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Adaptation to climate change has received increasing focus in both scholarly and public debate. How-
ever, few Norwegian municipalities actively integrate climate change into their planning. I present
here a case study in which the absence of local arenas for joint deliberation and learning is a critical
barrier to such integration. Local discourses remain separate and isolated, and consequently there is
no shared understanding or framing of the issue of adaptation to climate change. Analysis of local
risks and vulnerabilities is not a motivating factor when carried out as an isolated technical expert
task, unrelated to deliberative arenas. Deliberative processes and learning networks may be partic-
ularly suitable planning strategies in relation to climate change due to the need for long term stra-
tegic planning, the uncertainties of climate change scenarios and the challenges of implementing
measures in a market-based urban development with a multitude of interdependent actors.
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Bakgrunn
2007 ble året da klimaendringer kom på dags-
orden for alvor. FNs klimapanel kom med sin
fjerde rapport og panelet fikk Nobels fredspris
sammen med Al Gore. Det synes etter hvert å
ha blitt bred aksept for at klimaet er i endring.
Det er også økende forståelse for at vi uansett
må forholde oss til endret klima, selv om vi
raskt greier å redusere utslipp av klimagasser. 

Et mye brukt begrep i litteratur om tilpas-
sing er «adaptive capacity», eller det vi kan kal-
le tilpassingsevne på norsk. Tilpassingsevnen
defineres som evnen eller potensialet for et
system til å respondere med suksess til klima-
variabilitet og klimaendring, og inkluderer
endring i både handlinger, ressurser og tekno-
logi (Brooks and Adger 2004). I en internasjo-
nal sammenheng burde vi i Norge ha gode mu-
lighet til å kunne tilpasse oss. Vi har tilgang til
kunnskap om klimaendringer og vi har ressur-
ser (O’Brian et.al 2004). Likevel, det kan være
viktige barrierer for implementering. For å
identifisere slike barrierer, må tilpassing for-
stås som en sosial prosess (O’Brian et al. 2006).

Klimaendringer vil ha betydning for en
rekke samfunnsområder, inkludert hvordan
vi planlegger og utvikler våre byområder.
Mens vi i byplandebatten de siste tiårene har
vært opptatt av hvordan vi skal redusere
energiforbruk og utslipp av CO2 fra transport
(Owens 1986; Næss 1995, 2006; Newman and
Kenworthy 1999; Høyer 1999, 2002; Breheny
2002), er tilpassing til klimaendringer et nok-
så nytt tema i debatten. Det er nødvendig nå
både å tenke tiltak for å redusere utslipp, men
også tilpassing til endret klima. Tilpassing vil
bety å omsette langsiktige scenarioer for kli-
maendringer til handlinger innenfor dagens
markedsdrevne byutvikling. Planlegging og
byutvikling er preget av nyliberal ideologi og
skjer som komplekse samhandlingsformer
mellom markedsaktører, sivilsamfunn, of-
fentlig planadministrasjon og politikere (Rho-
des 1997, Peters 1998, Medalen 2000, Bowitz
og Høegh 2005, Børrud 2005, Falleth et al.
2009, Fimreite et al.2005, Røsnes 2005, Myd-
ske et el 2007, Mäntysalo og Saglie 2008,
Nordahl 2006, Nordahl et. al. 2008). For å for-
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stå tilpassing som sosial prosess, må også dis-
se komplekse samhandlingene studeres som
kontekst (Windsvold et al i trykk).

Arealplanlegging har en rolle i å utvikle
robuste byområder, dvs at byene vil kunne
være brukbare også ved endret klima (Wil-
son 2006). Kommunene har hovedansvaret
for arealplanleggingen innen rammen av na-
sjonal politikk. Det er i liten grad utformet
statlige eller regionale retningslinjer eller
utviklet forbilder for hvordan man gjennom
planlegging kan gjøre bystrukturen mindre
sårbar for klimaendringer. Kommunene må
selv fortolke klimascenarioene, utvikle ro-
buste strategier og legge til rette for imple-
mentering i et samspill med private mar-
kedsaktører. I denne artikkelen argumente-
res det for at deliberative prosesser og nett-
verksbasert læring er særlig egnede planleg-
gingsstrategier i forbindelse med tilpassing.
Det er behovet for langsiktig strategisk tenk-
ning, usikkerheten i klimascenariene og im-
plementering av tiltak i en markedsbasert
byutvikling med mange gjensidig avhengige
aktører som gjør en slik tilnærming egnet.

I artikkelen gis det først en bakgrunn; in-
kludert mulige problemer i byutviklingen på
grunn av klimaendringer; hvilken rolle areal-
planleggingen kan spille; status for implemen-
tering av tilpassingstiltak og hvilke barrierer
som så langt er identifisert. Deretter presente-
res fire ulike situasjoner for samhandling defi-
nert gjennom to ulike dimensjoner. Den ene
dimensjonen er om aktørene baserer sine
handlinger på kalkulering av egeninteresser
eller på sosiale normer eller regler for aksep-
table handlinger. Den andre dimensjonen er
om situasjonen er preget av konflikt mellom
interesser eller av koordinering av felles inter-
esser. Deliberasjon som strategi for samhand-
ling vil kunne øke handlingskapasiteten på
ulike måter i disse situasjonene. Empiriske
undersøkelser fra et fra en middels stor norsk
by blir diskutert i forhold til dette rammever-
ket. Denne studien inngår i et større fors-
kningsprosjekt (PLAN finansiert av Norges
forskningsråd i programmet NORKLIMA).

Hvilke problemer kan vi vente 
oss på grunn av klimaendringer?
De globale klimascenariene er nedskalert til
scenarier for klimaendringer i Norge gjen-

nom prosjektet RegClim der seks institutter
deltar (Iversen et al 2005) . I dette prosjektet
holdes det for sannsynlig at den årlige gjen-
nomsnittstemperaturen i Norge i år 2100 vil
være 2,5 til 3,5 grad høyere avhengig av
landsdel. Den vil stige mest i innlandet og i
nord. Nedbøren øker mest om høsten. På
Vestlandet, i Midt-Norge og i Nord-Norge
øker den med over 20 %, med størst økning
langs kysten. Ekstreme nedbørmengder vil
opptre langt oftere. På øst- og sørlandet vil
somrene bli tørrere med opptil 15 % mindre
nedbør. Om høsten øker vinden mest langs
kysten og det kan forventes flere døgn med
ekstreme vindforhold. Havnivået ventes å
stige, og økende lavtrykksaktivitet gir større
sannsynlighet for stormflo (Iversen et al.
2005). Konsekvensene for norske byområder
er altså litt forskjellige avhengig av beliggen-
het i landet og de lokale naturforhold. Det
antas at havet vil stige på grunn av issmel-
ting og på grunn av økt temperatur. Hvor
mye diskuteres. Norske klimaforskere me-
ner at havnivået kan stå en meter høyere
langs norskekysten mot slutten av dette år-
hundret i forhold til dagens situasjon (Dran-
ge et al. 2007). Men dette er også omdisku-
tert (Instanes 2007).

Generelt er det fire spesifikke problemer
som kan identifiseres i byområder (Dawson
et al. 2007, IHDP2005). Mer intense regnpe-
rioder kan føre til oversvømmelser på grunn
av elvevann eller for liten kapasitet på over-
vannssystemene; ras på grunn av mer fuk-
tighet i grunnen; havstigning for kystbyer og
hetebølger på grunn av temperaturstigning
og den generelt høyere temperaturen i byer
ifht omlandet.

Oversvømmelser og ras er ikke noe nytt,
men problemene kan forsterkes og de kan og-
så komme på uventede steder. Det er altså
ikke slik at man nødvendigvis kan stole på
tidligere erfaringer, kunnskap og «manns
minne». I byen kan kapasiteten på over-
vannsledninger bli en flaskehals. De er ikke
dimensjonerte for å ta for seg de store vann-
mengdene som kan komme i de intensive
episodene med regn. Det antas at dersom ek-
sisterende ledningsnett skal erstattes av et
nytt med større dimensjoner, vil dette være
så kostbart og krevende at det ikke kan på-
regnes gjennomført på lang tid (Lindholm et
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al 2007). Løsningene må være lokal over-
vannshåndtering gjennom å sikre gjennom-
trengelige overflater og å holde igjen regn-
vann i dammer eller beplanting. Det bør også
sikres «flomveier» der vannet kan dreneres
ut uten at skadene blir så store. Slike løsnin-
ger krever et tett samarbeid mellom byplan-
legging og vann- og avløpsplanlegging (Lind-
holm et al 2007). For arealplanleggere og
vann- og avløpssektoren betyr dette at man
må finne frem til nye løsninger på en kreativ
måte. Dette er i gang en del steder, der vann
kan omdannes fra et flomproblem til et ele-
ment for berikelse og glede i bybildet.

Havstigning er imidlertid et nytt fenomen
som planlegging ikke har tatt høyde for tidli-
gere. Selv om tiltaket i prinsippet er enkelt;
dvs. å sørge for at det bygges med god høyde
over havet, så er det imidlertid mer proble-
matisk å angi hvilken høyde man skal forhol-
de seg til. Klimascenariene har usikkerhet i
anslagene, og det er spørsmål om hvilken
tidshorisont vi planlegger for (Dessai et al.
2007). Dette spørsmålet blir særlig kompli-
sert når nye områder innenfor eksisterende
bystruktur bygges ut. Nabobebyggelse og
kaier kan ligge på nivåer som allerede over-
svømmes og innpassing kan være komplisert.

Hetebølger i byer er et fenomen som man
er opptatt av i flere europeiske land. Dersom
dette også blir vanlig i norske byer vil dette
være utfordring for etablert planleggings-
praksis. Vi har stort sett bygget for å kunne
takle kulde, og nordboere er glade i sol. Plan-
legging for avkjølende tiltak i bygninger og
utemiljø har bare i begrenset grad vært satt
i verk. Det kan bli nødvendig å utvikle nye
løsninger i byggeskikk og utforming av ute-
områder inklusive vegetasjonsbruk.

Tilpassing i arealplanlegging
Tilpassing kan skje på ulike måter. Den kan
dels være reaktiv ved en gradvis og skrittvis
tilpassing til endringer som allerede skjer.
Men tilpassing kan også forstås som en pro-
aktiv handling der man på bakgrunn av ulike
scenarier tar gjør tiltak for å redusere fremti-
dige ulemper eller utnytte positive mulighe-
ter. En investor kan f.eks. gjøre vurderinger
av sannsynlige flomforhold fremover ved be-
slutninger om bygging i ulike lokaliteter.

Planlegging gjennom plan- og bygningslo-
ven kan antas å spille en sentral rolle i å til-
passe seg klimaendringer, gjennom pro-akti-
ve tiltak som kan forebygge skader og ulyk-
ker. Britiske studier påpeker at en proaktiv
holdning vil være mere kostnadseffektivt
enn å reparere etterpå. Derfor er det behov
for at lokale planleggere i større grad er opp-
merksom på dette og gjør tilpassing til et ek-
splisitt tema i planleggingen (Wilson 2006).
Den norske regjeringen presenterer også den
nye plan og bygningsloven som et viktig red-
skap både for å redusere utslipp av klima-
gasser og for å tilpasse seg de endringer som
skjer (Ot.prp nr 32 2007–2008). 

Tilpassing til klimaendringer har to sær-
egne utfordringer i planleggingen, langsik-
tigheten og usikkerheten. Klimascenariene
har lengre tidshorisonter (f.eks 2050 eller
2100) enn det som er vanlig i tradisjonell
kommuneplanlegging. En horisont på tolv år
i en kommuneplan er nesten for kortsiktig å
regne i et klimaperspektiv. Klimasystemene
er komplekse, og det er usikkerheter i scena-
riene for fremtidige klimaendringer, og det
er derfor ikke entydig hva vi skal tilpasse oss
til. Et viktig element i en strategi for tilpas-
sing er derfor en vurdering av usikkerheten i
scenariene opp mot handlingsmulighetene. I
realiteten kan det være snakk om å utvikle
bystrukturer som er robuste i forhold til uli-
ke scenarier. Materielle strukturer forandres
langsomt, og bystrukturer har som regel
lang levetid. Innholdet kan endres, men lo-
kaliseringen er ofte mer permanent. I vurde-
ringen av handlingsalternativene bør det fo-
kuseres på problemet med stiavhengighet,
dvs beslutninger på et tidspunkt som legger
føringer for utviklingen i lang tid fremover
(Ramjerdi 2007). Dimensjon på avløpsled-
ning eller lokalisering av viktige ledd i trans-
portinfrastruktur er eksempler beslutninger
som har vidtrekkende konsekvenser langt
inn i fremtiden. Det bør systematisk letes et-
ter løsninger som både tilfører kvaliteter for
dagens bruk, men som også er robuste i for-
hold til usikkerhet i scenariene. Et eksempel
kan være at områder rundt elver som kan
være utsatt for flomfare og derfor ikke bør
bebygges, kan samtidig utformes som at-
traktive områder for rekreasjon. 
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Tilpassing til klimaendringer 
i norske kommuner – status 
Dersom som tilpassing skal bli en suksess,
må det alminneliggjøres som en del av vanlig
planlegging (Smit og Wandel 2006). I hvilken
grad har så norske kommuner alminnelig-
gjort tilpassing ved å integrere dette i sin
vanlige planleggingspraksis? En undersøkel-
se NIBR har gjort viser at 80 % av norske
kommuner ikke har startet arbeidet med en
kommunal klimaplan i 2007 (Berglund og
Nergaard 2008). Aktiviteten i forhold til
ROS analyser synes å være noe høyere. 30 %
har gjort egen analyse og 20 % er definert inn
i kommuneplanen (Berglund og Nergaard
2008). I hvilken grad tilpassing er en del av
disse planene fremkommer ikke, men tallene
viser uansett at det er et stykke igjen før
kommunene har arbeidet systematisk med
dette temaet på et strategisk nivå, også vist i
andre undersøkelser (DSB 2008). Men kom-
munene er også i gang med å gjøre konkrete
tiltak for å tilpasse seg klimaendringer; 55 %
svarer at de i stor eller i noen grad har arbei-
det med flom-, skred- og rasfare ved bygge-
prosjekter og 45 % i stor grad eller i noen
med tiltak ved dimensjonering av vann og
avløp (Berglund og Nergaard 2008). Tallene
viser at kommunene er i gang, men samtidig
mener 90 % av ordførerne at kommunene i
stor eller i noen grad bør gjøre mer (Berglund
og Nergaard 2008). 

Tilpassing til klimaendringer 
i norske kommuner- barrierer
Institusjonelle forhold er trukket frem som
forklaringer på mangel på tilpassing. Norske
kommuner har for eksempel få incentiver til
å ta hensyn til flom i sin planlegging. Forsi-
kringsordningene belaster ikke kommunen,
selv om forsikringsselskapene begynner å
forlange regress. Erfaringene så langt tyder
på at læring etter storflommer i størst grad
har skjedd på nasjonalt nivå og i begrenset
grad på lokalt nivå (Næss et al. 2005). 

Manglende kunnskap om klimaendringer
ses på som en viktig barriere i norske kom-
muner. I en survey svarer bortimot halvpar-
ten av ordførerne at det i stor grad er behov
for mer konkrete data om hvordan klimaend-
ringene vil slå ut i egen kommune og konse-

kvenser av klimaendringene, og at tilførsel
av midler fra staten vil bety at kommunene
kan gjennomføre tiltak (Berglund og Ner-
gaard 2008). Men selv kommuner som har
hatt god tilgang på meteorologisk ekspertise
gjennom forsøks- og utviklingsarbeid mener
klimaendringer et vanskelig tema. Det er en
utfordring for lokale aktører å stille de rette
spørsmål, vurdere relevansen av svar fra na-
sjonale myndigheter eller ulike forsknings-
institusjoner og vurdere dette opp mot lokal
kontekst (Lyngstad 2008).

Uklare ansvarsforhold er en annen forkla-
ring. Kommunene har stor forventning til at
staten skal ta ansvar for tilpassing til klima-
endringer. Bare 2 % av ordførerne mener at
kommunen skal ha hovedansvaret. Staten
må ta hovedansvaret (70 %), mens også in-
ternasjonale organer ventes å ta et stort an-
svar (25 %) (Berglund og Negaard 2008).
Selv i kommuner som har tatt lokale initiativ
er det klare forventninger til staten. Det for-
ventes at nasjonale myndigheter vil gi be-
skjed hvis situasjonen med klimaendringer
blir så alvorlig at det begynner å haste
(Lyngstad 2008). Erfaringer fra Storbritan-
nia viser også at handlingsrommet for lokal
tilpassinger har blitt begrenset av mangel på
klar og tydelig veiledning fra sentralt nivå.
Denne erkjennelsen resulterte i veilednings-
materiell om planleggingsresponsen til kli-
maendringer (Wilson 2006). 

Et annet element er forholdet mellom ek-
spertdrevne versus brede involverende pro-
sesser. Det påpekes at vurderinger av sårbar-
het har vært gjennomført som tekniske analy-
ser og i liten grad involvert de berørte (O’Bri-
an et al 2006). Dette kan føre til mangel på
forståelse av potensielle farer. Dette forholdet
danner utgangspunktet for artikkelen. Det
argumenteres for at deliberative planproses-
ser fremmer tilpassing, og at tilsvarende fra-
vær av deliberative prosesser der berørte ak-
tører deltar er en hindring for tilpassing.

Teoretisk rammeverk: Deliberative 
praksiser og læring i nettverk
Det teoretiske rammeverket for analysen av
lokal tilpassing baseres på læring gjennom de-
liberasjon i ulike former for nettverk og innen
organisasjoner. Deliberasjon og konsensus-
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bygging har vært et hett tema i den planteore-
tiske diskursen (Healey 1997,2003, Innes og
Booher 2003) og innenfor diskusjonen om de-
mokratisk governance (King 1993, Hajer og
Wagenaar 2003, Sørensen og Torfing 2007). 

Med deliberasjoner menes her en prosess
preget av omhyggelig og informert refleksjon
som vanligvis fører til en mening eller opp-
fatning om et fenomen (King 1993). Delibe-
rasjon får oss til å reflektere og ta inn over
oss andre synspunkter, noe som bidrar til læ-
ring og dermed til å skape nye tolkningsram-
mer for et fenomen. Slike tolkningsrammer
er knyttet til diskurser (Hajer 1993, 2003)
En diskurs gir en tolkning av problemet og
beskriver overgangen fra er til bør. En slik
tolkningsramme er en måte å velge, organi-
sere og forstå en kompleks realitet, og er en
forutsetning for å kunne vite, analysere og
handle (Rein og Schön 1993). 

Det påpekes at deliberasjon er spesielt eg-
net i særlig konfliktfylte eller komplekse situ-
asjoner og i situasjoner preget av stor usikker-
het (Innes og Boher 2003). Deliberasjon bidrar
til å skape oppfatninger og vurderinger, og
kan være transformativ i sin karakter (King
1993). Gjennom deliberasjon kan forståelses-
rammene endres eller det kan skapes nye.

Innes og Booher (2003) har identifisert
fire resultater av det de kaller autentisk dia-
log. For det første kan deliberasjon skape
gjensidighet mellom aktørene, for det andre
kan det utvikles relasjoner og bygge sosial
kapital. Videre kan deliberasjon gi forutset-
ninger for læring ved at antagelser kan ut-
fordres og tilslutt kan det fremme kreativitet
ved at ideer utveksles noe som igjen fører til
at man kan se nye løsninger. 

Arenaer for deliberasjon kan tilrettelegges
som en strategi i en planprosess slik Innes og
Booher (2003) foreskriver, men er ikke begren-
set til det. Det legges ofte vekt på offentlig deli-
berasjon, men deliberasjon foregår også i priva-
te uformelle arenaer eller innen organisasjo-
ner. Når aktører deltar på flere arenaer kan im-
pulser fra en arena bringes inn på nye. På man-
ge måter understøtter og utfyller slike arenaer
hverandre (King 1993). I planprosessen er man
imidlertid vært opptatt av hvordan slike arena-
er kobles til planprosessene og hvem som del-
tar på hvilke stadier i prosessen og hvordan de
kan tilrettelegges (Innes og Boher 2003).

Det er ikke mangel på kritikk av dette de-
liberative synet på planprosessen. Kritikken
går i hovedsak ut på at det er basert på en for
ideell forståelse av samhandlingen mellom
ulike aktører. Det påpekes at maktforhold
forstyrrer dialogen, og at aktørene primært
handler ut ifra egeninteresser. Planprosesse-
ne preges derfor av forhandlinger mellom
konflikterende interesser der makt og res-
sursbase bestemmer utfallet (Flyvbjerg
1992). Forsvarere av det deliberative synet
påpeker imidlertid at deliberasjon gir mulig-
heter for å overskride både maktforhold og
skjevheter i dialogen. Det er derfor planleg-
gernes oppgave å tilrettelegge prosessen be-
dre blant annet ved å redusere kostnadene
for deltagelse for aktører med begrenset res-
sursbase. (Forester 1993, Sager 2006). Det
stilles også spørsmålstegn ved om det er mu-
lig å nå konsensus i sin ideelle form. Det kan
være dype verdikonflikter som kan være
vanskelig å overskride og pluralismen i sam-
funnet tilsier at det ikke nødvendigvis er
mulig eller ønskelig å bygge konsensus. Der-
imot kan det være et viktig mål at det mel-
lom aktørene utvikles tilstrekkelig felles for-
ståelse som muliggjør handling (Sørensen og
Torfing 2007). Men det påpekes også at sø-
ken etter konsensus kan bidra til å under-
trykke standpunkter (Mouffe 2000).

Denne kritikken av deliberasjon gir grunn-
lag for en mer detaljert drøfting av hva som er
mulig å oppnå i situasjoner. Disse ulike inn-
fallsvinklene til å forstå samhandling mellom
ulike aktører kan deles i forhold til to dimen-
sjoner. Den første dimensjonen er hvorvidt
aktørene er rasjonelt kalkulerende i forhold
til sine egeninteresser eller om det er kultu-
relle normer som styrer aktørenes handlin-
ger. Den rasjonelle kalkulerende er knyttet til
«economic man», mens den andre er knyttet
til kulturelle normer eller det March og Olsen
(2004) kaller «the logic of appropriateness»,
dvs at aktørene inngår i sosiale sammenhen-
ger og at handlinger styres av normer for hva
som er «passende» innenfor institusjonelle
settinger. Disse normene er viktige byggestei-
ner for å bygge gruppetilhørighet og identifi-
kasjon. Den andre dimensjonen er i forhold til
om samhandlingssituasjon er preget av om
det er konflikt mellom aktørenes interesser,
eller om det er snakk om koordinering av
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gjensidig avhengige aktører med felles inter-
esser. Deliberasjon kan ventes å spille ulik

rolle innenfor disse fire ulike situasjonene
slik som gjengitt i tabellen nedenfor.

Tabell 1. Deliberasjon i fire ulike typer samhandlingssituasjoner

I situasjoner der aktørene betraktes som rasjo-
nelle aktører og der det er konflikt mellom uli-
ke interesser kan samhandlingen karakterise-
res av forhandlinger basert på å ta og gi. Deli-
berasjon har ingen rolle i slike samhandlinger,
og det skjer ingen omdefinering av interesser,
perspektiver eller forståelser. I byplanlegging
kan forhandlinger om utbyggingsavtaler være
et eksempel på en situasjon basert på egenin-
teresser og ta og gi i forhandlinger. 

I situasjoner der det er snakk om å koordi-
nere aktører med egeninteresser kan delibe-
rasjon føre til kunnskap og forståelse for
egeninteressene hos de andre aktørene. Dette
kan føre til en systematisk søken etter felles
interesser, muligheter for ideutveksling som
kan føre til nye handlingsalternativer. I byut-
viklingen kan for eksempel planlegging på
tvers av tomtegrenser gi nye løsninger som er
bedre for eierne enn om de planla hver for seg. 

I situasjoner der aktører baserer sine
handlinger på kulturelle normer kan det væ-
re konflikt mellom ulike forståelser av hva
som oppfattes som «passende». Dette define-
res ikke minst av hva som er rammen for for-
ståelsen av fenomenet. Innenfor byutvikling
kan fortetting være en strategi for å redusere
transportomfang og utslipp av CO2, mens for
velforeninger og naboer kan fortetting bety
lokale endringer som kan oppfattes som uak-
septable og som berettiger motstand og pro-
tester. Muligheten i denne situasjonen kan
være å finne former for fortetting som også
kan aksepters av lokalbefolkning. 

I situasjoner der den gjensidige avhengig-
heten krever koordinering mellom aktørene
og der aktørenes handlingslogikk er normba-
sert kan deliberative praksiser bidra til å
skape en felles identitet og felles forståelse
av fenomenet. Det kan for eksempel utvikles

en felles lokalsamfunnsidentitet og en felles
oppfatning om lokalsamfunnets sårbarhet ut
i fra dagens scenarioer om klimaendringene. 

Det er neppe situasjoner som er rendyrket
i de fire kategoriene. I realiteten finnes det
sannsynligvis blanding av handlings logik-
ker, og en kombinasjon av egeninteresser og
fellesinteresser hos aktørene. Slike kombi-
nasjoner kan studeres empirisk.

Kan deliberative praksiser 
bidra til å øke tilpassingskapasiteten?
Tilpassing til klimaendringer i by er et sam-
mensatt og komplekst tema. Det er usikker-
het i forhold til hva man må tilpasse seg til, og
mulige tilpassingsstrategiene kan baseres på
ulike risikoforståelser og verdier. Samtidig er
det i en by et stort antall aktører: politikere,
offentlig administrasjon, sivilsamfunn og
markedsaktører med komplekse prosesser for
samhandling som krever koordinering og der
interessene kan være ulike. Det er samtidig
en gjensidig avhengighet mellom aktørene på
grunn av behovet for koordinering av hand-
linger. Deliberative praksiser kan bidra på
ulike måter. Særlig viktig er deliberasjon for å
fremme felles kultur og handlingsnormer.

For det første kan deliberasjon føre til at det
utvikles en lokal fortolkningsramme om at til-
passing er nødvendig. Dersom vi skal forvente
at det skjer en form for tilpassing, særlig i en
pro-aktiv form, så må det på en eller annen
måte finnes en diskurs om at klimaendringer
må forstås som et problem som det kan være
nødvendig i handle i forhold til. Uttrykket «til-
passing til klimaendringer» er i seg selv et
språklig uttrykk for en diskurs der sannsynli-
ge fremtidige klimaendringer må fortolkes
som et problem som kan nødvendiggjøre sær-

Kalkulasjon – egeninteresser Kultur og normer

Konflikt Forhandlinger Deliberasjon for å mediere mellom ulike 
perspektiver og forståelser – utvikle mini-
mum av felles handlingsgrunnlag

Koordinering Deliberasjon for å finne frem til fellesinte-
resser i nye handlingsalternativer

Deliberasjon for å utvikle felles identiteter og 
felles ramme for forståelse av fenomenet
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skilte tiltak. Denne forståelsen må også være
lokalt forankret for å utvikle lokale strategier.
Deliberative praksiser kan bidra til at det eta-
bleres en felles forståelse eller fortolknings-
ramme lokalt for å diskutere videre byutvik-
ling. Deliberative prosesser bidrar til læring.
Læring vil i dette tilfelle bety å få kjennskap
til de ulike modellene, og da nedskalert på en
slik måte at det kan danne grunnlag for lokal
vurdering av effekter. Dette bygger på viten-
skapelig kunnskap, men likevel er det slik at
usikkerhetene i modellene og de lokale konse-
kvensene må vurderes opp i mot mål og verdi-
er i tilpassingsstrategier. Er målene knyttet
til skader på liv og helse, materielle skader, el-
ler til avbrudd i lokale funksjoner for eksem-
pel ift fremkommelighet på veier? 

Deliberative prosesser kan også bidra til
utvikling av robuste løsninger i forhold til
mulige klimaendringer både i et kort og
langt perspektiv. Flere synsvinkler og per-
spektiver kan bidra til å identifisere stiav-
hengighet gjennom at flere argumenter blir
brynt mot hverandre. Samhandling og deli-
berasjon kan også bidra til at nye ideer og
løsninger og stimulere til å finne løsninger
som tilgodeser flere målsettinger samtidig. 

Ikke minst viktig er den effekten som In-
nes og Booher (2003) påpeker at det utvikles
normer for handling som baseres på gjensi-
dighet og tillit mellom aktørene.

Aktørene i en slik deliberasjon må derfor
forventes å være normorienterte i sine hand-
lingsvalg slik at det kan utvikles en felles
forståelse av nødvendigheten av å handle.

For det andre kan det utvikles felles hand-
lingsgrunnlag. Dersom man ikke lykkes å eta-
blere en konsensus som basis for normbaserte
handlinger blant alle aktører, kan likevel deli-
berasjon være nyttig også i situasjoner der ak-
tørene først og fremst forholder seg til egenin-
teresser. I slike situasjoner kan man gjennom
deliberasjon finne frem til felles interesser
blant uavhengige aktører som fremmer win-
win situasjoner. Eksempelvis kan felles løsnin-
ger i forhold flomutsatte bygninger kan tenkes
å gi bedre og rimeligere løsninger enn enkelt-
tiltak. Men det forutsetter at trusselen om
flom oppleves som reell av enkeltaktørene.

For det tredje kan det utvikles økt tilpas-
singskapasitet. Tilpassingsdyktige systemer
er preget av høy kapasitet til å lære og å utvi-

kle nye løsninger. Gjennom å tilrettelegge for
deliberasjon i planprosesser etableres det
nettverk mellom aktørene og øker fordelingen
av kunnskap i systemet. Det utvikles mulige
linker og delt identitet, det utvikles felles for-
ståelse, nye normative handlingsregler og ge-
nuine innovasjoner som kan føre til nye typer
handlinger eller institusjoner. Det er særlig
dette siste som vil være sentralt i å utvikle en
kapasitet for tilpassing klimaendringer. Til-
passing er ikke en endelig avsluttet handling
som foregår i 2009. Tvert om, siden det er ra-
dikale usikkerheter i hva vi kan vente oss, må
det skje en kontinuerlig læring og tilbakekob-
lingsprosess i det lokale tilpassingsarbeidet.

For å belyse hvordan deliberasjon eller
mangel på sådan påvirker planpraksis, pre-
senteres en studie av tilpassing i en middels
stor norsk kystby.

Et eksempel på tilpassing i byutvikling 
anno 2008 – fragmentering og mangel 
på koordinert handling
Kommunen tilhører den majoriteten av norske
kommuner som ikke har integrert tilpassing til
endret klima i kommuneplanen. Dette er der-
for først og fremst en studie av barrierer for til-
passing. Kommunen mener de har få aktuelle
utbyggingsområder med rasfare, og det er bare
en elv som på en kortere strekning kan antas å
representere flomfare. Med sin beliggenhet
langs kysten er kommunen vel vant med ek-
strem vind og nedbør, og ingen av informante-
ne ser det som noen stor utfordring dersom det
skulle bli flere dager i året med den værtypen.
Det problematiseres også i liten grad om været
blir villere. Derimot nevner informantene
havstigning som en aktuell utfordring.

Manglende deliberasjon for utvikling av 
felles forståelse
Eksempelet viser først og fremst at det man-
gler en felles forståelse av at klimaendinger
et fenomen lokalsamfunnet må forholde seg
til. I henhold til det teoretiske rammeverket
er det i liten grad utviklet normer for «appro-
priateness» som tilsier at det er nødvendig å
handle lokalt i forhold til klimautfordringen.
Sagt på en annen måte, lokal tilpassingsdyk-
tighet overfor fremtidige usikre konsekven-
ser av klimaendinger er ikke utviklet som et
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felles mål for byutviklingen. Dette gjelder
uansett om planleggingssituasjonen er pre-
get av de analytiske kategoriene av konflikt
eller gjensidig koordinering av fellesinteres-
ser. Kommuneplanleggingen kunne vært en
arena for diskusjon om lokalsamfunnets vi-
dere langsiktige utvikling i forhold til klima-
endringene. Den har imidlertid ikke fungert
som en slik deliberativ arena. Kommunen
har nettopp ferdigstilt arealplanen, men til-
passing til klimaendringer har ikke vært noe
sentralt tema. Likevel mener planleggerne
at kommuneplanen likevel er relativt robust.
Ras har inngått som tema i vurderingen, slik
det er lang praksis for, og problemet med
havstigning er stort sett løst som et uinten-
dert resultat av at tilgjengelighet i strandso-
nen er et hovedtema i planen. Kombinert
med de topografiske forholdene betyr dette
at ingen nye utbyggingsområder ligger i
noen faresone for havstigning.

Man kunne forventet at en ROS – analyse
kunne være et inntak for å formulere et be-
hov for tilpassing til klimaendringer, men
dette skjedde ikke. Det ble laget en ROS –
analyse etter retningslinjene i den statlige
veilederen og i tråd med forventningene fra
fylkesmannen. Arbeidet med denne analy-
sen ble imidlertid en ren teknisk øvelse uten
at berørte ble involvert eller at forutsetnin-
ger, kunnskapsstatus eller konsekvenser ble
gjenstand for noen form for deliberasjon av
berørte. En ekstern konsulent ble engasjert
for å gjennomføre analysen, og effekten på
kommuneplanen ble relativt liten, mener
kommunens planleggere. Det er også en rek-
ke begrensninger i analysen. ROS analysen
bygger på gårsdagen klimaforhold og bidrar
dermed lite til læring om tilpassing til klima-
endringer. Analysen er også begrenset til
vurdering av områder for nybygging, og i
mindre grad mot allerede bebygde områder. 

Det nasjonale nivået har spilt en viss rolle i
lokal læring og diskusjon rundt klimatilpas-
sing, men dette ser heller ikke ut til å ha vært
tilstrekkelig. Kontakten har foregått hovedsa-
kelig via fylkesmann og miljøvernrådgiver,
blant annet ved at det var en regional konfe-
ranse der nedskalerte scenarioer ble presen-
tert. Men miljøvernsiden oppfatter seg imidler-
tid ikke helt som riktig adressat. For miljø-
vernsiden er reduksjon av utslipp et hovedte-

ma og miljøvernleder har vært aktiv i å utar-
beide en klima- og energiplan for utslippsre-
duksjoner. Tilpassing er hensyn som i første
rekke planleggerne på byplankontoret må
håndtere. Selv om det er samarbeid og kontak-
ter mellom miljøvernsiden og planleggerne,
har det altså så langt ikke utviklet seg en felles
forståelse internt i kommuneorganisasjon for
håndtering av tilpassing til klimaendringer. 

Sentrale politikere i byutviklingen oppsum-
merer situasjonen ved å påpeke at byen må ta
innover seg problemstillingen med tilpassing,
og at byen må ta kontakt med andre i samme
situasjon for å lære mer. Koblingen til ekster-
ne nettverk for læring oppfattes altså som en
mangel og som en strategi for å komme videre.
Men det er også ressurs – og tidsproblemer
knyttet til dette. Planleggere i kommuneadmi-
nistrasjonen påpeker at de generelt har liten
tid til kunnskapsoppbygging på dette feltet.
Markedsaktører, dvs. utbyggere, påpeker at
tilpassing ikke er et tema som diskuteres dem
imellom, heller ikke med kommunen. Det for-
telles at heller ikke boligkjøperne tar opp dette
som tema. Det har derfor ikke utviklet seg en
felles forståelse som kan gi grunnlag for felles
handling, og heller ikke et felles normgrunn-
lag for aktørenes handlinger.

Interne deliberative praksiser i 
organisasjon hos enkeltaktører
Mangelen på denne felles, lokalt baserte dis-
kursen blant aktørene i byutviklingen betyr
imidlertid ikke at det ikke finnes deliberati-
ve praksiser rundt behovet for tilpassing til
klimaendringer. Den brede allmenne debat-
ten om klimaendinger har påvirket enkel-
taktører i kommunen selv om den brede, lo-
kalt forankrete debatten har manglet. Disse
enkelttiltakene er imidlertid ikke knyttet
sammen til felles arenaer eller opp mot sta-
tegisk kommuneplanlegging.

Det er påpekt at konkrete lokale erfaringer
gir et «window of opportunity» (Næss et
al.2005) for pro-aktive tiltak for klimaendrin-
ger, og slike effekter er også mulig å spore i
dette eksempelet. Sentrum ligger relativt lavt
og enkelte deler er utsatt ved springflo allere-
de i dag. Denne direkte erfaringen har ført til
at økt fare for flommer på grunn av havstig-
ning ble diskutert internt i forbindelse med ut-
byggingen av et større kommunalt bygg i et ut-
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satt sentrumsområde. Kombinasjonen av kon-
krete lokale erfaringer, den alminnelige sam-
funnsdebatten om klimaspørsmål og kommu-
nale egeninteresser i å unngå store skader på
eget bygg førte til at mulig havstigning ble pro-
blematisert i forbindelse med prosjekteringen
av bygget. Det ble lagt til grunn et 100 års per-
spektiv som bygget skulle tåle. Kunnskap om
scenarioene for havstigning ble innhentet av
administrasjonen ved samtaler med sentrale
klimaforskere, og det ble anslått at man i dette
tidsperspektivet kunne forvente en stigning
på 70–90 cm. Landhevingen ble antatt å være
10 cm i samme periode. Med en sikkerhets-
margin ble det anbefalt å legge nye varige kon-
struksjoner 1 meter over det som er trygt i dag.
Samtidig arbeidet plankontoret med en regu-
leringsplan for området og denne innsikten
hos kommunens utbyggingsetat, førte til at
det i reguleringsplanen er krevet at nye byg-
ningene skal tåle en havstigning på 0,9 meter.
Det offentlige kravet til private utbyggere fikk
altså en noe redusert sikkerhetsmargin. Ar-
beidet med planen har pågått over flere år, og
en rekke elementer i planen har vært gjen-
stand for omfattende diskusjon (for eksempel
trafikkforhold og antall etasjer i bebyggelsen).
Derimot har det vært lite diskusjon om be-
stemmelsen som knytter seg til havstigning
både administrativt, politisk og i forhold til ut-
byggere og allmennheten. Dermed ble det lite
læring av dette intern i kommune organisasjo-
nen og i forhold til andre aktører, for eksempel
utbyggere. Det har vært personskift i arbeidet
med planen i planadministrasjonen, og de som
overtok arbeidet med sluttføringen av planen
kjente ikke til hvordan man var kommet frem
til kravet om 0,9 meter. 

Også hos markedsaktørene var det delibe-
rative praksiser rundt behovet for tiltak i
forhold til klimaendringer. Den brede sam-
funnsdebatten om klimaendringer er en vik-
tig kanal for læring. Den største utbyggeren
i byen har hentet sin kunnskap om klima-
endring fra dagsaviser, allmenne tidsskrifter
og filmen til Al Gore. Det var ingen andre
diskurser eller nettverk som har gitt utbyg-
ger noen impulser. Men den allmenne dis-
kursen kombinert med de lokale erfaringene
med springflo førte til at havstigning ble pro-
blematisert og diskutert i forbindelse med en
større havnær utbygging. Eksemplet viser

deliberasjon i den brede allmenne debatten
gir incentiver også for problematisering i den
lokale kontekst. Deliberative praksiser fin-
nes på ulike arenaer, men de er ikke koblet
sammen for å danne en lokal forståelse. 

Egeninteresser viktig pådriver for 
utvikling av deliberative praksiser
Eksemplet viser også at egeninteressen er vik-
tig, og at rasjonelt kalkulerende aktører kan
være viktige pådrivere for å problematisere be-
hovet for tilpassingstiltak. Det forutsetter
imidlertid at det er langsiktige egeninteresser
som er involvert når det gjelder proaktive til-
tak for tilpassing. Begge de langsiktige eien-
domsforvalterne (kommunens eiendomsetat
og forvaltningsavdelingen hos utbygger) pro-
blematiserte utbyggingsprosjektene i et tilpas-
singsperspektiv. Men mangelen på felles dialo-
garenaer førte imidlertid ikke til at denne pro-
blemforståelsen ble videreført i særlig grad.

Deliberasjon mellom ulike forståelser
Det kan oppstå konflikter mellom tolk-
ningsrammer. Innen samme utbyggerorga-
nisasjon var det to tolkningsrammer: lang-
siktig eiendomsforvaltning og kortsiktig
prosjektøkonomi innen gitte tidsrammer.
Innad i organisasjonen ble det en diskusjon
om det var riktig å gå inn i et utbyggings-
prosjekt i havkanten på kote 3. Dette pro-
sjektet var ferdigregulert og mange boliger
var allerede solgt. Drifts- og forvaltningsde-
len i utbyggingsselskapet hadde betenkelig-
heter etter som en del av forretningsideen
er koblet til langsiktig drift og forvaltning.
Dermed ble utbygger «holdt i ørene» og
tvunget til å tenke langsiktig i forhold til ut-
bygging. Men prosjektøkonomiske hensyn
ble avgjørende. Havnære boliger er populæ-
re og en eventuell omregulering med annen
plassering og høyde over havet ville være
tids- og kostnadskrevende. I tillegg ligger
store deler av sentrum også på cote tre og de
valgte å gå inn i prosjektet med henvisning
til at dersom det skulle gå galt så ville store
deler av byen også få problemer. Utbygger
har for tiden ingen prosjekter som ligger ut-
satt til, men kan eventuelt tenke seg å byg-
ge i sjøkanten fordi slike boliger er meget
attraktive. Det var altså den kortsiktige
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økonomiske vurderingen som «vant» over
langsiktige bekymringer.

Tabell 2 viser deliberasjon og mangel på
deliberasjon i ulike samhandlingssituasjo-
ner som er identifisert i eksempelet.

Tabell 2: Deliberasjon og mangel på deliberasjon i ulike samhandlingssituasjoner

Konklusjon
Undersøkelsen viser at det er mulig å identifi-
sere effekter av deliberasjon i ulike typer sam-
handlingssituasjoner. Det er likevel først og
fremst «ikke-funn» som er framtredende, dvs
at manglende deliberasjon fungerer som barri-
ere for å utvikle robuste løsninger og øke lokal
kapasitet for læring og tilpassing. I tillegg vi-
ser eksempelet at koblingen egeninteresse og
bred allmenn samfunnsdebatt, kan være vikti-
ge pådrivere for å problematiser tilpassing i en
lokal kontekst. Den nye planloven stiller krav
til at kommunen gjennomfører en risiko og sår-
barhetsanalyse som tiltak for å sikre mer ro-
buste samfunn. Undersøkelsen viser imidler-
tid at lokal læring om behovet for tilpassing
kan bli svært begrenset dersom en slik analyse
gjennomføres som en isolert teknisk utred-
ningsoppgave. Arbeidet med analysen ble in-
gen dialogarena og læringen ble begrenset.

Undersøkelsen viser også nødvendigheten
av å etablere en lokalt basert, bred og inklu-
derende arena for deliberasjon om effekten av
klimaendringer. Aktørene blir informert via
den allmenne samfunnsdebatten noe som fø-
rer til at det i forbindelse med konkrete ut-
byggingsprosjekter gjøres en fortolkning av at
klimaendringer kan nødvendiggjøre tiltak.
Imidlertid begrenses diskursen innenfor or-
ganisasjonene. Det utvikles derfor heller ikke
en bredere og inkluderende deliberasjon om

nødvendigheten av å tilpasse seg mulige end-
ringer og på hvilken måte bysamfunnet skal
tilpasse seg dette. Det har derfor i begrenset
grad utviklet seg nettverk eller arenaer
innenfor og på tvers av organisasjoner av are-
naer der temaet tas opp. Dermed blir det hel-
ler ikke utviklet en felles forståelse som
grunnlag for handling. Dette fører igjen til at
det i begrenset grad har utviklet seg et læren-
de nettverk som kan sørge for kontinuerlig
deliberasjon om problemforståelse, kunn-
skapsgrunnlag og mulige løsninger. 

Det er liten tvil om at kommunene har et
betydelig eget ansvar i å tilrettelegge hen-
siktsmessige lokale arenaer for deliberasjon
rundt klimautfordringene. Men samtidig er
det også et nasjonalt ansvar å tilrettelegge for
gjensidig læring mellom kommunene. Tiltak
er igang, slik som i Miljøverndepartementets
satsing på «Livskraftige kommuner» og
«Fremtidens byer». Spørsmålet er om det er
tilstrekkelig at bare noen kommuner får til-
gang til slike eksterne lærende nettverk. 

Klimaeffekter har nylig kommet på dags-
ordenen og innsikten om at det vil bli nød-
vendig å handle i forhold til pågående og for-
ventede klimaendringer er relativt ny. Vi
kan anta at tilpassing vil få økt oppmerk-
somhet i tiden som kommer. Om våre beslut-
ninger i dag er i overensstemmelse med tak-
ten i endringene vi kan oppleve, vet vi ikke. 

Kalkulasjon – egeninteresser Kultur og normer

Konflikt
Forhandlinger
Manglende felles forståelsesramme har 
ikke ført til nye løsninger som gir grunnlag 
for forhandlinger 

Deliberasjon for å mediere mellom ulike 
perspektiver og forståelser – utvikle mini-
mum av felles handlingsgrunnlag: 
Intern deliberasjon mellom kortsiktig pro-
sjektøkonomi og langsiktig eiendomsfor-
valtning innen utbyggerorganisasjon. 

Koordinering Deliberasjon for å finne frem til fellesinte-
resser 
Manglende forståelsesramme har ikke ført 
til nye løsninger og søken etter fellesinte-
resser. 

Deliberasjon for å utvikle felles identiteter og 
felles ramme for forståelse av tilpassing i 
lokalsamfunnet har manglet. Planlegging 
ikke brukt som felles arena i lokalsamfunnet.
Intern læring overføring av forståelsesram-
men fra en kommunal etat til en annen, 
men læring ikke videreført i tid. 
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