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KLIMATILPASNING og ROS 
(kommer…) 

 En ROS-analyse skal ikke 

gjennomføres alene for å ta hensyn til 

klimaendringer 

 Klimaendringer er ett av flere områder 

som skal dekkes i en ROS-analyse 



Klimarisiko 

 Hva vet vi? 

 Hva er utfordringene? 

 Hvor finner vi data? 

 Hvordan forholder vi oss til dette? 
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Klimaendringer i Tromsø mot år 2100 

• For de nordligste fylkene vil temperaturøkningen være noe høyere enn 

for Sør-Norge. Det blir hyppigere tilfeller av intens nedbør og kraftige 

stormer. Flom og skred kan opptre på steder som ikke tidligere har vært 

utsatt. Skredfaren øker mest langs kysten. Flomsesongen endres og 

utvides. Havnivået vil stige frem mot år 2100. 

 



Noen mulige konsekvenser 

 Større belastning på infrastruktur og bygninger 

 Skred i områder som tidligere ikke var utsatt 

 Byer  og steder som ligger ved elvemunninger kan få større 

flomproblemer ved kombinasjon av stormflo, økt nedbør og 

havnivåstigning 

 Fare for materielle skader, kan føre til ulykker og skader på 

mennesker og miljø  

 Vil bli kostbart    
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Forslag til oppfølging 
 

 

Skaff oversikt over  risikobildet (hva tåler du, hvor  sårbar er du?) 

 

En metode er risiko- og sårbarhetsanalyser: 

– Kartlegge risiko og sårbarhet 

– Unngå ny risiko og sårbarhet 

– Redusere eksisterende risiko og sårbarhet 

– Håndtere restrisiko 

 

Trinn 1.Ta utgangspunkt i dagens klima (med ekstremer)  

Trinn 2. Analyser hvordan risiko og sårbarhet endrer seg med 

klimaendringene 

Trinn 3. Håndtering 
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Kommunen er ansvarlig for at risiko 

og sårbarhet blir vurdert 

 Kommunen er ansvarlig for at risiko og sårbarhet blir vurdert 

og skal bidra til at det kun bygges i områder som er 

tilstrekkelig sikre mot naturutløste hendelser 
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1. Veileder i samfunnssikkerhet i 
arealplanleggingen 
 

2. Sjekklister for ros analyser i 
planleggingen 



Farer det tas det hensyn til i 

saksbehandlingen 

 Flom, erosjon, overvann, stormflo, vanninntrengning, skred, 

vind, radon, forurenset grunn, stråling, farlige stoffer, brann, 

kraftlinjer, sårbare objekter, kritisk infrastruktur med mer. 

– Krav til sikker byggegrunn, jfr. § 28-1 i pbl  

– Tekniske krav slik at tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, jfr. TEK10  

 Med utgangspunkt i dagens klima  legges det inn krav og 

føringer når tiltak skal godkjennes 
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Hvordan vil framtidens klima påvirke 

risiko og sårbarheten i området 

 Økt risiko  for flom, skred, sterk vind 

 Økt fare for flom i små elver og bekker 

 Økt risiko for skade på tiltak som ligger i lavereliggende 

områder, nær elver og bekker. Økende fare for 

oversvømmelse i bebyggelse som allerede i dag har 

problemer med oversvømmelse    
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Lover og veiledning 

 Sivilbeskyttelsesloven:  

– Kommunenes ansvar for egne innbyggere 

– Risiko- og sårbarhetsanalyser – eksisterende 

og framtidig risiko 

– Forebyggende tiltak og beredskap 

 Plan- og bygningsloven: 

– Kommunal planprosess 

– Risiko- og sårbarhetsanalyser – nyutbygging 

– Hensynssoner 

– Grøntstruktur som arealformål 



Eksempel: Havnivåstigning 
 

 Ny bebyggelse. I arealplanleggingen kan kommunen 

styre ny bebyggelse og infrastruktur til områder som er 

mindre utsatt for havnivåstigning, stormflo og 

bølgepåvirkning.  

– Krav om ROS- analyser, jfr § 4-3 i pbl 

– Krav til plassering og utforming av bygg. 

Sikkerhetskrav i TEK10 §7-2 skal følges. 

  

 Eksisterende bebyggelse. Kommunen bør avdekke om 

det finnes bygninger, kulturminner, anlegg, veier, annen 

infrastruktur osv. som kan bli utsatt for konsekvensene 

av havnivåstigning. 

– Helhetlig ROS-analyse etter sivilbeskyttelsesloven 

– Sikkerhetskrav i TEK10 §7-2 bør følges. 
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www.klimatilpasning.no 



Rapport Havnivåstigning 

www.klimatilpasning.no 



Mulig tilnærming 

 Lokal variasjon 

 Tall i rapport fra 2009 for år  2050 og 2100 

 Stormflo  

 

 Tilnærming:  

• Kartlegg dagens sårbarhet for havnivå og stormflo 

• Legg på klimaendringer– visualiser framtidig  havnivåstigning og stormflo 

• Sikkerhetskrav i TEK10 

(20, 200, 1000 års stormflonivå) 

• Tiltak/oppfølging? 
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www.klimatilpasning.no 



Arealer som kan bli tidvis oversvømt av stormflo  

 i 2100, Kristiansand by 

Havnivåstigning –
eksempler 

Kartlegg sårbarhet. 

 

Kommuneplanens arealdel: 

Hensynssone 

Bestemmelser  (eksempler): 

•  kjellerfrie soner 

•  byggehøyder 

•  krav om ROS-analyser under  

bestemte høyder 

 

Krav i reguleringsplaner 

 

Rutiner  i byggesaksbehandlingen 



Klimatilpasning av Mathallen i Bergen  

Mathallen - bygget på en tomt rett i vannkanten. Beliggenheten bød på store 

utfordringer i byggeperioden. En ROS-analyse ble gjennomført før 

byggestart, og den resulterte i en rekke tiltak. Blant annet ble det laget en 

vanntett fundamentkasse under hele bygget.  



 Mathallen på Bryggen i Bergen  
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http://www.regjeringen.no/upload/subnettsteder/framtidens_byer/samlinger/Nettverkssamling_Bergen_okt2011/Klima/Befaring_Mathall_Bryggen_Siv_Stavseng.pdf


Porsgrunn Porselen 

 



Oppsummering - havnivå 

 Klimaendringer forsterker dagens utfordringer 

 Stor usikkerhet knyttet til havnivåstigningstallene 

– men, retningen er gitt 

 Føre var-prinsippet 

 Tidshorisont på bygg/infrastruktur 

 Funksjonen til bygg/infrastruktur 

  

• NOU 2010:10 ”Utvalet tilrår at ein vurderer 

moglege konsekvensar og tiltak med 

utgangspunkt i den eller dei framskrivingane som 

inneber størst utfordringar for dei ulike 

sektorane.” 

 



Rapporter   

  

 

Se rapportene på www.klimatilpasning.no 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/kampanjer/klimatilpasning-norge/bibliotek/forskning/endelig-versjon-av-klima-i-norge-2100-li.html?id=578583


Verktøy i klimatilpasningsarbeidet 

www.klimatilpasning.no 

 

 Klimakart 

 Veiledning 

– Klimatilpasning 

– Havnivåstigning 

 Tiltak, praktiske eksempler 

 Forskningsinfo 

http://www.klimatilpasning.no/


 
 

Kart: Klima i Norge 2050 og 2100 

•Temperatur (5 regioner) 

•Nedbør (13 regioner) 
• Hele året 

• Vinter 

• Vår 

• Sommer 

• Høst 



Veiledning i klimatilpasning 



Klimaendringer – noen utfordringer  

 Fare, risiko og sårbarhetsforhold kan endre seg som følge av 

klimaendringene og  sårbarheten kan øke dersom man 

allerede er sårbar i dag. Nye områder kan bli sårbare. 

 

 Behov for andre og nye løsninger for å håndtere 

utfordringene, eks. mer nedbør krever lokal håndtering av 

overvann, avsetting av flomveger mm. 

 

 Nye håndteringsformer krever samarbeid på tvers, mer 

kunnskap og kompetanse  
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Takk for oppmerksomheten! 

 

www.klimatilpasning.no  

http://www.klimatilpasning.no/


Vi ønsker å ha en workshop  
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Et utgangspunkt kan være følgende 

Klimaendringer  - hva skjer i din 

kommune? 

1. Hvordan kan dagens og framtidens klima slå ut i din 

kommune? 

2. Kjenner du nok til hvilke konsekvenser det kan gi? 

3. Har du vurdert hvordan klimaskader kan forebygges? 

4. Hvor finnes kunnskap og hjelpemidler? 

5. Hvordan komme i gang?  

 

Case studie som utgangspunkt  
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