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Klimautfordringer 

• Økt nedbørsmengde og  
økt nedbørsintensitet 

– 20% økt intensitet ? 

 

• Havnivået er stigende 
– 75 cm i 2100 

 

• Hva med snø ? 
– Mer og våtere….  ? 

 

• Vil vi få økt rasfare? 
– Ja, med mer nedbør og oftere temperatursvingninger  

over og under 0 gr C 

– Vi har både jordras, steinras og kvikkleireproblematikk i 
Kr.sand 

 

• Vi har klimautfordringer allerede i dag ! 

– Flere store nedbørshendelser rundt år 2000, samt en 

ganske stor hendelse i juli 2007 

 



 



Noen praktiske eksempler fra Kristiansand 



Mer snø – mindre fremkommelighet 

Vi må ha plass å legge snøen et sted ! 



Her er det avsatt plass til snølager (i enden av en snuplass).  

Ser fint ut på planen, men ser slik ut i virkeligheten ! 



Hvem har ansvar og tenker på rasfare 20 år etter at en 

bolig er bygget ???? 



Ras 

• Plassering av bygg og infrastruktur, lek og friluftsliv 

• Sikre at risikovurdering blir foretatt i alle typer saker 

• Terrenginngrep endrer fare 

• Utarbeidelse av ROS-ras 

 

 

 

 

 



Type skred og ras: 
 

Type skred:  Definisjon og hvor det forekommer: Utløsingsfaktorer: Hvor aktuelt i Kristiansand? 
Steinskred: 
 

    

1) Steinsprang  Delt opp i 3 avhengig av skredets størrelse. 
Steinnedfall i volum mindre enn 100m3 

Frostsprengning, overvann Veldig aktuelt. Steinsprang 
forekommer ofte.  

2) Utrasing av 
veielement 

 Veielement i skråning eller ved bløte masser Utvasking, frostsprengning, 
utglidning 

Aktuelt, sjelden 

3) Steinskred 
 

 Skred mellom 100 og 10.000m3 
 

Frost- og rot-sprenging, poretrykk. 
Mye overvann. 

Lite aktuelt, men forekommer. 
Eks. ras på Sødal. 

4) Fjellskred 
 

 Store fjellsider som har svakhetssoner Frost- og rot-sprenging, poretrykk. 
Mye overvann. 

Ikke aktuelt. 

Løsmasseskred: 
 

    

1) Leirskred 
 

 Leirskred i marin leire som ikke er kvikk. 
 

Nedbør, snøsmelting, 
menneskelige inngrep. 
 

Lite aktuelt, men det er områder i 
kommunen som bør observeres. 
Eks. Eg og Marviksletta. 

2) Kvikkleireskred 
 

 I marin leire der saltene er delvis vasket ut. 
 

Erosjon fra bekker/elver, 
menneskelige inngrep. 

Vi har «lommer» med kvikkleire 
langs Otra og Topdalselva.  

3) Flomskred 
 

 Bratte vassdrag og bekkeløp med mye løsmasser. 
 

Regnskyll, kraftig snøsmelting Ikke så aktuelt, men er et 
moment i fm. ekstremvær og 
store nedbørsmengder. 

4) Jordskred 
 

 I skråninger av alle andre typer løsmasser Nedbør, snøsmelting, 
menneskelige inngrep 

Lite aktuelt. 

Snøskred: 
 

    

1)  Tørre snøskred  
 

 I fjellet eller områder med lave temperaturer under null grader over 
lange perioder 
 

Store nedbør-mengder, sterk 
vind. 
Menneskelige faktorer. 

Lite aktuelt 
 

2) Våte snøskred  
 

 Ofte begynner våte snøskred som tørre snøskred lengre oppe i 
fjellsiden, og snøen blir fuktig på vei ned. 
 

Raske temperatur-stigninger, regn 
på snø. 
 

Lite aktuelt, men kan forekomme 
i mindre skala ved store snøfall. 

3) Sørpeskred  I alle områder der snøen kan samle på store mengder vann: bekkefar, 
myrområder, mindre innsjøer osv 

Meget rask snøsmelting, regn på 
snø 

Lite aktuelt. 

Is- og snøras: (lokalt) 
 

    

1) Isansamling i 
fjellskjæring 

 

 Oppbygging av issvuller i fjellskjæring. 
 

Mye overvann kombinert med 
kulde. 
 

Veldig aktuelt. 
 

2) Istapper fra tak 
 

 Oppbygging av istapper. 
 

Overvann fra hustak kombinert 
med kulde. 

Veldig aktuelt. 
 

3) Snøras 
 

 
 

Oppbygging av store mengder snø/ skavler på bygg. Spesielt fra 
hustak. 

Store snøfall. Veldig aktuelt. 



Terrengtilpasning kun til tomter !! 



God planlegging er å bruke gategrunn som vannvei og 

sørge for at vann ledes bort der det ikke gjør skade på 

bygg, etc. 

• Krav til et minimum at teknisk gjennomtenkte planer 

 

• Kompetanse/kunnskapsinnhenting fra fagenheter tidlig i planleggingen 

 

• Tekniske løsninger virker ikke alltid – hva da ? 

 

 



Det er ikke bare gode tekniske 

løsninger som løser problemer.  

Det må planlegges at vannet skal 

finne veien dit også...  



Flomutsatte områder 



 



• Temakart kan brukes i 

planleggingen  

 

• Temakart kan brukes 

som flerfaglig kontroll 

for kommunens 

saksbehandlere 

 

• Temakart kan  

oppdateres med ny 

kunnskap 

 

• Må innarbeides i våre 

kartverktøy  



ROS på overordnet nivå og i reguleringsplanleggingen 

• Grundig jobb i kommuneplanen 

– Overordnet nivå 

 

• Planlegging / utbygging av boligområder 

– ROS-analyse et enkelt skjema 

– Utfordringer å kontrollere om jobben er gjort 

godt nok 

 

• Ansvar dersom noe skjer i etterkant 

 

 



Praksis i Kristiansand kommune 

• 3 Samarbeidsgrupper med faste deltagere (Vest, Sentrum og Øst)  

– Plan & bygg, Ing.vesenet, Parkvesent og Oppmåling + Barn&Unges repr. 

– Helse, Oppvekst, By&Samfunn og Eiendom innkalles og deltar ved behov 

– Alle overordnede planer og reguleringsplaner behandles her både ved 

oppstart og før politisk behandling 

 ->Gode løsninger og kontroll i forhold til sårbarhet 

 

• Byggesaker sjekkes med fagansvarlige i berørte enheter. 

– Avhenger av saksbehandler om de tar nødv. avsjekk 

– Opplæring av nyansatte for å ivareta sårbarhet 

 ->Større grad tilfeldig kvalitetssikring (personavhengig)  

 

• Ønsker verktøy for «automatisk» kontroll via GIS-verktøy 

 



Detaljer kan fremstå som uviktig tidlig i en 

planprosess, men noen av dem bør løses så 

tidlig som mulig ! 

• Tekniske planer for vei, vann og avløp, men ikke minst løsninger for 

overvann er viktig å få inn tidlig i planleggingsfasen  

– helst på reguleringsplannivå 

• Rasfare må aldri undervurderes – sprenging endrer terrenget !!!  

– Kommunen har ansvar dersom den gir tillatelse til tiltak som i ettertid kan 

medføre sikringstiltak 

– Burde gjennomføres kvalitetssikring i alle faser, både planer, byggesak og etter 

utbygging.  

• Utbyggere må beregne kapasitet på ledninger også i mindre områder 

MEN HELST vurdere andre løsninger for overvannshåndtering 

– Det er viktig å tenke flomskadekonsekvens FØR byggestart ! 

– Hvor ledes vannet dersom kulvert tettes eller bekken går over sine bredder 

• Involvere fagkompetanse i alle plan- og byggesaker, også de «enkle» 



Nedbørsmålere 

Et pilotprosjekt som ble kjørt sommeren 2010 viste en betydelig lokal 

variasjon i nedbørmengder avhengig av hvor nedbørmålerne befant 

seg. Kristiansand ønsket derfor å få bedre oversikt over den lokale 

variasjonen i nedbørmengdene og kjøpte inn fem mobile nedbørmålere 

i 2011, med støtte fra Framtidens byer.  

 

 

Regnbyge.no 
• portal for overvåking og tidlig 

varsling (ROSIM AS) 



Nedbør, vannføring og nivå i samme system 

Mobile trådløse enheter koblet mot  

Web – GIS løsning 

Nedbør 

Vannføring 

Nivå 



Mobile nedbørmålere 

Stasjonære nedbørmålere 

Mobil nivåmåler 

Mobil vannføringsmåler 



Status og erfaringer, så langt… 

• Fra før hadde Kristiansand to nedbørmålere  

– vest (Bråvann) og i sentrum (Tollbodgata).  

– I tillegg har NVE en stasjon i øst (Søm).   

• I prosjektet er tre av de mobile nedbørmålerne plasser nær 

sentrumsområdet (koblet til strøm for vinterdrift). 

– På kommunalt bygg lokalisert langs Otra  

– På et høydebasseng på Duekniben like vest for sentrum og  

– På et høydebasseng på Holdalsnuten litt øst for sentrum.  

• Disse måler nå nedbør hele året.  

– lagt inn i samme system som de stasjonære målerne kommunen hadde fra 

før (regnbyge), og med rapportering til met.no. 

• De to siste nedbørmålerne ble i sommerhalvåret 2012 benyttet i områder 

som vi målte vannføring på i overvannsnettet.  

– Målingene ble utført i Vågsbygd, i kommunens vestre del 

– Målekampanje i 2013 i østre del av kommunen gir mulighet til å finne forskjell 

i nedbøren for områdene på østsiden av byen i forhold til sentrum i 

måleperioden 



Oppsummering 

• Utfordring å finne gode plasseringer for målerne hvor man var sikret 

strømtilkobling og grei tilgang for kontroller og sjekk av målerne.  

– Høydebassengene tilhører VA -avdelingen og strømtilkobling er mulig, men 

vind kan være et problem da høydebassengene ofte er lokalisert på de 

høyeste toppene i området.   

• Kommunen har kalibrerte avløpsmodeller for sentrumsområdene og 

benytter nedbørdataene for å beregne nedbøravhengig drift for overløp i 

fellessystemet.  

– Nedslagsfeltene kobles til nærmeste målte nedbørserie.  

– Beregningene benyttes blant annet for rapportering til KOSTRA og Bedre VA. 

• Ved kraftig nedbør og problemer i områder, kan kommunen sjekke 

hendelsen på www.regnbyge.no  

– Hvor stort gjentaksintervall nedbørhendelsene hadde i forhold til IVF kurvene 

for kommunen. 

• For å kunne se nærmere på forskjellen på nedbør for de ulike 

nedbørmålerne må vi ha noe lengre måleserier å sammenlikne med 

http://www.regnbyge.no/


Takk for oppmerksomheten  


