
Klima for forandring? 

Integrering af klima i byers planlægningspraksisser 

Det er i højere grad byer end nationale regeringer, der går forrest i at handle på 
klimaforandringerne. Flere af disse byer udarbejder frivilligt klimaplaner til at forebygge 
og tilpasse til effekterne af klimaforandringer. Til trods for byernes mange initiativer, viser 
den eksisterende forskning, at implementering af klimahandlingerne kniber. Årsagerne til 
den manglende implementering i praksis er i litteraturen begrænset til generelle 
forklaringer, og studier fokuseret på at forklare implikationer for klimaplanlægning på det 
lokale niveau er fraværende. For at forstå hvorfor implementeringen er vanskelig, 
undersøger denne ph.h. afhandling de institutionelle dynamikker, der påvirker 
integrationsprocessen af klima i planlægningspraksis på det kommunale niveau i 
Danmark. Dette undersøges i relation til planindhold og planproces:  

• Integrering i eksisterende planer og processer 

• Integrering af klimaplaner som et nyt planlægningsområde i den kommunale 
administration  

Afhandlingens tager udgangspunkt i tre planlægningsområder, der fungerer som 
værktøjer for integrering: klimaplanlægning, fysisk planlægning og strategisk 
miljøvurdering (SMV). Afhandlingen konkluderer, at implikationerne for integrering af 
klima i praksis skyldes, at klimaplanlægning frem til i dag er foregået i et institutionelt 
tomrum, der yderligere kompliceres af, at en klimaindsats går på tværs af alle de 
kommunale forvaltninger. Det er især organisatoriske sub-kulturer og svage tværgående 
praksisser mellem forvaltningerne, der hæmmer processen. Klimaembedsfolk må derfor 
navigere mellem disse sub-kulturer for at skabe legitimitet for klimahandling. De 
eksisterende planlægningsværktøjer udnyttes ikke, fordi klimaplanlægning betragtes som 
et eksplorativt område, hvor ildsjæle driver processen. I flere tilfælde skaber ildsjæle 
legitimitet for handling ved at etablere lokale netværk bl.a. fordi den interne tværgående 
integrationsproces opleves som yderst vanskelig. Risikoen er, at klimaplanlægning bliver 
afkoblet den fysiske planlægning, og i stedet for at blive integreret på tværs udvikler sig til 
et selvstændigt felt. Dette kan medføre, at synergier ikke udnyttes og omkostningsfulde 
trade offs opstår. Der er altså et behov for at støtte den tværgående koordineringsproces 
mellem forvaltninger, så en fælles forståelse af problematikkerne udvikles.  

COWIfonden har bevilliget støtte til, at afhandlingens resultater præsenteres på to 
internationale konferencer:  

• Nordic Environmental Social Science Conference (NESS), København 10.-12. juni 
2013 

• Joint AESOP/ACSP Congress, i Session 3 ‘Environment, Energy and Climate 
Change’, Dublin 15.-19. juli 2013 

Anja Wejs forsvarede sin ph.h. afhandling den 15. april 2013 ved Institut for Planlægning, 
Aalborg Universitet. Anja har i sit ph.d. forløb haft samarbejde med COWI A/S og Aarhus 
Kommune. Derudover har Anja tilbragt 5 måneder ved Columbia Universitets Earth 
Institute og NASAs Centre for Climate Systems Research i New York City, USA, med 
fokus på New York City’s klimaarbejde.  


