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1. Visualisering av klimaendringer 

2. Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer

3. Regionale nettverk

4. Klimaprojeksjoner

5. Statlige føringer for havnivåstigning

6. Statlige føringer for håndtering av overflatevann

7. Integrering av tilpasningsarbeidet

www.framtidensbyer.no

http://www.framtidens/


5. Statlige føringer for havnivåstigning5. Statlige føringer for havnivåstigning

I dag finnes det ingen statlige retningslinjer for håndtering av forventet 

stigning i havnivået. Framtidens byer vil være en pådriver for at staten kan 

gi anbefalinger slik at kommunen lettere kan planlegge trygge bygg, veier 

og annen infrastruktur. 

Aktuelle byer

Trondheim, Bærum, Drammen, Kristiansand,Oslo 

Mulige samarbeidspartnere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljøverndepartementet,

Statens kartverk, Kystdirektoratet 

Samarbeidsform

Faglig støtte, Vurdere behov for utredningsmidler



Status og utfordringer havnivåstigningStatus og utfordringer havnivåstigning

: Havstigningsrapporten -
Estimat av havnivåstigning 
for alle norske kystkommuner

: Hvordan formidle resultatene

: Statlige anbefalinger

: Oppnevnt arbeidsgruppe 
høsten 2009 . 



Arbeidsgruppe havnivåstigning har repr. fra Arbeidsgruppe havnivåstigning har repr. fra 

: Statens bygningstekniske etat 

: NVE 

: Kystverket

: Statens kartverk

: DSB

: Fylkesmannen i Vest-Agder 

: Statens vegvesen



Arbeidsgruppen har definert følgende Arbeidsgruppen har definert følgende 

utfordringer utfordringer 

Statlige etater får henvendelser fra kommuner og 

utbyggere  som etterlyser konkrete anbefalinger om  

hvordan forholde seg til  forvente havnivåstigning.

Det er ingen statlig etat som har ansvaret for å gi råd om 

havnivåstigning. 

Det er viktig at informasjon fra statlige etater er 

koordinert.

Hva slags statlig anbefaling kan gis?



Rammer og ambisjonsnivå  for Rammer og ambisjonsnivå  for 

arbeidsgruppen arbeidsgruppen 

: Utarbeide en anbefaling  for hvordan 
havnivåstigningsrapporten kan brukes i planleggingen 
(sommeren 2010)

: Utarbeide forslag til framtidig ansvars- og 
rollefordeling av havnivåstigningsforvaltningen i 
staten (sommeren 2010)  

: Arbeidet forelegges den tverrdepartementale 
koordineringsgruppen for klimatilpasning  og NOU-
klimatilpasningsutvalget (sommeren  2010).



Diskusjonen så langt: Diskusjonen så langt: 

: Sikkerhetsnivået i den enkelte sak må vurderes 

: Det må legges opp til  en differensiering i forhold til 
hva som  bygges hvor og alder på det som bygges 

: NVEs metodikk i veilederen om flom og skred legges 
til grunn


