af eksempelvis et ERA-net. Disse 
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aktiviteter vil blive iværksat efter en projektmodel. Projekter forventes i 2010 gennemført via kerneinsti-
tutionernes kompetencer. 

 
 

Budget 2010 

 

Sekretariat 

Mio. kr. 

Projektaktiviteter 

Mio. kr. 

I alt 

Mio. Kr. 

Sekretariatsledelse og drift 0,35  0,35 

Portal og produkter 

- Autoritative klimadata 

- Sårbare områder 

- Indikatorer på tilpasning 

- Forskning på portalen 

- ”Klima” på portalen 

 

0,1 

0,35 

0,35 

0,2 

0,15 

 

0,75 

0,5 

0,5 

 

0,25 

3,15 

Forskningskoordinering og andet 1,0  1,0 

Udlæg 0,5  0,5 

I alt 3,0 2,0 5,0 

 

 

Det fremgår af tabellen at 2/3 af den samlede bevilling bruges direkte til understøttelse af Portalen. Vægt-
ningen mellem aktiviteterne er tentativ. 

Projekterne udformes i tæt dialog mellem KFT, institutioner og Videncentret og projekterne igangsættes 
som et samarbejde mellem parterne.  

Projektet til brug for udpegning af sårbare områder, har som mål at resultere i et screeningsværktøj, der 
inden årets udgang kan anvendes på portalens webGIS til understøttelse af bl.a. planlæggeres arbejde i 
kommunerne. Projektet har visse lighedspunkter med det allerede igangværende havoversvømmelses- 
værktøj. På baggrund af den digitale højdemodel tænkes værktøjet anvendt til at identificere hvor der er 
lavninger i terrænet, og på baggrund af information om højde- og afstrømningsforhold, overfladens be-
skaffenhed, grundvandsstand og jordbund samles information om sårbarhed i landskabet. Opgavens vil 
skulle varetages af en bredt sammensat arbejdsgruppe. Videncentret gennemfører projektet i samarbejde 
med KFT og institutionerne, der udgør det faglige grundlag for projektet. 

Det andet udviklingsprojekt der skal igangsættes i 2010 vedrører indikatorer for implementeringen af 
klimatilpasningsstrategien. I bilag 1 er Videncentret forventninger til projektet nærmere beskrevet. KFT 
vil definere og opstille et fælles begrebsapparat for de forskellige trin i tilpasningsindsatsen inden Viden-
centret forventes at igangsætter kommuneundersøgelsen, tentativt medio marts. 

KFT er i samarbejde med Videncentret i dialog med bl.a. brugere af portalen. Endvidere skal sekretariatet 
nationalt koordinere aktiviteterne samt varetage engagementet i det internationale forskningsfaglige sam-
arbejde.  

Sekretariatets meget forskelligartede opgaver løses bedst i et tæt samarbejde på ledelses- og medarbejder-
niveau i en kompetencemæssig forankring i såvel forskning, administration og kommunikation. Disse 
områder dækkes af en fast bemanding med direkte refererende til KFT’s centerleder. Herudover knyttes 
eksperter fra de involverede institutioner på specifikke fagområder. 

Sekretariatet består i 2010 af følgende kernebemandingen alle på deltid: centerleder Lars Moseholm, fag-
lige seniormedarbejdere Svend Binnerup, Bent Andersen og Lilian van der Bijl (DMU/AU), faglig med-
arbejder Liva Vejlgaard (DTU) samt sekretær Karin Balle Madsen (DMU/AU).  
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Sekretariatet vil fortsat som en del af sin indsats blive bistået af seniorforsker Karen G. Vilholth (GEUS), 
seniorforsker Berit Kaae (Life/KU) samt forskningsleder Niels Larsen/faglig medarbejder Martin Drews 
(DMI) som en del af de aftalte aktiviteter. 

Produkterne til Portalen omfatter følgende områder, budgetsat tentativt ovenstående og uddyber i bilag 1: 

 

Produkt til Portalen Beskrivelse 

 

I. Autoritative klimadata 

 
 

 Ekstremnedbør ex. opgørelser på basis af alle-
rede eksisterende observationer (max nedbør, 
netto nedbør, ekstremhændelser) 

 Udtræk af ekstremer fra ENSEMBLES data-
sættet 

 Udtræk fra grundvandsmodellen med 0,5x0,5 
km opløsning for A1B scenarietfor perioden 
2021-2050, der på deloplands niveau angiver 
den fremtidige ressource 

 Anskaffelse af andre data til understøttelse af 
værktøjsudviklingen/udvikling af scenariebe-
regninger bestemt af finansieringsmuligheder. 

 
 

II. Værktøjsudvikling  
 Fagligt grundlag for projekt "Udpegning af 

sårbare områder" samt deltagelse i projekt-
gruppe 

 Indikatorer for implementering af klimatilpas-
ningsstrategien, herunder gennemførelse af 
spørgeskemaundersøgelse af kommunernes 
klimatilpasning 

 
 

III. Formidling, herunder synteser mv  
 Redigering af "forskning" på portalen (artikler, 

omtale af nationale og internationale forsk-
ningsprojekter, konferencerapporteringer etc. ) 

 Redigering af "Klima" på portalen: 1-2 synte-
ser/notater til "mere om"-siderne. Herunder 
udbygge information om scenariedata 

 Forbedring af klimasider/"mere om"-sider (fag-
ligt grundlag for artikelserie) 

 
 

 IV. Klimakort: kvalitetssikring af tekster mv. 

 
Gennemgang og review, opdatering mv. 

 

 

Tidsplanen aftales i projektaktiviteterne. Der planlægges nedsat en hurtigarbejdende tværinstitu-
tionel arbejdsgruppe mellem KFT, Videncentret og institutionerne om det specifikke indhold i i 
ovenstående aktiviteter, som vil blive udmøntet i projektbeskrivelserne.  

De vigtigste elementer i KFT’s tidsplan for 2010 er vist nedenstående: 

Aktivitet J F M A M J J A S O N D 
KOK-møder     ●      ●  

SG-møder  ●  ●       ●  

FRP-møder     ●     ●   

Teknologirådskonference          ●   

Fællesmøder i KFT-kredsen   ●    ●   ●   ● 
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Fællesmøder KFT-Videncentrer ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬   ▬ ▬ ▬ ▬ 

Projektbeskrivelser KFT-projekter   ▬ ▬         

Udførelse af KFT-projekter   ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ ▬ 

Kommuneundersøgelsen (inkl. DialoK)   ▬ ▬ ▬        

DialoK-rådgivere          ▬ ▬  

 

 

 

6.  Produktoversigt 
KFT planlægger følgende produkter i 2010 foruden diverse mødereferater, statuspapirer og pro-
jektdokumenter: 

 1 nyhed til portalen om måneden 
 1 artikel resume til portalen om måneden 
 Tematisering af forskningsindgangen i 

forskningstemaer – 2-3 i løbet af 2010 
 Årsrapport 2009 
 AP10- dette dokument 
 Klimadata på portalen 
 Vandstandsnotatet på portalen 
 Forbedring af klimakort på portalen 
 Aftale KFT-CRES-Videncentret 
 DialoK-rapport for forskningsinstitutioner 
 DialoK-rapport for rådgivere 
 Rapport fra kommuneundersøgelsen 
 Rapport fra teknologirådskonference 
 Udtræk fra projektdatabasen til portalens 

forskningsside 

 Rapport om fagligt grundlag for projekt om 
udpegning af sårbare områder 

 Rapport fra projekt om indikatorer på klima-
tilpasning 

 Udtræk af projektdatabase på portalen/KFT-
hjemmeside 

 Projektkatalog til FLF-2011 
 Katalog over ”nye spor” 
 Notat om klimatilpasningsprojekter støttet af 

DSF samt formidling på Portalen 
 Ny KFT-hjemmeside 
 4 KFT-nyhedsbreve 
 Notater fra de 2 allerede igangsat FRP-

projektarbejdsgrupper  
 Rapporter fra 2 FRP-møder 

 

 

 

 

 

 

 

Den 14. april 2010 

Lars Moseholm, 

Centerleder 

 

Udkast godkendt på KFT’s styregruppe den 22. februar 2010. 

Endelig godkendt [med bemærkninger] på KFT’s styregruppe den 22. april 2010. 
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Bilag 1   

Liste over Videncentrets ønske om konkrete leverancer fra KFT til Videncenter 

og portal i 2010 
 

I. Autoritative klimadata 
 Ekstrem nedbør opgørelser på basis af allerede eksisterende observationer, max nedbør, nettonedbør, ekstrem-

hændelser mv. 
 Udtræk af ekstremer fra ENSEMBLES datasættet 
 Fra nyeste grundvandsmodellering i 0,5x0,5 km, skal der foretages en modellering af det fremtidige grund-

vandsniveau for A1B-scenariet for perioden 2021-2050. Herunder bl.a. etablering af digitale datasæt til porta-
len webGIS i form af kort hvor der på deloplands niveau er den fremtidige vandressource på aggregeret niveau 

 Anskaffelse af andre eksisterende data til understøttelse af værktøjsudvikling eller andre leverancer 
 

II. Faglig understøttelse af værktøjsudvikling mv.  
Fagligt grundlag for projektet: Udpegning af sårbare områder 
KFT leverer det faglige grundlag for projektet ”Udpegning af sårbare områder”, som videncentret gennemfører med 

henblik på udviklingen af et værktøj som kommunerne kan bruge til portalen. Værktøjet vil have lighedspunkter med 

det igangværende "Havøoversvømmelses"-værktøj men fokuserer på risiko for oversvømmelser som følge af ændringer 

i grundvandsstand, ekstrem regn samt eventuelle ændringer i landuse.  

KFTs opgaver i forbindelse med projektet er følgende: 

a. KFT udpeger relevante datagrundsæt til brug for projektet.   
b. KFT deltager i projektgruppe, som Videncentret etablerer om udvikling af værktøj 
c. KFT laver redegørelse for hvad vi kan lære af udlandet mht. sårbarhedskortlægning og følsomhedsanalyser  
d. KFT giver anbefalinger om hvilke interaktive kort, der geografisk kan vise udvalgte sårbarhedsindikatorer 
e. KFT udarbejder et grundlag for anbefalinger til kommuner om hvordan lokale sårbarhedskortlægning og føl-

somhedsanalyser bør gennemføres. 
 

Indikatorer for implementeringen af klimatilpasningsstrategien.  
Videncentret vil i 2010 arbejde på at skabe og formidle et overblik over klimatilpasningsindsatsen i kommunerne. KFT 

vil bistå videncentret i dette ved at udarbejde følgende:  

a. Definition af indikatorer/opstilling af fælles begrebsapparat for de forskellige trin i klimatilpasningsindsatsen. 
Basalt set er der tale om følende grundelementer: 
 Afklaring af hvad klimaændringerne betyder for aktøren 
 Afklaring af handlemuligheder samt prioritering og beslutning 
 Gennemførelse af tiltag 
Denne opgave gennemføres inden medio marts og giver input til kommuneundersøgelsen. 

b. Analyse af den "danske virkelighed"/state of the art i Danmark. På baggrund af resultater af kommuneunder-
søgelsen, materiale på portalen, gennemgang af kommuneplanerne og egen research kortlægger og karakterise-
rer KFT den danske klimatilpasningsindsats i forhold til de opstillede indikatorer.  

c. Det udarbejdede overblik formidles på portalen i samarbejde med Videncentret. Formidlingen laves således at 
den er anvendelig til at give overblik for de aktører, der gerne vil lære af andres erfaringer. Det skal således 
være muligt at få overblik geografisk: hvilke kommuner og regioner er langt fremme og hvilke af deres tiltag 
er særlig eksemplariske og hvorfor? Det skal også være muligt at få overblik ud fra en emne tilgang: Hvis jeg 
vil lære noget om håndtering af regnvand i byer, hvem kan jeg så lære noget af og hvorfor? KFT laver alle tek-
ster og alt indhold ud fra en struktur og et koncept, som KFT udarbejder forslag til og derefter aftales med vi-
dencentret.  

d. KFT opdaterer ovenstående en gang om året.  
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III. Formidling herunder synteser mv. 
1. Redigering af "Forskning" på portalen. 

 KFT opdaterer "Forskning" på portalen, hver gang der sættes nye forskningsprojekter i gang, og sikrer, at der i 
passende omfang laves nyheder eller udsendes nyhedsbrev fra portalen om dette.  

 KFT sikrer, at alle relevante forskningsprojekter er omtalt på portalen 
 KFT gennemfører en ny struktur under "Forskning", som er målrettet brugergrupper i form af temaer fx. land-

brug, natur, mv. Temaerne kan have fælles intro og derefter lister over projekter indenfor temaet, hvis resulta-
ter eller formål beskrives på hver sin side. 

 Temaerne vil samtidig udgøre de "pakker" som der kan laves nyhedsbreve om. Teksten til "fælles intro" og 
nyhedsbrev kan evt. være ens.  KFT skriver denne tekst således, at den henvender sig til en bestemt af porta-
lens målgrupper og indholdet er informationer, som denne målgruppe kan bruge i forbindelse med beslutnin-
ger om klimatilpasning. Der laves minimum 6 af disse tematiske forskningspakker i 2010. 

 KFT leverer 12 artikel resumeer og 12 nyheder til portalen i 2010 
 

2. Redigering af "Klima" på portalen 
KFT er underleverandør, videncenter er redaktør. 
 
KFT har i 2009 givet input til forbedring af klimasiderne. Louise vil med hjælp fra studenterne opdatere klimasiderne 
udfra KFTs tidligere input. Deadline 12. februar. Derefter kan KFT komme med yderligere forbedringsforslag. 

 KFT udbygger klimasiderne med beskrivelse af og data for klimascenariet A1B. Data for A1B lægges ind i ta-
beller på siderne. 

 KFT udarbejder syntese om ekstrem nedbør, der kan understøtte klimasiderne 
 KFT udarbejder de i 2009 aftalte undersider til klimasiderne, de såkaldte "mere om"-sider. Undersiden vedr. 

havniveau er lavet og kvalitetssikret af DMI.  KFT arbejder videre på de øvrige aftalte undersider. I forbindel-
se med hver underside laver KFT samtidig et fagligt grundlag for en artikelserie til lokal/regionalaviser om 
klimaændringer, jf. PR planen. Følgende artikelgrundlag udarbejdes: Marts: nedbør/tørke/ekstremregn; April: 
Havniveau (underside er lavet, KFT kvalificerer evt. yderligere); Maj: Temperatur/hedebølge; Juni: Grund-
vand; August: Storm 

 KFT laver udkast til disse undersider, samt evt. forslag til PR-vinkler og sender til Videncentret, som kom-
menterer inden udgivelsen og evt. inddrager Invirke i PR. PR aktiviteten kan ligge senere end siderne er udgi-
vet. I forslaget til PR-vinkler foreslår KFT hvad der, gerne under inddragelse af klimakortene på portalen, kan 
siges om regionale forskelle i Danmark. Det kan give vinkler til lokalaviser. 

 På KOK-mødet i maj præsenterer KFT de nye sider inkl. havniveausiden og deres faglige indhold - herunder 

tallene for havniveaustigningen som anført i ”Notat om havniveauændringer og højdemodel”, KFT december 

2009.  

 

3. Klimadata på kort 
Der er i 2009 gjort et stort arbejde med at lægge kort over klimaparametre ind på portalen. Klimakortene er blevet 

forsøgt markedsført i det små. Der foreslås følgende videre proces  

 Videncentret og KFT er i fællesskab ansvarlige for afholdelse af en fokusgruppe om klimakortene med et 
antal kommuner. Invirke inddrages som konsulenthjælp til afholdelse og opsamling fra fokusgruppen 

 Videncentret og KFT indstiller på baggrund af fokusgruppen om klimakortene skal justeres/forbedres, og 
om de kan markedsføres yderligere eller om de bare skal være "som de er" uden yderligere markedsføring 
eller tilretning. Invirke kan evt. bidrage til at formulere ændringer til klimakortene og til gennemførelse af 
evt. markedsførings/PR tiltag jf. PR-planen. 

 


