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Dagens klima 
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• Fredrikstad – 
gjentatte episoder 
med styrtregn i 2008 
førte til trafikk-kaos 
og vann i kjellere 

 

• Drammen – 90 mm  
nedbør på under 2 
timer, 2009 

 



Små bekker  - kan bli frådende elver 

 

 

 

Mye regn - bekker flommer 
over sin bredder, finner nye 
løp og starter å grave.  
 
Utløser erosjon og skred.  
 
Kan skade  infrastruktur, 
anlegg, bygninger med mer 
langs bekken. 
 



Hva skal vi tilpasse oss til? 



Klimaendringer i Norge 

• Havet stiger, høyere stormflo  

• Økt årstemperatur  

• Mer  regn og kraftigere regn 

 

• Hendelser vs. langsiktige og gradvise konsekvenser 

• Mer ustabilt og uforutsigbar vær 

• Store geografiske variasjoner 

 



 
Klimaendringer og mulige effekter i 
Rogaland 

• Både gjennomsnittstemperatur og havnivå vil stige 
frem mot år 2100 i Rogaland. Det blir hyppigere 
tilfeller av intens nedbør og kraftige stormer. Flom og 
skred kan opptre på steder som ikke tidligere har vært 
utsatt. Flomsesongen endres og utvides. For Sør- og 
Vestlandets del vil havnivåstigningen være større enn 
for resten av landet. Økning i kysterosjon kan også 
skje i dette området. 

www.klimatilpasning.no  

http://www.klimatilpasning.no/


 
 

 
www.klimatilpasning.no  
 
Der finner du blant annet : 
•  Veileder i klimatilpasning  
•  NOU 2010:10 Tilpassing til eit klima i endring 
•  Rapporten Klima i Norge 2100 
•  Rapporten Havnivåstigning  
•  Klimakart 
•  Eksempler  på andres arbeid  

http://www.klimatilpasning.no/


Utfordringer Havneparken og Sentrum    

1. Har det skjedd spesielle værhendelser her tidligere? 

2. Hvilke klimaendringer  kan Havneparken og sentrum bli 
utsatt for? 

3. Hvilke konsekvenser kan klimaendringene føre til ? 

4. Hva må gjøres for å forebygge og ha en beredskap?  

5. Konkrete løsninger? 

6. Forventninger fordi dette er et pilotområde? 

 

 



Klimaendringer – mulig konsekvenser? 

Mer og kraftig nedbør: 

• urban flom og avløpsproblematikk blir en økende utfordring 

– kapasitetsproblem på avløpssystemet med 

oversvømmelse i kjeller (strømbrudd?)  

– vanskelig framkommelighet på vei 

– økt fare for flom i små vassdrag som kan gi skader på 

infrastruktur, anlegg og bygg 

– økt skredrisiko 

– Slagregn- belastning på bygninger 

• Havnivåstigning, ekstremvær og økt kysterosjon vil stille 

høyere krav til marine installasjoner, kaianlegg og øke risikoen 

for skader på vei, strømtilførsel, avløpssystem, bygg og 

anlegg   
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 Havnivåstigningen kan bli 40-80 
cm i løpet av dette århundret.  
 
Tåler det vi bygger langs sjøen 
stigende hav? 
 
Sandnes år 2100: 
    havnivåstigning  78 cm 
    stormflo 210 cm ( 190 – 245 cm) 
                     

Foto: Miljøverndepartementet 



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


Bygg –mer utsatt for fuktskader i framtiden 

 

 

 

Mer nedbør og fuktighet bidrar til økt belastning på 
materialer og konstruksjoner både på kort og lang sikt. 
 
• Plassering og utforming  av bygg 
• Materialer og bygningsmessige detaljer  tilpasses stedet 
• Velge byggemetoder  og løsninger for å forhindre  
fuktskader 
• Mer vedlikehold 
• Nye løsninger 
 



: Vi fortetter i by og har mange harde flater 

: Det blir mer nedbør og mer intense 
regnskyll. 

 

: Hvor skal alt vannet gjøre av seg? 



Lokal håndtering av overvann 
 

 

 • Bjølsen studentby i Oslo er et 
godt eksempel på planlegging 
for et framtidig klima med 
mer nedbør.  
 

• Det er tilrettelagt for lokal 
håndtering av overvann 
gjennom kanaler og 
fordrøyningsbasseng 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.framtidensbyer.no 

  

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


Fortetting med og uten grønt 

Byutvikling med riktig utformet grønnstruktur er viktig for god håndtering av 

nedbør – erstatte harde flater med gjennomtrengelige flater 



< 20 mm 

infiltreres 20 - 40 mm 

forsinkes 

fordrøyes 

> 40 mm 

trygge flomveier  

Tretrinns strategi 



Utfordringer Havneparken og Sentrum    

1. Har det skjedd spesielle værhendelser her tidligere? 

2. Hvilke klimaendringer  kan Havneparken og sentrum bli 
utsatt for? 

3. Hvilke konsekvenser kan klimaendringene føre til ? 

4. Hva må gjøres for å forebygge og ha en beredskap?  

5. Konkrete løsninger? 

6. Forventninger fordi dette er et pilotområde? 

 

 



Hva må gjøres for å forebygge? 
 Konkrete løsninger?    

Inn i alle deler av saksbehandlingen 

1. Kommuneplanens arealdel ( ROS, hensynssoner, 
bestemmelser) 

2. Reguleringsplan (ROS, hensynssoner, bestemmelser) 

3. Følges opp i byggesaksbehandlingen 

 

Konkret – lokal tilpasning 

Takvann til terreng, åpne overvannssystemer, redusere harde 
flater, grønne tak, etablere flomveier, bygge vanntett,  
kontakter /pumper plasseres høyere i bygg,  heve areal, 
bruke grønnstruktur aktivt? 

 



I Norge trengs: 
 
  
Eksempler på hvordan ta høyde for 
havnivåstigning 
Kunnskap om lokale overvannsløsninger 

•Helhetlig tilnærming  
•Gode samarbeidsmåter 
•hvordan fungerer nye virkemidler 
f.eks GAF (Grønn arealfaktor) 

Løsninger  som kan vises fram: 
•Grønne tak   
•Regnbed 
•Urbane flomveier 
•Åpning av bekker 
•Redusere harde flater i by 
• – erstatte med permeable flater 
(grå, grønne og blå) 

   
 
 

 

 

  

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

www.framtidensbyer.no 

  

Hvordan fungerer regnbed i Norge? 

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


Forventninger til pilotprosjektet  

• Hvordan håndteres dagens og framtidens klima  

• Hva er vurdert 

• Hvordan er det vurdert 

 

• Bør strekke seg lengre enn det en vanligvis gjør i slike 

utbyggingsprosjektere  

 

• Må kunne vise fram konkrete løsninger når området er ferdig 

utbygd  
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