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Framtidens byer 

• 6-årig program  

• De 13 største by og bykommunene  

• Avtale med staten for å utvikle 
byområder med lavest mulig 
klimagassutslipp og godt bymiljø 

• Fem satsingsområder 

– Arealbruk og transport 

– Stasjonær energibruk i bygg 

– Forbruksmønster og avfall 

– Klimatilpasning 

– Gode bymiljø 

 



 

Arbeidet skal føre til: 

• mer forpliktende samhandling 

• konkrete anbefalinger  og praktiske 
eksempler som er overførbare til andre 
norske kommuner 

 

Arbeidsform: 

 - nettverksbygging 
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Hensikt 

www.framtidensbyer.no 

 

Utvikle strategier for å møte dagens og 
framtidens klima 

http://www.framtidensbyer.no/


• Oppbygging av kunnskap 

• Forankring av arbeidet i kommunens 
planer 

• Organisering av arbeidet 

• Utprøving av metoder 

• Handlingsprogram 
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 Fokus  i arbeidet  så langt  



De fleste byene har tatt inn  klimatilpasning 

i kommuneplanen 
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• Viktig at: 

–  klimaendringer og 

tilpasning til dagens og 

framtidens klima omtales og 

vurderes i sentrale 

styringsdokumenter og 

planer  

 

– det etableres rutiner for 

hvordan dette skal 

håndteres i 

reguleringsplanarbeidet og i 

byggesaksbehandlingen 

 



Vann tar plass – og vi får mer av det… 
 

VA-sektoren spesielt utsatt 
Tette flater 
Overbygde bekker 
Underdimensjonerte (og gamle rør) 
Urbane flommer 
Overvann 



 

  

 

 

 

 

 

  

Drammen  5 .juni 2009 
 
90 millimeter nedbør på 
under 2 timer  



Blå og grønne strukturer i urbane strøk 



Framtidens byer  -arbeider med 

overvann og urbane flommer 

 
• Internasjonalt samarbeid 

• Overvannsstrategier  

• Retningslinjer for 
overvannshåndtering  

• Grønne tak  

  

• Nedbørsmålere 

•  Grønn arealfaktor 

•  Kartlegge flomveger 

• Gjenåpne lukkede bekker 

• Regnbed 

 

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 9 Grønt tak. Foto: Bent Braskerud Regnbed. Foto: Arvid Ekle 

 

 

www.framtidensbyer.no 

  

http://www.klimatilpasning.no/
http://www.framtidensbyer.no/
http://www.framtidensbyer.no/


 
Flere av byene ønsker å bruke overvannet og 

ulike overvannsløsninger  

 

• Samarbeid mellom ulike fagdisipliner 

og på tvers av avdelinger 

• Tidlig inn i planleggingen 

• Utvikling av gode funksjonelle 

løsninger – nye anleggstyper 

• God kvalitet i alle ledd 

• Nye driftsrutiner 

• Kvalitet på vannet  

 

 

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 10 



Klimatilpasningsarbeidet i Framtidens byer 

• En pådriver i Norge for å få fokus på grønne tak  

• Bidratt til å få fram og samle det som finnes av 

kunnskap på området  

• Grønt tak – vinn – vinn 

• Hvor effektive er grønne tak?  

 

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 11 

Rapporten gir en oppsummering og status 

for planlegging, montering, drift og skjøtsel 

av grønne tak i Norge  
      www.framtidensbyer.no 

 

http://www.framtidensbyer.no/


Hovedaktiviteter de siste årene: 

• Nettverkssamlinger  (temaer : områdeutvikling, bymiljø, samarbeid 

med næringslivet, overvannshåndtering, havnivåstigning) 

• Tilskudd til prosjekter (kartlegging av flomveier, utplassering av 

nedbørmålere, grønne tak, BGF, klimaGIS, praktiske tiltak innen 

lokal overvannshåndtering mm) 

• Rapporten ” Gjennomgang av klimatilpasning i kommunale planer – 

kommuner i Framtidens byer”, januar 2012 

• Fagsamlinger/seminar (ROS, kartlegging av urbane flomveier, 

BGF/GOF, grønne tak , KlimaGIS)  

• Årlig strategimøte for klimatilpasningskontaktene:  

– Gitt innspill om forskningsbehov til Forskningsrådet 

– Gitt kommentarer til NOU og St melding  
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Klimatilpasning – en vinn vinn situasjon 

 

 

 
 

• Vann i by, grønne lunger  etc  lar seg kombinere med  ønsket 
om attraktive  og trivelige uteområder,  gode møteplasser, 
estetiske kvaliteter , biologisk mangfold, og økt flomsikkerhet 

 

Illustrasjon lagd  i  

byutviklingsprosjektet 

Brøset 



Takk for oppmerksomheten! 

 

www.klimatilpasning.no  

 

www.framtidensbyer.no 

 

http://www.klimatilpasning.no/
http://www.framtidensbyer.no/
http://www.framtidensbyer.no/

