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Forord
Å bygge og drive energiforsyningen er svært langsiktige prosjekt. Den som eier og drifter
energiforsyningsanlegg må ta høyde for alle eventuelle belastninger anleggene til enhver
tid kan bli utsatt for. Klimaet vil kunne ha stor betydning for forsyningssikkerheten.
Værmessige påkjenninger har alltid vært en utfordring for kraftforsyningen. Et endret
klima vil kunne bidra til øke disse utfordringene. Det er derfor viktig å sikre best mulig
kartlegging av hva klimaendringer kan bety for samfunnssektoren og i hvilken grad
energibransjen er bevisst og tiltaksorientert for å møte de beredskapsmessige utfordringer
som klimaendringene medfører. Denne kartleggingen er oppfølging av tilsvarende
kartlegging fra 2009. I så måte er det interessant å se positive indikasjoner påendringer i
bransjen i løpet av disse årene med økt bevissthet rundt klimaspørsmålet.
Denne kartleggingen gir et bilde på nå-status i kraftforsyningen i forhold til
klimabevissthet og klimatilpasning. Denne kartleggingen vil sammen med kartleggingen
fra 2009 (NVE rapport 2009:16) fungere som et referansemål for å avdekke aktiviteter og
indikasjoner rundt klimabevissthet i energibransjen.

Oslo, februar 2013

Arthur Gjengstø
seksjonssjef

Roger Steen
teamleder beredskap og øvelser
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Sammendrag
Denne kartleggingen gir et øyeblikksbilde over energiforsyningsbransjens bevissthet om
hva klimaendringer kan gi av utfordringer fremover og den motivasjonsom finnes for å
gjennomføre tilpasningstiltak. Kartleggingen gir også et bilde over hvilke utfordringer
bransjen er mest oppmerksom på og tiltak bransjen selv oppfatter som relevante for
videre tilpasning.
Norsk energiforsyning er regulert gjennom ulike krav til forebygging og beredskap.
Langvarige utfall er sjeldne, men enkelte naturhendelser kan gi strømbrudd over lengre
tid (jfr. bl.a. orkanen Dagmar i romjula 2011)
Energiforsyningen bygges for fremtiden. Ulike anlegg, slik som transformeringsanlegg,
nett, dammer, rørledninger m.v. kan ha forventet teknisk leve- og driftstid som strekker
seg så langt som 30-100 år frem i tid. Når det bygges et nett eller et
transformeringsanlegg som kanskje skal stå i 80 år, må det tas høyde for aktuelle
påkjenninger i hele anleggets levetid. Dette omfatter også alle endringer som klimaet
direkte og indirekte vil bidra til av mulige konsekvenser for kraftforsyningen.
De virksomheter som har inngått i denne kartleggingen er enheter i kraftforsyningens
beredskapsorganisasjon (KBO). Dvs de største virksomheter i energiforsyningen
(kraftprodusenter, nettselskap, fjernvarmeselskaper og vassdragsregulanter).
Denne statuskartleggingen har avdekket følgende funn:
•

Klimaendringer og klimatilpasning er i større grad et tema i KBO-enhetene nå
enn det var i 2009. 70 % av KBO-enhetene oppgir at dette er et tema hos dem,
men få oppgir at det i stor grad er et tema.
•

Det vil ligge en viss usikkerhet i kartleggingen at funnene også kan være
”naturkatastrofepåvirket”. Undersøkelsen ble gjennomført relativt kort tid
etter orkanen Dagmar.

•

Så godt som alle er kjent med negative effekter som kan følge av klimaendringer,

•

2 av 3 KBO-enheter tror at klimaendringene kan medføre sikkerhets- og
beredskapsmessige utfordringer for dem

•

Nærmere 2 av 3 KBO-enheter har analyser/utredninger/planer for å sikre
energiforsyningen for effekten av endret klima

•

72 % av KBO-enhetene oppgir at klimaendringer har vært et tema knyttet til egen
enhets ROS-analyser, plan for forebygging, beredskapsplan, planer for
reparasjonsberedskap e.l.

•

53 % av KBO-enhetene synes de har behov for å endre/oppdatere sin ROSanalyse e.l. basert på fremtidige utfordringer som klimaendringene kan gi

•

De viktigste faktorene for å øke klimatilpasningen er etter virksomhetenes egen
tilbakemelding reguleringer og forventninger fra NVE, NVEs engasjement
gjennom utredninger osv. og påvirkning (eller press) fra kraftforsyningens
distriktssjefer (KDS)
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•

67 % av KBO-enhetene har behov for mer tilrettelagt informasjon om hva
klimaendringer kan bety for egen region

•

74 % av KBO-enhetene ønsker tilrettelagt informasjon om hva klimaendringer
kan bety for egen type virksomhet spesielt

•

40 % av KBO-enhetene har vært i kontakt med KDS eller andre e-verk for å
drøfte felles utfordringer knyttet til klimaendringer.

•

18 % av KBO-enhetene har vært i kontakt med klimaspesialister for å drøfte
hvorvidt klimaendringer kan bety utfordringer for egen virksomhet

Illustrasjon: Ola Hegdal, NVE alle rettigheter
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1 1. Innledning
1.1 Bakgrunn for undersøkelsen
Hovedpoenget med en slik undersøkelse er å avklare på hvilket nivå norsk kraftforsyning
står i forhold til å forstå klimaendringers mulige effekt på kraftforsyningen og motivasjon
for tilpasningstiltak. Kraftforsyningen er sårbar for naturkreftene i utgangspunktet, slik at
det er ikke unaturlig å forvente at kraftforsyningsbransjen har et fokus på robusthet og
sårbarhetsreduserende tiltakt i denne sammenhengen også. Denne kartleggingen i 2012
er en oppfølging av en tilsvarende gjennomført i 2009. Målet har blant annet vært å
avdekke eventuelle endringer i klimabevisstheten i bransjen i årene som har gått.

1.2 Utvalget
Utvalget for denne undersøkelsen er Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).
KBO er en myndighetsoppnevnt organisasjon som pr kartleggingstidspunktet bestod av
198 virksomheter fordelt på kraftprodusenter, alle nettselskaper, fjernvarmeselskaper og
vassdragsregulanter. I sum utgjør disse den norske kraftforsyningen og er essensielle for
at elektrisitets- og varmeproduksjon og distribusjon skal fungere.
Virksomhetene som deltok i denne kartleggingen har i tillegg blitt fordelt på 4 regioner.
Regioninndeling som er valgt er som følger:





Region nord: Finnmark, Troms og Nordland
Region Midt: Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal
Region Sør/Vest: Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og AustAgder
Region Øst: Hedmark, Oppland, Vestfold, Telemark, Østfold, Akershus, Oslo og
Buskerud

Den vises i tilknytning til enkelte spørsmål til en sammenligning med de største
virksomhetene i utvalget. Disse representerer de største produsenter, fjernvarmeseslskap
og nettselskap basert på kunder og omsetning. I utgangspunktet ble det plukket ut de 10%
største virksomheter for å avdekke om størrelsen på selskapet kunne ha betydning for
aktivitetsnivået. Henvisninger til de største virksomhetene i denne undersøkelsen peker
tilbake til dette utvalget.

1.3 Gjennomføring
Undersøkelsen er primært gjennomført som en webundersøkelse. Noen få respondenter er
intervjuet på telefon. Undersøkelsen ble gjennomført i perioden mars og april 2012.
Henvendelsene ble rettet til beredskapsleder i de ulike virksomheter.
Beredskapsledertittelen er ofte virksomhetslederen i den enkelte kraftforsyningsselskap
eller nært knyttet til denne personen.
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Utarbeidelse av spørsmål og analyse av resultatet er utført av beredskapsseksjonen i
NVE.






Det er gjennomført 166 intervjuer. Det totale utvalget besto av 198 KBO-enheter.
Dvs. en svarprosent på 84 %. Kartleggingen har vært frivillig
Undersøkelsen er primært gjennomført som en webundersøkelse (83 %). Noen
(17 %) respondenter er intervjuet på telefon.
Hoveddelen av resultatene blir sammenlignet med tilsvarende undersøkelse som
ble gjennomført i 2009. For noen av spørsmålene har det vært foretatt mindre
endringer i spørsmålstekst og/eller svaralternativer slik at de ikke er direkte
sammenlignbare
Ansvarlig for undersøkelsen hos NVE er Roger Steen (rost@nve.no). Ansvarlig
for undersøkelsen hos Opinion Perduco er Thor Erik Johansen (tej@opinion.no)

1.4 NVEs bruk av undersøkelsen


Kartlegge status i bransjen pr 2012 og sammen med kartleggingen fra 2009
brukes disse dataene som referansemål for å se fremtidig utvikling i bevissthet og
motivasjon for klimatilpasning.



Legge grunnlaget for en NVE-strategi for å sikre fornuftige
klimatilpasningstiltak. Basert på blant annet disse funnene kan vi danne oss et
bilde på hvor man fra myndighetssiden bør starte for å sikre en best mulig
tilpasning.



På bakgrunn av kartleggingen bidra i prosessen med å avdekke kunnskapsbehov
m.v utalt i bransjen og sikre fornuftig endring over tid.



Vurdere ulike virkemidler for å sikre tilpasning slik som strategisk bruk av tilsyn
som bidrag til å vekke bevisstheten, Kartlegge på hvilke områder rådgivning bør
brukes for å spre kunnskap, skape bevissthet m.v, Kartleggingen kan også brukes
som viktig innspill i å synliggjøre FoU-behov på en rekke områder. Bruk av
virkeiddel slik som konkret opplæring m.v kan også være viktig.
.
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2 Presentasjon av funn
2.1 Klimaendringer et større tema i 2012
Spørsmål: I hvor stor grad har klimaendringer og klimatilpasning til et endret klima vært
et tema i din KBO-enhet?
Klimaendringer og klimatilpasning er tydeligere på dagsordenen hos mange flere
virksomheter i 2012 enn hva tilfellet var i 2009. 43% oppgav i 2009 at temaet i stor eller
noen grad vært drøftet. I 2012 oppgir 70% det samme. Fremgangen i bransjens
bevissthetsnivå har vær god.
Med tanke på de senere års media oppmerksomhet og kraftforsyningens sårbarhet knyttet
til naturkreftene er det en utfordring at fortsatt 30% i liten grad eller ikke i det hele tatt
har hatt dette som tema.
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2.2 Midt-Norge øker mest
Spørsmål: I hvor stor grad har klimaendringer og klimatilpasning til et endret klima vært
et tema i din KBO-enhet?
– ANDEL SVARTE I STOR ELLER NOE GRAD
Når man går inn og ser på samme spørsmål fordelt på de fire regioner denne
undersøkelsen opererer med ser man at region sør/vest større grad har satt dette temaet på
dagsordenen en de andre regionene. Sammenlignet med 2009 har imidlertid selskapene i
Midt-Norge nå virkelig våknet å sett utfordringen.
Det er en forskjell mellom de store virksomhetene som en gruppe og mellomstore og
mindre som en annen gruppe. Større virksomheter har mer fokus på klimaendringer og
klimatilpasning enn vidre virksomheter
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2.3 Tilnærmet alle kjent med klimaendringer
Spørsmål: Er du kjent med at forskningen sier at klimaendringene kan medføre en økning
av ulike effekter slik som flom, skred, hyppigere stormer, mer ekstremnedbør, økt
havnivå etc.?

Kjennskapen til forskningens syn på konsekvenser av klimaendringer er ute tvil svært
godt kjent blant i norsk kraftforsyning. Dette forteller at informasjonen om ulike
klimascenario og den offentlige debatten er fanget opp i virksomhetene. Kun 1% har
fortsatt ikke fanget opp dette, tilsvarende som resultatet var det også i 2009. Hvem den
ene prosenten er sier kartleggingen ingenting om.
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2.4 Majoriteten tror klimaendringer påvirker
sikkerheten
Tror du at klimaendringene kan medføre sikkerhets- og beredskapsmessige utfordringer
for din KBO-enhet basert på forskningens scenarioer om mer ekstremt vær?*

67% av virksomhetsleder tror at klimaendringene kan medføre sikkerhetsmessige
utfordringer for egen virksomhet. Dette er en liten økning fra 2009 (59%). Det er
hovedsakelig ”vet ikke” gruppen som har endret seg på disse årene.

* I 2009 var spørsmålsstillingen slik: Tror du på at klimaendringene kan medføre
sikkerhetsmessige utfordringer for din KBO-enhet basert på forskernes scenarioer
om mer ekstremt vær?
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2.5 Uroen i Midt-Norge og Østlandet øker mest
Når man går inn på spørsmålet ”Tror du at klimaendringene kan medføre sikkerhets- og
beredskapsmessige utfordringer for din KBO-enhet basert på forskningens scenarioer om
mer ekstremt vær?” og ser på regionale forskjeller så er Midt-Norge og Østlandet som har
økt sin uro i perioden 2009-2012.
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2.6 Nærmere 2 av 3 selskap har planer for å sikre
egen virksomhet mot klimaendringer
Spørsmål: Er du kjent med pågående analyser/utredninger eller konkrete planer i ditt
selskap om å gjøre praktiske tilpasninger for å sikre energiforsyningen for effektene av et
endret klima?*
I henhold til 2012 kartleggingen har 2 av 3 virksomheter pågående analyser, utredninger
eller planer om å gjøre praktiske tilpasninger innen sine områder i forhold til
klimaendringer. I 2009 var status 1 av 3.

* I 2009 var spørsmålsstillingen slik: Er du kjent med pågående analyser/utredninger
eller konkrete planer i ditt selskap om å gjøre praktiske tilpasninger for å sikre
din virksomhet for effektene av et endret klima?
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2.7 Østlandet, Sørlandet og Vestlandet forbereder
seg mest
Når man ser på det samme spørsmålet som ovenfor, men ut fra en regional fordeling, er
det Østlandet, Sørlandet og Vestlandet som gjør mest med å forberede seg med praktiske
tilpasninger for å sikre energiforsyningen for effektene av et endret klima. Nord-Norge og
Midt-Norge ligger under landsgjennomsnittet. Kartleggingen sier imidlertid ingenting om
eventuelt allerede eksisterende regionale forskjeller, på hvor robust kraftsystemet er i dag
i disse regionene for klimalaster.
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2.8 Positiv utvikling
Det store bildet viser at det er 70% av virksomhetene i kraftforsyningen som oppfatter
klimaendringer som mulig trussel for egen virksomhet. Denne gruppen kan karakteriseres
å ligge på et eller annet bevissthetsnivå i forhold til å forstå mulige effekter og
konsekvenser for egen del, når det kommer til klimaendringer. I 2009 var tilsvarende tall
59 %.
Det å være informert om en utfordring er viktig, men informasjon, forståelse og
bevissthet er sjelden nok hvis den ikke er koblet til motivasjon eller handlingsvilje. I
illustrasjonen nedenfor kommer det tydeligere frem at av de 70% (51+19) som mener
klimaendringer kan gi dem sikkerhetsmessige utfordringer, er det kun 51% som har
kommet til den erkjennelse at de skal gjøre noe med dette. Hele 19% av de virksomheter
som mener selv at klimaendringer kan gi sikkerhetsmessig utfordringer for egen
virksomhet har pr i dag ingen plan for å analysere mulige utfordringer eller konkret
tilpasse seg. Her ligger det en stor utfordring i å motivere disse til innsats.

Kartleggingen viser også at det er en gruppe på 15% av virksomhetene som sier at de
tilpasser seg klimaendringer, men ikke helt forstår hvordan dette kan berøre dem. Dette
vil raskt stille noen spørsmål hvorvidt tilpasningen foretas på de riktige områder eller i
riktig omfang. Det som er sikker er at denne gruppen i stor grad har motivasjon til
tilpasning, men at denne gruppen trenger hjelp til å forstå hvordan klimaendringer kan
påvirke nettopp deres virksomhet.
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Den siste gruppen i tabellens nedre høyre hjørne (15%) oppfatter det slik at de ikke vil bli
berørt av klimaendringer og dermed ikke ha behov for tilpasning. Denne gruppen ser ikke
problemet og vil trolig heller ikke være lett tilgjengelig med argumentasjon til både å øke
bevissthet og motivasjon til å vurdere temaet nærmere. I forhold til denne gruppen vil det
kreves både målrettet informasjon og ulike tiltak til å sikre nødvendig handlingsvilje. Det
man kan se er at tilsvarende tall for 2009 var 31%. Så noe i disse årene har bidratt til at
tvilergruppen er blitt redusert.
Hva dette er usikkert. Men massiv informasjon om klimaspørsmålet, stor
medieoppmerksomhet og ikke minst en rekke vær relaterte hendelser slik som orkaner,
flommer, skred kan ha hatt påvirkning. Da denne kartleggingen ble gjennomført var kun
måneder etter orkanen Dagmars herjinger i Sør-Norge.

Illustrasjon: Ola Hegdal, NVE alle rettigheter

17

2.9 ROS-analyser omtaler klimaendringer i økende
grad
Spørsmål: I hvilken grad har klimaendringer vært et tema knyttet til din KBO-enhets
ROS-analyser, plan for forebygging, beredskapsplan,planer for reparasjonsberedskap
eller lignende?
I 72 % av virksomhetenes risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) har
klimaendringer vært et tema. Utviklingen fra 2009 til 2012 viser en positiv trend.
ROS-analyser bør være en et fundament i virksomhetens risikostyring. I alt fra
dimensjonering blant annet i forhold til klimalaster, drift, vedlikehold, beredskap
reparasjonsberedskap og ikke minst krisehåndtering.
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2.10
Klima ROS-analyser oftest i Midt-Norge og
på Sør-Vestlandet
Som man kan se er det ikke bare bevisstheten som er økende i Midt-Norge (se kap 2.5)
også viljen til å analysere hva klimaendringer kan bety for egen virksomhet. Det
kartleggingen ikke sier noe om er hvorvidt økt bevissthet og uro kom som følge av ROSanalyser. Eller om ROS-analyser ble initiert som følge av økt bevissthet og uro?
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2.11

Flere ønsker å oppdatere sine ROS-analyser

Spørsmål: Basert på endrede fremtidige utfordringer som klimaendringene kan gi, i
hvilken grad er det etter ditt syn behov for å endre/oppdatere din KBO-enhets ROSanalyser, plan for forebygging, beredskapsplan, planer for reparasjonsberedskap osv.?

Over halvparten at virksomheter innen kraftforsyningen mener de har behov for å endre/
oppdatere egne ROS-analyser ved fremtidige revisjoner. Sammenlignet med 2009 er dette
en økning.
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2.12
Midt-Norge og på Sør-Vestlandet ser
behovet for ytterligere oppdateringer
Igjen er det Midt-Norge og Sør- og Vestlandet som ser størsts behov for å revidere sine
ROS-analyser. Det skal ikke utelukkes at det er en viss Dagmar-effekt1 også har bidratt til
at motivasjonen er stor, men det skal heller ikke utelukkes at forståelsen rundt
klimaendringer og tilpasningsbehov er økende.

1

Henvisning til orkanen Dagmar som herjet i Sør-Norge 25. – 26. desember 2011
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2.13
Forventer at NVE skal fortelle dem hva de
skal gjøre!
Spørsmål: Hvor viktig eller uviktig er de følgende faktorene for å øke klimatilpasningen i
din KBO-enhet? - 2012
I 2009 oppgav virksomhetene at egen ledelses engasjement var den viktigste faktorer for
å sikre god tilpasning. Reguleringer og forventninger fra sentrale myndigheter, var viktig
den gangen også men kom på en tredjeplass i rangeringen.
I 2012 derimot ser mange til NVE etter krav eller råd rundt temaet. Dette kan være en
krevende og delikat balansegang bådet for myndigheten og den enkelte virksomhet. Det
vil være viktig at den enkelte virksomhet ikke hopper bort fra eget ansvar til å bygge og
drifte egen virksomhet i tråd med de lov- og forskriftskrav og konsesjonsvilkår som er
gitt i forhold til virksomheten. NVEs balansegang vil være i forhold til tilpasset
regelverksutforming, og til rette legge for god bevissthet rundt klimaspørsmålet.
Den enkelte virksomhet må i tråd med juridiske krav kartlegge egen risiko og sårbarhet i
forhold til klimaendringer. Her verken vil eller skal NVE som tilsyns-, fag- og
beredskapsmyndighet overta noen rolle ovenfor den enkelte virksomhet.
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2.14

Mindre behov for regionale klimadata

Spørsmål: I hvilken grad har du og din KBO-enhet behov for mer tilrettelagt informasjon
om hva klimaendringer kan bety for din region?
Det å forstå lokale effekter av globale klimaendringer er fortsatt viktig. 67% mener dette.
Dette er imidlertid en liten reduksjon fra 2009.
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2.15
Mange ønsker bransjetilrettelagt
informasjon om tilpasning
Spørsmål: I hvilken grad har du og din KBO-enhet behov for mer tilrettelagt informasjon
om hva klimaendringer kan bety for din type virksomhet spesielt?

Behovet for tilrettelagt informasjon om klimaendringenes betydning er stort både knyttet
til den eller de virksomhetstyper man har sin aktivitet i. 74% virksomheten etterlyser
dette, noe som er tilsvarende for 2009-kartleggigen. Med en såpass høy oppslutning bør
forholdene ligge klart til rette for strategisk samarbeid med å få frem de felles innsikt,
planleggingsforutsetninger m.v. som alle vil ha nytte av.
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2.16
KDSens rolle som katalysator for
klimadrøftinger blir viktigere
Spørsmål: Har du eller din KBO-enhet vært i kontakt med Kraftforsyningens distriktssjef
(KDS) eller andre e-verk for å drøfte felles utfordringer knyttet til klimaendringer?*
Gjennom flere år har NVE gjennom sine forventningsbrev påpekt behovet for at landets
14 Kraftforsyningens distriktssjefer (KDS) reiser dette temaet i sin dialog med den
enkelte kraftforsyningsvirksomhet i eget distrikt. NVE har ønsket av KDS skal bli mer
aktiv på en rekke områder, deriblant feltet klimatilpasning
Så langt er det 4 av 10 som har registrert KDSenes innsats på dette området. Dette er en
dobling fra 2009. Noe som indikerer en ønsket utvikling.
Men fortsatt er det rundt 6 av 10 som verken har vært i kontakt med KDS eller andre i
bransjen om dette temaet.

* I 2009 var spørsmålsstillingen slik: Har du eller din KBO-enhet vært i kontakt med
Kraftforsyningens distriktssjef (KDS) for å drøfte felles utfordringer knyttet til
klimaendringer?
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2.17
Mest bransjekontakt på tvers på Sør- og
Vestlandet mest aktive
I henhold til kartleggingen er det KDSene og KBO-enhetene på Sørlandet og Vestlandet
som oppgis å ha hyppigst satt dette temaet på agendaen i sin kontakt med de andre energi
virksomhetene i eget distrikt.
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2.18

Flere søker bistand fra klimaeksperter

Spørsmål: Har du eller din KBO-enhet vært i kontakt med klimaspesialister som
geologer, meteorologer, hydrologer o.l. for å drøfte hvorvidt klimaendringer kan bety
utfordringer for din virksomhet?*
Kun 2 av 10 har vært i kontakt med fagekspertise inne klimafag, slik som geologer,
meteorologer eller hydrologer o.l. for å drøfte utfordringer for virksomheten og innhente
konkret kunnskap om hvordan klimaendringer kan arte seg i eget nærområde. Denne
mangelen av innhenting av faglige råd kan gi utslag i svekket kvalitet på blant annet
risiko- og sårbarhetsanalyser som virksomheten utfører. Videre at tilpasningstiltakene
også kan være basert på et for tynt kunnskapsgrunnlag og dermed ikke optimalt være
tilpasset de forventede utfordringer.
Utviklingen har vært positiv med en liten økning siden 2009, men her er nok et område
man bør drøfte nærmere.

* I 2009 var spørsmålsstillingen slik: Har du eller din KBO-enhet vært i kontakt med
geologer, meteorologer eller hydrologer for å drøfte hvorvidt klimaendringer kan
bety utfordringer for din virksomhet?
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2.19
Det er på Sør- og Vestlandet de henter inn
ekspertise oftest
Som kartleggingen viser er det virksomheter på Sørlandet og Vestlandet som er mest
villig til å gå i dialog med fageksperter og hente kunnskap fra disse. Kartleggingen viser
også at store virksomheter er vesentlig mer tilbørlig til å hente inn ekspertråd.
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2.20

Bakgrunnsvariabler
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Oppfølging
Denne kartleggingen har gitt et øyeblikksbilde over klimatilpasningsstatus i kraftbransjen
forsommeren 2012. Den er sammenlignet med resultat fra en tilsvarende kartlegging fra
2009. Det er et mål å bruke disse kartleggingene som ett av flere innspill til å identifisere
målsetninger for hvordan klimatilpasning skal gjennomføres på adekvat måte innen
kraftforsyningen. Det er videre et mål å bruke denne kartleggingen som et
navigasjonspunkt i forhold til å skape og måle endringer knyttet til klimatilpasning over
tid.
Med noen års mellomrom er det tanken å gjenta tilsvarende kartlegginger for å se om
bransjen på eget initiativ, basert på ny forskning og ikke minst forventninger fra
myndighetene beveger seg i retning av å tilpasse seg klimaendringer på en formålstjenlig
måte.
Det er ikke alltid nok å være informert for å skape motivasjon for endring og tilpasning.
Forståelsen må ofte ha kommet på et slikt nivå at direkte og indirekte effekter av
klimaendringer fremstår som tydelig for alle ansvarlige beslutningstakere. Vi snakker da
om at bevisstheten for hva denne utfordringen kan bety for bransjen og samfunnet har
blitt høy.
Som ansvarlig myndighet vil det være viktig å sikre seg at hele bransjen får best mulig
forståelse av alle typer risiko, deriblant hva klimaendringer kan bety på kortere eller
lengre sikt. Her vil det være viktig å identifisere hvilket virkemiddelsett man kan og bør
spille på for å skape nødvendig motivasjon.
Kartleggingen gir også et bilde over hvilke utfordringer energibransjen er mest fokusert
på og hvilke tiltak bransjen oppfatter man bør iverksettes for å oppnå økt tilpasningstakt.
Dette er verdifulle innspill i en prosess med å tilrettelegge en strategi for NVEs arbeid
med å motivere for økt klimatilpasning, påvirke vurderinger om å forsterke
tilsynsaktivitet inn mot dette temaet, grunnlag for initiativ for strategisk
forskningsaktivitet og ikke minst se hvordan forskning, forvaltning og bransjen i
fellesskap kan lære av og ikke minst påvirke hverandre.
Det er vanskelig å vite om energibransjen står i forhold til andre bransjer og sektorer i
samfunnet. Slike kartlegginger som måler status og utviking over tid er ikke lette å finne.
Sammenligninger på tvers av sektorer er ønskelig og kan sikkert også virke som et
tilleggsmoment i prosessen med å skape økt motivasjon og økt bevissthet.
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