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HensiktHensikt

Hvordan forholder byene seg til havnivåstigning og stormflo?

Hvor langt er arbeidet kommet?

Arbeides det systematisk, eller vurderes temaene fra sak til sak? 

Jakten på gode eksempler som andre byer kan dra nytte av. 

Dersom det ikke er gjort så mye, hvilke planer har dere og hva 

trenger dere?



Spm 1 Har kommunen startet arbeidet med å ta hensyn til 

framtidig havnivåstigning? 

•De fleste er i gang med å vurdere spørsmål om havnivåstigning og 

stormflo. 

• Alle vil vurdere spørsmålet  i forbindelse med revisjon av 

kommuneplanen.

Spm 2. Er det gjennomført sårbarhetsanalyser for å avdekke 

om kommunen har bygninger, kulturminner, anlegg, veier, 

annen infrastruktur og lignende som er utsatt for 

konsekvensene av framtidig havstigning, stormflo havstigning 

og flom fra elv?

• Få har gjennomført sårbarhetsanalyser av områder som kan bli utsatt 

for havnivåstigning , stormflo , eller hav og flom



Spm. 3. Hvilke krav stilles i arealplanene i forhold til 

havnivåstigning og stormflo?

•

•Drammen kommuneplan: Ny bebyggelse skal sikres mot skade fra 

skred og flom. I kommunedelplan sentrum: Bebyggelse skal sikres mot 

skader fra flom, tilsvarende ”200 års flommen” beregnet av NVE til kote + 

2,3. Bygningsdeler og faste installasjoner som er sårbare for vannskader 

skal ikke ligge lavere enn denne kotehøyden. 

•I Bergens kommuneplan stilles det krav om ROS dersom tiltak skal 

etableres i områder som ligger lavere enn kote 2,5m (*)  

•I Trondheim gis bestemmelser som gjelder erosjonssikring langs elv og 

mot sjø i enkeltplaner. I alle reguleringsplaner der det er relevant, krever 

Trondheim en beskrivelse av virkningen av havnivåstigning.    



Spm. 6. Hvilke retningslinjer har kommunen i forhold til 

kjellerdyp, underganger, parkeringskjellere og lignende for 

lavereliggende områder mot sjø?

• I Fredrikstad  foreslås 2,5 m i  ny kommuneplan

•

•I Porsgrunn vurderes risikoen for vanninntrengning opp mot 

kostnadene som må påregnes i reparasjon sammenliknet med å 

heve installasjonen.

• I Kristiansand har dette vært vurdert i forbindelse med konkrete 

saker  (Kulturhuset og Kilden 2,5 m, boligområdene Tangen og 

Lahelle, 2,0 m)

•I Bergen stilles det krav om ROS-analyse. 



Spm. 7. Er det lagd temakart  som angir framtidige 

havnivåstigning og som er tilgjengelig for og kan brukes av 

saksbehandlere?

• Få  av byene har utarbeidet temakart om havnivåstigning som er 

tilgjengelig for saksbehandlere.

• Annen kartfesting av framtidig havnivåstigning   er ikke  kjent

Spm. 9. På oppdrag fra klimatilpasningssekretariatet i DSB, 

utarbeidet Bjerknessenteret en havstigningsrapport. Hvordan 

forholder kommunen seg til rapporten?

.

• De fleste kjente  til rapporten  og vil bruke den i det videre arbeidet 



Eksempler på tiltakEksempler på tiltak

Oslo havn har hevet kai på Sjursøya med 0,8 m

Kristiansand kommunes ROS omhandler framtidig havnivåstigning.

I Bergens ROS analyse er risikoen for høy vannstand kartlagt. Det 

videre arbeid vil være å vurdere hvilke tilpasninger som er nødvendig.

Bergen har inngått samarbeid med Nansensenteret og 

Bjerknessenteret om et forskningsprosjekt knyttet til havnivåstigning. 

Prosjekt ”Regional havstigning”, et privat initiativ.

KlimaGIS i Stavanger og Sandnes 

Sarpsborg skal kartlegge hvilke soner som kan bli berørt av 

havnivåstigning (2010).

Fredrikstad har oppnevnt en egen gruppe som skal komme med 

anbefalinger vedr. havnivå og klimaendringer i forb. m/ revisjon av 

byplan. 

Bærum har utarbeidet temakart



Videre utfordringer Videre utfordringer 

Arbeidet har kommet ulikt i de forskjellige byene. Alle sier at 

havnivåstigning vil være et vurderingstema i forbindelse med 

revisjon av kommuneplan 

Flere av byene har bestemmelser i kommuneplanen om sikring mot 

flom: Sikring mot flom v/ oppføring av ny bebyggelse tilsvarende 200 

års flommen + 50 cm sikkerhetsmargin. 

Ønsker mer kunnskap om kombinasjon flom og havstigning og .

Etterlyser statlige retningslinjer for håndtering av forventet 

havnivåstigning.


