
KOMMUNER I FRAMTIDENS BYER 

GJENNOMGANG AV 
KLIMATILPASNING I KOMMUNALE 
PLANER 



  RAPPORTEN ER UTARBEIDET AV RAMBØLL PÅ VEGNE AV DSB 
 

  RAPPORTEN GIR EN: 
 
  Gjennomgang av status i kommuneplaner – ikke en  helhetlig 

 vurdering av kommunens  klimatilpasningsarbeid   

  Kvalitativ vurdering av klimatilpasning i den enkelte by 

  Kvantifisering av klimatilpasningsarbeidet på tvers av byene 

 



DOKUMENTER GJENNOMGÅTT 

•KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 
•KOMMUNEPLANENS AREALDEL 
•KONSEKVENSUTREDNINGER 
•ROS-ANALYSER 
•ANDRE KOMMUNESPESIFIKKE DOKUMENTER/PLANER  
•(SJEKKLISTER FOR SAKSBEHANDLING) 



TEORETISK BLIKK PÅ DRIVERE FOR KLIMATILPASNINGSARBEID 

DRIVERE VERKTØY OUTPUT 

INTEGRERING AV 
KLIMATILPASNING I 
PLANDOKUMENTER 

Karakteristika ved kommunen  
•Økonomi?  
•Folketall ? 
•Politiske konstellasjoner? 
•Styreform? 
 
 
 

Organisering av miljøarbeidet i 
kommunen 
•Miljøvernleder - finnes det noen?  
•Ildsjeler i kommunen? 

Nettverk 
•Grønne energikommuner 
•Framtidens Byer 
•Livskraftige kommuner 
•Internasjonale samarbeid 
•FOU-prosjekter/forskningsnettverk 
•Deltagelse på kurs 
  

Ekstern påvirkning 
•Trykk fra stat/fylkesmann/lovverk 
som PBL, sivilbeskyttelsesloven 
rundskriv 
•Klimaløftet 
•Omtale i media 
•IPCC 
•Klimatilpasning.no 
•Veileder i klimatilpasning og andre 
klimaportaler (klimakommune.no) 
 
 
 Interne hendelser 

•Konkrete klimahendelser/problemer i 
kommunen 
•Økt kunnskap/kompetanse om klima 
•Deltagelse på kurs 
•Sårbarhetskartlegginger/ROS 
 

Klimatilpasning.no 
 
 
 Veileder i klimatilpasning 
 
 
 Andre kurs 
 
 
 Annet 
 
 
 

ENDRET PRAKSIS 



FUNN DRIVERE KLIMATILPASNING 
INTERNT I KOMMUNER 

• Økonomi og tidspress de viktigste faktorene internt i 

kommunen 

• Ildsjeler kan drive klimatilpasningsarbeidet 

• Interne hendelser spiller en viktig rolle 

 



FUNN DRIVERE KLIMATILPASNING  
EKSTERN PÅVIRKNING 

• Sterkere fokus på klimatilpasning de senere årene, og et sterkere 
lovverk som retter fokus mot klimatilpasning i planverk. 

• Ny plan og bygningslov (PBL) trådde i kraft fra 1.juni 2009  

• Alle referanser er hentet fra den nye loven 

• Kommuner som vedtok ny kommuneplan før 1.juni 2009 er ikke 
underlagt de nye bestemmelsene 

• Åtte  kommuner har vedtatt ny arealdel etter at den nye PBL trådde i kraft.  

• Syv kommuner har vedtatt ny samfunnsdel etter at den nye PBL trådde i kraft 

• Ny sivilbeskyttelseslov trådde i kraft 01.01.11. 

• § 14 – (..) Kommunen plikter å kartlegge hvilke uønskede hendelser 

som kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse 
hendelsene inntreffer og hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. 

 



•Åtte kommuner nevner klimatilpasning i 
samfunnsdelens innledning. 

 

•Ti kommuner vurderer og hensyntar klimaendringer i 
konkrete målsettinger eller strategier  

KOMMUNEPLANENS 
SAMFUNNSDEL 



EKSEMPEL SAMFUNNSDELEN 
 

 
”Bærekraft skal være et grunnleggende prinsipp når 
bysamfunnet utvikles. Fortsatt vekst i Drammen møter 
utfordringer som høyt ressursforbruk, klimaendringer og 
nedbygging av verdifulle arealer.”(Eks. målsetting Drammen) 
 
 
”Infrastruktur og bebyggelse bygges med økt robusthet mot 
naturskader, som flom, ras, uvær og havnivåøkning”. (Eks 
oppfølgende strategi Drammen) 
 
 
 



• Fire kommuner vurderer og hensyntar klimaendringer i arealdelens 

innledning/ oppsummering. Fire har ikke innledning til arealdelen. 

• Fire kommuner vurderer og hensyntar klimaendringer i arealdelens 

planbeskrivelse. En gjør dette delvis, og to arealdeler inkluderer ikke 

planbeskrivelse.  

• Fire kommuner vurdere og hensyntar klimaendringer i konkrete bestemmelser 

knyttet til hensynssoner (en gjør det delvis). 

• Ti kommuner har bestemmelser i arealdelen som hensyntar klimaendringer. 

• Seks kommuner vurdere og hensyntar klimatilpasning i arealdelens 

retningslinjer. 

 

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 



EKSEMPLER AREALDELEN 
INNLEDNING OG PLANBESKRIVELSE 

”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.” (Tromsø 
kommunes innledning) 

 

”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.” (Planbeskrivelse Kristiansand) 
 

 



EKSEMPLER AREALDELEN FORTS. 
BESTEMMELSER TIL 
HENSYNSSONER 
”I hensynssone for skredfare tillates ikke etablering av ny bebyggelse med mindre det 
foreligger en fagkyndig utredning og dokumentasjon av tilstrekkelig sikkerhet.” 
(Tromsø) 
 
 
”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.” (Sandnes) 
 
 
”Flomfare, kode 320: Innenfor hensynssone H320 er det krav om at 
bygg/anlegg/installasjoner må dimensjoneres som vannsikre opp til kotehøyde +2.5 
meter ” (Fredrikstad) 
 
 

 



EKSEMPLER AREALDELEN FORTS. 
BESTEMMELSER 

”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. ” (Kristiansand) 
 
 
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.” 
(Bærum) 
 
 
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 (Sandnes)  
 
 
”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” (Porsgrunn) 
 
 
 
 
 
 
 



EKSEMPLER AREALDELEN FORTS. 
RETNINGSLINJER 

”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.”  
(Stavanger) 
 
 
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.”  
(Fredrikstad) 

 



KONSEKVENSUTREDNINGER OG 
ROS-ANALYSER 

• Syv kommuner ivaretar eksplisitt klimatilpasning i 
sjekkliste for konsekvensutredninger.  

 

• Syv kommuner har utarbeidet overordnet ROS- 
analyser som ivaretar klimaendringer 



Andre dokumenter – 

eksempler 

Stavanger: Kommuneplan for klima og 

miljø 2010-2025 

Skien: Klima og energihandlingsplan 

Skien og Porsgrunn 2008-2012 

Sarpsborg: Klima og energiplan 2011 – 

2020 

Bærum: Energi og klimaplan 

Oslo: Byøkologisk program 2011-2026 

KOMMUNALE KLIMA- OG ENEGIPLANER 
OG TILSTØTENDE DOKUMENTER. 

• Alle 13 byer har utarbeidet 

andre dokumenter/planer som 

bidrar inn i arbeidet med 

klimatilpasning.  



KLIMATILPASNING OG 
SAKSBEHANDLING 

•Samtlige byer har klimatilpasning som del av sjekkliste 
ved behandling av arealplaner og reguleringsplaner 

 

•Ni byer har klimatilpasning som del av sjekkliste ved 
behandling av byggesaker.  



METODE 

1. Utarbeide kartleggingsmatrise 

2. Innhente relevante dokumenter 

3. Telefonintervjue med representanter for alle byene. 
Formål; Identifisere alle relevante dokumenter, og 
skape forståelse for klimatilpasningsarbeidet i 
kommune 

4. Gjennomføre dokumentstudier for å fylle ut matrise 

5. Avsluttene avstemmningsintervju om innhold i matriser 
med representanter for alle 13 byene 

 

 


