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STAVANGER KOMMUNE 

Klimatilpasning / organisatorisk 

■ Klimatilpasningsarbeidet er forankret i Framtidens 

byer som et av fire satsingsområder. 

■ Beredskap koordinerer kommunens arbeid med 

klimatilpasning. 

■ Arbeidet forankret i administrativ styringsgruppe 

utledet fra RLT (rådmannens lederteam) 

■ Handlingsprogrammer og årsrapporter forankret 

politisk, i tillegg til de viktigste planer 

■ Fortsatt forbedringspotensiale administrativ 

forankring 

■ Ledelse / kultur / holdning (ref 22.7) 



STAVANGER KOMMUNE 

Lærdommene handler i større grad om ledelse, samhandling, kultur og 
holdninger - enn mangel på ressurser, behov for ny lovgivning, 
organisering eller store verdivalg 

… 

Kommisjonens oppfatning er at det som grunnleggende skilte det som gikk 
godt fra det som gikk dårlig 22/7, i hovedsak var knyttet til holdninger, 
kultur og lederskap, og hvordan mennesker og organisasjoner utøvet den 
myndighet de var gitt. 

… 

Utfordringen ligger i å skape bedre samsvar mellom ord og handling. 

… 

Risikoen forstås og ansvaret plasseres på det intellektuelle plan, men det 
skjer ikke en dypere erkjennelse som gjør at de ansvarlige faktisk opplever 
å ha ansvar og at de har vilje og evne til å gjennomføre det man faktisk 
har bestemt seg for. 

Kommisjonens konklusjoner 



STAVANGER KOMMUNE 

Helhetlig ROS Stavangerregionen 

SOLA RANDABERG SANDNES STAVANGER 

Helhetlig ROS-analyse Stavanger-regionen 

ROSSREG 

• StrømROS 

• FylkesROS 

• NasjonalROS 

• -? 

• -? 



STAVANGER KOMMUNE 

Klimatilpasning - hovedmål 

■ Innen utgangen av 2014 skal Stavanger kommune 

ha utarbeidet og vedtatt en klimatilpasningsplan.  

■ Grunnlaget for planen skal bygge på en helhetlig 

klimaROS-analyse som inneholder både 

sårbarhetsvurdering og konkret tiltaksplan for å 

møte dagens og våre framtidige klimautfordringer.  

■ Klimatilpassingsplanen skal innlemmes i 

kommunens helhetlige ROS-analyse, være 

samordnet med regionsnivå, infrastruktureiere og 

næringslivet for øvrig.  

 



STAVANGER KOMMUNE 

Pilot- / forskningsprosjekter - 1 

■ KlimaVest (2011-2012) - forprosjekt 

■ Utvikle i samarbeid med Vestlandsforskning en 

metode som gjør kommuner og fylkeskommuner i 

stand til å analysere den lokale og regionale 

sårbarheten og muligheter (ut over produksjon av 

ny fornybar energi) utløst av en mulig dramatisk 

økning i ambisjonsnivået i den utslippsorienterte 

delen av klimapolitikken. 

■ Rapport ferdigstilt desember 2012 

■ Resultater vurderes med hensyn på mulig 

hovedprosjekt, evt innlemmes i ROS 

 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Pilot- / forskningsprosjekter - 2 

■ Areal Klim (2012-2014) 
■ I samarbeid med forskningsmiljøene Vestlandsforskning, 

Høgskolen i Sogn og Fjordane, Bjerknessenteret og 
miljølære.no utvikle: 

■ bedre kunnskapsgrunnlag og nye styringsverktøy for å 
bedre den kommunale og fylkeskommunale 
arealplanleggingsevne til: 

■ å forebygge klimarelatert naturskade på fysisk 
infrastruktur 

■ utvikle innhold i undervisningsopplegg om 
naturskade, klimaendringer og arealplanlegging. 

■ Nasjonale partnere er NVE, DSB og Statens naturskadefond, 
lokale partnere er fylkeskommunene Sogn- og Fjordane, 
Hordaland, Møre- og Romsdal og Rogaland, fylkesmannens 
beredskapsavdeling i de respektive fylker, samt kommunene 
Fjell, Naustdal, Sandnes og Stavanger. 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Pilot- / forskningsprosjekter - 3 

■ Grønt, nytt og lokalt tilpasset (2013 – forprosjekt) 

■ Lokal overvannshåndtering i byer og tettsteder på Vestlandet 

■ Hovedmålet er å kartlegge mulige grønne løsninger for en 

helhetlig lokal overvannshåndtering og dokumentere 

effekter disse kan ha i dagens og fremtidens milde og 

våte Vestlandsklima 

■ Forprosjektet fokuserer både på biologiske, tekniske og 

samfunnsmessige utfordringer, og mulige og helhetlige 

løsninger samt samspillet mellom de ulike aspektene 

■ Samarbeidspartnere er NVE, Jernbaneverket og Statens 

vegvesen 

■ Faglig gjennomføring i samarbeid med Bioforsk og 

Høgskolen for landbruk og bygdenæringer 

■ Arbeidsgruppe på tvers nedsettes 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Pilot- / forskningsprosjekter - 4 

■ Stressome – stresstest for critical natural 

infrastructures against natural hazards 

■ Coordinator SINTEF med samarbeidspartnere 

■ Italia (ENEA) 

■UK (CEFAS / CU)) 

■Nederland (Deltares) 

■Spania (CETaqua Water Technology Centre / 

IIAMA 

■Norske samarbeidskommuner 

■Trondheim / Fredrikstad / Stavanger 

 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Prosjekter Forusområdet 

■ Park 2020 

■ Testområde overvannshåndtering privat utbygger 

■ Breeamsertifisering 

■ Pilot FB vurderes 

 

■ Vannplan / flomkart Forus næringpark 



STAVANGER KOMMUNE 

Lokal overvannshåndtering 

 - prosjekt Emmaus friområde 

■ Utrede / prosjektere dam / våtmarksområde m/ 

støtte fra FB / MD 

■ Bakgrunn: 

■ SVG overtatt området i senere tid 

■ Området I dag for vått til aktiviteter 

■ Tilrettelegge for fysisk aktivitet og 

naturopplevelser i bydelen 

■ Bærekraftig dam / overvannsfordrøyning 

■ Forprosjekt utarbeidet 2013 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Lokal overvannshåndtering – 

bærekraftig overvannshåndtering 

■ Splitting av avløpsggebyret I et spillvannsgebyret og 

et overvanngebyr 

■ Krav i hovedplanen om arealbruksendringer 

■ Krav i kommuneplanen om flomveier 

■ Fremtidig krav I kommuneplanen om temaplan vann 

og avløp 

■ Informasjonsbrosjyre til tiltakshavere angående 

overvann 



STAVANGER KOMMUNE 

Lokal overvannshåndtering – 

klimatilpasset VA-infrastruktur 

■ Systematisk vurdering av infrastrukur som vil komme 

under kote 0 ved havnivåstigning 

■ Systematisk vurdering av avløpsnettets kapasitet for 

intens nedbør 

■ Helhetlig ROS-analyse for avløpssystemene I 

kommunen, inkl klimaendringene (vår 2013) 

■ Revidere saneringsplanenfor avløpsnettet, der 

klimautviklingen inngår 

■ Bidra til IVAR gjør de tiltak som er nødvendige for at 

regionen har tilgang til godt og sikkert drikkevann 

med hensyn på økt nedbør og erosjon 

 



Jåttå Nord 



STAVANGER KOMMUNE 

Status 
■ Varslet oppstart av plan 

30.03.2012 

■ Høring av planprogram 

■ Stadfestet planprogram 
4.juni 2012 

■ 1.gangs behandling i 
november 2012 

■ Bystyrebehandling 
forsommer 2013 

■ 1. spadestikk 2014 eller 
mest sannsynlig 2015 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Programmering 

• Sykehjem 140 plasser 7,4 da 

 

• 6 avdelings barnehage ca 1120 m2 BRA. Minimum uteareal 2880 m2 

 

• Idrettsanlegg: 47,4 daa 

• 2 stk 11verbaner 

• 1 stk 7ver bane 

•  1 fotballhall 

• dobbel flerbrukshall 

• 2 tennisbaner 

•  grøntdrag med sosiale møtearenaer og 
nærmiljøanlegg 

 

• Selvbyggere 60 boenheter, hvorav 10 skal leies ut til vanskeligstilte – 
må inn i byggeområdene 

 



STAVANGER KOMMUNE 



STAVANGER KOMMUNE 

Retningslinjer for utarbeidelse av 

reguleringsplaner  

■ Det skal settes av tilstrekkelig areal til håndtering og 

fordrøyning av overvann v/ ekstremnedbør (Kom.pl) 

■ System for håndtering av overvann v/ overskridelse 

av kapasitetsgrense for avløpssystemet  skal 

utredes (Kom.pl) 

■ Krav om at arealbruksendringer ikke skal medføre 

økt belastning på avløpsnettet (VA-pl) 



STAVANGER KOMMUNE 

Overvannshåndtering 
Eksisterende overvannssystem takler ikke mer vann 
enn i dag / krav i hovedplan VA 



STAVANGER KOMMUNE 

Bestilling / oppdrag 4 konsulentbyråer 

1. Beregning av overvannsmengder fra området 

■ Dagens- og fremtidig situasjon der framtidig 

klimapåtrykk hensynstas 

2. Forslag til hvordan den økte overvannsmengden 

kan håndteres med infiltrasjon og fordrøyning samt 

traseer for flomveier 

3. Vurdering av maksimal tilrådelig andel tette flater 

4. Vurdering om det I dette forslaget er satt av 

tilstrekkelig med arealer I grønnstrukturen, evt 

forslag til nødvendige endringer mht fordrøyning og 

infiltrasjon 



STAVANGER KOMMUNE 

Forutsetninger 

■ IVF kurve for Madla, oppjustert med 20 % for 

fremtidig klimautvikling 

■ Avrenning med 100-års returperiode 

■ Normalt anslag tette flater 

■ Avrenningsfaktor iht. kommunalteknisk norm 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Flomveier 
■ Flomvann kan ivaretas 

med foreslått grønnstruktur 

og normal infrastruktur i 

feltene 

■ Avskjærende anlegg 

oppstrøms områdene mot 

landbruksjord bør 

etableres ved bygging 

■ Forutsetter 

fordrøyningsbasseng 5820 

m3 fordelt på tre delfelt i 

form av åpen dam eller 

lukkede magasin 

 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Flomveier 



STAVANGER KOMMUNE 

Bassengplassering 



STAVANGER KOMMUNE 

■ Nødoverløp/flomvei i tillegg til eksisterende 

ledningsnett 

■ Anbefaler arealer som kan oversvømmes og 

fordrøyer vannet  før det evt. slippes ut flomvann 

■ Flomveier må ivaretas både for det primære og det 

sekundære overvannsystemet (lokal håndtering) 

■ Bebyggelsen må planlegges slik at vannets vei ikke 

hindres 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Lokal overvannshåndtering 

■ Drensvann, takvann og avrenning fra tomt føres til 
terreng, regnbed eller åpen grøft 

■ Innenfor boligområder og friområder anlegges 
overvannsgrøfter, nedsenkede gressareal og/eller 
infiltrasjonsflater 

■ Adkomstveier og gangareal utformes med minst 
mulig tette flater og med diffus avrenning til 
sideareal/grøft 

■ Grønne tak vurderes generelt for alle bygninger, 
men spesielt for idrettsanlegg 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Idrettsanlegg 
■ Bør utformes for best mulig infiltrasjon og 

fordrøyning, åpne renner, infiltrasjonsgrøfter, 

permeabel overflate, diffus avrenning til terreng 

■ Grønne tak 

■ Takvann/drensvann og avrenning fra veger/plasser 

til terreng eller grøft 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Bestemmelse for overvannshåndtering 

■ Overvann skal håndteres lokalt innenfor hvert delfelt, og ledes ut 

til felles overvannshåndtering i grønnstrukturen.  

■ Større fordrøyningsbasseng i grønnstrukturen skal utføres som 

rørmagasin eller tilsvarende. 

■ Det skal legges opp til åpen overvannshåndtering dersom 

planlagte aktiviteter tillater dette arealmessig.  

■ Utredning fra Norconsult datert 12.06.2012 

«Overvannshåndtering Jåttå Nord» skal legges til grunn for 

dimensjonering av fordrøyningsbassenger m.m. 

■ Ved prosjektering av grønnstruktur og overvannssystem kreves 

landskapsarkitekt og kompetanse på overvannshåndtering. 

■ Detaljplaner skal godkjennes av kommunen. 

 



STAVANGER KOMMUNE 

Rekkefølgekrav - generelt 

■ Før det kan fremmes detaljregulering for delfelt skal 

det foreligge godkjent plan for overordnet VA-plan, 

herunder overvannshåndtering i grønnstrukturen, 

med angivelse av plassering av 

fordrøyningsbassenger og beregning av maksimal 

tilførsel av overvann fra delfelt. 

 



Jåttåvågen 



STAVANGER KOMMUNE 

■ Området ligger i dag lavt, dvs. mellom kote + 1,5 til 

+ 2,4 m.  

■ Terrenget skal heves til kote + 3,0 for å hindre 

vanninntrengning, i samsvar med forslag til 

kommuneplan 2010-2025 

■ Dette skal kvalitetssikres ved 

simuleringsverktøyet KlimaGIS 

■ Krav om landskapsplan for grønnstrukturen skal 

fange opp behov for å lage evt. bølgebryter/buffer 

som stopper havinntrengning i området 



STAVANGER KOMMUNE 

ROS 

■ Oversvømmelse som følge av havnivåstigning 

■ Stormflo 

■ Ugunstig vindretning i kombinasjon med stormflo 
og havnivåstigning 

■ Simuleringer av havnivåstigning med KlimaGIS 

 

■ Tiltak: høyere kant mot sjøfronten, terrengmessig 
bearbeiding til kote 3, grøntareal mot sjøfront, 
bygningsdeler under kote + 3 skal støpes 
vannsikkert 
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Overordnet landskapsplan for 

Jåttåvågen 2 

26 september 

2012 
Jåttåvågen 

3

3 



STAVANGER KOMMUNE 

Målet: Det trygge samfunn 

 



STAVANGER KOMMUNE 

SÅNN, så er det gjort!  



STAVANGER KOMMUNE 

Behov 

Ønsker- / Behov- / Krav til statlig nivå 

• Kraftigere , samordnet og koordinert innsats, 

herunder ressurser og utpeke nasjonal myndighet for 

overvann og havnivåstigning 

• Verktøyutvikling / urban flom / vind med mer 

• Sterkere krav til infrastruktureiere om redundans 

• Endre forskrift for å få til splittet avløpsgebyr 

• Juridiske avklaringer ift  å tillate bygging under 

laveste nivå 

• Hjelp til å kommunisere usikkerhet 

• Mer konkrete anbefalinger og veiledning 

• Ressurser til forskning  

• Kompetansetilbud på regionalt nivå 

• Bedre data om intens korttidsnedbør 

• Bedre varslingsdata om stormflonivåer og 

bølgehøyde 

• Bedre sjødata 

 

 


