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1. INNLEDNING 

Rambøll presentere med dette rapporten for prosjektet ”gjennomgang av klimatilpasning i 
kommuneplaner”. Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskap i perioden november 2011 til januar 2012.  
 
Formålet med forestående oppdrag har vært å skape en oversikt over hvorvidt, og i hvilken grad, 
de 13 kommunene som er med i programmet Framtidens byer har vurdert og tatt hensyn til 
klimaendringer i sine kommunale planer. For å skape denne oversikten har Rambøll gjennomført 
innledende og oppfølgende intervjuer med representanter for de 13 byene, og gjennomført en 
systematisk gjennomgang av relevante kommunale planer. Hovedfokus har ligget på følgende: 
 
• Kommuneplanens samfunnsdel: I hvilken grad og hvordan ivaretas klimatilpasning i 

samfunnsdelen? 
• Kommuneplanens arealdel: I hvilken grad og hvordan ivaretas klimatilpasning i 

arealdelen? 
• Konsekvensutredninger: I hvilken grad og hvordan ivaretas klimatilpasning i 

konsekvensutredninger? 
• ROS-analyser: I hvilken grad og hvordan ivaretas klimatilpasning i ROS-analyser? 
• Andre dokumenter: I hvilken grad har kommunene utarbeidet andre dokumenter, slik som 

kommunale klima- og energiplaner, som ivaretar klimatilpasning? 
• Sjekklister for saksbehandling: I hvilken grad er klimatilpasning inkludert i sjekklister for 

behandling av arealplaner, reguleringsplaner, og byggesaker? 
 
Den systematiske gjennomgangen er gjort basert på ett forhåndsdefinert sett av kriterier, som 
beskrives nærmere i kapittel 3. 
 
1.1 Metode 
Metodisk har kartleggingen blitt gjennomført gjennom en blanding av kvalitative intervjuer og 
dokumentstudier. Prosessen har vært som følger: 

1) Innledningsvis utarbeidet Rambøll i samråd med DSB en kartleggingsmatrise. Matrisen 
gir en oversikt over alt planverk som skulle undersøkes for de ulike kommunene, samt 
konkrete spørsmål som skulle besvares for de ulike planene. 

2) Deretter ble det gjennomført skrivebordsstudier der Rambøll innhentet relevante 
dokumenter fra hver av de 13 byene. 

3) Skrivebordsstudiene ble fulgt opp av telefonintervjuer med representanter fra hver av de 
13 byene. Dette var i utgangspunktet byenes kontaktpersoner for klimatilpasning inn i 
programmet Framtidens byer, men der hvor andre personer hadde mer kompetanse ble 
disse benyttet. Formålet med intervjuene var todelt: (1) Dels å sikre at Rambøll gjennom 
skrivebordsstudiene hadde identifisert alle relevante dokumenter, og (2) dels å få en 
forståelse for klimatilpasningsarbeidet i alle de 13 byene inkludert status for arbeidet, 
samt eventuelle drivere og hindringer. 

4) I etterkant av telefonintervjuene gjennomførte Rambøll dokumentstudier av alle 
identifiserte dokumenter. Formålet med dette var å fylle ut kartleggingsmatrisene for 
hver by. Utfylte kartleggingsmatriser presenteres i vedlegg 1-13. 

5) Til sist ble det gjennomført avsluttende telefonintervjuer med representanter fra de 13 
byene. I disse intervjuene ble den utfylte matrisen gjennomgått for å sikre at Rambøll og 
kommunen hadde en felles forståelse. 

1.2 Videre oppbygning av rapporten 
Rapporten er videre strukturert som følger: 
 
• Kapittel 2 redegjør kort for bakgrunnen til prosjektet. Her beskrives i korte trekk årsakene 

til at det er viktig å ta høyde for klimaendringer i kommunal planlegging. 
• Kapittel 3 redegjør deretter for sentrale kommunale styringsdokumenter der det er viktig å 

inkludere klimatilpasning. 
• Kapittel 4 presenterer hvordan og i hvilken grad de 13 byene i Framtidens byer har 

inkludert klimatilpasning i sine sentrale styringsdokumenter. 
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• Til sist avsluttes det med en diskusjon av kontekstuelle faktorer i kapittel 5: Hvilke 
kontekstuelle faktorer påvirker kommunenes arbeid med klimatilpasning? 

• I vedlegg 1-13 presenteres 13 matriser – én for hver by – der det på et detaljert nivå 
presenteres hvordan klimatilpasning er integrert i planverket til hver av byene. 
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2. BAKGRUNN 

Forskning viser at det globale klimaet er i endring. I Norge forventes det at endringene vil gi 
varmere vær og mer nedbør de fleste steder. Det vil bli mindre snø og mer regn og høyere 
frekvens av ekstremvær.1 Den viktigste måten å imøtegå endringene på, er reduksjon av 
klimagassutslipp. Samtidig tyder forskning på at temperaturen på jorda vil fortsette å stige 
gjennom det 21. århundre – uavhengig av hvor godt Norge og det internasjonale samfunn lykkes 
med utslippsreduksjoner. Derfor vil Norge og andre samfunn måtte imøtegå klimaendringene 
også på andre måter: Vi må tilpasse oss de endringene vi antar vil finne sted. 
 
Klimaendringene vil prege samfunnet vårt på en rekke måter i det 21. århundre. I en norsk 
kontekst anslås det eksempelvis at årlig gjennomsnittstemperatur forventes å øke med mellom 
2,3 og 4,6 grader; at årlig nedbør kan øke med mellom 5 og 30 prosent; at havtemperaturen 
langs hele norskekysten vil øke, og at det vil bli økt forsuring av havet; og at havnivået langt 
norskekysten vil stige med mellom 40 og 100 cm2. Endringene vil videre i stor grad variere 
mellom ulike regioner. 
 
Dette tilsier blant annet at bygninger og infrastruktur må bygges for å ta hensyn til økt nedbør, 
skred, flom, havnivåstigning, og vind. NOU 10/2010 (”Tilpasning til eit klima i endring”) redegjør 
for et utvalg samfunnsområder som kan bli påvirket av klimaendringer. Blant annet beskrives det 
at naturmiljøet påvirkes fordi klimaendringer vil ha stor innvirkning på økosystemene og 
forsterke belastningen på naturmiljøet; menneskers helse og trygghet påvirkes, blant annet fordi 
samfunnets tiltak for helse og sikkerhet er avhengig av en velfungerende infrastruktur (som 
påvirkes av klimaendringer) og fordi sykdommer kan spres og forsterkes; Infrastruktur og 
bygninger påvirkes gjennom direkte kontakt med vær, vind og nedbør. 
 
Kompleksiteten og bredden av sektorer som påvirkes av klimaendringene krever en strukturert 
tilnærming til slike utfordringer. Regionale forskjeller i forventede klimaendringer forutsetter 
samtidig at mye av tilpasningsarbeidet må skje lokalt i den enkelte kommune. Sistnevnte poeng 
forsterkes av at mange av de aktuelle virkemidlene og planene utarbeides og administreres på 
kommunenivå. Sentralt her er kommuneplaner (samfunnsdel, handlingsdel og arealdel), og 
utarbeiding av konsekvensvurderinger og ROS-analyser. 
 
Det er derfor viktig at norske kommuner arbeider strukturert med klimatilpasning på et lokalt 
nivå.  
 
 

  

                                              
1 Eksempel: Miljøverndepartementet (2005): Rapport om sårbarhet for og tilpasning til klimaendringer i sektorer i Norge. 
2 NOU 10/2010: ”Tilpasning til eit klima i endring” 
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3. KLIMATILPASNING OG PLANARBEID – SENTRALE 
DOKUMENTER  

Som beskrevet i forrige kapittel, utgjør klimaendringer viktige utfordringer for norske kommuner 
i årene som kommer. Om norske kommuner skal lykkes med å imøtegå disse utfordringene, 
kreves målrettet og strukturert arbeid. Helt sentralt i en slik prosess er det at klimatilpasning 
integreres i kommuneplaner og andre strategiske styringsdokumenter. Dette kapittelet beskriver 
hva dette innebærer i praksis. 
 
Integrering av klimatilpasning i kommuneplaner, er et sentralt poeng i DSBs veileder for 
klimatilpasning, der det blant annet vises til at ”å ta klimatilpasning inn i kommuneplanen vil (…) 
styrke kommunens robusthet i møte med forventede klimaendringer”. Betydningen av dette 
understrekes av det faktum at kommunene har primæransvar for arealplanlegging i Norge, og at 
de overordnede føringer for arealplanleggingen utmeisles i kommuneplanene. Det er derfor 
sentralt at problemstillinger og risikoområder knyttet til klimaendringer vurderes og tas hensyn til 
i alle deler av planprosessene.  
 
Viktige styringsdokumenter i denne sammenheng, er: 
 
• Kommuneplanenes samfunnsdel, som gir overordnede retningslinjer for kommunens mål 

og strategier, og hvordan disse skal gjennomføres. 
• Kommuneplanenes arealdel, som blant annet angir hovedtrekkene i hvordan kommunens 

arealer skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av 
arealene 

• Planprogram, Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og konsekvensutredninger, der 
mulige farer og uønskede hendelser kartlegges. 

• Kommunale klima- og energiplaner eller liknende, dersom dette finnes. 
• Til sist er det sentralt at klimatilpasning ivaretas i konkret saksbehandling, knyttet til 

behandling av arealplaner / reguleringsplaner og byggesaker. 
 
Disse planene beskrives nærmere nedenfor, med særskilt fokus på arbeidet med tilpasning til 
klimaendringer.  
 
I kapittel fem diskuteres drivere for klimatilpasning i kommuneplaner nærmere, men før vi går 
videre er det behov for å understreke at det de senere årene er kommet flere statlige føringer på 
klimatilpasningsarbeid i kommunen. Viktigst her er den reviderte plan og bygningsloven som ble 
vedtatt 27.juni 2008. Dette er viktig å ha med seg av to årsaker; For det første er de referanser 
vi her gir til plan- og bygningsloven fra den nye versjonen. For det andre inneholder den nye plan 
og bygningsloven enkelte føringer denne rapporten benytter for å vurdere klimaendringer i 
kommuneplaner. Loven ble iverksatt fra 1.juni 2009, men kommuner som var i gang med 
planprosessen før dette fikk fritak fra de nye bestemmelsene. Det vil si at det kun er kommuner 
som har igangsatt planprosesser etter 1.juni 2009 som er pålagt å følge den nye loven. Det er 
fem kommuner som ikke har rullert arealdelen av kommuneplanen etter at den nye loven trådde 
i kraft, og seks kommuner som ikke har rullert samfunnsdelen etter dette skjedde.  
 
3.1 Kommuneplanens samfunnsdel 
I Plan- og bygningslovens kapittel 11 framgår det at kommunene skal ha en samlet 
kommuneplan som omfatter samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. 
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 
kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal 
gjennomføres i kommunal virksomhet. 
 
Samfunnsdelen skal behandle langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommuneplanen som 
helhet og kommunen som organisasjon, for sektorer og utvalgte målgrupper.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel skal også inneholde en handlingsdel, som angir hvordan planen 
skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres årlig. 
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Handlingsdelen skal anvise tiltak for gjennomføring av målsetninger for samfunnssikkerhet i 
samfunnsdelen og hvordan blant annet klimautfordringene skal følges opp. Dette gjelder ikke 
bare kommunens egne tiltak, men også avtaler som inngås med andre offentlige organer og 
private aktører. 
  
Som det framgår av DSBs veileder for klimatilpasning, bør konsekvenser av endringer i klima, 
som økt flomfare, skredfare, ekstremvær, fuktskader i bygninger, mm., behandles i 
samfunnsdelen.  
 
Et viktig spørsmål i foreliggende kartlegging, er derfor om samfunnsdelen – hoveddelen og 
handlingsdelen – behandler klimaendringer. I gjennomgangen av kommuneplanens samfunnsdel 
besvares derfor spørsmålene som fremstilles i tabellen nedenfor. 
 
Kommuneplanenes 
Samfunnsdel 
 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i oppsummering/ innledning? 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i kommunes målsetninger og/eller 
konkrete strategier i kommuneplanens handlingsdel? 

 
Disse spørsmålene er valgt ut for å vurdere både om klimatilpasning hensyntas i samfunnsdelens 
innledning (som peker på de sentrale fokusområdene i planen), og i handlingsdelen (der 
målsettinger og strategier utdypes). Ved å nevne klimatilpasning i innledningen signaliserer 
kommunen at dette er et viktig fokusområde, og ved å gjøre dette konkret i handlingsdelen, viser 
kommunen at det er en tydelig plan og struktur for hvordan arbeidet skal gjøres. 
 
3.2 Kommuneplanens arealdel 
Plan- og bygningslovens kapittel 11 stipulerer også at kommunene skal ha en arealplan for hele 
kommunen (kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen mellom framtidig 
samfunnsutvikling og arealbruk. 
 
Arealplanen skal blant annet angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og 
hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av arealene. Som det framgår av 
veilederen for klimatilpasning, er det i dette arbeidet viktig å ha oversikt over risiko- og 
sårbarhetsforhold, herunder behov for klimatilpasning. Områder med fare, risiko eller sårbarhet 
skal avmerkes i arealplanen som hensynssoner, og det skal vedtas bestemmelser om utbygging i 
sonen, herunder forbud, som er nødvendige for å avverge skade og tap. 
 
Ettersom arealplanen skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, er det 
sentralt at denne tar høyde for klimaendringer, basert på ROS-analyser (beskrevet nedenfor). Et 
viktig spørsmål i foreliggende kartlegging, er derfor om – og hvordan – arealdelen behandler 
klimaendringer. Spørsmålene som stilles i gjennomgangen av planene framstilles i tabellen 
nedenfor. 
 

 
Disse spørsmålene er valgt ut fordi de ulike delene av arealdelen har ulike funksjoner. 
Innledningen signaliserer planens retning, og planbeskrivelsene viser de overordnede rammene 
for planarbeidet. Videre spesifiserer den nye Plan- og bygningslovens § 11-8 at arealdelen ” i 
nødvendig utstrekning [skal vise] hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av 
areal”. Videre spesifiseres det at ulike forhold – blant annet ”sikrings-, støy- og faresoner med 
angivelse av fareårsak eller miljørisiko” – skal markeres i arealdelen som hensynssoner med 
tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Kartleggingen ser derfor på om arealdelen har egne 
bestemmelser angående hensynssoner knyttet til klimaendringer. Det er da som tidligere påpekt 

Kommuneplanens arealdel Vurderes og hensyntas klimaendringer i innledning/ oppsummering? 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i planbeskrivelser? 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i egne bestemmelser knyttet til 
hensynssoner?  
Vurderes og hensyntas klimaendringer i konkrete retningslinjer eller i 
bestemmelser som er juridisk bindende? 
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kun kommuner som har igangsatt planprosesser etter 1.juni 2009 som er lovpålagt å utarbeide 
egne bestemmelser tilnyttet hensynssoner.  Til sist vurderes det om det finnes konkrete 
retningslinjer og bestemmelser som hensyntar klimaendringer. Både bestemmelser (juridisk 
bindende) og retningslinjer legger viktige føringer på arealplanleggingen i kommunen. 
 
3.3 Planprogram, Risiko- og sårbarhetsanalyser og konsekvensutredninger 
For kommuneplanen skal det utarbeides planprogram. Dette gjelder både kommuneplanens 
samfunnsdel og arealdel. Planprogrammet er et fleksibelt verktøy i den tidlige fasen av 
planarbeidet og skal tilpasses den konkrete plansituasjonen og planbehovet. Som et minimum 
skal planprogrammet gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegg og 
medvirkning. 
 
Viktige verktøy i planprosesser, er konsekvensutredninger og ROS-analyser.I plan- og 
bygningslovens § 4-2, andre del, framgår følgende:  
 
”For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging 

og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal 
planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning – av planens 

virkninger 
 for miljø og samfunn”.(vår utheving). 

 
Hensikten med konsekvensutredningene er at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 
under forberedelse av planer, og når det tas stilling til, og eventuelt under hvilke vilkår, planene 
kan gjennomføres.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er et generelt krav og vil som hovedregel inngå i 
konsekvensutredningene. Kravet om ROS-analyser framgår av Plan- og bygningslovens § 4-3, 
der det slås fast at planmyndigheten ved utarbeidelse av planer for utbygging skal påse at risiko- 
og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen 
skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. 
Områder med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. § 11-8 og § 12-
6 i plan- og bygningsloven. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 
utbygging i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade eller tap. 
 
Kommunene er altså forpliktet til å gjennomføre ROS-analyser for planområdene. Som det 
framgår av veilederen for klimatilpasning, er slike analyser viktige grunnlag for planlegging også 
med hensyn til klimatilpasning. Det er derfor et sentralt mål med ROS-analysene at de vurderer 
risikoforhold knyttet til klimatilpasning, slik at spesielle klimatilpasningshensyn kan identifiseres. 
ROS-analysene bør derfor ikke utelukkende hvile på historiske data om klimaforhold, men også 
ta høyde for framtidige projeksjoner av klimaendringer. 
 
Som ovenstående viser, er det derfor sentralt at kommunene som del av planarbeid utarbeider 
konsekvensutredninger og ROS-analyser som tar høyde for framtidige klimaendringer. Et 
viktig spørsmål i foreliggende kartlegging, er derfor om slike analyser er gjennomført. Dette 
framstilles i tabellen nedenfor. I tilegg har Rambøll foretatt en gjennomgang av planprogrammet 
til kommuner som er i ferd med å utvikle nye kommuneplaner for å se om klimatilpasning 
vektlegges i dette dokumentet.  
 
ROS – analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? 

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen 

Vektlegger ROS- analysen fremtidig klimaendringer? 

Hvilke temaer tar eventuelt ROS – analysen opp og hvordan er det fulgt opp 
i kommende planprosess? 
Har ROS- analysen benyttet GIS og tematisk geodata for å skissere 
fremtidig klimaendringer?  (Alt fra KlimaGIS til tematisk sårbarhetskart) 

Planprogram/ 
Konsekvensutredninger 

Vektlegges klimaendringer i planprogram?  

Er klimaendringer en del av sjekkliste i konsekvensutredninger? 
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Omtales havnivåstigning, stormflo, temperaturstigning, tining av 
permafrost, skred (snøskred, steinsprang etc.), endringer i biologisk 
mangfold, vindøkning, ekstremvær og overflatevann i KU til kommuneplan? 

 
Spørsmålene om ROS-analyse er inkludert fordi slike analyser er viktige virkemidler i arbeidet 
med klimatilpasning. I matrisene for den enkelte by spesifiseres også konkrete aspekter ved 
ROS-analysen (metodisk framgangsmåte, sentrale temaer, og om den har benyttet GIS). 
Spørsmålet om planprogram er i første rekke relevant for kommuner som er i ferd med å 
utarbeide ny kommuneplan. For slike kommuner er det vurdert om planprogrammet hensyntar 
klimaendringer. Konsekvensutredninger er også et vesentlig virkemiddel i 
klimatilpasningsarbeidet. Kartleggingen ser derfor på om klimatilpasning er inkludert i sjekklister 
for konsekvensutredninger.  
 
3.4 Kommunale klima- og energiplaner og andre tilstøtende dokumenter 
Regjeringen vedtok i 2009 en statlig retningslinje (SPR) for klima- og energiplaner.  Dette 
innebærer at alle kommuner skal ha utarbeidet en klima- og energiplan innen 1. Juli 2010 (i sin 
kommuneplan eller i egen kommunedelplan). I denne kan klimatilpasning tas inn som tema. 
Foreliggende kartlegging beskriver hvorvidt klimatilpasning vurderes i kommunale klima- og 
energiplaner, eller i andre relevante tilstøtende dokumenter. Dette framgår av tabellen nedenfor. 
 
Kommunale klima- og energiplaner 
eller liknende 
 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i kommunale klima- 
og energiplaner? 
Vurderes og hensyntas klimaendringer i andre aktuelle 
tilstøtende dokumenter? 

 
Disse spørsmålene er inkludert for å få et mer komplett overblikk over kommunenes arbeid med 
klimatilpasning. Mange kommuner utarbeider rapporter og planer som ikke er inkludert i 
kommuneplandokumentene beskrevet over.  
 
3.5 Klimatilpasning i konkret saksbehandling 
Ovenstående avsnitt beskriver sentrale plandokumenter knyttet til kommunenes arbeid med 
tilpasning til klimaendringer. Å inkludere klimatilpasning i planarbeid er viktig, men ikke 
tilstrekkelig. Helt sentralt er det også å sørge for at klimatilpasning ivaretas i konkret 
saksbehandling. Viktige elementer her er at klima et tema eller sjekkpunkt i kommunenes 
sjekklister ved behandling av arealplaner, reguleringsplaner og byggesaker. Foreliggende 
kartlegging vil derfor beskrive hvorvidt dette finner sted. Dette oppsummeres i tabellen nedenfor. 
 
Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes sjekklister ved 

behandling av arealplaner? 
Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes sjekklister ved 
behandling av reguleringsplaner? 
Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes sjekklister ved 
behandling byggesaker? 

Disse spørsmålene er inkludert fordi det er sentralt at klimatilpasning også inkluderes i konkret 
saksbehandling. Arealplaner, reguleringsplaner og byggesaksbehandling er viktige aspekter i så 
måte. 
 
3.6 Klimatilpasning og planverk oppsummert 
Ovenstående gjennomgang danner grunnlag for kartleggingen i foreliggende rapport. I de neste 
kapitler beskrives det hvordan og i hvilken grad de 13 byene i Framtidens byer inkluderer 
klimatilpasning i de nevnte dokumenter. 
 
Matrisen på neste side oppsummerer spørsmålene som undersøkes i denne kartleggingen. En slik 
matrise er fylt ut for hver av de 13 kommunene som deltar i programmet Framtidens byer. 
Utfylte matriser for hver kommune finnes i bilag 1-13. 
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Bakgrunnsdata 

 

Kommune  

Hvilke planer er 

gjennomgått 

Aktuelt dokument Vedtatt/revidert Bemerkninger 

   

   

   

   

   

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
kommunes målsetninger og/eller 
strategier? 

 

Målsetning Tilhørende strategi(er) 

  

Kommuneplanens arealdel Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
planbeskrivelser? 

  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
egne bestemmelser knyttet til 
hensynssoner? 

  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
konkrete bestemmelser og/eller 
retningslinjer? 

  

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? 
 

 

 

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen  

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

 

Hvilke temaer tar eventuelt ROS – analysen  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

9

opp og hvordan er det fulgt opp i 
kommende planprosess? 

Har ROS- analysen benyttet GIS og tematisk 
geodata for å skissere fremtidig 
klimaendringer?   

 

Planprogram/ 

Konsekvensutredninger 

Vektlegges klimaendringer i planprogram?  
 

 

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

 

Hvilke temaer vedrørende klimatilpasning 
omtales i KU til kommuneplan? 

 

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes 
sjekklister ved behandling av: 

1) Arealplaner 
2) Reguleringsplaner  
3) Byggesaker 

 

Gjennomgang av tilstøtende 

dokumenter 

Forvaltningsrevisjon 2011 – Klimatilpasning i 
Kristiansand kommune 
 

  

Felles klimaplan for knutepunkt Sørlandet 
 

 

Oppsummering av hvordan 

klimatilpasning er ivaretatt i 

kommunale planer? 
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4. KLIMATILPASNING I STYRINGSDOKUMENTER 

Forrige kapittel beskrev sentrale plandokumenter som bør hensynta klimatilpasning. Dette 
inkluderte følgende: 
 
• Kommuneplanenes samfunnsdel, som gir overordnede retningslinjer for kommunens mål 

og strategier, og hvordan disse skal gjennomføres. 
• Kommuneplanenes arealdel, som blant annet angir hovedtrekkene i hvordan kommunens 

arealer skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponering av 
arealene. 

• Planprogram, Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og konsekvensutredninger, der 
framtidige klimaendringer inkluderes. 

• Kommunale klima- og energiplaner eller liknende, dersom dette finnes. 
• Til sist er det sentralt at klimatilpasning ivaretas i konkret saksbehandling, knyttet til 

behandling av arealplaner / reguleringsplaner og byggesaker. 
 
 
Dette kapittelet beskriver hvorvidt og hvordan dette finner sted i de 13 kommunene som deltar i 
programmet Framtidens Byer. Formålet med gjennomgangen er dels å gi en oversikt over hvor 
langt kommunene har kommet med å inkludere klimatilpasning i sitt planarbeid, og dels å 
frambringe eksempler på gode arbeidsmåter. Det siste elementet – gode arbeidsmåter - 
innebærer dels en generisk beskrivelse (i den grad dette er mulig) av suksesskriterier for 
vellykket inkludering av klimatilpasning i plandokumenter, og dels konkrete gode eksempler fra 
de tretten byene. Kapittelet er strukturert etter de fem temaene ovenfor. 
 
4.1 Kommuneplanens samfunnsdel 
Det er stor variasjon når det gjelder inkludering av klimatilpasning i kommuneplanens 
samfunnsdel. Enkelte variasjoner kan, som tidligere påpekt, tilskrives ulike rulleringstidspunkter; 
noen kommuner har nylig rullert kommuneplanen, og disse har i større grad inkludert 
klimatilpasning i samfunnsdelen enn kommuner med lang tid siden siste rullering.  
 
Figuren nedenfor framstiller andelen av kommuner som har inkludert klimatilpasning i 
samfunnsdelens innledning. 
 

Figur 1 - Nevnes klimatilpasning i innledningen til kommuneplanens samfunnsdel? 
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Som det framgår av figuren, er det i alt 8 kommuner som nevner klimatilpasning i 
samfunnsdelens innledning.3. Enkelte av disse gjør det gjennom referanse til programmet 
Framtidens Byer, der én av målsettingene er tilpasning til klimaendringer. Videre nevnes 
klimatilpasning i ulike kontekster: Enten som en utfordring, et utviklingstrekk, et 
satsingsområde, en målsetting, eller et nytt tema i planen. Videre er det verdt å bemerke at 
klimatilpasning gjerne sorterer under mer generelle kategorier, typisk ”bærekraft”, ”klima”, 
”miljø”, eller ”Framtidens byer”.  
 
Fem kommuner nevner ikke klimatilpasning i samfunnsdelens innledning. Én av disse har ikke 
egen samfunnsdel. Blant de fire resterende, er det enkelte som nevner kommunens klimamål, 
eller mål om utslippsreduksjoner, uten at klimatilpasning nevnes eksplisitt. 
 
Som tidligere nevnt er kommuner etter den nye plan og bygningsloven pålagt å utarbeid 
samfunnsdel med handlingsdel. Vi har i denne sammenheng valgt å tolke handlingsdel som 
konkrete mål og strategier. Kartleggingen ser derfor også på om kommunene vurderer og 
hensyntar klimaendringer i konkrete målsettinger og strategier. Overordnede resultater 
framstilles i figuren nedenfor. 
 

Figur 2 - Vurderes og hensyntas klimaendringer i konkrete målsettinger eller strategier? 

10

3

Ja

Nei

 
 
Som det framgår av figuren, er det ti kommuner som tydelig vurderer og hensyntar 
klimaendringer i konkrete målsettinger eller strategier4. Hos de resterende tre kommunene 
framgår det ikke tydelig at klimaendringer hensyntas i konkrete målsettinger eller strategier. Én 
av disse har ikke samfunnsdel. 
 
Det er tydelig samsvar mellom kommuner som nevner klimatilpasninger i samfunnsdelens 
innledning og hensyntar det i konkrete målsettinger og strategier. De åtte som nevnte 
klimatilpasning i innledningskapittelet, hensyntar også klimaendringer i målsettinger og 
strategier. Blant de fem som ikke nevner klimatilpasning i innledningen, er det to som tydelig 
hensyntar slike endringer i målsettinger og strategier. De tre kommunene som ikke hensyntar 
klimatilpasning i målsettinger og strategier, nevner heller ikke klimatilpasning i 
innledningskapittelet. 
  

                                              
3 Det presiseres at kartleggingen i denne sammenheng opererer med et noe utvidet ”innlednings”-begrep. Enkelte kommuner har en 

samfunnsdel der kapittelet som er døpt ”innledning” utelukkende er en innledende tekst som ikke går inn på konkrete saksområder. 

Dersom disse etterfølgende har innledende kapitler som kort gjør rede for planens overordnede grep (uten at kapitlene eksplisitt er 

døpt ”innledning”) er disse kapitlene vurdert til å være en del av planens innledning. 
4 I vedleggene beskrives det for hver enkelt by om dette gjelder målsettinger, strategier, eller begge. I denne sammenstillingen har vi 

imidlertid valgt å vurdere de to under ett, da strategiene ofte presiserer målsettingene: En målsetting om bærekraftig utvikling 

inkluderer klimaendringer dersom dette tas høyde for i målsettingens strategier. 
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Det er stor variasjon i hvordan samfunnsdelene er strukturert, ettersom kommunene har ulike 
overordnede målsettinger og fokusområder. Det er derfor vanskelig å si noe generelt om hvordan 
klimaendringer hensyntas. Kommuner som har konkrete målsettinger knyttet til klimatilpasning, 
har det typisk enten som en undermålsetning eller presisering til mer generelle målsettinger 
(”bærekraft”, ”klima”, ”samfunnssikkerhet og beredskap” eller liknende”). Enkelte av 
kommunene formulerer målsettinger der klimatilpasning ikke eksplisitt beskrives, men der det 
framgår av målsettingens strategier at klimatilpasning er inkludert. Oppsummert kan følgende 
sies om kommunene som tydelig hensyntar klimatilpasning i konkrete målsettinger eller 
strategier: 
 
• Kommuner som har målsettinger knyttet til klimatilpasning, har gjerne dette som del av 

bredere målsettinger (”Klima”, ”samfunnssikkerhet og beredskap”, ”bærekraftig utvikling” 
eller liknende). 

• Kommuner som har strategier knyttet til klimatilpasning har noe ulikt konkretiseringsnivå: 
• Enkelte kommuner er mer generelle, og skriver med ulike formuleringer at kommunen 

skal prioritere tilpasning til klimaendringer (med eller uten referanse til Framtidens byer). 
• Andre er mer konkrete. Disse skriver typisk én av følgende:  

(1) Klimatilpasning skal inkluderes i ROS-analyser (eller liknende);  
(2) Klimaendringer skal hensyntas gjennom arealplaner med tilhørende 
bestemmelser, krav til infrastruktur inklusive bygg, byutvikling, og/eller en robust 
helsemessig og sosial beredskap;  
(3) Overflatevann/ras/flom/havnivåstigning skal håndteres på en bærekraftig måte.  
(4) Det skal gjennomføres analyser for å kartlegge kommunens sårbarhet mot 
klimaendringer 

 
Klimatilpasning kan hensyntas på ulike måter i samfunnsdelen, avhengig av konteksten det 
passer inn i. Generelt kan imidlertid to læringspunkter framheves: (1) Klimatilpasning bør nevnes 
i samfunnsdelens innledning; (2) Klimaendringer ivaretas best i handlingsdelen dersom 
målsettinger og strategier er så konkrete som mulig. I tabellen nedenfor framheves Drammen 
som et eksempel på en kommune som på en god måte ivaretar disse kriteriene.  

Tabell 1 - Klimatilpasning i kommuneplanens samfunnsdel (eksempelet Drammen) 

INKLUDERING AV KLIMATILPASNING I KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL I DRAMMEN 
 

Samfunnsdelens innledning 
Målsettinger og strategier (handlingsdelen): Tilpasning 

til klimaendringer blir påpekt både i målsettinger og 
strategier. 

Målsettinger Strategier 
Ett av tre satsingsområder er 
”bærekraftig utvikling”. Det 
bemerkes under denne satsingen 
at bærekraft skal ligge til grunn 
når bysamfunnet skal utvikles, 
og klimaendringer blir eksplisitt 
nevnt som en framtidig 
utfordring: 
 
”Bærekraft skal være et 
grunnleggende prinsipp når 
bysamfunnet utvikles. Fortsatt 
vekst i Drammen møter 
utfordringer som høyt 
ressursforbruk, klimaendringer 
og nedbygging av verdifulle 
arealer” (Vår utheving) 
 

”Bærekraft skal være et 
grunnleggende prinsipp 
når bysamfunnet utvikles. 
Fortsatt vekst i Drammen 
møter utfordringer som 
høyt ressursforbruk, 
klimaendringer og 
nedbygging av verdifulle 
arealer.” 

”Elementer i en strategi for 
tilpasning til klimaendringer er: 
• Infrastruktur og bebyggelse 
bygges med økt robusthet mot 
naturskader, som flom, ras, 
uvær og havnivåøkning. 
• Integrere robusthet mot 
klimaendringer i en revisjon av 
"Prosjekt samfunnssikkerhet i 
Drammen kommune" fra 2002. 
• Vurdere arealdelens 
bestemmelser for å bedre 
sikkerheten ved nye bygg og 
anlegg, med tanke på flom, ras 
og uvær.” 

Under kapittelet 
”Regionalt samarbeid” 
påpekes også viktigheten 
av internasjonalt 
samarbeid med fokus på 
miljø: ”Byen skal bidra til 
at internasjonale mål om 
bevaring av biologisk 
mangfold og reduserte 

”Byutvikling, miljø, kultur, 
nærings- og kompetanseutvikling 
er fagområder som skal 
prioriteres der Drammen 
samarbeider internasjonalt.” 
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klimaendringer nås.” 
 
Som det framgår av tabellen over, har Drammen et eksplisitt fokus på klimaendringer i flere 
kapitler av kommuneplanens samfunnsdel. Klimaendringer nevnes eksplisitt i samfunnsdelens 
innledende kapitler, og i handlingsdelen redegjøres det for flere konkrete strategier for å oppnå 
god tilpasningsdyktighet. Drammen tjener også som et godt eksempel på hvordan 
klimatilpasning kan integreres i andre mer overordnede temaområder i samfunnsdelens 
innledende kapitler, i Drammens tilfelle ”Bærekreftig utvikling”. Dette vil også være en mulig 
løsning for andre kommuner, som enten nevner ”bærekraft”, ”klima” eller liknende i innledende 
kapitler av samfunnsdelen. 
 
Tabellen nedenfor gir en kort oppsummering av i hvilken grad klimatilpasning er integrert i de 13 
kommunenes samfunnsdeler. Vi viser ellers til Vedlegg 1-13 for en mer komplett oversikt over 
dette. 

Tabell 2 - Vurderes og hensyntas klimatilpasning i kommuneplanens samfunnsdel? 

KOMMUNE NEVNES 
KLIMATILPASNING 
I INNLEDNINGEN 
TIL 
KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL? 

VURDERES OG 
HENSYNTAS 
KLIMAENDRINGER I 
KOMMUNENS 
MÅLSETTINGER OG 
ELLER STRATEGIER I 
KOMMUNEDELEN? 

NÅR 
PLANEN 
BLE 
VEDTATT 

Tromsø Ja Ja 2007 

Bergen Nei. Har ikke 
samfunnsdel 

Nei. Har ikke samfunnsdel  

Sandnes Ja Ja 2011 

Bærum Nei Nei 2007 

Sarpsborg Nei Ja 2011 

Drammen Ja Ja 2007 

Oslo Ja Ja 2008 

Skien Ja Ja 2007 

Trondheim Nei ja 2010 

Kristiansand Ja Ja 2011 

Stavanger Ja Ja 2011 

Porsgrunn Nei Nei 2009 

Fredrikstad Ja Ja 2011 

 
 
4.2 Kommuneplanens arealdel 
I gjennomgangen av kommuneplanens arealdel, legges det vekt på følgende: 

• Vurderes og hensyntas klimaendringer i innledningstekst eller oppsummeringstekst, 
dersom slik finnes? 

• Vurderes og hensyntas klimaendringer i planbeskrivelser, dersom slike finnes? 
• Vurderes og hensyntas klimaendringer i bestemmelser knyttet til hensynssoner? 
• Vurderes og hensyntas klimaendringer i konkrete retningslinjer eller i bestemmelser som 

er juridisk bindende? 

Disse gjennomgås hver for seg nedenfor. 
 

4.2.1 Vurderes og hensyntas klimaendringer i innledningstekst eller oppsummeringstekst, dersom slik 
finnes? 
Det er stor variasjon i hvordan kommuneplanenes arealdeler er strukturert. Enkelte kommuner 
har eksempelvis ikke en egen innledning til arealdelen. Figuren nedenfor framstiller på et 
overordnet nivå om klimatilpasning vurderes og hensyntas i innledningsdel eller 
oppsummeringstekst. 
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Figur 3 - Vurderes og hensyntas klimaendringer i arealdelens innledning/oppsummering? 
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Som det framgår av figuren, er det fire kommuner som ikke har en egen innledning til 
arealdelen. Av de resterende ni, er det kun fire som vurderer og hensyntar klimaendringer. Alle 
disse fire var blant byene som også hensyntok klimatilpasninger i samfunnsdelens innledning og 
handlingsdel. Av disse er det én som gjør det gjennom henvisning til Framtidens byer. De tre 
siste hensyntar klimaendringer enten ved å vise til eller bygge på målsettinger fra 
samfunnsdelen, eller mer uavhengig av samfunnsdelen.  
 
Tromsø (se figur nedenfor) er et godt eksempel på en kommune som hensyntar klimaendringer i 
arealdelens innledning. 
 

Figur 4 - Klimaendringer i arealdelens innledning (Tromsø som eksempel) 

I innlendingen til Tromsø kommunes arealdel gis det et kort sammendrag der 
klimaendringer blir påpekt eksplisitt: 
 
”Kommunene har i de seinere år fått et større ansvar for å være føre var når det gjelder områder 
for utbygging, og temaet er stadig viktigere for Tromsø som kystkommune pga framtidige 
klimaendringer og havnivåstigning. PBL § 4-3 stiller krav til utarbeiding av risiko og 
sårbarhetsanalyse for områder der det er planlagt utbyggingstiltak, og for hele kommunen i 
forbindelse med utarbeiding av arealdelen.” 
 
Som det vises i figuren over, framgår det av innledningen til Tromsøs arealdel at kommunen er 
utsatt for klimaendringer, og at dette legger viktige føringer på utbyggingsprosjekter og 
gjennomføring av ROS-analyser. 
 
Tabellen nedenfor viser om de 13 byene i Framtidens byer vurderer og hensyntar klimaendringer 
i innledningsteksten til kommuneplanens arealdel. 

Tabell 3 - Vurderes og hensyntas klimaendringer i arealdelens innledning/oppsummering? 

KOMMUNE VURDERES OG HENTYNTAS 
KLIMAENDRINGER I AREALDELENS 
INNLEDNING/OPPSUMMERING? 

NÅR PLANEN BLE 
VEDTATT 

Tromsø Ja 2011 
Bergen Nei 2010 
Sandnes Ja 2011 
Bærum Nei. Arealdelen har ingen innledning 2010 
Sarpsborg Nei 2011 
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Drammen Nei. Arealdelen har ingen innledning 2008 
Oslo Nei. Arealdelen har ingen innledning 2008 
Skien Nei 2007 
Trondheim Nei. Arealdelen har ingen innledning 2007 
Kristiansand Ja 2011 
Stavanger Ja 2011 
Porsgrunn Nei 2008 
Fredrikstad Nei 2011 (Høringsforslag) 
 

4.2.2 Vurderes og hensyntas klimaendringer i planbeskrivelser, dersom slike finnes? 
Planbeskrivelser skal vise de overordnede rammene for planarbeidet. Her er det sentralt å få 
fram at klimaendringer hensyntas. Figuren nedenfor viser i hvilken grad klimatilpasning vurderes 
og hensyntas i arealdelens planbeskrivelser. 

Figur 5 - Vurderes og hensyntas klimaendringer i arealdelens planbeskrivelser? 
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Som det framgår av figuren, er det to av kommunene som ikke har egen planbeskrivelse til 
arealdelen. Av de resterende, er det kun seks som eksplisitt framhever at planarbeidet tar 
hensyn til klimaendringer. I fire av planbeskrivelsene framgår det ikke at planen tar hensyn til 
klimaendringer, mens én planbeskrivelse ”delvis” beskriver dette. 
 
De seks planbeskrivelsene som eksplisitt framhever at planarbeidet har tatt hensyn til 
klimaendringer, gjør dette på noe ulike måter. Generelt vises det til at planen tar hensyn til 
konsekvenser av klimaendringer. Enkelte planbeskrivelser er også eksplisitte på hvordan dette 
skal skje. Eksempelvis pekes det på at ROS-analyser skal omfatte klimaendringer, eller på at 
planen tar hensyn til økt fare for flom, ras, stormflo, og høyere havnivå. Enkelte steder vises det 
konkret til at 200-års flom eller 100års stormflo legges til grunn for planen. Av de seks 
kommunene som hensyntar klimaendringer i planbeskrivelsen, er Oslo den minst konkrete. Her 
vises til at bystyret ber byrådet om å følge opp en kommende utredning om effekter av 
klimaendringer på arealbruk og infrastruktur, uten at dette utdypes nærmere. 
 
Én kommune (Stavanger) tar ”delvis” hensyn til klimaendringer i planbeskrivelsen. Her pekes det 
på at konsekvensutredninger og ROS-analyser for alternative muligheter skal dokumenteres før 
det tas stilling til arealformål i prosjekter ved hensynssoner. Fire kommuner har planbeskrivelser 
som ikke hensyntar klimatilpasning.  
 
Som ovenstående indikerer, er det ulikt hvordan og i hvilken grad kommunene har hensyntatt 
klimatilpasning i planbeskrivelser. Blant de mer eksplisitte og konkrete, er Kristiansand og 
Tromsø, som framheves i tabellen nedenfor. 
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Tabell 4 - Klimatilpasning i planbeskrivelser (Kristiansand og Tromsø) 

Fra Kristiansands planbeskrivelse Fra Tromsøs planbeskrivelse 
I det arealplanens innledende kapittel, under 
overskriften ”Arealplanens hovedgrep”, står 
følgende: 
 
”Klimatilpasning 

Planen tar hensyn til konsekvenser av 
klimaendringene, 
økt fare for ras, stormflo, høyere havnivå 
m.m. gjennom bruk av hensynssoner med 
bestemmelser 
om risiko og sårbarhet og nye bestemmelser 
om byggehøyder over havet.” 

Kommuneplanen har ett eget kapittel som 
heter; ”Det langsiktige perspektivet - Tromsø 
kommune 2044”. I dette kapittelet er 
klimaendringer et fremtredende tema innenfor 
flere deler. Det står videre at kommunen vil 
måtte ta hensyn til mulige utviklingstrekk med 
en tidshorisont som er lengre enn 10-12 år, og 
havstigning og større nedbørsmengder 
fremheves som spesielt viktige temaer. 
Videre inndeles drivkreftene og offentlige 
rammebetingelser i 11 kategorier, der ”klima 
og miljø” er en av dem. Der blir det redegjort 
for at tilpasning til klimaendringer og føre-vàr-
tankegangen vil stå sentralt i planlegging og 
politikkutforming. Det vises til tiltak som egen 
handlingsplan for miljø, egen klimaplan, 
deltakelse i Fremtidens byer, og delprosjektet 
”Fremtidsbilder for kystbyer”.   

 
Tabellen nedenfor viser hvilke av de 13 byene i Framtidens byer som vurderer og hensyntar 
klimaendringer i planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel. 

Tabell 5 - Vurderes og hensyntas klimaendringer i arealdelens planbeskrivelser? 

KOMMUNE VURDERES OG HENSYNTAS 
KLIMAENDRINGER I 
PLANBESKRIVELSENE TIL 
AREALDELEN? 

NÅR PLANEN BLE 
VEDTATT 

Tromsø Ja 2011 
Bergen Ja 2010 
Sandnes Delvis 2011 
Bærum Nei. Arealdelen inkluderer ikke 

planbeskrivelser. 
2010 

Sarpsborg Ja 2011 
Drammen Nei. Arealdelen inkluderer ikke 

planbeskrivelser. 
2008 

Oslo Ja 2008 
Skien Nei 2007 
Trondheim Nei 2007 
Kristiansand Ja 2011 
Stavanger Nei 2011 
Porsgrunn Nei 2008 
Fredrikstad Ja 2011 (Høringsforslag) 
 

4.2.3 Vurderes og hensyntas klimaendringer i egne bestemmelser knyttet til hensynssoner? 
Ifølge den nye plan og bygningslovens § 11-8 skal arealdelen ” i nødvendig utstrekning vise 
hensyn og restriksjoner som har betydning for bruken av areal”. Videre spesifiseres det at ulike 
forhold – blant annet ”sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko” - 
skal markeres i arealdelen som hensynssoner med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. 
Figuren nedenfor viser på et overordnet nivå om de 13 kommunene i Framtidens byer har gjort 
dette. Det understrekes at kun planverk som er vedtatt etter juni 2009 er pålagt å gjøre dette.  
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Figur 6 - Vurderes og hensyntas klimaendringer i konkrete bestemmelser knyttet til hensynssoner? 
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Som det framgår av figuren over, er det kun fire av de 13 kommunene som vurderer og 
hensyntar klimaendringer i egne bestemmelser knyttet til hensynssoner. Typisk skjer dette 
gjennom ulike kombinasjoner av følgende (eller tilsvarende): 
 
• Det kreves at det må foreligge en fagkyndig utredning og dokumentasjon av tilstrekkelig 

sikkerhet før det bygges i visse hensynssoner.  
• Det spesifiseres at det ikke tillates bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for 

200-års flom i hensynssoner for flomfare. 
• Det stilles krav om at bygg/anlegg/installasjoner må dimensjoneres som vannsikre opp til 

kotehøyde på 2,5 meter innenfor visse hensynssoner. 
 
Kommunen som ”delvis” har tatt hensyn til klimaendringer i egne bestemmelser knyttet til 
hensynssoner (Stavanger) nevner at det skal gjøres konsekvensutredninger og ROS-analyser før 
det tas stilling til arealformål langs prosjekter ved hensynssoner. 
 
De åtte resterende kommunene har ikke tatt hensyn til klimaendringer i egne bestemmelser 
knyttet til hensynssoner. Av disse er det kun én kommuneplan som opererer med hensynssoner i 
kommuneplanen. Kravet om hensynssoner kom med den nye Plan og Bygningsloven som trådte i 
kraft i juli 2009. Fem av de åtte kommuneplanene som ikke opererer med hensynssoner er 
vedtatt før denne loven trådte i kraft.     
 
Figuren nedenfor viser noen eksempler på hvordan klimatilpasning kan ivaretas i bestemmelser 
knyttet til hensynssoner. 
 

Tabell 6 - Klimatilpasning i bestemmelser knyttet til hensynssoner (eksempler) 

Beskrivelse Eksempler 
Det kreves at det må foreligge 
en fagkyndig utredning og 
dokumentasjon av tilstrekkelig 
sikkerhet før det bygges i visse 
hensynssoner.  
 

Tromsø 

3.4 Hensynssone ras- og skredfare - H 310: 1-730 
”I hensynssone for skredfare tillates ikke etablering av ny 
bebyggelse med mindre det foreligger en fagkyndig utredning 
og dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet.” 

Det spesifiseres at det ikke 
tillates bebyggelse langs vann 
og vassdrag lavere enn nivået 
for 200-års flom i 
hensynssoner for flomfare. 
 

Sandnes 
”9.3. Hensynssone fare (pbl §11-8a) 
b. Flom 
I hensynssone for flomfare tillates ikke etablering av 
bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn nivået for 200 
årsflom, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny 
bebyggelse mot flom. Særskilt sårbare samfunnsfunksjoner 
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skal være sikret mot flom med gjentaksintervall 1/1000. For 
flomutsatte byggeområder må sikkerhet mot flom 
dokumenteres. Utredning av flomfare må gjøres av en 
fagkyndig. Dersom det er behov for sikringstiltak og/eller 
risikoreduserende tiltak i beredskapsmessig sammenheng, skal 
dette være etablert før byggingen kan igangsettes.” 

Det stilles krav om at 
bygg/anlegg/installasjoner må 
dimensjoneres som vannsikre 
opp til kotehøyde på 2,5 meter 
innenfor visse hensynssoner. 
 

Fredrikstad 
”Flomfare, kode 320: Innenfor hensynssone H320 er det krav 
om at bygg/anlegg/installasjoner må dimensjoneres som 
vannsikre opp til kotehøyde +2.5 meter  
 

 
 
Tabellen nedenfor viser hvilke byer som har hensyntatt klimatilpasning i konkrete bestemmelser 
knyttet til hensynssoner. I bilagene beskrives bestemmelsene nærmere.  

Tabell 7 - Vurderes og hensyntas klimaendringer i egne bestemmelser knyttet til hensynssoner? 

Kommune Vurderes og hensyntas 
klimaendringer i egne 
bestemmelser knyttet til 
hensynssoner? 
 

Når planen ble vedtatt 

Tromsø Ja 2011 
Bergen Nei 2010 
Sandnes Ja 2011 
Bærum Nei 2010 
Sarpsborg Nei 2011 
Drammen Nei 2008 
Oslo Nei 2008 
Skien Nei 2007 
Trondheim Nei 2007 
Kristiansand Ja 2011 
Stavanger Delvis 2011 
Porsgrunn Nei 2008 
Fredrikstad Ja 2011 (Høringsforslag) 
 
 

4.2.4 Vurderes og hensyntas klimaendringer i konkrete bestemmelser og retningslinjer? 
Bestemmelser er juridisk bindende, og som sådan en helt sentral del av kommuneplanen. Det er 
derfor fordelaktig at klimatilpasning inkluderes her. Figuren nedenfor framstiller i hvilken grad 
dette finner sted i de 13 kommunene i Framtidens Byer. 
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Figur 7 - Vurderes og hensyntas klimaendringer i arealdelens bestemmelser? 
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Som det framgår av figuren over, har ti av de 13 kommunene bestemmelser i arealdelen som 
hensyntar klimaendringer. Tre av kommunene har med andre ord ikke slike bestemmelser.  
 
Det er stor forskjell på hvordan de ti kommunene har inkludert klimatilpasning i bestemmelser. 
Generelt knytter imidlertid bestemmelsene seg til ulike kombinasjoner av følgende (med ulike 
formuleringer): 
 
• Generelle bestemmelser som spesifiserer at det skal utarbeides ROS-analyser for alle 

områder der arealformålet foreslås endret, eller der det spesifiseres at ROS-analysen skal 
omfatte konsekvenser ved for eksempel endret havnivå eller 200års flom. 

• Generelle bestemmelser knyttet til flom/flo/stormflo/skred eller havnivåstigning. Disse sier 
eksempelvis at det skal tas høyde for 200års flom, at det skal opereres med bestemte 
sikkerhetssoner eller liknende ved arealplanlegging 

• Spesielle bestemmelser knyttet til spesifikke områder, der det eksempelvis står at overvann 
må utredes, at det må innarbeides buffersone mot 200års flom, og at ras eller skred må 
utredes 

 
I tabellen nedenfor eksemplifiseres dette med konkrete bestemmelser fra et utvalg 
kommuneplaner. 
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Tabell 8 - klimatilpasning i bestemmelser 

Beskrivelse Eksempler 
 
Generelle bestemmelser 
knyttet til 
flom/flo/stormflo/skred 
eller havnivåstigning. 
Disse sier eksempelvis at 
det skal tas høyde for 
200års flom, at det skal 
opereres med bestemte 
sikkerhetssoner eller 
liknende ved 
arealplanlegging.  
 

Kristiansand 
§ 7 Funksjonskrav og utbyggingsvolum, punkt b: Byggehøyder over 
havet:  
”Oppholds-, arbeids- og publikumsrom i nye bygg i eksisterende 
utbyggingsområder skal ikke ha gulv lavere enn tre meter over 
havnivå. I nye utbyggingsområder skal det for bygging under 5 meter 
dokumenteres hvordan tilfredsstillende, langsiktige flomhensyn er 
ivaretatt. 
For bebyggelse med kort levetid kan kravene i eksisterende 
utbyggingsområder reduseres med 0,5 meter. Kravet for nye 
utbyggingsområder kan reduseres dersom det kan dokumenteres at 
lavere krav er tilstrekkelig pga stormflovern, liten bølgepåvirkning 
eller lignende.  
I områder med betydelig bølgepåvirkning kan det stilles høyere krav. ” 
 
Bærum 

”Flom og stormflo 
All utbygging i nærheten av vassdrag skal ha en sikkerhetssone mot 
en flom med 200-års gjentaksintervall tillagt en sikkerhetsmargin på 
0,5 m. All utbygging langs sjøen og nedre del av vassdragene skal ha 
en sikkerhet mot stormflo opp til minimum 2,5 m over alminnelig 
høyvannstand.” 
 

 
Generelle bestemmelser 
som spesifiserer at det 
skal utarbeides ROS-
analyser for alle områder 
der arealformålet foreslås 
endret, der det 
spesifiseres at ROS-
analysen skal omfatte 
konsekvenser ved for 
eksempel endret havnivå 
eller 200års flom. 
 

Sandnes 

1.3. Krav om risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Det skal utarbeides risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for alle 
områder der arealformålet foreslås endret. I utbyggingen av områder 
langs sjø og vassdrag, skal hensynet til flomfare ivaretas. ROS-
analysen skal også omfatte konsekvenser ved endret havnivå og 200 
års flom. Før igangsettingstillatelse gis for bygg- og anleggstiltak skal 
det dokumenteres at byggegrunnen vil bli midlertidig og varig sikret 
mot ras/utglidning i byggeområder og naboområder, jf. Pbl § 4-3 og § 
12-7, pkt 2. 
 
 

 
Spesielle bestemmelser 
knyttet til spesifikke 
områder, der det 
eksempelvis står at 
overvann må utredes, at 
det må innarbeides 
buffersone mot 200års 
flom, og at ras eller skred 
må utredes 
 

Sarpsborg 

”§ 3.5. Bebyggelse i flomutsatte områder  (pbl § 20-4, 2. ledd bokstav 
b) : 
a) Ny bebyggelse eller vesentlig endring av eksisterende bebyggelse 
innenfor byggeområdene på Hasle, Hafslundsøy, Opsund og Kurland 
er ikke tillatt langs Glomma lavere enn kote 31 meter over havet.  

b) Ny bebyggelse eller vesentlig endring av eksisterende bebyggelse 
nedstrøms Sarpsfossen er ikke tillatt langs Glomma og Visterflo lavere 
enn kote 3 meter over havet.  

c) Forbudet gjelder ikke dersom det foreligger nærmere vurdering av 
flomfaren og dokumentasjon av tilstrekkelige flomsikringstiltak. ” 
 
Porsgrunn 
”I flomutsatte områder langs vassdrag og i fjordområdene skal NVE’s 
anbefalte kotehøyde for 200- årsflom + 0.50 m sikkerhetsmargin 
følges ved planlegging og byggetiltak” 
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I tillegg til bestemmelser inkluderer arealdelen også retningslinjer. Figuren nedenfor viser i 
hvilken grad de 13 kommunene i Framtidens Byer har retningslinjer vedrørende klimatilpasning i 
arealdelen. 

Figur 8 - Vurderes og hensyntas klimatilpasning i arealdelens retningslinjer? 
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Som det framgår av figuren, har seks av kommunene retningslinjer i arealdelen som hensyntar 
klimatilpasninger. Dette skjer typisk gjennom ulike kombinasjoner av følgende (med ulike 
formuleringer): 

 
• Retningslinjer relatert til flomfare, overvann og ekstremnedbør 
• Det vises til at planer eller sjekklister som tar for seg klimatilpasning skal legges til grunn 
• Det spesifiseres at ROS-analyser skal gjennomføres ved regulering av byggeområder eller før 

utbygging skjer 
• Temakart for ulike naturområder står oppført som retningslinjer 
 
I tabellen nedenfor eksemplifiseres dette med konkrete retningslinjer fra et utvalg 
kommuneplaner. 
 

Tabell 9 - Klimatilpasning i retningslinjer 

Beskrivelse Eksempler 
Retningslinjer relatert 
til flomfare, overvann 
og ekstremnedbør 
 

Stavanger 

”1. All bebyggelse som har gulv lavere enn + 3.0 meter over havet må 
vurderes med hensyn til flomfare.  

3. Det skal settes av tilstrekkelig areal til håndtering og fordrøyning av 
overvann ved ekstremnedbør.  
4. System for håndtering av overvann ved overskridelse av 
kapasitetsgrensa for avløpsystemet (flomveier) skal utredes.” 
 
Fredrikstad 

Ved all ny utbygging skal åpne løsninger så vidt mulig benyttes og 

den tredelte strategien i overvannsrammeplanen følges:  

1. Fange opp og infiltrere inntil 20mm nedbør (pr døgn på bar, frostfri 

mark)  

2. Forsinke og fordrøye opp til 1-års flom lokalt.  
3. Sikre trygge og åpne flomveier opp til 100-årsflom. Nye tiltak må 
ikke hindre vannets flomveier. Konstruksjoner som hindrer flomveiene 
skal vurderes fjernet.” 
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Sarpsborg 

”Retningslinje til § 3.5. Bebyggelse i flomutsatte områder.  

Bestemmelsen har til hensikt å begrense ny bebyggelse i de 
flomutsatte byggeområdene langs Glomma på strekningen mellom 
Hasle og Sarpsfossen og Sarpsfossen-Visterflo. Bestemmelsen rammer 
også vesentlig endring av eksisterende bebyggelse. Eventuell 
byggetillatelse bør stille bygningstekniske krav til flomsikring. NVE’s 
flomsonekart inkludert rapport, nr. 7 2006 skal legges til grunn ved 
vurdering.” 

Det vises til at planer 
eller sjekklister som tar 
for seg klimatilpasning 
skal legges til grunn 
 

Sandnes 

”2. Forholdet til Miljøplanen, Energi og klimaplanen og 
Kulturminneplanen (generelt): Retningslinjer og forvaltningsregler som 
framgår av overnevnte planer skal legges tilgrunn ved planlegging og 
gjennomføring av tiltak.” 
 

Det spesifiseres at 
ROS-analyser skal 
gjennomføres ved 
regulering av 
byggeområder eller før 
utbygging skjer 
 

Sandnes 

”7. Risiko- og sårbarhetsanalyse (jf § 1.3) 

Ved regulering av byggeområder skal det foretas risiko og 
sårbarhetsanalyser. Det skal dokumenteres at byggegrunnen vil bli 
midlertidig og varig sikret mot ras, utglidning og flom. Ved utarbeidelse 
av plan skal det også tas hensyn til ”Retningslinjer for planlegging og 
utbygging i fareområder langs vassdrag”. All bebyggelse som har gulv 
lavere enn 3 meter over havnivå, må vurderes med hensyn til flom 
fare.” 
 

Temakart for ulike 
naturområder står 
oppført som 
retningslinjer 
 

Skien kommune har temakart oppført som retningslinjer 

 
Kommunen som ”delvis” har retningslinjer som hensyntar klimatilpasning (Kristiansand), gis det 
retningslinjer om at vassdrag skal holdes åpne. I begrunnelsen vises det blant annet til at dette 
vil være viktig for å redusere flomfare, men det framheves ikke eksplisitt at klimaendringer skal 
vurderes. 
 
Seks av kommunene har ikke retningslinjer som hensyntar klimaendringer. 
 
Tabellen nedenfor gir en oversikt over hvilke kommuner som vurderer og hensyntar 
klimaendringer i bestemmelser og retningslinjer. 
 

Tabell 10 - Vurderes og hensyntas klimaendringer i arealdelens bestemmelser og retningslinjer? 

KOMMUNE Bestemmelser Retningslinjer Når planen 
ble vedtatt 

Tromsø Ja Nei 2011 
Bergen Ja Nei 2010 
Sandnes Ja Ja 2011 
Bærum Ja Nei 2010 
Sarpsborg Ja Ja 2011 
Drammen Ja Ja 2008 
Oslo Nei Nei 2008 
Skien Ja Ja 2007 
Trondheim Nei Nei 2007 
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Kristiansand Ja Delvis 2011 
Stavanger Nei Ja 2011 
Porsgrunn Ja Nei 2008 
Fredrikstad Ja Ja 2011 

(Høringsforslag) 
 
 
4.3 Konsekvensutredninger og ROS-analyser 
Plan og bygningslovens § 4-2, andre del, sier at konsekvensvurderinger skal gjennomføres for 
planarbeid som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Figuren nedenfor viser antallet 
kommuner som eksplisitt ivaretar klimatilpasning i sjekklistene for konsekvensutredninger. 
 

Figur 9 - Er klimatilpasning en del av sjekklister ved konsekvensvurderinger? 
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Som det framgår av figuren over, er det syv av kommunene som eksplisitt ivaretar 
klimatilpasning i sjekkliste for konsekvensutredninger. I all hovedsak skjer dette gjennom ROS-
analyser. ROS-analysene spesifiserer da at klimaendringer vektlegges, enten ved at de skrives 
generelt at klimaendringer er et fokusområde for ROS-analysen, eller ved mer spesifikke 
sjekkpunkter knyttet til havnivåstigning eller liknende. 
 
Kommunene som ikke eksplisitt ivaretar klimatilpasning som del av konsekvensutredningene, har 
typisk sjekkpunkter som kan dekke klimatilpasning, eksempelvis flom, ras og risiko og sårbarhet. 
Det framgår imidlertid ikke tydelig at disse punktene også inkluderer framtidige klimaendringer. 
Enkelte kommuner presiserer ikke hvordan konsekvensutredninger skal gjennomføres i 
kommuneplanen. 
 
Tabellen nedenfor viser hvilke kommuner som har inkludert klimatilpasning i sjekklister for 
konsekvensutredninger. 
 

Tabell 11 – Er klimaendringer en del av sjekkliste i konsekvensutredninger? 

KOMMUNE Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Tromsø Ja 

Bergen Nei 

Sandnes Ja 

Bærum Nei 

Sarpsborg Ja 
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Drammen Ja 

Oslo Ja 

Skien Nei 

Trondheim Nei. Konsekvensanalyser til planprogram ikke foretatt 
ennå 

Kristiansand Nei 

Stavanger Ja 

Porsgrunn Nei 

Fredrikstad Ja 

 
Kartleggingen ser videre på om kommunene har utarbeidet overordnede ROS-analyser som 
hensyntar klimatilpasning. Figuren nedenfor viser antallet kommuner som har utarbeidet 
overordnet ROS-analyse for kommunen, som ivaretar klimaendringer5 
 

Figur 10 - Har kommunen utarbeidet en overordnet ROS-analyse, i forbindelse kommuneplanens 
arealdel, som ivaretar klimaendringer? 
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Som det framgår av figuren over, har syv av kommunene utarbeidet overordnede ROS-analyser 
som ivaretar klimaendringer. I vedlegg 1-13 beskrives disse i mer detalj for den enkelte by. Her 
beskrives analysens hovedfokus, metodiske framgangsmåte, hvordan klimatilpasning er 
integrert, samt om analysen har benyttet GIS og tematisk geodata for å skissere framtidige 
klimaendringer. 
 
Flere av de seks kommunene som ikke har utarbeidet overordnede ROS-analyser som ivaretar 
klimatilpasning, er i ferd med å utarbeide slike. Det er også flere av disse som har utarbeidet 
ulike andre analyser som fokuserer på klimaendringer i kommunen. 
 
Tabellen nedenfor viser hvilke kommuner som har utarbeidet overordnede ROS-analyser som 
ivaretar klimaendringer. 

Tabell 12 - Har kommunen utarbeidet en overordnet ROS-analyse som hensyntar klimaendringer? 

KOMMUNE Har kommunen utarbeidet en overordnet ROS-
analyse som hensyntar klimaendringer? 

Tromsø Ja 
Bergen Ja 
Sandnes Ja 

                                              
5 Denne kan også være delt inn i en rekke ROS-analyser som dekker ulike områder 
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Bærum Ja 
Sarpsborg Nei 

Drammen Ja 
Oslo Nei 
Skien Nei 
Trondheim Nei 
Kristiansand Ja 

Stavanger Ja 

Porsgrunn Nei 
Fredrikstad Nei 

 
4.4 Kommunale klima- og energiplaner og tilstøtende dokumenter 
Utover de konkrete kommuneplandokumentene, har alle de 13 byene utarbeidet andre 
dokumenter som bidrar inn i kommunens arbeid med klimatilpasning. Rambøll har i forbindelse 
med denne kartleggingen gått gjennom de mest relevante av disse dokumentene. Typisk handler 
dette om kommunale energi- og klimaplaner eller liknende. Konkretiseringsnivået med hensyn til 
klimatilpasning varierer i stor grad i disse planene. De fleste har et hovedfokus på reduksjon av 
klimagassutslipp. Mange av planene har imidlertid også egne avsnitt som tar for seg tilpasning til 
klimaendringer med egne målsettinger og strategier. I enkelte tilfeller er planene strukturert med 
utgangspunkt i satsingsområdene til programmet Framtidens byer. Klimatilpasning har i disse 
tilfellene et eget avsnitt eller kapittel. Andre planer tar i mindre grad hensyn til klimaendringer. I 
noen tilfeller gjøres det helt overordnet, ved å si at kommunen skal ta hensyn til forventede 
klimaendringer. I andre tilfeller nevnes ikke klimatilpasning i det hele tatt. 
 
Noen kommuner har også utarbeidet et omfattende kunnskapsgrunnlag i form av rapporter som 
kartlegger et bredt spekter av kommende klimautfordringer og hvordan disse forventes å påvirke 
kommunen. Fredrikstad har eksempelvis fått utarbeidet fire analyser som tar for seg kommende 
klimautfordringer: 
 

• Klimatilpasning i Fredrikstad – Faglige innspill til Fredrikstad kommunes arbeid med en 
plan for tilpasning til klimaendringer (Vestlandforskning, 2010) 

• Hva betyr klimaendringer andre steder i verden for en norsk kommune – et 
arbeidsverktøy for Fredrikstad kommune (Vestlandsforskning, 2009) 

• Lokalsamfunn og klimatilpasning – et fremtidsperspektiv på Fredrikstad 
(Østlandsforskning, 2010) 

• Klimascenarier, Fredrikstad kommune (utarbeidet av metrologisk institutt) 

Dette er dokumenter som tar opp ulike aspekter ved framtidige klimaendringer i Fredrikstad, og 
som i sum gir kommunen et godt utgangspunkt for mer konkret arbeid. 
 
Tre av byene (Bergen, Stavanger og Fredrikstad) deltar også i NORADAPT-samarbeidet – et 
forskningssamarbeid ledet av CICERO, som kartlegger kommuners sårbarhet for klimaendringer 
og utarbeider tilpasningsstrategier for hver enkelt kommune. 
 
Tabellen nedenfor beskriver de relevante dokumentene vi har identifisert for hver enkelt 
kommune. Disse gjennomgås i noe mer detalj i vedlegg 1-13.  
 

Tabell 13 - andre relevante dokumenter som hensyntar klimaendringer 

Kommune Identifiserte dokumenter 
Drammen • Energi og klimaplan for 2004 
Stavanger • Kommuneplan for klima og miljø 2010-2025 
Kristiansand • Forvaltningsrevisjonen 2011 – 

klimatilpasning i Kristiansand kommune 
• Felles klimaplan for knutepunkt Sørlandet 

Trondheim • Energi og klimahandlingsplan for Trondheim 
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kommune 
Tromsø • Handlingsplan for miljø 2007-2010 

• Klimaplan 2008-2018 
Skien • Klima og energiplan Skien og Porsgrunn 

2008-2012 
Sarpsborg • Klima og energiplan 2011-2020 
Porsgrunn • Klima og energiplan for Skien og Porsgrunn 

2008-2012 
Sandnes • Miljøplan for Sandnes 2011-2025 
Bærum • Energi og klimaplan November 2009 
Bergen • Kima og energiplan 2010 
Fredrikstad • Klima- og energiplan for Fredrikstad 2007 

• Klimatilpasning i Fredrikstad – Faglige 
innspill til Fredrikstad kommunes arbeid med 
en plan for tilpasning til klimaendringer 

• Hva betyr klimaendringer andre steder i 
verden for en norsk kommune – et 
arbeidsverktøy for Fredrikstad kommune 

• Lokalsamfunn og klimatilpasning – et 
fremtidsperspektiv på Fredrikstad 

• Klimascenarier, Fredrikstad kommune 
Oslo • Byøkologisk program 2011-2026 

• Forslag til klima- og energihandlingspakke 
for Osloregionen 

 
 
4.5 Klimatilpasning og saksbehandling 
Samtidig som det er viktig at klimatilpasning hensyntas i planverket, er det sentralt at det også 
ivaretas i konkret saksbehandling. Figuren nedenfor viser antallet av byer som inkluderer 
klimatilpasning i sjekklister for saksbehandling knyttet til arealplaner, reguleringssaker, og 
byggesaker. 
 

Figur 11 – Klimatilpasning og saksbehandling 
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Som figuren over viser, synes klimatilpasning å være godt ivaretatt i byenes saksbehandling. 
Samtlige byer har klimatilpasning som del av sjekkliste ved behandling av arealplaner og 
reguleringsplaner, og 9 byer har klimatilpasning som del av sjekkliste ved behandling av 
byggesaker. Disse byene har eksplisitte sjekklister som skal gjennomgås ved saksbehandling. 
Det er ikke nok at det er opp til saksbehandler selv å vite at klimatilpasning skal hensyntas. 
 
Tabellen nedenfor oppsummerer hvilke byer som har klimatilpasning som del av sjekkliste ved 
behandling av arealplaner, reguleringsplaner og byggesaker. 
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Tabell 14 - Har kommunene klimatilpasning som del av sjekkliste ved saksbehandling av arealplaner, 
reguleringsplaner og byggesaker? 

KOMMUNE Arealplaner Reguleringsplaner Byggesaker 

Tromsø Ja Ja Nei 

Bergen Ja Ja Ja 

Sandnes Ja Ja Ja 

Bærum Ja Ja Ja 

Sarpsborg Ja Ja Nei 

Drammen Ja Ja Ja 

Oslo Ja Ja Ja 

Skien Ja Ja Nei 

Trondheim Ja Ja Ja 

Kristiansand Ja Ja Ja 

Stavanger Ja ja ja 

Porsgrunn Ja Ja Nei 

Fredrikstad Ja Ja Ja 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

5. KONTEKSTUELLE FORHOLD

Dette kapittelet diskuterer potensielle drivere og hindringer i kommunenes arbeid med 
klimatilpasning. Diskusjonen er dels teoretisk basert, og dels trekkes det på konkrete erfaringer 
fra de 13 kommunene i Framtidens byer.
 
5.1 Teoretiske perspektiver på drivere for klimatilpasning i kom
På et teoretisk nivå er det en lang rekke faktorer som kan påvirke arbeid med klimatilpasning.
Figuren nedenfor illustrerer et utvalg sentrale drivere og verktøy som Rambøll mener kan være 
relevante. 
 

Figur 12 - Drivere for klimatilpasningsarbeid
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klimatilpasning. Dette kan handle om at ulike politiske konstellasjoner 
kommende klimaendringer og nødvendigheten av å tilpasse seg til dette; det kan handle om 
hvorvidt kommunen har økonomi til å gjennomføre nødvendig forarbeid eller tiltak; det kan 
handle om styreform (parlamentarisme eller formannskapsmo
folketall (stor eller liten kommune). 
 
Videre vil organisering av miljøarbeidet i kommunen 
komplekst område som omfatter en rekke fagområder. Vellykket arbeid med klimatilpasning 
forutsetter derfor klare ansvarsforhold. I så måte er kan lokale ildsjeler eller miljøvernsledere 
spille en viktig rolle; finnes det slike, og hvilken rolle har de spilt i klimatilpasningsarbeidet?
 
Nettverk kan også spille en viktig rolle. Ulike nettverk kan være rele
eksempelvis ”Grønne kommuner”, ”Framtidens byer”, og ”Livskraftige kommuner”. Også 
forskningsnettverk slik som NORADAPT, deltagelse på kurs, eller internasjonale samarbeid kan 
påvirke kommunens arbeid med klimatilpasning. Nettverk
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effekter. Dels kan kommunene bli gjort oppmerksomme på betydningen av klimatilpasning ved å 
delta i nettverk der slik tilpasning er et fokusområde. Dels kan kommunene sammenlikne seg 
med andre aktører slik at de blir bevisst på eventuelle svakheter ved eget arbeid. Og til sist kan 
aktørene i et nettverk samarbeide om konkrete prosjekter eller dele kunnskap. 
 
Også ekstern påvirkning kan spille en rolle. Her kan trykk fra stat/fylkesmann eller lovverk 
spille en rolle. Eksempelvis kan dette handle om krav i plan- og bygningsloven eller rundskriv. 
Også andre offentlige aktører som DSB, DIFI eller Klimatilpasning Norge kan påvirke kommunene 
til å arbeide med klimatilpasning. Omtale i media med fokus på klimaendringer er en annen slik 
driver. På samme måte kan portaler som Veileder i klimatilpasning , klimatipasning.no, eller 
klimakommune.no, bidra til et økt fokus på nødvendigheten av å tilpasse seg til klimaendringer. 
Videre kan internasjonalt fokus gjennom for eksempel IPCC spille en liknende rolle.  
 
Til sist kan interne hendelser i kommunen være en bidragsyter. Eksempelvis kan konkrete 
hendelser slik som flomepisoder eller liknende sette et økt press på klimatilpasningsarbeidet. 
Sårbarhetskartlegginger eller ROS-analyser kan spille en liknende rolle. Også andre 
kunnskapsoppbyggende aktiviteter eller deltagelse på kurs kan spore kommunene til økt fokus på 
klimatilpasning. 
 
5.2 Drivere for klimatilpasning i praksis 
Om vi ser på de 13 kommunene i Framtidens byer, finner vi igjen flere av de teoretiske 
perspektivene beskrevet i forrige avsnitt.  
 
Når det gjelder interne karakteristika, oppgir alle kommunene at politikere er velvillige til 
klimatilpasningsarbeid. Samtidig oppgir mange at økonomi og tidspress er en utfordring. Dette 
kan både henge sammen med kommunens økonomiske ressurser, eller med politiske 
prioriteringer (for eksempel at politikerne ikke er villige til å prioritere klimatilpasning i praksis, 
selv om de uttrykker en velvillig innstilling til temaet).  
 
Også organisering av miljøarbeidet i kommunen kan være en driver eller utfordring. Flere av 
kommunene har framhevet betydningen av en ildsjel. Videre er det flere som har påpekt at 
ansvarsfragmentering kan være en utfordring, noe som henger sammen med bredden av fagfelt 
som er involvert i arbeidet. Enkelte kommuner har i denne sammenheng pekt på at deltagelsen i 
Framtidens byer – et program som fokuserer på en rekke fagfelt – har bidratt til å bedre 
samarbeid mellom ulike avdelinger i kommunen. 
 
Av nettverk er Framtidens byer det hyppigst nevnte. Kommunene varierer noe i hvilken 
betydning de tilskriver programmet, men flere trekker fram at deltagelsen har bidratt til økt 
fokus på klimatilpasning, og til økt samarbeid mellom ulike avdelinger i kommunen. Rambøll vet 
også fra tidligere arbeid med programmet Framtidens byer at benchmarking (sammenlikning 
med andre byer) er en viktig effekt av programdeltagelsen. 
 
Ekstern påvirkning har ikke i særlig grad blitt trukket fram i intervjuene. Imidlertid er det 
grunn til å tro at Plan- og bygningsloven, som blant annet stiller krav om konsekvensutredninger, 
er en bidragsyter. En ytterligere styrking av denne loven med hensyn til klimatilpasning kan 
forventes til å heve arbeidet ytterligere. Kommunene har eksplisitt blitt spurt om portalene 
klimatilpasning.no og veileder i klimatilpasning har spilt noen rolle. Dette synes ikke å være 
tilfellet i særlig grad. 
 
Flere kommuner påpeker også at interne hendelser, slik som flom, kjellervann, overvann eller 
liknende, har bidratt til å sette økt trykk på klimatilpasningsarbeidet.  
 
Til sist skal det nevnes at tidspunkt for rullering av kommuneplaner er en sentral forskjell når det 
gjelder integrering av klimatilpasning i disse. Kommuner som nylig har rullert kommuneplanen 
har i langt større grad inkludert klimatilpasning enn kommuner med lang tid siden sist rullering. 
Dette kommer da både av endring i lov, men det er også tydelig at dette er noe som er i tiden og 
som det de senere årene har blitt mer aksept for.  
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5.3 Oppsummering og konklusjon 
Denne rapporten har gjennomgått sentrale styringsdokumenter for de 13 byene som deltar i 
Framtidens byer-programmet. Blant disse er de 12 største byene i Norge noe som gjør det trolig 
at de ligger noe lenger fremme enn det øvrige kommune-Norge. Klimatilpasning er et relativt 
nytt område og gjennomgangen viser at byene har kommet et stykke på vei i sitt arbeid med 
klimatilpasning. Det synes ikke som om det er noen stor utfordring å få politisk gehør rundt 
temaene, selv om dette ikke nødvendigvis gir seg utslag i økte bevillinger eller allokering av 
tidsbruk.  
 
Vi har sett en tendens til at planer som er rullert etter oppstart av Framtidens byer i 2008, og 
vedtak om ny plan og bygningslov i 2009, har gått lenger i å inkludere klimatilpasning i 
kommuneplaner. Det kan derfor synes som om programmet Framtidens byer, og nye føringer i 
plan og bygningsloven har vært en bidragsyter når det gjelder fokus på klimaendringer og 
klimatilpasning.  
 
Klimatilpasning ser overordnet ut til å være best inkludert i kommuneplanens samfunnsdel. Åtte 
av tretten kommuner nevner klimatilpasning i samfunnsdelens innledning, mens ti av tretten 
kommuner tar hensyn til klimaendringer i samfunnsdelens målsettinger og strategier. 
 
I kommuneplanens arealdel nevner fire av tretten kommuner klimatilpasning i innledningen. 
Seks av tretten vurderer og hensyntar klimaendringer i planbeskrivelsene, mens kun fire av 
tretten vurderer og hensyntar klimaendringer i konkrete bestemmelser knyttet til hensynssoner. 
Det skal dog understrekes hensynssoner er nytt ved den nye plan og bygningsloven, og fem av 
de åtte kommuneplanene som ikke opererer med hensynssoner er vedtatt før denne loven trådte 
i kraft. Hele ti av tretten har imidlertid andre bestemmelser i arealdelen som vurderer og 
hensyntar klimaendringer, mens seks av tretten har tilsvarende retningslinjer.  
 
Når det gjelder konsekvensutredninger, har syv av tretten sjekklister som omfatter 
klimatilpasning, mens samme antall har utarbeidet overordnede ROS-analyser som vurderer og 
hensyntar klimaendringer.  
 
Det kan også synes som om kommunene har kommet langt når det gjelder å inkludere 
klimatilpasning i konkret saksbehandling. Samtlige har inkludert klimatilpasning i sjekklister for 
behandling av arealplaner og reguleringsplaner, mens ni av tretten har inkludert klimatilpasning i 
sjekklister for behandling av byggesaker. 
 
I tilegg har rapporten vist til at samtlige kommuner utarbeider andre plandokumenter som 
hensyntar klimaendringer.  
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BILAG 1 – MATRISE DRAMMEN 
 
 

Bakgrunnsdata 

 

Kommune Drammen 

Planer som er 

gjennomgått 

Aktuelt dokument Vedtatt/ revidert Bemerkninger 

Kommuneplan for Drammen 2007- 2018 – Strategisk samfunnsdel Juni 2007  

Kommuneplanens arealdel – bestemmelser og retningslinjer August 2008 Arealdelen inneholder bestemmelser, retningslinjer 
og plankart. 

Risiko- og sårbarhetsanalyse. Drammen kommune Januar 2011  

Planprogram - Bystyrets høringsforslag Juni 2011 Dette er hovedsakelig en beskrivelse av 
høringsprosessen. 

Energi- og klimahandlingsplan August 2004  

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

Ja. Et av tre satsingsområder er bærekraftig utvikling. Det bemerkes under denne satsingen at 
bærekraft skal ligge til grunn når bysamfunnet utvikles, og klimaendringer blir eksplisitt nevnt som 
en fremtidig utfordring.  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
kommunes målsetninger og/eller konkrete 
strategier? 

Ja. Tilpasning til klimaendringer blir påpekt både i målsetninger og konkrete strategier. Konkrete 
målsetninger og strategier benevnes under. 

Målsetning Tilhørende strategi(er) 

”Bærekraft skal være et grunnleggende prinsipp 
når bysamfunnet utvikles. Fortsatt vekst i 

”Elementer i en strategi for tilpasning til 
klimaendringer er: 
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Drammen møter utfordringer som høyt 
ressursforbruk, klimaendringer og nedbygging av 
verdifulle arealer.” 

• Infrastruktur og bebyggelse bygges med økt 
robusthet mot naturskader, som flom, ras, uvær 
og havnivåøkning. 
• Integrere robusthet mot klimaendringer i en 
revisjon av ”Prosjekt samfunnssikkerhet i 
Drammen kommune” fra 2002. 
• Vurdere arealdelens bestemmelser for å bedre 
sikkerheten ved nye bygg og anlegg, med tanke 
på flom, ras og uvær.” 

Under kapittelet ”Regionalt samarbeid” påpekes 
også viktigheten av internasjonalt samarbeid 
med fokus på miljø: ”Byen skal bidra til at 
internasjonale mål om bevaring av biologisk 
mangfold og reduserte klimaendringer nås.” 

”Byutvikling, miljø, kultur, nærings- og 
kompetanseutvikling er fagområder som skal 
prioriteres der Drammen samarbeider 
internasjonalt.” 
 

Kommuneplanens 

arealdel 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

Nei. 
Arealdelen har ingen innledning. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
planbeskrivelser? 

Nei. 
Arealdelen inkluderer ikke planbeskrivelser. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i egne 
bestemmelser knyttet til hensynssoner?  

 Nei. 
 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
konkrete bestemmelser og/eller 
retningslinjer? 

Ja. Det er retningslinjer som ivaretar klimaendringer implisitt ved at det krever at ROS-analyser skal 
gjennomføres før utbygging skjer. I ROS-analysene er klimaendringer og naturulykker en egen 
kategori, med tilhørende sjekkpunkter (jamfør under). 
”Når private forslag til reguleringsplaner/bebyggelsesplaner fremmes for behandling, skal 
kommunens mal for planframstilling være fulgt. Herunder skal det være redegjort for hvordan det 
regulerte område inngår i en større sammenheng i forhold til infrastruktur, energiforsyning, 
servicetilbud, planlagt utbyggingsmønster og samfunnssikkerhet.”  
 
Ja. Det er bestemmelser for ras og flom.  
Det er også et eget punkt med bestemmelser for miljøforhold og samfunnssikkerhet, men det 
fremgår ikke eksplisitt at klimaendringer hensyntas (krav til utbyggingsområder, pbl § 20-4 2.ledd 
b). ”2.2 Miljøforhold og samfunnssikkerhet”: 
•” Ny bebyggelse skal sikres mot skade fra ras og flom”. 

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? Mandatet for ROS-analysen var at alle forhold som direkte eller indirekte har betydning for 
kommunens evne til å håndtere kriser skulle vurderes: 
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• Hendelser av felles karakter skal identifiseres og gjennomgås. 

• Miljø- og klimautfordringenes sannsynlige påvirkning på Drammenssamfunnet samt 
hvordan disse påvirker eksisterende identifiserte risikomomenter (sannsynlighet og 
konsekvens). 

• Nødvendig samhandling mellom overordnet ROS-analyse og de enkelte virksomheters 
analysearbeid f. eks gjennom krav i BMS. 

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen Planarbeidet har vært utført av konsulentselskap i samråd med administrasjonen og bystyrekomité 
for byutvikling. Metoden er gjennomført i henhold til NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger og 
retningslinjer gitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

 Ja. ROS - analysen identifisert 63 ulike ”hendelser”, som er delt inn i ulike kategorier, der 
”Klimaendringer og naturulykker” er en kategori. 

Hvilke temaer tar eventuelt ROS-analysen 
opp? 

Kategorien ”Klimaendringer og naturulykker” har følgende underkategorier som berører 
klimaendringer:  

• Ras/ skred (jord og stein)  

• Nedfall av is/steinblokker/trær  

• Snøskred 
• Store bølger 

• Skadeflom 5 år 

• Skadeflom 50 år 
• Sammenfallende flom og stormflo 

• Stormflo 

Har ROS- analysen benyttet GIS og tematisk 
geodata for å skissere fremtidig 
klimaendringer?   

Dette fremgår ikke tydelig.  
For kommunenes arealdel hører det til et temakart over flom og kvikkleire, men det står ikke 
hvordan, eller om disse er benyttet i ROS-analysen.  

Planprogram/ 

Konsekvensutredninger 

Vektlegges klimaendringer i planprogram?  Høringsutkastet til planprogrammet inkluderer ikke spesifikke beskrivelser av fremtidige planer, 
men er en gjennomgang av hvordan planprosessen vil foregå. 

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Ja.  
Klimaendringer blir ivaretatt gjennom ROS-analyser. 

Hvilke temaer vedrørende klimatilpasning 
omtales i KU til kommuneplan? 

Klimatilpasning blir ivaretatt gjennom ROS-analysen, så temaene er de samme som temaene i ROS-
analysen (se liste over). 

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes 
sjekklister ved behandling av: 

1) Arealplaner  
2) Reguleringsplaner  
3) Byggesaker? 

Det er en generell sjekkliste som inkluderer naturbasert sårbarhet som inkluderer flom og ras, men 
ordet klimaendringer brukes ikke. For arealplaner og reguleringsplaner er det også et krav om 
konsekvensutredninger.  

1) Ja  
2) Ja  
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3) Ja  

Gjennomgang av 

tilstøtende dokumenter 

Energi og klimahandlingsplan fra 2004 Denne handlingsplanen har fokus på klimagassutslipp, men det gjøres også vurderinger knyttet til 
tilpasningsstrategier. Det spesifiseres at Energi- og klimahandlingsplanen er fokusert på 
forebyggende tiltak mot trusselen om klimaendringer. Det vil si tiltak hvor Drammen tar sin del av 
ansvaret for å redusere utslippene av klimagasser. Det skrives videre at det i noen grad kan også 
være aktuelt å gjennomføre en tilpasningsstrategi mot de mulige følgene av klimaendringene, men 
det følges i mindre grad opp i planen.  

Oppsummering av 

hvordan klimatilpasning 

er ivaretatt i 

kommunale planer? 

Klimatilpasninger er godt integrert i samfunnsdelen og inkluderes innenfor flere områder. Bestemmelsene i arealdelen er mer generelle ved 
utbygging, ved at de krever ROS-analyser. Generelt ivaretas klimatilpasning gjennom å være en integrert del av ROS-analyser. Energi og Klimaplanen 
har fokus på forebyggende tiltak av klimagassutslipp, og ikke i stor grad tilpasning til klimaendringer.  
 
Det er verdt å merke seg at Drammen kommunes planer er vedtatt i 2007 og 2008. Kommunen var derfor svært tidlig ute med å vurdere og hensynta 
klimaendringer.  
 
Gode eksempler: 

• Klimatilpasning er innarbeidet i innlendingen til samfunnsdelen. Dette er gjort ved å spesifisere konkret at klimaendring er en utfordring for 
å nå målet om bærekraft: ”Bærekraft skal være et grunnleggende prinsipp når bysamfunnet utvikles. Fortsatt vekst i Drammen møter 
utfordringer som høyt ressursforbruk, klimaendringer og nedbygging av verdifulle arealer.” 

• Tilpasning til klimaendringer blir spesifisert med konkrete mål og strategier i samfunnsdelen.  

• Klimatilpasning er eksplisitt en egen kategori i ROS-analysene; ”Klimaendringer og naturulykker”.   
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BILAG 2 – MATRISE FREDRIKSTAD 
 
 

Bakgrunnsdata 

 

Kommune Fredrikstad 

Planer som er 

gjennomgått 

Aktuelt dokument Vedtatt/revidert Bemerkninger 

Kommuneplan 2011-2023, Samfunnsdelen Februar 2011  

Kommuneplanens arealdel 2011-2023 (Høringsforslag) Ikke vedtatt Arealdelen for 2011-2023 er ikke endelig vedtatt. 
Beskrivelsene tar derfor utgangspunkt i høringsforslaget. 

Klima- og energiplan 2007 for Fredrikstad kommune Februar 2007  

Gjennomgang av 4 analyser/rapporter vedrørende 
klimatilpasning/klimaendringer 

 Dette er en konkretisering av mål og strategier i 
kommuneplanene. 

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

Ja. 
Samfunnsdelen opererer med tre drivere som vil være viktige for kommunen i den kommende 
tolvårsperioden. Klima er én av disse. Innenfor sistnevnte driver redegjøres det for ni prioriterte 
satsingsområder. Blant disse er følgende to: 

 Samarbeid med høyskole og næringsliv for å identifisere og løse miljøproblemer. 

 Mulighetene som klimautfordringene gir for å styrke verdiskapingen i Fredrikstadsamfunnet 
 
I innledningen nevnes også seks innsatsområder. Ett av disse er klima og miljø. Under dette skrives 
det blant annet at: 

 Fredrikstad kommune er med i samarbeidet ”Framtidens byer” og har forpliktet seg på 
prosjektmålene om reduksjon av utslipp av klimagasser, finne strategier for å tilpasse oss 
klimaendringene og utvikle et godt bymiljø.  

 Vi har fokus på innsatsområdene areal- og transport, avfall og forbruksmønster, energibruk i bygg og 
tilpasning til klimaendringene. Pågående klimaendringer utfordrer byen særlig på 
overvannshåndtering 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
kommunes målsetninger og/eller 
konkrete strategier? 

Ja – både målsetninger og tilhørende strategier benevner klimaendringer direkte.  

Målsetninger  Tilhørende strategi(er) 

Målsetning under 
innsatsområdet Miljø 

Strategi under innsatsområdet miljø og klima: Kommunen prioriterer 
deltakelsen i Miljøverndepartementets program Framtidens byer og 
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og Klima: 
”Kommunen står godt 
rustet til å kunne 
håndtere de neste 50 
- 100 års 
klimaendringer” 

arbeider aktivt i tråd med intensjonsavtalen og det til enhver tid vedtatte 
handlingsprogram. 
 
Det skrives videre: ”Utfordringene knyttet 
til klimaendringene vil få et stadig sterkere fokus i det lokale arbeidet for en 
bærekraftig utvikling.” 

 Under beskrivelsen av innsatsområdet miljø og klima beskrives sentrale 
utfordringer. Blant disse er ”Integrering i kommuneorganisasjonen av 
sårbarhet- og tilpasningsstrategier/tiltak knyttet til klimaendringene” (ikke 
eksplisitt formulert som strategi i dokumentet) 

 Strategi under innsatsområdet infrastruktur og arealstrategi: ”Følge opp 
føringene fra overordnet klimaarbeide og påse at konsekvensene 
av de forventede klimaendringer blir hensyntatt i den fysiske planleggingen, 
bl.a. gjennom kommuneplanens arealdel.” 

Kommuneplanens 

arealdel 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

Nei 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
planbeskrivelser? 

Ja. 
 

Ett av de innledende kapitler til arealdelen, heter ”Risiko og Sårbarhetsanalyse”. 
 
Her vises det til Plan- og bygningsloven, som slår fast at planmyndigheten ved utarbeidelse av planer 
for utbygging skal påse at risiko- og sårbarhetsanalyse skal gjennomføres for planområdet, eller selv 
foreta slik analyse.  
 
Videre står det at for nye tiltak i planen som er pliktige til en konsekvensutredning vil det inngå egen 
ROS-analyse. Under beskrivelsen av denne står følgende: ” I tradisjonell ROS-metodikk brukes ofte 
historiske data for å tallfeste sannsynlighet. Det kommer i dag stadig nye trender innen klima og 
samfunnsutviklingen for øvrig som vi må kritisk vurdere. Derfor er det ikke alltid at historiske data gir 
det beste grunnlaget for å vurdere sannsynligheten for framtidige hendelser. På bakgrunn av dette 
har vi valgt en kvalitativ tilnærming, uten tallfesting av sannsynlighet og konsekvenser.” (vår 
uthevnig). 
 
Klimatilpasning er også nevnt flere andre steder i planbeskrivelsen, blant annet vises det til 
deltakelsen i programmet Framtidens byer, og at målsetningene her vil være førende for 
planarbeidet. Det slås også fast at klimaendringer betraktes som gitt. 
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Det redegjøres også for at Fredrikstad kommune deltar i NORADAPT-prosjektet, og har fått beregnet 
havnivåstigning, maksimal 100-års stormflo, nedbør, temperatur og vind fram til 2100. Tilpasningen i 
denne kommuneplanen blir hvordan en skal kunne begrense konsekvensene av hendelser, dvs. 
hvordan redusere sårbarheten mht klimaendringer.  
 
Det gås deretter inn på blant annet havnivå, flom og stormflo, samt skred og nedbør: 

 Havnivå, flom og stormflo: ”I 2008 ga DSB og Bjerknessenteret ut en rapport om framtidig 
havnivåstigning for norske kystkommuner (…)Fredrikstad kommune finner det riktig pr. dags dato å 
legge denne rapporten til grunn for de fremtidige hav/stormflo-nivåer (…)Utfordringene vil først og 
fremst være knyttet til stormflo (…)I det videre planarbeidet legges 100-års stormflo til grunn.”. 

 Skred: ”Ras/skred-utsatte områder i vår kommune er knyttet til kvikkleireforekomster (…) forbindelse 
med Framtidens byer har met.no forsøkt å finne en sammenheng mellom vær og kvikkleireras. Noen 
slik sammenheng er ikke dokumentert. Kvikkleireras skyldes terrenginngrep.” 

 Nedbør: Økt nedbør på årsbasis som følge av klimaendringer blir trolig ikke noe stort problem, men 
det forventes at intensiteten vil øke (…) økt nedbørsintensitet sammen med havnivåstigning forventes 
å gi hyppigere flomsituasjoner i framtiden. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
egne bestemmelser knyttet til 
hensynssoner?  

 Ja.  
”Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko, jfr. pbl § 11-8 bokstav a):  
”Flomfare, kode 320: Innenfor hensynssone H320 er det krav om at bygg/anlegg/installasjoner må 
dimensjoneres som vannsikre opp til kotehøyde +2.5 meter  
Skredfare, kode 310: Hensynssonen viser områder hvor det har vært registrert kvikkleire og hvor det 
skal utvises særskilt aktsomhet.” 
 
Det er også retningslinjer vedrørende hensynssoner: 
”Sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko, jfr. pbl § 11-8 bokstav a):  
Krav til samfunnssikkerhet og utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse nedfelt i pbl § 4-3 samt krav 
til byggegrunn, miljøforhold mv. nedfelt i pbl § 28-1 må legges til grunn ved all prosjektering innenfor 
hensynssonen.” 

 Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
konkrete bestemmelser og/eller 
retningslinjer? 

Ja - Bestemmelser 
Generelle bestemmelser 
”6 d: Det er krav til risikovurderinger i byggeområder knyttet til ustabile masser. Grunnundersøkelser 
skal dokumentere sikker byggegrunn som grunnlag for prosjektering og utførelse.” 
6 f: ”Det skal i planarbeid redegjøres for hvordan overvann håndteres” 
 
Særskilt bestemmelse 3: ”100-m beltet langs vassdrag:  For områder langs vassdrag inntil 100 meter 
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fra strandlinje målt i horisontalplane ved gjennomsnittlig flomvannstand kan arbeid og tiltak etter pbl 
§ 1-6 ikke finne sted før området inngår i reguleringsplan”. 
 
Ja – Retningslinjer (til generelle bestemmelser) 
”Ved vurdering av en eventuell dispensasjon fra plankravet skal følgende forhold vektlegges: 
e) vei-, vann- og avløpsforhold – herunder overvannshåndtering – må ligge til rette for utbygging ”. 
 
”Ved all ny utbygging skal åpne løsninger så vidt mulig benyttes og den tredelte strategien i 
overvannsrammeplanen følges:  
1. Fange opp og infiltrere inntil 20mm nedbør (pr døgn på bar, frostfri mark)  
2. Forsinke og fordrøye opp til 1-års flom lokalt.  
3. Sikre trygge og åpne flomveier opp til 100-årsflom. Nye tiltak må ikke hindre vannets flomveier. 
Konstruksjoner som hindrer flomveiene skal vurderes fjernet.” 

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? Kommunen gjennomførte i 1998 en Risiko- og sårbarhetsanalyse innen områdene:  
- avløp og renovasjon  
- brann-, eksplosjon- og industriuhell  
- elektrisitet og kraftforsyning  
- transport  
- helsemessig og sosial beredskap  
- natur- og miljøkvaliteter  
- andre forhold  
 
Ellers blir elementer som ofte inkluderes i en ROS-analyse som knyttes til klimaendringer tatt opp i 
andre dokumenter; ny rullering av klima og energiplan, ny rullering av Handlingsprogram for 
Fremtidens byer, og analyser og dokumenter vedrørende klimatilpasning og klimaendringer 
(beskrevet under).  

Metodisk fremgangsmåte i ROS- 
analysen 

Ikke relevant 

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

 Ikke relevant 

Hvilke temaer tar eventuelt ROS – 
analysen opp?  

Ikke relevant 

Har ROS- analysen benyttet GIS og 
tematisk geodata for å skisser fremtidig 
klimaendringer?   

 Ikke relevant 
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Planprogram/ 

Konsekvensutredninge

r 

Vektlegges klimaendringer i 
planprogram?  

Ikke relevant 

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Ja. 
For nye tiltak i planen som er pliktige en konsekvensutredning vil det inngå en egen ROS-analyse - 
Følgende spesifiseres: 
”I tradisjonell ROS-metodikk brukes ofte historiske data for å tallfeste sannsynlighet. Det kommer i dag 
stadig nye trender innen klima og samfunnsutviklingen for øvrig som vi må kritisk vurdere. Derfor er 
det ikke alltid at historiske data gir det beste grunnlaget for å vurdere sannsynligheten for framtidige 
hendelser. På bakgrunn av dette har vi valgt en kvalitativ tilnærming, uten tallfesting av sannsynlighet 
og konsekvenser.”. Analysen vurderer blant annet: 

• Overvann 
• Havnivåstigning/vanninntrengning 

• Stormflo 

• Flom og erosjon 
• Skred(kvikkleireskred, jordskred, fjellskred, snøskred)  

• Ekstremvær – nedbør; regn, snø, urbanflom og vind; storm og orkan  

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Ja. 
Det er ingen overordnet ROS-analyse, men retningslinjer for ROS-analyser for spesifikke områder 
spesifiserer at det blant annet skal tas hensyn til: 

• Overvann 
• Havnivåstigning/vanninntrengning 

• Stormflo 
• Flom og erosjon 

• Skred(kvikkleireskred, jordskred, fjellskred, snøskred)  

• Ekstremvær – nedbør; regn, snø, urbanflom og vind; storm og orkan 

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i 
kommunenes sjekklister ved behandling 
av: 
1) Arealplaner  
2) Reguleringsplaner 
3) Byggesaker 

1) Ja 
2) Ja 
3) Ja   

Gjennomgang av 

tilstøtende 

dokumenter 

Klima- og energiplanen for Fredrikstad 
2007 

Dette er en oppdatering av planen fra 2001. Målet med arbeidet har vært å vurdere utviklingen av 
klimagassutslippene i Fredrikstad, effekten av tiltak gjennomført fra gjeldende plan, og å foreslå 
reviderte målsettinger for Fredrikstad. Rapporten har et eget kapittel om klimaendringer, og 
forventede konsekvenser i Fredrikstad. 
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En av erfaringene fra sist plan, er at kommunen har best erfaring med mål og tiltak som er nære og 
konkrete. Tiltak som er avhengig av regionale eller nasjonale grep er ikke definert som hovedfokus i 
denne runden. Arbeidet hatt et fokus på det som kan gjennomføres innenfor Fredrikstad kommunes 
handlingsrom. På grunn av at man nå har kommet så langt i klimadiskusjonen at man ikke lenger 
diskuterer om verden og Norge står foran klimaendringer men når og i hvilken grad dette påvirker 
utviklingen i Fredrikstad kommune, har man tatt med et kapittel om konsekvenser av klimautslipp for 
Fredrikstad kommune. 
Fredrikstad har en betydelig industri. For at ikke konjunkturene i industrien skal ta alt fokus i 
arbeidet med klimagasser er det valgt å vise utviklingen med og uten industri. Det er også satt 
et fokus på husholdningens utvikling for å knytte klimaspørsmålet til hver enkelt av oss. 

 

Fredrikstad har utarbeidet 4 analyser og 
rapporter som bidrar inn i kommunens 
arbeid med klimatilpasning. Disse er 
ment som en operasjonalisering av 
målene og strategiene fremstilt i 
kommuneplanene.  

 1. Klimatilpasning i Fredrikstad - Faglige innspill til Fredrikstad kommunes arbeid med en planfor 
tilpasning til klimaendringer (Vestlandsforskning, 2010) 

 2. Hva betyr klimaendringer andre steder i verden for en norsk kommune – et arbeidsverktøy for 
Fredrikstad  kommune? (Vestlandsforskning, 2009) 

 3. Lokalsamfunn og klimatilpasning – et Fremtidsperspektiv på Fredrikstad (Østlandsforskning, 2010)  

 4. Klimascenarier, Fredrikstad kommune (utarbeidet av meterologisk institutt) 
 
I sum gir disse dokumentene et godt utgangspunkt for kommunens videre arbeid med klimatilpasning. 

Oppsummering av 

hvordan 

klimatilpasning er 

ivaretatt i kommunale 

planer? 

Klimaendringer er generelt godt ivaretatt i både samfunnsdel og arealdel. Det spesifiseres også at konsekvensutredninger ikke utelukkende kan 
bygge på historiske forhold, men også ta høyde for forventede klimaendringer. Planene er av nyere dato (2010 og 2011), noe som kan være 
forklarende for hvorfor man i stor grad ivaretar klimatilpasning i kommuneplaner.  
 
Fredrikstad har også utarbeidet en rekke dokumenter som tar for seg konsekvenser av klimaendringer i kommunen, og har deltatt  i NORADAPT-
samarbeidet – et forskningssamarbeid som kartlegger  kommuners sårbarhet for klimaendringer og utarbeider tilpasningsstrategier for hver enkelt 
kommune. 
 
Det er forventet at denne i stor grad vil ta høyde for klimaendringer. Fredrikstad har ingen egen ROS-analyse knyttet opp mot klimaendringer.  
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BILAG 3 – MATRISE OSLO 
 
 
 

Bakgrunnsdata 

Kommune Oslo 

Planer som er 

gjennomgått 

Aktuelt dokument Vedtatt/revidert Bemerkninger 

Kommuneplan 2008 Oslo mot 2025 Juni 2008 Inkluderer samfunnsdel og arealdel, men ikke 
bestemmelser og retningslinjer.  

Kommuneplan 2013 - Planstrategi og Planprogram Høringsutkast August 2011  

Byøkologisk program 2011-2026 Mars 2011  

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

Ja. 
Kommuneplanen har et innledende kapittel kalt ”Rammebetingelser og sentrale utviklingstrekk”. Her 
er klimaendringer nevnt under avsnittet ”Miljø og bærekraftig ressursbruk”:  
”De pågående klimaendringer vil kunne føre til at havnivået vil kunne stige med opptil 1 meter i løpet 
av de neste 100 år. Dette vil kunne få konsekvenser for planlegging og utbygging av Fjordbyen og 
andre arealer langs Oslofjorden. ” 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
kommunes målsetninger og/eller konkrete 
strategier? 

Ja. 
Kommuneplanen har fem meget generelle hovedmål. Klimatilpasning er ikke eksplisitt nevnt i 
målsetningene, men det er blir tatt hensyn til i en beskrivelse av strategien for videre planlegging og 
utbygging.  

Målsetninger  Tilhørende strategi(er) 

”Oslo skal ha en 
bærekraftig 
byutvikling” 

Klimaendringer blir sett hovedsaklig i sammenheng med andre miljøtiltak. Arbeid 
med miljøutfordringer generelt blir blant annet nevnt i forbindelse med regionalt 
og internasjonalt samarbeid. Ellers er det nevnt at ” Ved all planlegging og 
utbygging er det viktig å ta hensyn til forutsigelige klimaendringer, jf utredningen 
av effekter av klimaendringer på arealbruk og infrastruktur som vil foreligge i 
løpet av 2007. Ved planlegging og utbygging av Fjordbyen og andre arealer langs 
fjorden legges tilgrunn at havnivået vil kunne stige med opptil 1 meter i løpet av 
de nærmeste 100 år.” 

Kommuneplanens 

arealdel 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

Det er ikke en egen innledning til arealdelen. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i Ja.  
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planbeskrivelser? Det nevnes ikke innenfor de ulike prosjektene, men avslutningsvis står det at bystyret ber byrådet om 
aktivt å følge opp  utredningen om effekter av klimaendringer på arealbruk og infrastruktur i 
Osloregionen, jf CIENS rapport 1-2007 "Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen”. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
egne bestemmelser knyttet til 
hensynssoner?  

 Nei. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
konkrete bestemmelser og/eller 
retningslinjer? 

Nei – Bestemmelser. 
Nei – Retningslinjer.  
Det står kun at ”Bystyret ber byrådet følge aktivt opp utredningen om effekter av klimaendringer på 
arealbruk og infrastruktur i Osloregionen, jf CIENS rapport 1-2007 "Tilpasninger til klimaendringer i 
Osloregionen".  

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? Ikke relevant. 

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen Ikke relevant. 

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

Ikke relevant. 

Hvilke temaer tar eventuelt ROS-analysen 
opp? 

Ikke relevant. 

Har ROS- analysen benyttet GIS og tematisk 
geodata for å skisser fremtidig 
klimaendringer?   

Ikke relevant. 

Planprogram/ 

Konsekvensutredninger 

Vektlegges klimaendringer i planprogram?  Ja. Et avsnitt i planprogrammet beskriver viktige premisser og hensyn for arealplanarbeidet, og der er 
klimatilpasning et eget punkt:  
 
”4.2 Viktige premisser og hensyn for arealplanarbeidet: 
Nødvendigheten av klimatilpasning 
I et langsiktig planperspektiv må endringer i klima og hyppigere  ekstremværsituasjoner forventes, og 
dette skal trekkes inn i arealplanleggingen. Planarbeidet skal vise konsekvensene av klimaendringene 
og nødvendige tiltak. Økt risiko for flom pga. økt nedbør og havnivåstigning, ras, vind og 
setningsskader må ivaretas i fremtidig utbygging. Klimatilpasning krever endret planlegging og krav i 
byutviklingen som større andel permeable flater i byggesonen og grønnstruktur som kan fordrøye 
store nedbørsmengder. Blant annet på grunn av landhevningen blir det relativt moderate 
havnivåøkninger i Oslo. Den midlere vannstandsøkning for fjorden ved Oslo frem til 2100 er anslått til 
41 cm. I dag settes det som krav i tilknytning til planarbeid i Fjordbyen at alt under kote 2,5 skal tåle 
oversvømmelser. Det er økt fare for overløputslipp fra ledningsnett og renseanlegg. Risiko for flom 
kan gjøre det nødvendig å avsette flomsoner, men disse kan brukes til for eksempel rekreasjonsformål 
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når det ikke er flom.” 
 
Videre står det spesifisert at planarbeidet skal tilfredsstille følgende krav: 
”• Vise byplangrep som er tilpasset forventede klimaendringer og reduserer klimagassutslippene i tråd 
med mål i Byøkologisk program.” 

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Ja. 
I planprogrammet står det oppgitt at i henhold til plan- og bygningsloven § 4.2 skal kommuneplanens 
virkninger for miljø og samfunn utredes. Klimaendringer inkluderes i to av åtte underliggende temaer 
som må konsekvensutredes:   

1. Konsekvenser av klimaendringer. Fare for flom i bystrukturer ved store nedbørsmengder vil 
bli vurdert. Det vil være aktuelt å identifisere og sette av områder utsatt for flom-, skred- 
eller rasfare. 

2. ROS – analyse. Det skal utarbeides en overordnet ROS- analyse for byggesonen. ROS-
analysen skal omhandle fare for uønskede hendelser som berører samfunnssikkerhet og 
beredskap, slik som skred, flom, havnivåstigning og større ulykker. 

Hvilke temaer vedrørende klimatilpasning 
omtales i KU til kommuneplan? 

Temaer som må konsekvensutredes beskrives mer generelt  og står ikke som en utfyllende liste, men 
flom, skred og rasfare, samt havstigningsnivå blir nevnt.  

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes 
sjekklister ved behandling av: 

1) Arealplaner  
2) Reguleringsplaner  

3) Byggesaker 

De har en ROS sjekkliste som blant annet tar for seg flom, skred, overvann og havnivåstigning  
1) Ja 
2) Ja  
3) Ja 

Gjennomgang av 

tilstøtende dokumenter 

Byøkologisk program 2011-2026 Dette er et program som spesifiserer mål, indikatorer og tiltak/strategier for klima og miljø. Under et 
av hovedmålene ”Oslo skal redusere støy, luftforurensing og klimagassutslipp”, er det et eget delmål 
vedrørende klimaendringer som spesifiserer at Oslo skal tilpasse seg klimaendringer med tilhørende 
strategier. Målet er at de skal utarbeide en kommunal klimatilpasningsstrategi som blant annet 
omfatter å gjøre en klimavurdering ved planlegging av ny infrastruktur og utarbeide sektorvise 
handlingsplaner for tilpasning til klimaendringer. 

Forslag til klima- og energihandlingspakke 
for Osloregionen 

Denne rapporten omhandler hvordan Oslo skal kutte klimagassutslipp og har strategier for det. 
Klimaendringer og tiltak mot dette er ikke en del av rapporten. 

Oppsummering av 

hvordan klimatilpasning 

er ivaretatt i 

kommunale planer? 

Kommuneplanen har i liten grad vurdert klimatilpasning og klimaendringer i kommuneplanen. Det skal dog påpekes at planene er vedtatt i 2008, 
som var før oppstart av Framtidens byer og innføringen av ny plan og bygningslov. Det henvises i hovedsak til andre planer som skal ligge til grunn 
for arbeidet, som CIENS rapport 1-2007 "Tilpasninger til klimaendringer i Osloregionen" og Byøkologisk program.  
 
Byøkologisk plan tar for seg klimaendringer og viser til konkrete tiltak og strategier for dette.  
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Det nye høringsutkastet for planprogram tar hensyn til klimatilpasninger i større grad enn tidligere planer.  
 
Gode eksempler: 

• Planprogrammet legger til grunn klimaendringer og det spesifiseres at ”Planarbeidet skal vise konsekvensene av klimaendringene og 
nødvendige tiltak.”  Konsekvenser at klimaendringer skal også vurderes i konsekvensutredninger og i ROS-analyser for byggesonen. 

• I byøkologisk planprogram er et tiltak for å tilpasse seg klimaendringer å utarbeide sektorvise handlingsplaner for tilpasning til 
klimaendringer. 
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BILAG 4 – MATRISE STAVANGER 
 
 
 

Bakgrunnsdata 

 

Kommune Stavanger 

Planer som er 

gjennomgått 

Aktuelt dokument Vedtatt/revidert Bemerkninger 

Kommuneplan 2010-2025 - sammen for en levende by September 2011 Kommuneplanen inkluderer både samfunnsdel og arealdel 
(med bestemmelser og retningslinjer) 

ROS-analyse for Kommuneplanens arealdel 2010-2025 Desember 2010  

Konsekvensutredninger  - Kommuneplan 2010-2025 Desember 2010  

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp November 2010 Planen har virkning fra 01.01.2011 

Kommunedelplan for klima og miljø 2010-2025 Juni 2010  

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

Ja. Klima defineres som en av tre hovedutfordringer innledningsvis, og beskrivelsen påpeker 
spesifikt at kommunen må tilpasse seg konsekvenser av klimaendringer. Det vises videre til at 
denne utfordringen særlig bevares i kapittelet om samordnt areal og transport.  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
kommunes målsetninger og/eller konkrete 
strategier? 

Ja.  Målsetningen nevner ikke klimaendring direkte og er mer generell, men i tilhørende strategi 
vurderes klimatilpasninger direkte.  

Målsetning Tilhørende strategi(er) 

” En by som ivaretar 
innbyggernes liv og helse 
under ulike former for 

”Tilpassning til et annerledes klima” er et av punktene 
underkapittelet ”Samfunnssikkerhet”. Det er 4 strategier for 
samfunnssikkerhet og to av dem er aktuelle for klimaendringer:  
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påkjenninger” 1) ”kartlegge risiko og sårbarhetsforhold i kommunene”, og  
2) ”sikre beredskap for å kunne takle uventede påkjenninger” 
Strategiene nevner ikke klimaendringer direkte, men i den videre 
utdypingen er tilpassninger til klimaendringer et eget punkt.  

• Det redegjøres der for at det skal gjennomføres en egen 
ROS-analyse for klimatilpasning som videre kan brukes til å 
utlede konkrete tiltak.  

• Det nevnes også at det ved arealplanlegging skal foretas en 
vurdering om ulike former for overvannshåndtering.  

• Et nytt geografisk informasjonssystem for å kartfeste og 
presentere risiko- og sårbarhetsanalyser er under 
implementering og skal gjøre informasjon om risikoforhold 
lett tilgjengelig for kommunens saksbehandling. 

 Klimaendringer blir også bemerket i delen om ”Stavanger i 
regionen”, men de det er kun som et lite avsnitt, og er ikke inkludert 
i målsetningene eller konkrete strategiene. ”Klimaendringer og 
bærekraftig framtid Stavanger-regionen med storbyområdet vil 
møte økte klimautfordringer i årene framover. Samtidig gir ny Plan- 
og bygningslov og regionale planer økt mulighet for innflytelse over 
areal- og transportplanarbeidet i kommunene. Spørsmålet om bedre 
organisering i storbyområdet av hensyn til klima og krav om 
bærekraftig utvikling, må bli besvart lenge før 
kommuneplanperiodens slutt i 2025.” 

Kommuneplanens 

arealdel 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

Ja. Se felles innledning over. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
planbeskrivelser? 

Nei. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i egne 
bestemmelser knyttet til hensynssoner?  

Delvis.  Det nevnes at før det tas stilling til arealformål langs prosjekter ved hensynssoner skal 
konsekvenser og ROS-analyser for alternative muligheter dokumenteres.  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
konkrete bestemmelser og/eller 
retningslinjer? 

Nei – bestemmelser. 
Ja – Retningslinjer. 

Det er retningslinjer vedrørende flom og overvann, men det spesifiseres ikke eksplitt at dette er 
sett i sammenheng med klimaendringer. Under kapittelet ”Retningslinjer for utarbeiding av 
reguleringsplan.” og under tittelen ”Samfunnssikkerhet” er det retningslinjer som berører 
klimaendringer:   
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”1. All bebyggelse som har gulv lavere enn + 3.0 meter over havet må vurderes med hensyn til 
flomfare.  

3. Det skal settes av tilstrekkelig areal til håndtering og fordrøyning av overvann ved 
ekstremnedbør.  

4. System for håndtering av overvann ved overskridelse av kapasitetsgrensa for avløpsystemet 
(flomveier) skal utredes.” 

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? ROS-analysen er for områder med endret arealbruk i høringsutgaven av ”Kommuneplan for 
Stavanger 2010-2025 – arealdelen”. Det er en ROS-analyse for hver av de ulike områdene. 

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen Det står ikke detaljert hvordan metode som er brukt, men det står en generell beskrivelse av hva 
ROS-analysen bygger på. Analysen er en sammenstilling av tidligere gjennomførte arbeider og 
analyser utført i forbindelse med kommuneplanarbeidet. Det er identifisert spesielle forhold og 
uønskede konsekvenser, samt risikoreduserende tiltak. De mest omfattende analysene er satt opp i 
risikomatriser.  Bakgrunnsfargene i risikomatrisene indikerer graden av risiko knyttet til de ulike 
hendelsene og kan benyttes som et verktøy for å prioritere tiltak. 

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

Ja. ROS-analysen gjelder for ulike områder/prosjekter og neste alle de ulike ROS-analysene 
inkluderer en vurdering av klimaendringer (det er mulig de analysene som ikke nevner klima 
eksplisitt også har vurdert det, men at det ikke ansees som en risiko for det aktuelle 
prosjektet/område, og derfor ikke er nevnt).  

Hvilke temaer tar eventuelt ROS – analysen 
opp og hvordan er det fulgt opp i kommende 
planprosess? 

Temaer som blir redegjort for i ROS-analysene varierer, men det blir blant annet nevnt overvann, 
skred og utglidning, ekstremnedbør, vindturbulens, havnivåstigning, endring i biologisk mangfold og 
lokalklima. 

Har ROS- analysen benyttet GIS og tematisk 
geodata for å skisser fremtidig 
klimaendringer?   

Nei. 
Men foreliggende ROS-analyser anbefaler fremtidige analyser av ved hjelp av GIS..  

Planprogram/ 

Konsekvensutredninger 

Vektlegges klimaendringer i planprogram?  Ikke relevant. 

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Ja. ”Beredskap og ulykkesrisiko” og ”risiko ved havstigning” er to punkter på listen i 
konsekvensutredningene. Men det blir ofte henvist til ROS-analysene i konsekvensutredningen, så 
ROS-analysene er der klimatilpasning hovedsakelig blir ivaretatt. 

Hvilke temaer vedrørende klimatilpasning 
omtales KU til kommuneplan? 

Havstigningsnivå er en egen kategori, men som nevnt over henvises det hovedsakelig til ROS-
analysene.  

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes 
sjekklister ved behandling av: 

1) Arealplaner 
2) Reguleringsplaner  

1) Ja 
2) Ja 
3) Ja 
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3) Byggesaker 

Gjennomgang av 

tilstøtende dokumenter 

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og 
avløp 

Klimaendringer blir nevnt innfor de ulike temaene og områdene som planen gjennomgår, med 
konkrete målsettinger. 

Kommunedelplan for klima og miljø 2010-
2025 

Dokumentet inneholder generelle målsettinger for klimatilpasning, og identifiserer to 
innsatsområder:  
1) utvikling av verktøy og metoder for å gjøre gode beslutninger både i plan- og 
beredskapssammenheng. De gjennomfører for tiden en KLIMA-ROS og utarbeider en KLIMA-GIS for 
å kjøre simuleringer og analyser.. De har også fått utarbeidet klimascenarier som vil benyttes i 
planleggingssammenheng. 
2) klimatilpasning innenfor rammen for bærekraftig utvikling. – de vil sikre kunnskap og sikre at de 
kan håndtere endringen som kommer i fremtiden på en god måte og forebygge skader og 
ødeleggelser. KLIMA-ROS-prosjektet vil vurdere klimasårbarhet innenfor en rekke ulike sektorer, 
kartfesting og simulering, utarbeidelse av tiltaksplan og kommunikasjonsplan, gjennomføre 
opplæring/kurs/øvelser, ta initiativ for samordning og koordinering, kartlegge tilligere hendelser. 

Oppsummering av 

hvordan klimatilpasning 

er ivaretatt i 

kommunale planer? 

Klimatilpasning er i stor grad inkludert i kommuneplanene og tilhørende dokumenter. Det er inkludert både i innledning, i samfunnsdel, og med 
konkrete bestemmelser i arealdelen. Klimatilpasning er også en integrert del av ROS-analysene.  Ellers følger egen kommunedelplan for klima og 
miljø opp målsettinger og innsatsområder, der det fokuseres på utvikling av egen klima-ROS og klima-GIS som kan benyttes i videre 
planleggingssammenheng. Planene er av nyere dato (2011) og man kan derfor forvente at man i stor grad ivaretar klimatilpasning i kommuneplaner. 
 
Gode eksempler: 

• Det er innført en retningslinje for minstehøyde for bebyggelse ved flomfare: ”All bebyggelse som har gulv lavere enn + 3.0 meter over havet 
må vurderes med hensyn til flomfare.” 

• Klimatilpasning er inkludert i innledningen i kommuneplanen som en av tre satsingsområder. 
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BILAG 5 – MATRISE KRISTIANSAND 
 
 

Bakgrunnsdata 

 

Kommune Kristiansand 

Hvilke planer er 

gjennomgått 

Aktuelt dokument Vedtatt/revidert Bemerkninger 

Kommuneplan 2011- 2022; Styrke i muligheter: Areal og samfunnsdel.   September 2011. Herunder konsekvensutredning av 
kommuneplanen. 

Risikovurdering samfunnssikkerhet (ROS-analyse), overordnett nivå  2009  

Innspill til kommuneplanen arealdel – Notat fra ressursgruppe risiko og sårbarhet 2009  

Forvaltningsrevisjon 2011 – Klimatilpasning i Kristiansand kommune August 2011  

Felles klimaplan for knutepunkt Sørlandet Februar 2009  

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

Ja. ”Klimabyen” fremheves som et av tre satsningsområder i planen. Temaet peker i følge 
planene blant annet på hvordan Kristiansand kan møte klimaendringer. I tillegg legges 
forventede klimaendringer som et viktig premiss for utviklingen fremover.  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
kommunes målsetninger og/eller 
strategier? 

Ja. Ivaretatt i målsetning, men kun delvis ivaretatt i konkret strategi for samfunnsdelen.  

Målsetning Tilhørende strategi(er) 

Klimabyen. Delvis ivaretatt i konkrete strategier.  
Klimatilpasning er premissgrunnlag for 
samfunnsdelen, men konkrete strategier 
handler først og fremst om å redusere 
klimagassutslippene. Ellers fremheves det at 
Kristiansand skal ivareta samfunnssikkerhet i 
by og arealplanlegging. Implisitt innebærer det 
også klimatilpasning, men det fremheves ikke 
eksplisitt. 

Kommuneplanens arealdel Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

Ja. Satsningsområdet ”klimabyen” (fra samfunnsdelen) pekes på som en av føringene for 
arealpolitikken. I arealdelen fremheves dog ikke klimaendringer like sentralt som i 
samfunnsdelen.  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
planbeskrivelser? 

Ja.  
Det påpekes eksplisitt i innledende kapittel at planene tar hensyn til konsekvenser av 
klimaendring. Eksempler som listes opp er økt fare for ras, stormflo og høyere havnivå.  
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Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
egne bestemmelser knyttet til 
hensynssoner? 

Ja.  
Det brukes hensynssoner med bestemmelser om risiko og sårbarhet, og bestemmelser om 
byggehøyder over havet.  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
konkrete bestemmelser og/eller 
retningslinjer? 

Ja – Bestemmelser. 
 
§ 7 Funksjonskrav og utbyggingsvolum, punkt b: Byggehøyder over havet:  
”Oppholds-, arbeids- og publikumsrom i nye bygg i eksisterende utbyggingsområder skal ikke ha 
gulv lavere enn tre meter over havnivå. I nye utbyggingsområder skal det for bygging under 5 
meter dokumenteres hvordan tilfredsstillende, langsiktige flomhensyn er ivaretatt. 
For bebyggelse med kort levetid kan kravene i eksisterende utbyggingsområder reduseres med 
0,5 meter. Kravet for nye utbyggingsområder kan reduseres dersom det kan dokumenteres at 
lavere krav er tilstrekkelig pga stormflovern, liten bølgepåvirkning eller lignende.  
I områder med betydelig bølgepåvirkning kan det stilles høyere krav. ” 
 
§ 19 Hensynssoner, punkt b Flom: ”Innenfor 200-års flomsonen på Mosby tillates ikke oppført ny 
eller vesentlig utvidelse av eksisterende bebyggelse. Bebyggelse i andre flomutsatte områder må 
legges høyt nok for å unngå flomskader.” 
 
Det er også en bestemmelse om at innenfor områder vist som hensynsone skred skal tiltak ikke 
godkjennes før det foreligger konkret vurdering av skredfare. I vurdering av skredfare sies det at 
klimaendringer skal hensyntas i hensynssoner, og ROS-analysen fremhever klimaendringer i 
vurdering av skredfare . § 19 Hensynssoner, punkt h skred: 
”Innenfor områder vist som hensynsone skred jf.11-8a skal tiltak ikke godkjennes før det 
foreligger konkret vurdering av skredfare.” 
 
Delvis – Retningslinjer 
Det gis retningslinjer om at vassdrag skal holdes åpne. I begrunnelsen vises det blant annet til at 
dette vil være viktig for å redusere flomfare, men det fremheves ikke eksplisitt at klimaendringer 
skal vurderes.  

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? 
 

 

Det er en overordnet ROS – analyse som favner bredt. Et av temaene er ”naturrelatert” som 
favner skred, skadeflom, storm og orkan, stormflo, stor snøfall og radon i bolig/bygg. Innenfor 
temaet ”kritisk infrastruktur” behandle også svikt i avløpssystem og svikt i vannforsyning.  

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen Gjennomført som ROS –analyse etter mal fra DSB:  NS 5814:2008 – Krav til riskovurderinger.  

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

Ja. Innenfor beregning av skred, stormflo, store snømengder, skogbrann, skadeflom, storm og 
orkan, stormflo brukes klimascenarier eller klimaforskning for å påpeke mulig utvikling.  
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I tilegg påpekes fremtidig klimaendringer som et grunnlag for å utarbeide ny ROS – analyse.  

Hvilke temaer tar eventuelt ROS – analysen 
opp og hvordan er det fulgt opp i 
kommende planprosess? 

Skred, skadeflom, storm og orkan, stormflo, stort snøfall og skogbrann fremheves eksplisitt som 
tema.  

Har ROS- analysen benyttet GIS og tematisk 
geodata for å skisser fremtidig 
klimaendringer?   

Delvis. I ”Innspill til kommuneplanen arealdel – Notat fra ressursgruppe risiko og sårbarhet” 
brukes temakart for å vise flom-, ras- og stormflorisko,  

Planprogram/ 

Konsekvensutredninger 

Vektlegges klimaendringer i planprogram?  
 

Ikke relevant pga ferdig kommuneplan fra 2011. 

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Nei. Risiko og sårbarhet fremheves som et tema, men her er det først og fremst 
Radonforekomster som vektlegges.  

Hvilke temaer vedrørende klimatilpasning 
omtales i KU til kommuneplan? 

Ja. Flomfare nevnes i utbyggingsområdet Mosbyen. 

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes 
sjekklister ved behandling av: 

4) Arealplaner 
5) Reguleringsplaner  
6) Byggesaker 

1) Ja 
2) Ja, for reguleringsplaner må sjekklisten leveres inn med planene.  
3) Ja, men det kommer litt an på type byggesaker.  

 

Gjennomgang av tilstøtende 

dokumenter 

Forvaltningsrevisjon 2011 – Klimatilpasning i 
Kristiansand kommune 
 

Revisjonen har gått gjennom kommunens ROS – analyse, sett på iverksatte tiltak, fått oversikt 
over vedtatte planer og snakket med utvalgte nøkkelpersoner.  
På den positive siden fremheves kommunen ROS – analyse, kommunale retningslinjer for 
minimum byggehøyde, overvannsproblematikk og innsamling av nedbørsdata.  
 
Av utfordringer fremheves at 1/3 av vannledningsnettet er i dårlig eller svært dårlig stand, det er 
manglende identifisering av rasrisiko og rassikring, samt manglende lokal håndtering av 
overvann. Det påpekes også at kommunen på sikt bør utvikle en egen klima-ROS-analyse. I tilegg 
har revisjonen påpekninger når det gjelder rutiner i forbindelse med byggesaksbehandlinger og 
oppfølging av identifisert rasrisiko.  

Felles klimaplan for knutepunkt Sørlandet 
 

Klimaplan for Kristiansand med omland (Birkenes, Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og 
Vennesla). Inneholder strategi for å reduser klimagassutslipp i regionen. Tar ikke for seg hvordan 
regionen skal tilpasse seg klimaendringer.  

Oppsummering av hvordan 

klimatilpasning er ivaretatt i 

kommunale planer? 

Jevnt over ser Kristiansand ut til å ha ivaretatt klimaendringer, og kommuneplanene går relativt langt i å detaljere hvordan kommunene skal 
forholde seg til fremtidig klimaendringer. Spesielt er havnivåstigning godt ivaretatt gjennom konkrete bestemmelser, og ROS –analysen med 
tilstøtene innspill til kommuneplanen er detaljert. Planene er av nyere dato (2010 og 2011) og man kan derfor forvente at man i stor grad 
ivaretar klimatilpasning i kommuneplaner. 
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Gode eksempler: 

- Konkrete bestemmelser for byggehøyde over havnivå.  
- I kommuneplanens innledende kapittel fremheves klimaendringer som ett av de viktigste premissene for videre utvikling.   
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BILAG 6 – MATRISE TRONDHEIM 
 

 

Bakgrunnsdata 

 

Kommune Trondheim 

Planer som er gjennomgått Aktuelt dokument Vedtatt/revidert Bemerkninger 

Planprogram for kommuneplanens arealdel 2012- 2024 Mai 2011  

Kommuneplanenes samfunnsdel 2009 -2020 Juni 2010  

Kommuneplanens arealdel (tre deler; plankart, bestemmelser og 
retningslinjer) 

September 2007 Inneholder tre separate deler: plankart, 
bestemmelser og retningslinjer. 

Energi og klimahandlingsplan for Trondheim kommune Juni 2010   

Kommuneplanenes arealdel 2006 -2018. Delrapport 8 – 
Overordnet ROS –analyse 

Januar 2007 Ny overordnet ROS – analyse er planlagt i 
forbindelse med utarbeidelse av ny 
kommuneplan.  

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

Nei. Men det vektlegges at kommunen tar ansvar og setter ambisiøse mål knyttet til 
utslippsreduksjon.    

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
kommunes målsetninger og/eller konkrete 
strategier? 

Delvis.  Målsetning er på et overordnet nivå, men strategiene fremhever klimaendringer til en 
viss grad.  

Målsetning Tilhørende strategi(er) 

Trondheim er en bærekraftig 
by. 

For oppfølging av hovedmålet vektlegges det at kommunen må 
gjøre grep for å rydde opp i dagens miljøproblemer, utvikle ny 
miljøvennlig infrastruktur og forbedre Trondheim kommune på 
de endringene som kommer. I tillegg vektlegges det at 
løsningene må redusere Trondheims klimasårbarhet. Konkret 
sies det at Trondheim i 2020 skal ha en bærekraftig forvaltning 
av naturmiljø og areal.  

Kommuneplanens arealdel Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

Nei. Det er ingen innledning.  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
planbeskrivelser? 

Nei. Planene beskrives kort på nettsidene til kommune. Her nevnes ikke klimaendringer.   

Vurderes og hensyntas klimaendringer i Nei. 
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egne bestemmelser knyttet til 
hensynssoner?  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
konkrete bestemmelser og/eller 
retningslinjer? 

Nei. 

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? Det Identifiseres aktuelle hendelser og eventuelle avbøtende tiltak. Bygg og brannrelaterte 
hendelser fremheves som størst risiko.   

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen Gjennomført med to dugnader der alle offentlige instanser med mulig interesser i planarbeid ble 
invitert. I den første dugnaden søkte man å komme frem til flest mulig uønskede hendelser, i den 
andre ble det vurdert i forhold til om det er relevant i forhold til kommunens arealdel. 
Bearbeidet av konsulentselskap.  

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

Nei. ROS-analysen tar opp temaer som flom og rasfare grunnet ekstremnedbør, men det kobles 
ikke direkte til klimaendringer. 

Hvilke temaer tar eventuelt ROS – analysen 
opp? 

Ikke relevant.  

Har ROS- analysen benyttet GIS og tematisk 
geodata for å skisser fremtidig 
klimaendringer?   

Nei.  

Planprogram/ 

Konsekvensutredninger 

Vektlegges klimaendringer i planprogram?  
 

Ja. Klimatilpasning fremheves som et utredningstema. Her vektlegges vann i by, havnivå og flom, 
og det er planlagt konsekvensutredninger. Ellers vektlegges ikke klimaendringer i vesentlig grad, 
selv om det sies at arealplanen skal følge opp målsetning fra samfunnsdelen om en bærekraftig 
forvaltning av natur og miljø.  

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Konsekvensutredninger til planprogram ikke foretatt enda.  

Hvilke temaer vedrørende klimatilpasning 
omtales i KU til kommuneplan? 

Ikke relevant.   

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes 
sjekklister ved behandling av:  

1) Arealplaner  
2) Reguleringsplaner  
3) Byggesaker 

1) Ja  
2) Ja  
3) Ja  

Gjennomgang av tilstøtende 

dokumenter 

Energi og klimahandlingsplan for Trondheim 
kommune 

Planen vektlegger i første rekke reduksjon av klimagassutslipp, men et eget kapittel settes av til 
klimatilpasning.  
 
Det etterspørres innledningsvis mer statlig føringer, og viser til at det er behov for regelverk og 
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retningslinjer for hvordan kunnskapen om forventede klimaendringer skal oversettes til 
kommunal myndighetsutøvelse. Spesielt er det viktig å vite hvor omfattende klimaendringer 
kommunene skal planlegge for, og hvilken tidshorisont de skal legge til grunn.  
På tiltaksnivå fokusers det først og fremst på å utvide kunnskapsnivå. Punkter som nevnes er: 

• Kartlegging av Trondheim sin klimasårbarhet 
• Kartlegging av konsekvenser av havnivåstigning for Trondheim 

• Utarbeide krav til håndtering av ekstrem nedbør 

• Mer kunnskap om sammenheng mellom ras og klimaendringer 

Oppsummering av hvordan 

klimatilpasning er ivaretatt i 

kommunale planer? 

I eksisterende planer for Trondheim kommune vektlegges klimaendringer i begrenset grad, og klimaendringer er ikke vurdert i konkrete 
retningslinjer eller bestemmelser. Eksisterende planprogram viser dog at klimaendringer i større grad vil bli vurdert og hensyntatt i kommende 
kommuneplaner.  
 
Videre har kommunen satt ambisiøse klimakuttmål, og energi og klimahandlingsplanene for Trondheim kommune vektelegger også konkrete 
strategier for å skaffe mer kunnskap om konsekvenser av klimaendringer.   
 
Det skal også bemerkes at vi ser at samfunnsdelen (som er fra 2010) i langt større grad enn arealdelen (som er fra 2007) vektlegger 
klimaendringer.  
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BILAG 7 – MATRISE TROMSØ 
 
 

Bakgrunnsdata 

 

Kommune Tromsø kommune 

Planer som er 

gjennomgått 

Aktuelt dokument Vedtatt/revidert Bemerkninger 

Kommuneplan 2007-2018 Juni 2007 Denne planen inkluderer både en arealdel og en 
samfunnsdel. Siden det har kommet en ny arealdel er 
det kun samfunnsdelen som vil bli analysert. 

Kommuneplan Tromsø kommune – arealdelen: Planbeskrivelse August 2011 Denne inkluderer sammendrag og beskrivelse av 
konsekvensutredninger. 

Kommuneplanbestemmelser 2011-2022 - plan nr 142 September 2011  

Kommuneplan for Tromsø 2011-2022, arealdelen: Delutredning 
Risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Mars 11  

Handlingsplan for miljø 2007 - 2010  Mai 2007  

Klimaplan 2008 - 2018 Juni 2008  

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

Ja.  Helt overordnet er én av syv hovedutfordringer som blir identifisert å legge til rette for en 
fremtidsrettet miljøvennlig bystruktur. Mer spesifikt blir klima og samfunnssikkerhet fremhevet som 
”Viktige nye temaer i planforslaget”. Det står at ”planen retter oppmerksomhet mot nye aspekter ved 
samfunnssikkerhet som stigning i havnivå, fl om, skred, forurensa grunn, stråling og eksplosjonsfare. 
Det er viktig å sikre at Tromsø i fremtiden kan tilby rent vann, ren luft og ren jord til sine innbyggere.” 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
kommunes målsetninger og/eller konkrete 
strategier? 

Ja. Målsetningene er på et mer overordnet nivå, men tilhørende strategier presiserer fokuset på 
klimaendringer. 

Målsetning Tilhørende strategi(er) 

”Legge til rette for en 
fremtidsrettet, 
miljøvennlig 
bystruktur.” 

”I planarbeidet er det kartlagt naturgitte og menneskeskapte risikområder. 
Dette utnyttes til å unngå lokalisering til slike områder, uten tilfredsstillende 
avbøtende tiltak. Dette vil gi en byutvikling med redusert risiko og sårbarhet.” 

”Arbeide for at 
Tromsø skal være et 
robust samfunn som 
kan mestre  

Innledningsvis blir det identifisert tre hovedgrupper av risikofaktorer: 
”Naturgitte trusler, trusler knyttet til klimaendringer, og rent 
menneskeskapte trusler.” Klimatilpasning benevnes også som et eget punkt. 
”Klimatilpasning og stigning i havnivå: 
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uforutsette hendelser 
og situasjoner.” 

Fremskaffe bedre oversikt over hvilke geografiske områder som vil bli berørt 
av klimaendring og havnivåendring og hvilke konsekvenser dette vil ha for 
bebyggelse og infrastruktur.” 

Kommuneplanens 

arealdel 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

Ja. I innlendingen gis det et kort sammendrag der klimaendringer blir påpekt eksplisitt: 
”Kommunene har i de seinere år fått et større ansvar for å være føre var når det gjelder områder for 
utbygging, og temaet er stadig viktigere for Tromsø som kystkommune pga framtidige klimaendringer 
og havnivåstigning. PBL § 4-3 stiller krav til utarbeiding av risiko og sårbarhetsanalyse for områder der 
det er planlagt utbyggingstiltak, og for hele kommunen i forbindelse med utarbeiding av arealdelen.” 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
planbeskrivelser? 

Ja. 
Klimaendringer og stigning i havnivå blir beskrevet som et eget tema.  
Under kapittelet ”Kunnskapsbyen Tromsø - Universitetet og bystruktur” vises det også til at 
Universitetet bidrar i Fremtidens byer-projektets del om utvikling av fremtidsbilder i 
kommuneplanleggingen, basert på ulike utviklingsscenarier i et klimatilpasningsperspektiv. 
 
Kommuneplanen har i tillegg et nytt kapittel; ”Det langsiktige perspektivet - Tromsø kommune 2044”. 
I dette kapittelet er klimaendringer et fremtredende tema innenfor flere deler. Det står videre at 
kommunen vil måtte ta hensyn til mulige utviklingstrekk med en tidshorisont som er lengre enn 10-12 
år, og havstigning og større nedbørsmengder fremheves som spesielt viktige temaer. 
Videre inndeles drivkreftene og offentlige rammebetingelser i 11 kategorier, der ”klima og miljø” er 
en av dem. Der blir det redegjort for at tilpasning til klimaendringer og føre-vàr-tankegangen vil stå 
sentralt i planlegging og politikkutforming. Det vises til tiltak som egen handlingsplan for miljø, egen 
klimaplan, deltakelse i Fremtidens byer, og delprosjektet ”Fremtidsbilder for kystbyer”.   

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
egne bestemmelser knyttet til 
hensynssoner?  

Ja. I ”bestemmelser til hensynssoner, PBL § 11-8” påpekes det at ROS-analyser skal gjennomføres ved 
utarbeidelse av arealplaner, og i ROS-analysene er det et stort fokus på klimaendringer. 
”3.1 Generelt – risiko og sårbarhet 
Ved utarbeidelse av arealplaner (kommuneplan og reguleringsplan) skal det gjennomføres egen 
analyse av risiko og sårbarhet.” 
 

Det er også egne hensynssoner for ras og skredfare, men det spesifiseres ikke om disse hensyntar 
fremtidige klimaendringer: 
3.4 Hensynssone ras- og skredfare - H 310: 1-730 
”I hensynssone for skredfare tillates ikke etablering av ny bebyggelse med mindre det foreligger en 
fagkyndig utredning og dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet.” 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
konkrete bestemmelser og/eller 

Ja – Bestemmelser.  
Det er flere bestemmelser knyttet lit klimatilpasning, men disse er ikke eksplisitt knyttet til fremtidige 
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retningslinjer? klimaendringer.  
”2.7.2 Sikring av utearealer 
For byggeområder som grenser mot sjø, vann, elv eller annen naturfare skal det i reguleringsplanen 
fastsettes bestemmelser om nødvendige sikringstiltak på utearealene.” 
 
”2.12 SKREDFARE 
Aktsomhetsområde for skredfare er vist i temakart 1 (vedlegg). 
I aktsomhetsområde for skredfare tillates ikke etablering av ny bebyggelse med mindre det foreligger 
en fagkyndig utredning og dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet.” 
 
”2.13 FLOMFARE / OVERVANNSHÅNDTERING 
Flomfare langs vassdrag 
Flomfaren skal vurderes i forarbeidet til alle reguleringsplaner som omfatter vassdrag. 
Inntil nærmere kartlegging av flomfare er gjennomført, må det ved prosjektering av alle nye tiltak 
etter § 20-1 tas hensyn til mulig flomfare langs vassdrag.” 
 
”2.14HAVNNIVÅENDRINGER/STORMFLO 
Ved etablering av private avløpssystem der laveste sluk ligger < + 4 m (NN1954), tillates ikke påslipp til 
offentlig nett gjennom selvfallssystem. Påslipp til offentlig nett skal skje ved hjelp av pumpeanlegg 
med tilbakeslagssikring. Bygg skal plasseres eller sikres for å hindre skade ved stormflo. 
Utbyggingstiltak under kote +4 skal etablere egne overvannssystem for bortledning til sjø og ikke 
tilknyttes det kommunale fellessystemet eller separate overvannssystemet.” 
 
”2.15MARINE AVSETNINGER – KVIKKLEIRE 
I områder under marin grense der kvikkleirefaren ikke er utredet, må det ved utarbeidelse av 
reguleringsplaner og for søknadspliktige tiltak gjennomføres en geoteknisk utredning av 
kvikkleireskredfaren. Dersom det påvises kvikkleire i planområdet må områdestabiliteten 
dokumenteres. Eventuelle risikoreduserende tiltak må beskrives og virkningen av dem 
dokumenteres.” 
 
”Til pkt. 2.14: Havnivåendringer/stormflo 
Fare for havnivåendringer og hyppigere stormflo skal vurderes i forbindelse med reguleringsplaner i 
de områder der bebyggelse og infrastruktur vil være sårbar med hensyn til dette. Dersom prognosene 
for isnedsmelting/ havnivåstigning endres dramatisk, tas dette inn som sentralt og kritisk tema for 
bygging i strandsonen (eks. bygging av typen Strandkanten/ Tomasjordnes). Dersom det er grunn til å 
tro at området er utsatt for flom, erosjon eller isgang, skal kommunen påse at det innhentes 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

59

tilstrekkelig fagkyndige uttalelser før planen er endelig. En fagkyndig uttalelse kan om nødvendig 
omfatte risikograd og utarbeiding av forhåndsregler. 
For nye og eksisterende utbyggingsområder må byggehøyder være i samsvar med NVE`s 
retningslinjer (PBL § 20 – 4 2.ledd, bokstav b). I planer og byggesaker som berører allerede lukkede 
vassdrag skal det vurderes om, og eventuelt legges til rette for, at vassdraget kan gjenåpnes og 
restaureres.” 
 
Nei – Retningslinjer. 

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? Utredningene inneholder temaene ekstrem vær, flom, skredfare, forurenset grunn, stråling og 
eksplosjonsfare. 

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen Arbeidet har blitt organisert som et prosjekt, med en styringsgruppe sammensatt av bl.a. medlemmer 
fra Plan og næring og Byutvikling. Arbeidet er resultatet av møtene gjennomført av arbeidsgruppen. 
Den er sammensatt av berørte kommunale og ikke-kommunale enheter: Byutvikling, Vann og avløp, 
Brann og redning, Plan og næring, kommuneoverlegen, Miljørettet helsevern, samt de to statsetatene 
NVE og NGU. Diverse andre instanser har hatt anledning til å gi innspill, bl.a. Tromsø Havn, Troms 
Kraft, Remiks, Kystverket og Fylkesmannens avdeling for samfunnssikkerhet og beredskap. Arbeidet 
har blitt støttet av en ekstern konsulentselskap. 40 relevante hendelser ble vurdert for sannsynlighet 
og konsekvens. Skalaen som er brukt er inspirert av DSBs metodologi. Konsekvens vurderes for 
temaene liv og 
helse, miljø, økonomi og samfunnsviktige funksjoner. 

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

 Ja. Det blir spesifisert innledningsvis at klimaendringer er et viktig fokusområde i sårbarhetsanalysen, 
og at klimatilpasning er også en del av prosjektet ”Framtidens byer. Det henvises til NIBRs rapport om 
klimautfordringene for kommunene «Ansvar og virkemidler ved tilpasning til klimaendringer» (2010). 
”Rapporten påpeker viktighet av å behandle klimaendringer i den kommunale ROS-analysen. Særlig 
bør analysen ha fokus på ekstremvær, men også på havnivåstigning og økt fare for ulike typer skred.” 
 
Videre fremheves det at: ”Forskning utvikler seg raskt på området, men det er fortsatt stor grad av 
usikkerhet om framtidens påvirkninger av et klima i endring. Klimaendringer har innflytelse både på 
hyppighet og på alvorlighet av hendelser.” 
 

Det spesifiseres også innenfor de ulike områdene at klimaendringer kan øke sannsynligheten for 
hendelsene. 

Hvilke temaer tar eventuelt ROS-analysen 
opp? 

Temaer som blir tatt opp i ROS-analysen er: 

• Ekstrem vind  

• Stormflo 
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• Havstigningsnivå 

• Skred:  
• Ekstrem nedbør 

• Løsmasseskred  

• Store snømengder 
• Kvikkleireskred  

Har ROS- analysen benyttet GIS og tematisk 
geodata for å skisser fremtidig 
klimaendringer?   

 Ja. Det brukes sårbarhetskart hvor ulike risikoer, inkludert der klimaendringer er mulig. 
 
I tillegg vises det til at bruk av GIS:  
”Geodatakontoret ved Byutvikling har utarbeidet en visualisering av 2,5m økt havnivå, bl.a. for 
Hansjordnesbukta temakart for hensynssoner for stormflo, kvikkleire og skred.” 

Planprogram/ 

Konsekvensutredninger 

Vektlegges klimaendringer i planprogram?  Ikke relevant. 

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

I arealdelen står det opplyst at konsekvensutredningene er gjort i forhold til følgende 
utredningstema: 
Landskap, friluftsliv, VA (vannforsyning, avløpshåndtering, overvannshåndtering,), ROS (risiko og 
sårbarhetsanalyse), Barn og unge (skolekapasitet, barnehage, utemiljø), byvekst / bystruktur, 
transport og kollektivtilbud.  
Klimatilpasning blir derfor ivaretatt gjennom ROS-analysene 

Hvilke temaer vedrørende klimatilpasning 
omtales i KU til kommuneplan? 

I de ulike konsekvensutredningen redegjort for i arealdelen nevnes klima på ulike måter: 

• Havstigningsnivå 
• Ras 

• Tusenårsskred  

• Overvannshåndtering 
• Klimaendringer,  

• Klimamessigtiltak for nærhet til sjø 
• Kvikkleire 

• Stormflo 

• Klima 

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes 
sjekklister ved behandling av: 

1) Arealplaner  
2) Reguleringsplaner  
3) Byggesaker 

1) Ja 
2) Ja  
3) Nei  

Gjennomgang av Handlingsplan for miljø 2007 – 2010 Planen behandler ikke klimaendringer og klimatilpasning, men mer generelle miljøtiltak sett i forhold 
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tilstøtende dokumenter til kommunenes økonomiplan. 

Klimaplan 2008 – 2018 Planen påpeker innledningsvis at det nødvendig med tiltak som demper konsekvensene  av 
klimaendringene, spesielt stigning av havnivå og økende hyppighet av store nedbørsmengder og sterk 
vind. Rapporten fokuserer mest på klimavennlig tiltak, men det er to tiltak som berører 
klimaendringer:  

• Å kreve miljøvennlige, klimagunstige og klimarobuste løsninger for byggevirksomheten. 

• Faren for havstigning er i følge forskningen overhengende. MET ber om at det utredes hvilke 
konsekvenser en eventuell havstigning vil få for eksisterende bebyggelse og planleggingen av 
fremtidige boliger. 

 

Oppsummering av 

hvordan klimatilpasning 

er ivaretatt i 

kommunale planer? 

Klimatilpasning er god ivaretatt i kommuneplanens samfunnsdel, noe som er spesielt positivt med tanke på at planen er fra 2007.  I innledning og 
planbeskrivelser i arealdelen er klimaendringer også godt ivaretatt, men dette er mer forventet basert på at planene nylig er vedtatt. 
Bestemmelsene spesifiserer ikke at fremtidige klimaendringer skal ligge til grunn, men dette kommer tydelig frem i ROS-analysen. Ellers har 
Handlingsplan for miljø fokus på mer generelle miljøtiltak. Klimaplanen fokuserer også mest på klimavennlige tiltak, men inkluderer klimaendringer. 
 
Gode eksempler: 

• Klimaendringer blir vurdert nøye i ROS-analysen: ”Forskning utvikler seg raskt på området, men det er fortsatt stor grad av usikkerhet om 
framtidens påvirkninger av et klima i endring. Klimaendringer har innflytelse både på hyppighet og på alvorlighet av hendelser” 

• Klimaendring hensyntas godt i planbeskrivelsene i arealdelen, spesielt med et eget kapittel: ”Det langsiktige perspektivet - Tromsø 
kommune 2044”, der klimaendringer er et fremredende tema.  

• Det er brukt GIS i ROS-analysen: ”Geodatakontoret ved Byutvikling har utarbeidet en visualisering av 2,5m økt havnivå, bl.a. for 
Hansjordnesbukta temakart for hensynssoner for stormflo, kvikkleire og skred.” 
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BILAG 8 – MATRISE SKIEN 
 
 

Bakgrunnsdata 

 

Kommune Skien 

Planer som er gjennomgått Aktuelt dokument Vedtatt/revidert Bemerkninger 

Kommuneplanens arealdel skien kommune 2007 – 2020 - planbeskrivelse August 2007  

Kommuneplanens arealdel: Bestemmelser og retningslinjer til 
kommuneplanens arealdel 

August 2007  

Kommuneplan 2011– 2022 Samfunnsdelen Juni 2011  

Klima og Energiplan for Skien og Porsgrunn 2008-2012 August 2008  

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

Ja. Innledningsvis trekkes det frem generelle klimamål vedrørende Skiens aktivitet i Fremtidens 
byer og nasjonalt klima- og miljøprogram. Miljø og bærekraft er et av tre satsningsområder og 
det beskrives målsetninger og strategier vedrørende klimatilpasning, spesielt innenfor 
samfunnssikkerhet og i forbindelse med Fremtidens byer-prosjektet.   

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
kommunes målsetninger og/eller konkrete 
strategier? 

Ja.  Klimaendringer er varetatt både i overordnede mål innenfor sikkerhet og beredskap, samt 
med egne konkrete målsetninger for klimaendringer med tilhørende strategier.  

Målsetning Tilhørende strategi(er) 

Samfunnssikkerhet og beredskap 
har et mer generelt mål: 
”Skien har en 
kommuneorganisasjon og et 
bysamfunn som er robust nok til å 
ivareta innbyggernes liv og helse 
under ulike former for hendelser og 
påkjenninger” 

”Kommuneplanen skal inneholde risiko og 
konsekvensvurderinger på grovt nivå for områder som 
foreslås endret fra landbruks-, natur- og friluftsområde 
til byggeområde. Konsekvensutredningen skal også 
inneholde en grov risiko- og sårbarhetsanalyse for disse 
områdene. Utredningen skal finne aktuelle risikoforhold 
og beskrive de tiltakene som virker risikoreduserende 
eller fjerner risiko. Tiltak kan forebygge og/eller redusere 
konsekvenser.” 

Målsetninger under Fremtidens 
byer-prosjektet: 
”Redusere de samlede 
klimagassutslippene fra 
vegtransport, stasjonær  

Planen har et eget kapittel om tilpasning til klima med 
konkrete strategier:  
”Tilpassing til et annerledes klima – varmere, villere og 
våtere. Skien kommune inngår i et aktivt og forpliktende 
samarbeid, både regionalt og nasjonalt, med fokus på 
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energibruk, forbruk og avfall i 
byområdet og samtidig utvikle 
strategier for å møte framtidige 
klimautfordringer  
o Forbedre det fysiske bymiljøet 
med tanke på økologisk kretsløp, 
sikkerhet, helse, opplevelse og 
næringsutvikling 

klimautviklingen og mulige effekter for miljø og 
samfunn.  
 
Tilnærmingen til dagens klimautfordringer og de 
forventede klimaendringene kan deles i to 
hovedperspektiver: 
Utslippsreduserende tiltak: 

• redusere de samlede klimagassutslippene 

• redusere bruk av ikke fornybare ressurser 
Tilpasning til forventede klimaendringer gjennom: 

• arealplanlegging med tilhørende bestemmelser 
for og hensyn i arealbruk 

• krav til infrastruktur inklusive bygg 

• en robust helsemessig og sosial beredskap 
Klimatilpasning er vurderinger og tiltak for å tilpasse 
natur og samfunn til effektene av nåværende og 
framtidig klima, å forebygge mot uønskede virkninger 
eller dra nytte av fordelene. (…)Klimatilpasning berører 
alle samfunnsområder og forvaltningsnivåer. 
Ansvarsprinsippet gjelder og det betyr at alle må ta 
ansvar for å planlegge og eventuelt iverksette tiltak 
innen eget område.” 

Kommuneplanens arealdel Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

Nei. Det nevnes en overordnet målsetting om ”miljømessige gode løsninger”, men 
klimaendringer nevens ikke eksplisitt. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
planbeskrivelser? 

Nei. 
Miljøvern og miljøvennlige tiltak generelt diskuteres, men ikke klimaendringer spesielt.  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i egne 
bestemmelser knyttet til hensynssoner?  

 Nei. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
konkrete bestemmelser og retningslinjer? 

Ja – Bestemmelser.  
Bestemmelsene beskriver hensyn til flom og rasutsatte områder. Flom spesifiseres i forhold til 
klimaendringer, mens bestemmelser vedrørende ras ikke spesifiserer om også fremtidige 
klimaendringer er lagt til grunn.  
 
Tiltak i 50-metersbeltet langs vassdrag (jf. Pbl. § 20-4, 2.ledd bokstav f) 
Det tillates ikke tiltak etter pbl. §§ 86A og 93 nærmere vassdrag enn 50 m. 
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Områdene langs Skiensvassdraget fra Porsgrunns grense til og med Løveid tettsted, samt 
Rognsbru tettsted, er unntatt dette forbudet. 
*50-meters belte: Områder langs ferskvann som er vist på hovedkartet, inntil 50 m fra 
strandlinjen, målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. 
 
Flom og ras 

• Ved planlegging og byggetiltak i flomutsatte områder langs vassdrag og 
fjordområdene skal sikkerhetsnivået for nye bygninger legges tilsvarende høyder for 
200-årsflom, som vist på plankartet og jf. NVEs retningslinje 1/2007. På de beregnede 
høydene skal det legges en sikkerhetsmargin på 0,5 m. Spesielt viktig infrastruktur og 
bygg som skal fungere i beredskapssituasjoner skal ha en sikkerhet tilsvarende 1000-
årsflom. 

• Ved planlegging og byggetiltak innenfor kvikkleiresoner, vist i NGI-rapport 20001008-
20, må det foretas supplerende geotekniske undersøkelser for å vurdere lokalitet og 
områdestabilitet, både i byggefasen og permanent. I områder som er under marin 
grense, kf. Kvartærgeologisk kart, må eventuell forekomst av kvikkleire og rasfare 
vurderes av geotekniker, jf. NVEs retningslinje nr. 1/2007. Dersom undersøkelsene 
viser at det er behov for sikringstiltak, må disse være gjennomført før byggingen kan 
starte opp. 

Det henvises ikke direkte til paragrafer eller lover i bestemmelsene over. 
 
 
3. LANDBRUK- NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER 
Krav til lokalisering (jf. pbl. § 20-4, 2.ledd bokstav c) 
I LNF-områder hvor spredt boligbebyggelse, næring og fritidsbebyggelse kan tillates, må det 
dokumenteres at tiltakene: 
� ikke er flom- og rasutsatt 
 
Ja – Retningslinjer. 
Det finnes også temakart for ulike naturområder, men disse er oppført som retningslinjer og 
ikke juridisk bindende bestemmelser.  

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? Ikke relevant. 

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen Ikke relevant. 

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

 Ikke relevant. 
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Hvilke temaer tar eventuelt ROS – analysen 
opp? 

Ikke relevant. 

Har ROS- analysen benyttet GIS og tematisk 
geodata for å skisser fremtidig 
klimaendringer?   

 Ikke relevant. 

Planprogram/ 

Konsekvensutredninger 

Vektlegges klimaendringer i planprogram?  Ikke relevant. 

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Ikke relevant. 

Hvilke temaer vedrørende klimatilpasning 
omtales KU til kommuneplan? 

Ikke relevant. 

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes 
sjekklister ved behandling av: 

1) Arealplaner /  
2) Reguleringsplaner   
3) Byggesaker 

1) Ja 
2) Ja 
3) Nei  

Gjennomgang av tilstøtende 

dokumenter 

Klima og Energiplan Skien og Porsgrunn 2008-
2012 
 

Målsetning i planen er at kommunen skal prioritere tiltak som øker sikkerheten mot person- 
og materialskader som følge av flom, erosjon og skred i strandlinje. Det er et eget kapittel som 
tar for seg ”tiltaksområder, tilpasning og sikring” der utfordringer vedrørende 
klimatilpasninger blir identifisert, og det er utredet konkrete  forslag og tiltak for å møte disse. 

Oppsummering av hvordan 

klimatilpasning er ivaretatt i 

kommunale planer? 

Klimatilpasning er meget godt ivaretatt i samfunnsdelen (som er vedtatt i 2011); både ved at det er en viktig del av innledning, integrert i flere 
strategier, samt har et eget avsnitt hvor det påpekes at det er sektorovergripende og må tas hensyn til innenfor all arealplanlegging. 
Klimatilpasning ivaretas også med bestemmelser i arealdelen (fra 2007) med fokus på flom og ras. I planbeskrivelsene er det derimot ikke en 
integrert del. Klima- og Energiplanen inkluderer målsetting vedrørende klimatilpasning, med konkrete utfordringer og tiltak. 
 

Gode eksempler: 

• I samfunnsdelen tydeliggjøres det at klimatilpasning er et sektorovergripende område hvor alle har ansvar: ”Klimatilpasning 
berører alle samfunnsområder og forvaltningsnivåer. Ansvarsprinsippet gjelder og det betyr at alle må ta ansvar for å planlegge og 
eventuelt iverksette tiltak innen eget område.” 

• Klimatilpasning er også nedfelt i flere bestemmelser i arealdelen, innenfor ulike områder. 

• Det er også bestemmelser vedrørende 1000-årsflom: ”Spesielt viktig infrastruktur og bygg som skal fungere i 
beredskapssituasjoner skal ha en sikkerhet tilsvarende 1000-årsflom.” 
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BILAG 9 – MATRISE SARPSBORG 
 
 

Bakgrunnsdata 

 

Kommune Sarpsborg 

Planer som er gjennomgått Aktuelt dokument Vedtatt Bemerkninger 

Kommuneplan for Sarpsborg 2011 – 2023 – Samfunnsdelen Juni 2011  

Kommuneplanens arealdel 2011 – 2020 Februar 2011 Inkluderer konsekvensutredning. 

Klima og energiplan 2011-2020 Juni 2011  

Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2011-2020 Februar 2011  

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

Nei. Overordnet nevnes miljø og usikkerheter generelt i samfunnet, men ikke spesifikt 
klimaendringer.  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
kommunes målsetninger og/eller konkrete 
strategier? 

Ja. Klimaendringer vurderes med en konkret målsetning med tilhørende strategier. 

Målsetning Tilhørende strategi(er) 

Planen har et eget miljø-kapittel der 
Fremtidens byer-prosjektet og  de fire 
satsingsområdene er innarbeidet. 
Konkret målsetning er for 
klimatilpasning er:  ”Sarpsborg skal 
sikre seg mot skadevirkninger som 
følge av klimaendringer” 

• Øke kunnskapen og ha nødvendig oversikt over 
mulige fareområder i kommunen  

• Legge vekt på forebyggende hensyn i alle plan- 
og utbyggingssaker  

• Håndtere lokalt overflatevann i by- og 
tettstedsområder på en bærekraftig og estetisk 
måte  

Kommuneplanens arealdel Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

Nei. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
planbeskrivelser? 

Ja. Et eget kapittel om sikkerhet og beredskapsmessige hensyn presiserer at arealplanlegging skal 
fokusere på eventuelle risikoegenskaper ved arealet i forhold til blant annet naturbasert 
sårbarhet, som inkluderer flom og ras. For ras står det ikke presisert om det også tar hensyn til 
fremtidige klimaendringer eller om det kun er basert på nåværende situasjon. Under flom 
presiseres det at flomsonekart som viser utsatte områder for 200års flom skal legges til grunn 
ved arealplanlegging. Disse punktene følges opp i de videre planbeskrivelse for spesifikke 
områder senere i planen.  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i Nei. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

67

egne bestemmelser knyttet til 
hensynssoner?  

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
konkrete bestemmelser og/eller 
retningslinjer? 

Ja – Bestemmelser. 
Klimaendringer blir ivaretatt vedrørende bestemmelser om flom, der det ligger til grunn temakart 
som hensyntar 200-årsflom.  
”§ 3.5. Bebyggelse i flomutsatte områder  (pbl § 20-4, 2. ledd bokstav b) : 
a) Ny bebyggelse eller vesentlig endring av eksisterende bebyggelse innenfor byggeområdene på 
Hasle, Hafslundsøy, Opsund og Kurland er ikke tillatt langs Glomma lavere enn kote 31 meter over 
havet.  

b) Ny bebyggelse eller vesentlig endring av eksisterende bebyggelse nedstrøms Sarpsfossen er 
ikke tillatt langs Glomma og Visterflo lavere enn kote 3 meter over havet.  

c) Forbudet gjelder ikke dersom det foreligger nærmere vurdering av flomfaren og dokumentasjon 
av tilstrekkelige flomsikringstiltak. ” 
 
Ja - Retningslinjer 
”Retningslinje til § 3.5. Bebyggelse i flomutsatte områder.  
Bestemmelsen har til hensikt å begrense ny bebyggelse i de flomutsatte byggeområdene langs 
Glomma på strekningen mellom Hasle og Sarpsfossen og Sarpsfossen-Visterflo. Bestemmelsen 
rammer også vesentlig endring av eksisterende bebyggelse. Eventuell byggetillatelse bør stille 
bygningstekniske krav til flomsikring. NVE’s flomsonekart inkludert rapport, nr. 7 2006 skal legges 
til grunn ved vurdering.” 
 
Det spesifiseres også i retningslinjer innefor ulike AB-områder at:  
”Forholdet til flom- og rasfare vil kreve at det utarbeides risikoanalyser i tilknytning til 
reguleringsplaner i området.”  

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? Bemerkning: Det er ingen overordnet ROS-analyse for Sarpsborg, men det finnes ulike 
konsekvensutredninger på nettsidene, der også ROS-analyser inngår. Understående er basert på 
dette.  
Risiko- og sårbarhet har 5 punkter:  

1. Grunnforhold 
2. Flom 
3. Ras 
4. Forurensninger 
5. Trafikk  

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen Det står ikke spesifisert, men det kommer frem at det for klimatilpasning benyttes temakart for 
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sårbarhetsområder. 

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

 Ja. 
Flom og ras er to av fem punkter i ROS-analysene. 

Hvilke temaer tar eventuelt ROS – analysen 
opp og hvordan er det fulgt opp i 
kommende planprosess? 

Flom og kvikkleire/skred. 

Har ROS- analysen benyttet GIS og 
tematisk geodata for å skisser fremtidig 
klimaendringer?   

 Ja. De bruker tematiske sårbarhetskart. Temakartene som berører klimaendringer er:  

• Temakart: Fareområder (ras, usikre grunnforhold og forurenset grunn) 

• Temakart: Flomsonekart 200-års flom, oppstrøms Sarpsfossen  

• Temakart: Flomsonekart 200-års flom, nedstrøms Sarpsfossen  
Temakart for om risiko for kvikkleireskred er utarbeidet av Norges Geotekniske Institutt (NGI). 
Temakart for flom er utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). 

Planprogram/ 

Konsekvensutredninger 

Vektlegges klimaendringer i planprogram?  Ikke relevant. 

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Ja. 
Alle forslag til utbyggingsområder er vurdert ut fra følgende temaer: ATP-prinsipper, 
grønnstruktur, jordvern, biologisk mangfold, kulturminner, fare og infrastruktur. 
 Kategorien ”fare” baseres på ROS-analyser som inkluderer klimatilpasning (se nærmere 
beskrevet over). 

Hvilke temaer vedrørende klimatilpasning 
omtales i KU til kommuneplan? 

Flom og kvikkleire/ras blir vurdert gjennom ROS-analysene. 

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes 
sjekklister ved behandling av: 

1) Arealplaner 
2) Reguleringsplaner  
3) Byggesaker 

1) Ja.  
2) Ja, har en mal for oppstartsmøter. Der er det en rekke temaer, blant annet overvann, 

flom, skred og ras.  
3) Nei. 

 

Gjennomgang av tilstøtende 

dokumenter 

Klima og energiplan 2011-2020 
 

Planen er strukturert etter Fremtidens byers 4 satsingsområder, og klimatilpasning er derfor 
vurdert som et eget tema. Målsetningen og strategier for klimatilpasning er som i 
kommuneplanen, bare noe mer utdypet. De har også en oversikt over konkrete tiltak, samt 
tidspunkt for gjennomføring og oversikt over ansvarlig for tiltak for klimatilpasning.  

Oppsummering av hvordan 

klimatilpasning er ivaretatt i 

kommunale planer? 

Klimatilpasning er ikke inkludert i innledning til samfunnsdelen, men den inkluderer et konkret mål med tilhørende strategier for 
klimaendringer. I arealdelen er klimaendringer spesifisert vedrørende flom, men ellers er det hovedsakelig overordnede mål og bestemmelser.  
Med tanke på at kommuneplanene nylig er rullert (2011), er klimatilpasning ikke spesielt godt ivaretatt. Det er derimot konkretisert mål og 
strategier vedrørende klimatilpasning i kommunens miljø og energiplan.  
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Gode eksempler:  
• Sarpsborg har en meget konkret målsetning vedrørende klimaendringer i samfunnsdelen: ”Sarpsborg skal sikre seg mot 

skadevirkninger som følge av klimaendringer” med tilhørende strategier. 
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BILAG 10 – MATRISE PORSGRUNN 
 
 

Bakgrunnsdata 

 

Kommune Porsgrunn 

Planer som er 

gjennomgått 

Aktuelt dokument Vedtatt/revidert Bemerkninger 

Kommuneplanens arealdel 2007 – 2020: Planforutsetninger - Planbeskrivelse November 2008  

Kommuneplanens samfunnsdel 2006 - 2020 Desember 2009  

Utfyllende bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2007 – 2020 September 2009  

Klima og Energiplan for Skien og Porsgrunn  - 2008-2012 Januar 2009  

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

 Nei.  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
kommunes målsetninger og/eller konkrete 
strategier? 

Nei.  
Det er en overordnet målsetning vedrørende miljø, men klimaendringer benevnes ikke i 
målsetninger og strategier.  

Kommuneplanens 

arealdel 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

Nei.  
 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
planbeskrivelser? 

Nei. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i egne 
bestemmelser knyttet til hensynssoner?  

 Nei. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i konkrete 
bestemmelser og/eller retningslinjer? 

Ja – Bestemmelser. 
Klimaendringer blir tatt hensyn gjennom tre bestemmelser under temaet byggeområder; direkte 
vedrørende flom, og indirekte vedrørende ras og krav om utredninger (PBL § 20-4, bokstav b): 
 

- I områder vist som rasutsatte i kartutsnitt, områder med kvikkleire i Porsgrunn 
sentrum, langs Lilleelva og generelt for leireområder nedenfor marin grense, skal det i 
forbindelse med utarbeiding reguleringsplaner foretas geotekniske undersøkelser av 
områdets og den lokale stabilitet. Undersøkelsene skal blant annet utrede behovet for 
tiltak som er nødvendig for å oppnå tilfredsstillende sikkerhet både under 
byggeperioden og etterpå.  

- I flomutsatte områder langs vassdrag og i fjordområdene skal NVE’s anbefalte 
kotehøyde for 200- årsflom + 0.50 m sikkerhetsmargin følges ved planlegging og 
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byggetiltak.  
- Ved detaljplanlegging av områder for boliger og andre byggeområder for 

næring/bolig skal støyforhold (T-1442), forurensing og samfunnssikkerhet og 
beredskap utredes mer detaljert. Det er en forutsetning at tilfredsstillende forhold kan 
oppnås før boliger kan tillates. ” 
 

Nei – Retningslinjer. 
 

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? Ikke relevant. 

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen Ikke relevant. 

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

Ikke relevant. 

Hvilke temaer tar eventuelt ROS-analysen opp? Ikke relevant. 

Har ROS- analysen benyttet GIS og tematisk 
geodata for å skisser fremtidig klimaendringer?  

Ikke relevant. 

Planprogram/ 

Konsekvensutredninger 

Vektlegges klimaendringer i planprogram?  Ikke relevant. 

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Ikke relevant. 

Hvilke temaer vedrørende klimatilpasning 
omtales i KU til kommuneplan? 

Ikke relevant. 

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes 
sjekklister ved behandling av: 

1. Arealplaner  
2. Reguleringsplaner  
3. Byggesaker 

4) Ja 
5) Ja 
6) Nei. Det er ikke eksplisitt fremhevet, men både skred- og flomfare er sjekkpunkter.  

 

Gjennomgang av 

tilstøtende dokumenter 

Klima og Energiplan Skien og Porsgrunn 2008-
2012 
 

Rapporten beskriver klimaendringer som den største miljøutfordringen verden noen gang 
Har stått ovenfor. Planen inkluderer et eget kapittel som tar for seg tiltaksområder, tilpasning og 
sikring, der klimaendringer har et stort fokus. Utfordringer vedrørende klimaendringer og 
tilpasning blir identifisert, og det er utredet forslag til tiltak for å møte disse utfordringene.   
  
I planen kommenteres også DSBs portal for klimatilpasning som et viktig verktøy i det videre 
arbeidet med klimatilpasning: 
”Forventet endring av klimaet i Norge fram mot 2100 vil medføre behov for revisjoner av 
offentlige standarder og veiledninger. Til hjelp i det videre arbeid med tilpasning i forhold til 
endrede rammer som følge av klimaendringene vises til portalen ”Klimatilpasning Norge” som er 
en nasjonal veiviser for tilpasningsarbeid. 
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Oppsummering av 

hvordan klimatilpasning 

er ivaretatt i 

kommunale planer? 

Porsgrunns planer er vedtatt før innføring av ny plan og bygningslov noe som kan være forklarende for at klimatilpasninger i ikke inkludert i 
samfunnsdelen og arealdelens planbeskrivelser. Det er tre bestemmelser som berører klimaendringer i forhold til byggområder i arealdelens 
bestemmelser og retningslinjer i forhold til ras, flom og konsekvensutredninger. Ellers så er det mer detaljerte beskrivelser og tiltak i klima og – 
energiplanen.  
 
Gode eksempler: 

• Klimatilpasning er nedfelt i juridisk bindende bestemmelser vedrørende blant annet flom, og ras, samt mer generell samfunnssikkerhet og 
beredskap ved bygging. Særlig bestemmelsen for flom legger til grunnklimaendringer:  
”I flomutsatte områder langs vassdrag og i fjordområdene skal NVE’s anbefalte kotehøyde for 200- årsflom + 0.50 m sikkerhetsmargin følges 
ved planlegging og byggetiltak.” 

- I Klima og energiplanen vises det direkte til DSBs nettsider om klimatilpasning for videre arbeid.  
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BILAG 11 – MATRISE SANDNES 
 
 

Bakgrunnsdata 

 

Kommune Sandnes 

Planer som er 

gjennomgått 

Aktuelt dokument Vedtatt/revidert Bemerkninger 

Kommuneplan for Sandnes kommune 2011 – 2025 - Samfunnsdel - 
utvikling av samfunn og tjenester 

September 2011 Planen inkluderer både samfunnsdel og 
planbeskrivelser av arealdel 

Kommuneplan for Sandnes kommune 2011 – 2025: Arealdel - 
bestemmelser og retningslinjer 

September 2011  

Miljøplan for Sandnes 2011-2025 September 2011 Miljøplanen er en del av kommuneplanen i 
Sandnes. 

Sandnes kommune - kommuneplanens arealdel. Ros-analyse. Desember2010  

 Kommuneplan for Sandnes 2011-2025 - Konsekvensutredning av areal 
med endret planstatus i revidert kommuneplan 

Desember 2010  

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

Ja.  
Det står innledningsvis at hensikten med den begrensede kommuneplan- revisjonen har vært å 
oppdatere planen i forhold til nye viktige nasjonale føringer særlig knyttet til temaet klima/energi, til 
forpliktelser kommunen har i Framtidens byer og til revidert Fylkesdelsplan for langsiktig byutvikling på 
Jæren. Strategier for å imøtekomme klimaendringer fremheves som et av hovedmålene i Fremtidens 
byer-prosjektet, og det påpekes at det i arbeidet med å revidere kommuneplanen er det lagt vekt på å 
sikre at målsettingene i handlingsprogrammet til Framtidens byer er forankret i kommuneplanen. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
kommunes målsetninger og/eller 
konkrete strategier? 

Ja. Målsetninger beskriver overordnede miljømål, men i de konkrete strategiene blir klimaendringer 
vurdert eksplisitt. 

Målsettinger  Tilhørende strategi(er) 

”Sandnes vil være et bærekraftig 
samfunn. Miljøvern: Sandnes kommune 
skal gjennom bevisst politikk bevare 
viktige miljøverdier, reparere tidligere 
miljøskader og tilrettelegge for 
opplevelse og rekreasjon og læring i 
naturen. Miljøplan for Sandnes 2011 – 

• Kommunen skal tilpasse byutviklingen og 
tjenesteytingen til forventede klimaendringer. 

• Kommunen skal bruke sjekklisten for vurdering av 
helse- og 

• miljøkonsekvenser konsekvent, i arbeidet med by- 
og tjenesteutvikling. 
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2025 er styringsdokument for 
miljøvernarbeidet dvs. kommuneplan for 
miljø.” 

Under kapittelet ”Sunt bymiljø og god 
bydesign” er målsetningen: 
En sunn by tilbyr fysisk og bygd miljø 
som fremmer helse, trivsel, trygghet, 
sosial samhandling, lett mobilitet, 
stolthet og identitet for alle gjennom” 
 

• Vurdere konsekvenser for miljø, helse og sikkerhet i 
all by- og tjenesteutvikling i samsvar med vedtatte 
mål og retningslinjer (jf. Miljøplanen Kap. 5.3 og 
tjenestesjekklista i kommuneplanens dybdeområde 
for tjenesteyting). 

• Arbeide systematisk for å nå målene for 
”Framtidens byer” 

• Forebygge uønskede miljø- og helsekonsekvenser 
pga klimaendringer gjennom klimatilpasninger og 
god sivil beredskap 

”Sandnes vil være et bærekraftig 
bysamfunn gjennom utbyggings- og 
transportpolitikk. Gjennom 
engasjementet til Framtidens byer bidra 
til å redusere klimautslippene og fremme 
et godt bymiljø ift sikkerhet, helse, 
opplevelser og næringsutvikling ved å (se 
tilhørende strategi): 

Gjennom engasjementet til Framtidens byer bidra til å 
redusere 
klimautslippene og fremme et godt bymiljø i forhold til 
sikkerhet, helse, opplevelser og næringsutvikling ved å: 

• Legge til rette for en samfunnsutvikling som 
reduserer sårbarheten av virkningene som 
forårsakes av langsiktige klimaendringer og 
perioder med ekstremvær. 

Kommuneplanens 

arealdel 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

Ja. Det presiseres at kommunens engasjement i Framtidens byer konkretiserer virkemidler for å oppnå 
målet om mer klimavennlig byutvikling og at kommuneplanens arealdel bygger på intensjonene i 
Framtidens byer (og et av de fire satsingsområdene under Fremtidens byer er klimatilpasning). 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
planbeskrivelser? 

Delvis.  Overordnet står det innledningsvis i arealdelen at det er utarbeidet konsekvensutredninger og 
ROS-analyser som en del av kommuneplanprosessen, der konsekvenser for miljø, helse og samfunn er 
vurdert.  Ellers nevnes ikke klimatilpasning i de enkelte sammendragene for planbeskrivelsen utenom 
et par tilfeller. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
egne bestemmelser knyttet til 
hensynssoner?  

 Ja. 
Hensynssoner som har juridisk bindende virkning inkluderer blant annet: 

- Hensynssone fare: Skred, Flom, Brann og eksplosjon 
- Naturmiljø på land 

 

Hensynssonene er også utdypet i egne bestemmelser:  
”9.3. Hensynssone fare (pbl §11-8a) 
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a. Skred 
I hensynssone for skredfare tillates ikke etablering av ny bebyggelse med mindre det foreligger en 
fagkyndig utredning og dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet. 
b. Flom 
I hensynssone for flomfare tillates ikke etablering av bebyggelse langs vann og vassdrag lavere enn 
nivået for 200 årsflom, med mindre det utføres tiltak som sikrer ny bebyggelse mot flom. Særskilt 
sårbare samfunnsfunksjoner skal være sikret mot flom med gjentaksintervall 1/1000. For flomutsatte 
byggeområder må sikkerhet mot flom dokumenteres. Utredning av flomfare må gjøres av en fagkyndig. 
Dersom det er behov for sikringstiltak og/eller risikoreduserende tiltak i beredskapsmessig 
sammenheng, skal dette være etablert før byggingen kan igangsettes.” 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
konkrete bestemmelser og/eller 
retningslinjer? 

Ja - Bestemmelser 
”1.3. Krav om risiko – og sårbarhetsanalyse (ROS) 
Det skal utarbeides risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for alle områder der arealformålet 
foreslås endret. I utbyggingen av områder langs sjø og vassdrag, skal hensynet til flomfare ivaretas. 
ROS-analysen skal også omfatte konsekvenser ved endret havnivå og 200 års flom. Før 
igangsettingstillatelse gis for bygg- og anleggstiltak skal det dokumenteres at byggegrunnen vil bli 
midlertidig og varig sikret mot ras/utglidning i byggeområder og naboområder, jf. Pbl § 4-3 og § 12-7, 
pkt 2.” 
 
”1.5. Håndtering av overflatevann (pbl §11-9 pkt 3) 
a. Overvann skal håndteres ved kilden med lokal infiltrasjon og fordrøyning. Ny utbygging skal ikke 
medføre økt avrenning til vassdrag der det allerede er flomproblemer. Et aktuelt virkemiddel for å 
unngå flomproblemer er lokal infiltrasjon eller lokal fordrøyningsanlegg. Separate system for avløp og 
overvann kreves. Åpne løsninger skal benyttes så vidt mulig.  
b. Håndtering av overvann skal være et utredningstema ved alle planer for utbygging. Ny utbygging skal 
ikke medføre økt utslipp til vassdraget i form av forurensete stoffer, herunder også partikler og 
næringssalter, som kan medføre negativ påvirkning av vannkvaliteten og biologien i hele eller deler av 
vassdraget (jf . Norsk Vanns rapport 162/2008).” 
 
Det er også konkrete bestemmelser for spesifikke områder. Også her er spesielle 
klimatilpasningsforhold ivaretatt. Eksempler kan være at håndtering av overvann må utredes, det må 
innarbeides en buffersone mot flom, hensynssoner for flom, ras eller skred må utredes. 
 
Ja – Retningslinjer 
Det er også retningslinjer som tar høyde for klimatilpasning, men det gjøres hovedsakelig ved å henvise 
til at Miljøplanen skal ligge til grunn:  
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”2. Forholdet til Miljøplanen, Energi og klimaplanen og Kulturminneplanen (generelt): Retningslinjer og 
forvaltningsregler som framgår av overnevnte planer skal legges tilgrunn ved planlegging og 
gjennomføring av tiltak.” 
 
”4. Miljø- og samfunnskonsekvenser (generelt) 
Ved regulering skal konsekvensutredning vurderes i forhold til gjeldende forskrift og veileder om  
konsekvensutredning. Kommunens miljøplan og tilhørende sjekkliste skal inngå i vurderingene.” 
 
”7. Risiko- og sårbarhetsanalyse (jf § 1.3) 
Ved regulering av byggeområder skal det foretas risiko og sårbarhetsanalyser. Det skal dokumenteres 
at byggegrunnen vil bli midlertidig og varig sikret mot ras, utglidning og flom. Ved utarbeidelse av plan 
skal det også tas hensyn til ”Retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag”. 
All bebyggelse som har gulv lavere enn 3 meter over havnivå, må vurderes med hensyn til flom fare.” 
 
”Miljøplanens retningslinjer og forvaltningsstrategier skal legges til grunn for arealforvaltningen.” 

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? Formålet med ROS-analysen er å avdekke de risikoer og sårbarheter som er knyttet til de områder som 
det er forslått å omdisponere i arealdelen av kommuneplanen. 

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen Ros- analysen er gjennomført av et konsulentselskap. Den er gjennomført i henhold til sjekkliste basert 
på “Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser” (1994) og “Systematisk samfunnssikkerhets- 
og beredskapsarbeid i kommunene” (2001) fra DSB. Det er også gjennomført et dialogmøte for å 
avdekke risiko- og sårbarhetsforhold som kunne finnes i de forskjellige foreslåtte utbyggingsområdene 
der fagersoner fra en rekke fagområder, både kommunale og eksterne, deltok. 

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

 Ja. 
Natur og miljøforhold er en egen kategori. 

Hvilke temaer tar eventuelt ROS – 
analysen opp og hvordan er det fulgt opp i 
kommende planprosess? 

Temaer under kategorien natur og miljøforhold inkluderer blant annet: 

• Havnivåstigning 
• Ekstremvær/nedbør 

• Flom 
• Geotekniske utfordringer (ras og utglidning)  

Har ROS- analysen benyttet GIS og 
tematisk geodata for å skisser fremtidig 
klimaendringer?   

Det kommer ikke frem i ROS-analysen. 

Planprogram/ 

Konsekvensutredninger 

Vektlegges klimaendringer i planprogram?  Ikke relevant. 

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Ja. Dette blir ivaretatt i ROS-analysene. 
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Hvilke temaer vedrørende klimatilpasning 
omtales KU til kommuneplan? 

Ikke relevant.  

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i 
kommunenes sjekklister ved behandling 
av arealplaner / reguleringsplaner og 
byggesaker 

1) Ja 
2) Ja 
3) Ja 

Fremgangsmåte og sjekkliste er beskrevet i detalj i miljøplanen. 

Gjennomgang av 

tilstøtende dokumenter 

Miljøplan for Sandnes 2011-2025 
 

Det er viktig å presisere at miljøplanen er en del av Sandnes kommuneplan, det vil si at det er en 
kommuneplan for miljø. Planen er kommunens styringsdokument for miljøvernarbeidet: ”Miljøplanens 
mål, strategier, retningslinjer og tiltak skal legges til grunn for kommunens arbeid med 
samfunnsutvikling, tjenesteyting og for kommunen som forvaltningsmyndighet.” 
 
Miljøplanen består av 4 deler, der spesielt en av dem omhandler klimatilpasning:  
• Virkemidler og verktøy. I dette kapitlet gis det føringer for bredskap i forhold til uforutsette hendelser, 
og tilpasninger til forventede klimaendringer. Sjekklisten for vurdering av miljø- og helsekonsekvenser er 
et viktig redskap i miljøvernarbeidet. 
 
Miljøplanen ivaretar klimatilpasninger i meget stor grad, inkludert en lang sjekkliste med forhold som 
må utredes med hensyn til ”Samfunnssikkerhet og klimatilpasninger”. 

Oppsummering av 

hvordan klimatilpasning 

er ivaretatt i 

kommunale planer? 

Klimatilpasning er inkludert i alle ledd og dokumenter og har generelt et veldig stort fokus– både som egne bestemmelser og som en integrert del av 
andre bestemmelser/tiltak på ulike områder. De har også formet kommuneplanen sin slik at de har en egen miljøplan som en del av 
kommuneplanen, samtidig som klimatilpasning er integrert både i samfunnsdel og arealdel. Planene er nylig rullert (2011), noe som kan ha betydning 
for at planene i så stor grad ivaretar klimatilpasning.  
 
Gode eksempler: 

- Generelt et meget godt eksempel på hvordan klimatilpasning er integrert i kommuneplanen på flere måter: både i hver enkelt del, men 
også men en egen miljøplan som en egen del i kommuneplanen. Det hensvises også direkte i retningslinjene til miljøplanen.  

- Hensynssonene er juridisk bindende og det er utfyllende bestemmelser om hensynssonene vedrørende klimatilpasning. 
- I bestemmelsene er det redegjort for klimatilpasning innenfor både ROS-analyser og vannhåntering, i tillegg til at spesifikke 

klimatilpasningstiltak blir presisert under de konkrete bestemmelsene for ulike områder.  

 
  



 
 
 
 
 
 
 
 

 

78

BILAG 12 – MATRISE BÆRUM 
 
 

Bakgrunnsdata 

 

Kommune Bærum 

Planer som er 

gjennomgått 

Aktuelt dokument Vedtatt/revidert Bemerkninger 

Kommuneplan 2010 – 2020: Arealdelen. Mars 2010 Bestemmelser og retningslinjer. 

Asker og Bærum kommuner - Overordnet risiko og sårbarhetsanalyse Mai 2007  

Kommuneplan for Bærum kommune 2006-2012: Samfunnsdelen Juni 2007  

Energi- og klimaplan - November 2009 Oktober 2009  

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

Nei. Klimaendringer er ikke et tema i kommuneplanens samfunnsdel som kun har to hovedfokus: 
”Ungdommens oppvekstvilkår” og ”Kommunens muligheter i regionalt samarbeid.” 

 Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
kommunes målsetninger og/eller konkrete 
strategier? 

Nei. 

Kommuneplanens 

arealdel 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

Nei. 
Arealdelen har ingen innledning. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
planbeskrivelser? 

Nei. 
Arealdelen inkluderer ikke planbeskrivelser. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i egne 
bestemmelser knyttet til hensynssoner?  

Nei. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
konkrete bestemmelser og/eller retningslinjer? 

Ja – Bestemmelser.  
Ja. Det er bestemmelser om naturskader. 
Bærum har et eget kapittel om risiko og sårbarhet med konkrete bestemmelser. 
”Naturskader: 
 Ny bebyggelse skal sikres mot skade for ras og flom. I forbindelse med arealplanlegging og søknad 
om tiltak innenfor områdene som omfattes av Temakart flomsoner og Temakart skredfare, skal 
det redegjøres for nødvendige sikringstiltak.” 
 
Det står at blant annet følgende temaer er illustrert på temakart og har tilhørende bestemmelser 
med rettsvirkning: 

• Potensiell fare for leirskred og steinsprang 

• Flomfare 
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Det står ikke eksplisitt om temakart for potensiell fare for leirskred og steinsprang gjelder 
nåværende og/eller fremtidig fare. Bestemmelser vedrørende flom nevner eksplisitt 
klimaendringer ved å vise til 10 års og 200 års flom i temakartet og ved 200 års flom ved konkrete 
bestemmelser. 
(under kapittel 5 – Risiko og sårbarhet): 
”Flom og stormflo 
All utbygging i nærheten av vassdrag skal ha en sikkerhetssone mot en flom med 200-års 
gjentaksintervall tillagt en sikkerhetsmargin på 0,5 m. All utbygging langs sjøen og nedre del av 
vassdragene skal ha en sikkerhet mot stormflo opp til minimum 2,5 m over alminnelig 
høyvannstand.” 
 
Det er også bestemmelser om leirskred og steinsprang. 
”Leirskred og steinsprang 
Ved utbygging i faresoner for leirskred og steinsprang skal det stilles krav til geoteknisk 
prosjektering for å sikre at utbyggingsområdene har tilstrekkelig sikkerhet mot skredfare etter 
utbygging. Jf. sikkerhetsnivå gitt i NVEs retningslinjeri1 2008 "Planlegging og utbygging i 
fareområder langs vassdrag". 
Klimaendringer nevnes ikke eksplisitt i bestemmelsen, men i ROS-analysen er klimaendringer 
nevnt som en av årsakene til potensielle leirskred og steinsprang.  
 
Det er ikke henvist til paragrafer eller lover i bestemmelsene. 
 
Nei – Retningslinjer. 

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? Ros analysens formål er å øke kommunenes forberedthet, planer og evne til å opprettholde 
viktige samfunnsfunksjoner, ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike 
former for påkjenninger. Det er identifisert 28 hendelser som redegjøres for i ROS-analysen.  

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen Utfører av rapporten er et konsulentselskap, men den er gjennomført i tett samarbeid med 
kommunenes administrasjon. En sentral arbeidsgruppe med representasjon fra alle sektorer i 
kommunen har styrt arbeidet. Videre har sektorvise arbeidsgrupper gjennomført analyser på tvers 
av kommunene. Det er utviklet risikomatriser for til sammen 28 ulike ”hendelser”.  

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

 Ja. Klimaendringer blir systematisk tatt opp som potensielle årsaker til risikohendelsene i ROS-
analysen.  

Hvilke temaer tar eventuelt ROS-analysen opp? I ROS-analysen blir det identifisert mulig årsaker til hendelsene, der ytre påvirkning er en faktor 
som vurderes. Årsaker vedrørende klimaendringer som blir nevnt er:  

• Store nedbørsmengder, ekstremnedbør 
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• Flom (katastrofal flom, storflom, stormflom, flom i vassdrag, skadeflom)  

• Snøsmelting 
• Klimaendringer/temperaturendringer  

• Ekstremvær 

• Tørke  
• Naturkatastrofer 

• Ras 

Har ROS- analysen benyttet GIS og tematisk 
geodata for å skisser fremtidig klimaendringer?   

Dette fremgår ikke tydelig.  
For kommunenes arealdel hører det til et temakart over flom, og leirskred og steinsprang, men 
det står ikke hvordan, eller om, disse er benyttet i ROS-analysen. 

Planprogram/ 

Konsekvensutredninger 

Vektlegges klimaendringer i planprogram?  Ikke relevant. 

Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Ikke relevant. 

Hvilke temaer vedrørende klimatilpasning 
omtales i KU til kommuneplan? 

Ikke relevant. 

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes 
sjekklister ved behandling av: 

1. Arealplaner  
2. Reguleringsplaner  
3. Byggesaker 

Det er forankret i kommuneplanen og Klima- og Energiplanen at alle prosjekter må redegjøre for 
klimatilpasning med en ROS-analyse der klimaendringer hensyntas. 

1) Ja 
2) Ja 
3) Ja 

Gjennomgang av 

tilstøtende dokumenter 

Energi- og klimaplan - November 2009 Klimatilpasning er en av fem områder som blir behandlet med konkrete målsettinger og tiltak. 
Klima og energiplanen har følgende hovedmål for klimatilpasning, med tilhørende tiltak: 

• Kommunen skal i plan- og byggesaker forebygge skader som følge av klimaendringer 

• Kommunale tjenester i form av vann, avløp, veier etc. skal ta høyde for klimaendringer. 
• Kommunens beredskap skal tilpasses forventede klimaendringer. 

Oppsummering av 

hvordan klimatilpasning 

er ivaretatt i 

kommunale planer? 

Klimatilpasning er ikke inkludert i samfunnsdelen som er vedtatt i 2007. I arealdelen, som er vedtatt i 2010, er derimot et eget kapittel tilegnet risiko 
og sårbarhet der klimatilpasning blir inkludert med konkrete bestemmelser vedrørende flom.  ROS-analysen går meget grundig gjennom 
klimaendringers påvirkning på mulig risikohendelser. Ellers blir klimaendringer og klimatilpasning tatt hensyn til i Energi og klima-planen fra 2009, 
der det er et eget kapittel tilegnet temaet, men konkrete mål, strategier og konkrete tiltak. 
 
Gode eksempler: 

• Klimatilpasning er ivaretatt med konkrete bestemmelser i arealdelen:  
”All utbygging i nærheten av vassdrag skal ha en sikkerhetssone mot en flom med 200-års gjentaksintervall tillagt en sikkerhetsmargin 
på 0,5 m. All utbygging langs sjøen og nedre del av vassdragene skal ha en sikkerhet mot stormflo opp til minimum 2,5 m over 
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alminnelig høyvannstand.” 
• Klimaendringer er en integrert del av ROS-analysen og blir vurdert som potensielle årsaker innenfor alle hendelser der det er relevant. 

BILAG 13 – MATRISE BERGEN 
 
 

Bakgrunnsdata 

 

Kommune Bergen 

Planer som er 
gjennomgått 

Aktuelt dokument Vedtatt Bemerkninger 

Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel 2010 Mai 2011 Bergen har ikke samfunnsdel. 

Kommuneplanens arealdel 2010 – Planbeskrivelser med bestemmelser. August 2010  

Rosanalyse for kommunens arealdel for Bergen kommune Oktober 2006  

Klima- og energihandlingsplan Bergen kommune September 2010  

Planenes innhold 

Kommuneplanenes 

Samfunnsdel 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
oppsummering/ innledning? 

Bergen har ikke samfunnsdel. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i kommunes 
målsetninger og/eller konkrete strategier? 

Bergen har ikke samfunnsdel. 

Kommuneplanens 

arealdel 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
innledning/ oppsummering? 

Nei. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i 
planbeskrivelser? 

Ja. Det er et kapittel som beskriver rammene for planarbeidet der blir klimaendringer tatt opp. 
Klimatilpasninger nevnes eksplisitt i med hensyn til Fremtidens byer-prosjektet, en ny klima og 
miljø-plan og under temaet samfunnssikkerhet og beredskap. 

Vurderes og hensyntas klimaendringer i egne Nei. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

82

bestemmelser knyttet til hensynssoner?  

Vurderes og hensyntas klimaendringer i konkrete 
bestemmelser eller i retningslinjer? 

Ja – Bestemmelser. 
Det er en overordnet bestemmelse vedrørende ROS-analyser om at alle risiko- og 
sårbarhetsforhold skal inngå i arealplanlegging, men klimaendringer nevnes ikke eksplisitt i 
bestemmelsen eller beskrivelsen. Det blir likevel indirekte ivaretatt da klimaendringer blir 
vurdert i ROS-analysen. 
”ROS-analyser skal inngå i arealplanlegging og ved søknad om tiltak, med omfang tilpasset 
aktuell plan og tiltak. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for 
om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
planlagt utbygging. Hjemmel: § 4-3. ” 
 
Nei – Retningslinjer.  

ROS - analyser Hva er hovedfokus for ROS- analysen? ROS-analysen har 5 hovedkategorier: 
1. Naturrisiko 
2. Virksomhetsrisiko 
3. Beredskapstiltak  
4. Sårbare objekt 
5. Infrastruktur 

Metodisk fremgangsmåte i ROS- analysen ROS-analysen er gjennomført av to konsulentfirmaer. De har basert seg på en metode 
utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag på oppdrag for Direktoratet for Sivilt Beredskap. 
Det er også nedsatt en arbeidsgruppe med 41 fagfolk som har jobbet med analysen. Det er 
videre identifisert ulike ”hendelser” som det har blitt vurdert konsekvenser og sannsynlighet 
for innenfor 3 områder: 1) menneskers liv og helse, 2) Økonomiske/materielle verdier, 3) miljø. 
Det er videre lagd risikomatriser for å klassifisere hendelser. 

Vektlegger ROS- analysen fremtidig 
klimaendringer? 

 Ja. Under naturrisiko nevnes flere mulig hendelser med tilhørende risikoscenarioer. Under én 
hendelse legges det til grunn at meteorologer mener at ekstremvær vil oppstå hyppigere nå 
enn tidligere. De andre hendelsene som berører naturrisikoer legger ikke til grunn fremtidige 
scenarioer i vurderingen. 

Hvilke temaer tar eventuelt ROS-analysen opp? Temaene som er nevnt i ROS-analysen er flom, ekstremvær, overvann, vassdrag, ras, 
steinskred, vind, ekstremflo, endrede strømforhold, tørke, jordskjelv. 

Har ROS- analysen benyttet GIS og tematisk 
geodata for å skisser fremtidig klimaendringer?   

Det står ikke opplyst om det er benyttet.  
Men det står kommunens arealdel at ras, flom, bølgehøyde og vind er synliggjort i temakartet 
Naturrisiko som er en del av kommunens interne kartverktøy og som oppdateres fortløpende i 
tråd med ny informasjon. 

Planprogram/ Vektlegges klimaendringer i planprogram?  Ikke relevant. 
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Konsekvensutredninger Er klimaendringer en del av sjekkliste i 
konsekvensutredninger? 

Nei. I kommuneplanens planbeskrivelse vises det til et eksempel på en konsekvensutredning 
for ”Boligområde B48 på Fantoft”. ”Ras, flom og vind” er ett av tolv punkter som blir utredet 
og kommentert, men det står ikke spesifisert at dette også vurderes i forhold til fremtidige 
klimaendringer.  

Hvilke temaer vedrørende klimatilpasning omtales 
KU til kommuneplan? 

Ikke relevant. 

Overordnet Er klima et tema/sjekkpunkt i kommunenes 
sjekklister ved behandling av: 

1) Arealplaner  
2) Reguleringsplaner 
3) Byggesaker 

Det er innført rutiner for dette i alle saker. 
1) Ja, det er formelle rutiner for det. 
2) Ja, det er formelle rutiner for det. 
3) Ja, det er en egen sjekkliste. 

Gjennomgang av 

tilstøtende dokumenter 

Klima- og energihandlingsplan 2010 Klimaplanen fokuserer på Fremtidens Byers-prosjektets fire satsingsområder, der 
klimatilpasning blir omtalt i et eget kapittel. Kapittelet tar opp utfordringer, konkrete 
pågående prosjekter i forbindelse med Fremtidens byer, og veien med det videre 
klimatilpasningsarbeidet. 

Oppsummering av 

hvordan klimatilpasning 

er ivaretatt i 

kommunale planer? 

Klimatilpasning er i mindre integrert i Bergens kommuneplaner. Klimatilpasning er ivaretatt i arealdelens planbeskrivelser i rammene for planen der 
det nevnes eksplisitt. Utenom det er klimaendringer ikke eksplisitt lagt til grunn eller beskrevet i bestemmelser og retningslinjer. Dette er spesielt 
verdt å merke seg da planen er vedtatt i 2010. Det må også påpekes at Bergen ikke har en egen samfunnsdel.  
 
ROS-analysen har naturrisiko som en av fem hovedkategorier, men fremtidige klimaendringer blir i liten grad spesifisert som grunnlag for analysen.  
Ellers er mer oppdaterte og beskrivende tiltak og prosjekter vedrørende klimatilpasning redegjort for i kommunenes Klima og Energiplan. 
 
Gode eksempler: 

• I arealdelen er det et kapittel som legger rammene for planen, og der er klimatilpasning nevnt eksplisitt innenfor tre områder; Fremtidens 
byer, ny klima og miljøplam, og samfunnssikkerhet og beredskap. 
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