
                                                                                              

KFT 10. april 2012 
Koordineringsenhed for forskning i klimatilpasning J. nr. 33605 
Årsrapport 2011  
                
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Årsrapport 2011 



 

 2

 
 
 



 

 3

1. Indledning 

Årsrapporten redegør for KFT’s grundlag, resultater, og aktiviteter i 2011.  

KFT har hidtil rapporteret til Koordinationsforum for Klimatilpasning (KoK) den tværgående mini-
sterielle arbejdsgruppe etableret under Strategi for tilpasning til klimaændringer Danmark  (Rege-
ringen, marts 2008).  

KFT leverer autoritativ klimaviden til Videncenter for Klimatilpasning (nu Task Force for klimatil-
pasning) på baggrund af en række projektaktiviteter udført af institutionerne bag KFT. KFT vareta-
ger en forskningsbaseret dialog med samfundsaktører på Klimatilpasning.dk under rubrikken 
”forskning”. 

KFT er et samarbejde mellem en række forskningsinstitutioner for at fremme de bedste løsninger til 
klimatilpasning i Danmark. Det sker igennem mobilisering af den seneste viden og nyeste data på 
forskningsinstitutionerne, som kan matche samfundsbehovet i dag og i fremtiden.  

Dansk forskning i klimatilpasning er meget lille forskningsfelt, og på europæisk niveau må området 
betragtes som et nyt forskningsområde, der dog får stigende opmærksomhed i takt med at klimaud-
fordringen erkendes. Sigtet med institutionssamarbejdet er derfor også at fremme dansk forskning 
og dansk deltagelse i internationalt forskningssamarbejde om klimatilpasning. Det faglige grundlag 
herfor kvalificeres igennem en tæt dialog mellem forskningsinstitutionerne og de aktører der skal 
løse problemerne.  

Organisatorisk er KFT et center uden mure, der samler de dominerende forskningsaktører indenfor 
klimatilpasning i Danmark med henblik på at sikre opbakning af den bedste ekspertise til løsning af 
de konkrete opgaver. Grundlaget for KFTs opgaveløsning er forskernes og institutionernes involve-
ring på det strategiske, forskningspolitiske og faglige niveau.   

KFT bygger på styregruppens institutionelle ophæng, det forskningsfaglige rådgiverpanel samt 
overblik over nationale faglige kompetencer og projekter på klimatilpasningsområdet. Endvidere 
bygger indsatsen på indblik i den faglige og politiske udvikling på europæisk niveau som KFT op-
når igennem deltagelse i centrale netværksaktiviteter.  

Der findes p.t. ikke et nationalt forskningsprogram på klimatilpasningsområdet som KFT har refe-
rence til. KFT-indsatsen er derfor primært faciliterende og involverende. KFT er i en løbende dialog 
med VTU og andre forskningsbevilligende myndigheder og aktører med henblik på forskningsfag-
ligt at styrke området. 

 

2. Grundlaget for KFT  

KFT’s overordnede opgave er ifølge Strategi for tilpasning til klimaændringer Danmark (Regerin-
gen, marts 2008):  

 Levering af autoritative klimadata og klimaeffektdata samt specifikke klimaforskningsre-
sultater af betydning for klimatilpasning til klimatilpasningsportalen (Klimatilpasning.dk) 

 Koordinering af klimatilpasningsforskning i Danmark 

 Deltagelse i nationale og internationale møder. 

KFT har i forlængelse heraf i 2011 prioriteret fire indsatsområder for at besvare de samfundsmæssi-
ge og forskningsfaglige udfordringer og derigennem styrke forbindelsen imellem klimaindsatsen i 
beslutningsleddet og det forskningsbaserede faglige grundlag herfor: 
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 Deltage i nationale og internationale faglige og politiske netværk samt workshops med det for-
mål at fremme en proaktiv dansk deltagelse i nye transnationale tiltag samt fremme videndeling 
på europæisk niveau.  

 Tilvejebringe autoritative klimadata og klimaeffektdata til brug for formidling på klimatilpas-
ningsportalen. Det skete på baggrund af indgåede aftaler imellem KFT, Videncenter for Klima-
tilpasning og de involverede dataleverandører. 

 Fremme klimatilpasningsforskning i Danmark og sikre at ny viden og resultater herfra kan ud-
nyttes i prioritering og design af klimatilpasningen på alle relevante niveauer i samfundet. 

 Formidle forskning om klimatilpasning på forskningssitet under den nationale portal Klimatil-
pasning.dk, på KFT’s egen hjemmeside og ved dialog med relevante aktører.  

KFT blev i 2011 finansieret ved aktstykke 85/2010-11 fra Ministeriet for Forskning, Innovation og 
Videregående Uddannelser (FIVU, tidligere VTU) på 5,0 mio. kr.  

KFT’s organisering med styregruppe og forskningsfaglige forskningspanel fortsatte uændret i 2011. 

 

3. Aktiviteter i 2011 

3.1 KFT - Styregruppen   

Klima- og energiministeren udpegede 11. februar 2011 administrerende direktør i trafikselskabet 
Movia, Dorthe Nøhr Pedersen som ny formand for styregruppen efter direktør Leo Larsen, Sund & 
Bælt. 

Styregruppen har i 2011 udover formanden bestået af Ole Olsen, AU; Niels Axel Nielsen, DTU; 
Niels Elers Koch, KU; Bjørn Kaare Jensen, GEUS; Anne Mette K. Jørgensen, DMI; René Paul 
Hansen, MIM; Hanne Haarup Thomsen, VTU-FI; Ditte Holse, Videncenter for Klimatilpasning – 
DMI samt KFT’s sekretariatsleder Lars Moseholm/ Henning Høgh Jensen (fra 1.9.)  

Der har været holdt tre møder i styregruppen i 2011.  

 

3.2 Det forskningsfaglige rådgiverpanel FRP 

Panelets sammensætning bestod i 2011 af de oprindeligt udpegede 23 medlemmer som sidder på et 
forlænget mandat i forhold til panelets kommissorium.  

Der har ikke været holdt møder i panelet, men det har været inddraget i forbindelse med udpegning 
af faglige deltagere i netværk og arbejdsgrupper. 

  

3.3 KFTs aktiviteter i KoK 

KFT er repræsenteret i KoK ved sekretariatslederen og deltager i de tre arbejdsgrupper under KoK. 
Det er dog kun portalarbejdsgruppen der har været aktiv i 2011, her har KFT løbende rapporteret 
om sine aktiviteter i forhold til formidling af forskningsresultater. 
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3.4 Fremme og koordinere dansk deltagelse i de europæiske forsknings og forsk-
ningspolitiske netværk og projekter 

For at fremme videnudveksling og kobling til aktørerne på forsknings- og klimaområdet i Danmark 
indgår KFT i en række internationale netværk og projekter på klimatilpasningsområde. Beløbsmæs-
sigt har KFT kun beskedne andele i de forskellige aktiviteter, hvorfor KFT’s rolle typisk er af for-
midlende karakter. KFT har orienteret om udviklingen i det internationale arbejde i nyhedsbreve og 
på Klimatilpasning.dk. 

KFT bistår på mandat fra Det strategiske Forskningsråd med den faglige udvikling af EU initiativet 
Joint Programming Initiative – Climate og indgår i den forbindelse i Governing Board. Det har i 
2011 været målet at udbrede dette engagement til i større grad at omfatte forskningsinstitutioner bag 
KFT og at få disse involverer KFT i andre sammenhænge, hvor en KFT-vinkel kan være relevant. 
Således er der forskere fra KFT partnerinstitutioner involveret i arbejdsgrupper i JPI Climate ar-
bejdsgrupper og ekspertpaneler med henblik på at sikre indflydelse og information samt positione-
ring i forhold til kommende EU forskningsindsatser indenfor klima og klimatilpasning. 

KFT repræsenterer Danmark og den danske indsats i ERA-nettet CIRCLE (Climate Impact Re-
search Coordination for a Larger Europe), og NORDCLAD-net (Netværksdannelse under det nordi-
ske Topforskningsinitiativ) samt BALTADAPT, der er et Interreg IV projekt. KFT deltager endvi-
dere i IONET-møderne under Miljøagenturet. Det har skabt grundlaget for indsigt i de forsknings-
mæssige og fagligt administrative aktiviteter i EU og i en række europæiske lande. I relation til 
NORDCLAT-net planlægges et ph.d. kursus til august 2012, som KFT vil bidrage til. 

KFT har på ad hoc basis assisteret Videncentret ved mødeaktiviteter i EPA-interest group on Cli-
mate Change Adaptation.  

KFT er engageret i European Topic Centre on Climate Change impacts, vulnerability and Adaptati-
on (ETC-CCA) under Det europæiske Miljøagentur (EEA), hvor KFT kan konsulteres omkring ud-
viklingen af en ny EU portal på klimatilpasningsområdet. Når portalen lanceres marts 2012 forven-
tes der stadigt et koordineringsbehov i forhold til sikringen af forskningsbidrag fra Klimatilpas-
ning.dk. 

 

3.5 Data og bidrag til værktøjsudvikling til portalen  

KFT understøtter Videncenteret i udviklingen af portalen Klimatilpasning.dk og har udarbejdet en 
række produkter efter aftale og i dialog med Videncenteret. Produktporteføljen omfatter autoritative 
klimadata, værktøjsudvikling, analyse af hvilke drivkræfter og barrierer kommunalpolitikerne ople-
ver i forhold til klimatilpasning. En oversigt er i bilag 1.  

Prioriteringen af projekterne er sket i dialog med Videncenteret. KFT sekretariatet har bistået med 
projektudviklingen og lavet regelmæssig projektopfølgning.  

Følgende tre projekter er gennemført i 2011 og afsluttet først i 2012: 

Grundvandsmodellering af den forventede ændring af grundvandstanden for et middel klima-
scenarie for perioden 2121-2150. Det er videreførelse af et projekt fra 2010 der kun dækkede 
Sjælland med aktiviteten i 2011 er hele landet nu dækket. Projektet forventes afsluttet april 2012. 
Forsinkelsen skyldes at der har været problemer med kalibrering af DK-modellen i forhold ned-
børsdata fra klimamodellerne. Projektet er gennemført af GEUS.  
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Klimatilpasning i de danske kommuner ‐ Hvad siger politikerne? har undersøgt politikernes 
holdninger til klimatilpasning og deres roller i kommunernes og vand‐ og spildevandsselskabernes 
indsats. Projektet kan inspirere og motivere til den videre indsats i kommunerne, regionerne og 
staten. Undersøgelsens analyser og konklusioner er baseret på interviews med nøglepolitikere in-
denfor klimatilpasning i otte udvalgte kommuner og deres vand‐ og spildevandsselskaber. Det er 
en opfølgning på projekt i 2010 der gav et overblik over indsatsen i forhold til klimatilpasning på 
forvaltningsniveau i kommunerne. Undersøgelsen er offentliggjort i marts 2012. Projektet er gen-
nemført af Skov & Landskab, Københavns Universitet.  

Klimadata til portalen har opdateret eksisterende materiale om den fremtidige klimaudvikling i 
Danmark til det for indeværende bedst mulige niveau. Dette indebærer, at de eksisterende klima-
kort og den tilhørende information for et middel klimascenarie (A1B) opdateres ud fra resultater 
fra det europæiske ENSEMBLES projekt, som blev afsluttet med udgangen af 2009. Klimadata på 
portalen kan således fremover være baseres på medianen fra en række kørsler med forskellige re-
gionale klimamodeller, og ikke som hidtil på en enkelt modelkørsel. Det gør det også muligt at 
angive usikkerhedsintervaller på tabeldata.  Projektansvarlig institution: DMI. 

Her udover har KFT-sekretariatet deltaget i række møder med Videncentret om udvikling af og af-
klaring af datagrundlaget for et værktøj til at identificere oversvømmelsestruede arealer.  

 

3.6 Identifikation af videnhuller og forskningsbehov 

KFT orienterer løbende om aktiviteter af interesse for primært forskningsmiljøet i sine elektroniske 
nyhedsbreve. Nyhedsbrevene udgives på engelsk og modtages af næsten 600 danske og udenland-
ske forskere, forskningspolitiske repræsentanter og andre interesserede. I 2011 er der udgivet fire 
nyhedsbreve, der ud over KFT’s egne aktiviteter også informerer om relevante nationale og uden-
landske tiltag og værktøjer, om projekter og arrangementer. 

KFT indgår i følgegruppen for klimaforskningscenteret CRES (Center for Regionale Klimaforan-
dringer) og har aftalt fælles aktiviteter omkring brugerkommunikation. I den forbindelse har KFT 
sammen med CRES i efteråret holdt to dialogmøder med hhv. landbrugssektoren og forsikringssek-
toren for dels at drøfte aktuelle problemstillinger i forhold til det nuværende klima og dels videnbe-
hov i forhold til at håndtere klimaændringerne på længere sigt.  

KFT har også været i dialog med Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI om videnbehov i råd-
givningsbranchen i relation til klimatilpasning.  

Som opfølgning på kortlægningen af klimaforskningen i Danmark i 2009 opdaterer KFT løbende 
den database over dansk deltagelse i klimaforskningsprojekter, der var et af produkterne. I den åbne 
del af databasen er der oplysninger om 217 klimaforskningsprojekter, hvoraf de 45 stadig er i gang. 
Af klimatilpasningsprojekter er der registeret 89 projekter hvoraf de 25 er aktive. Der er formodent-
lig endnu flere aktive klimaprojekter, da KFT kun aktivt opsøger klimatilpasningsprojekter. Der er 
mulighed for løbende at indmelde nye projekter ind til databasen, som derved holdes opdateret. Da-
tabasen er tilgængelig fra såvel Klimatilpasning.dk som KFT’s hjemmeside.   

En aktivitet med en fokusgruppe bestående af aftagere af viden om klimatilpasning og forskere der 
skulle identificerer de vigtigste videnhuller og sætter spot på forskningsbehovet blev ikke gennem-
ført da den tidsmæssigt kom til at kolliderede med VTU’s FORSK2020 proces der også inddrog 
klimatilpasning.  
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3.7 Formidling af forskning om klimatilpasning 

Forskningssiderne under Klimatilpasning.dk blev omlagt i november 2011 med fem indgange sva-
rende til hvert af de fem centrale forskningstemaer indenfor klimatilpasning1. Målet er at siderne 
skal være en central og valid kilde til information om relevant forskning for klimatilpasning og bi-
drage til at klimatilpasningen i Danmark foregår ud fra opdateret forskningsbaserede viden.  

Indholdsmæssigt har der i årets løb været korte nyheder (15) og resumeer (6), baggrundsnotater (4) 
og synteser (6) samt data-leverancer til kortkomponenten.  

 

4. Ressourceforbrug og bemanding 

KFT's aktiviteter er planlagt ud fra et budget på 5,0 mio. kr. for 2011 på Finansloven (§19.22.05 
AU). Nedenstående tabel viser budgetfordelingen i 2011 samt forbrugte midler. Det samlede for-
brug blev 5,0 mio. kr. svarende til budgetrammen.  

 

Aktiviteter Budget  (t. kr). Regnskab (t. kr.) 

Sekretariatsledelse og drift 
 Driftsudgifter af sekretariatet  

200 
 

180 
 

Forskningspolitisk repræsentation 
 Internationale aktiviteter 

 Øvrig dansk deltagelse i EU forskning og –

politiske netværk 

500
 

500 

Forskningsformidling 
 Drift af forskningssitet portal 

 Vedligehold af projektdatabasen 

 Nationalt (hjemmeside, nyhedsbreve, FRP) 

800
 

890 

Projektkoordinering 
 Data og redskabsudvikling 

 Sårbarhedskoordinering og datakonsistens 

400
 

350 

Eksterne projekter * 
 GEUS, grundvandsmodellering) 

 KU kommuneanalyse  

 DMI  klimadata  

 Allokeret til øvrige projekter  

 

1250 

500 

520 

230 

 

1250 

500 

520 

297** 

Driftskompensation af netværk 
 KFT Forum, m.m.  

600 580 

I alt 5.000 5.000 

*)  De udførte aktiviteter blev gennemført som projektsat. Projekterne er listet i bilag 1.  

**) Forhåndsallokeret til projekter rækkende ind i 2012 

 

 

                                                 
1 Klimatilpasning - 5 centrale forskningstemaer, KFT 2009.  
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Følgende personer har arbejdet i KFT i 2011: 

AU: Henning Høgh Jensen (fra 01.09), Lars Moseholm (til 30.06), Svend Binnerup (til 
31.07), Bent Andersen, Camilla Geels og Karin Balle Madsen (sekretær) – alle fra 
DMU (indtil 31.5) herefter Institut for Miljøvidenskab eller DCE. 

DTU: Kirsten Halsnæs – Risø-DTU, nu DTU Management Engineering 
KU: Vibeke Nellemann - LIFE 
GEUS: Lisbeth Flindt Jørgensen 
DMI: Martin Drews  

 

 

 

Henning Høgh Jensen 

Centerleder 

 

 

Tiltrådt af KFT's styregruppe den 10. april 2012.  
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Bilag 1 - Oversigt over projekter og leverancer 

Projekt Institution Aktivitet 
1 Autoritative klimadata   
1.1. Opdatering af klimadata på 
klimatilpasning.dk  
 

DMI Formålet er at opdatere eksisterende materiale om den fremtidige 
klimaudvikling i Danmark til det for indeværende bedst mulige niveau. 
Dette indebærer, at de eksisterende klimakort og den tilhørende infor-
mation for A1B scenariet opdateres til resultater baseret på det euro-
pæiske ENSEMBLES projekt, som blev afsluttet med udgangen af 
2009. Klimadata på portalen vil således fremover være baseret på 
medianen fra en række kørsler med regionale klimamodeller, og ikke 
som i dag på en enkelt modelkørsel, ligesom der vil blive angivet 
usikkerhedsintervaller på tabeldata.  

 Opdatering af alle kort og tabeller på portalen for A1B scenariet 
(2021-2050)  

 Opdatering af alle kort på portalen for A2, B2, EU2C scenarierne 
(2071-2100) 

 Opdatering af alle tabeller på portalen for A1B, A2, B2, EU2C 
scenarierne (2071-2100), samt nutidsværdier 

 Supplerende skriftligt materiale til portalen  

1.2. Grundvandsmodellering GEUS Formålet er få etableret et landsdækkende risikostyringsværktøj, som 
indeholder både information, om hvordan grundvandsforhold og vand-
stand i vandløbssystemer forventes at blive under et fremtidigt klima, 
og værktøjer til real-tids og sæsonmæssige prognoser heraf. 

I 2010 blev Sjælland modeleret, mens resten af landet er indgået i 
2011 aktiviteten. 

Levering af data sker april 2012 og rapportering maj 2012. 

2 Faglig understøttelse af værk-
tøjsudvikling 

  

2.1. Klimatilpasning i de danske 
kommuner 

KU Der forelægger to udgivne arbejdsrapporter.  

 Formidling på Portalen af resultaterne af projekt ’Klimatilpasning 
i de danske kommuner’ samt resultaterne af en opfølgende under-
søgelse blandt kommunalpolitikerne (del 2) og nye cases fra 
kommunernes klimatilpasningsindsats. 

 Undersøgelse af holdninger på det politiske niveau i kommuner-
ne. Dvs. i hvilken grad klimaeffekter og tilpasning hertil priorite-
res af kommunalpolitikerne, og hvilke faktorer som anses for 
fremmende eller hæmmende herfor. 

 International formidling af resultaterne af projekt ’Klimatilpas-
ning i de danske kommuner’. 

3. Formidling og synteser mv.   

3.1. Forskning på portalen KFT Forskningssiderne er blevet omorganiseret med nye indgange.  

Der er produceret i alt 23 indlæg, hvoraf KFT-sekretariatet har stået 
for de 16, KFT-forum for 4 mens 3 indlæg er produceret af forskere 
”udefra”.  

4. KFT    

4.1. Projektdatabasen  KFT Databasen opdateres jævnligt.  

4.2. KFT-hjemmeside KFT Løbende; 4 Nyhedsbreve udsendt 

 


