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Dette har jeg tenkt å snakke om: 

 Kort om DSB 

 Hva er utfordringene?  

 Hvordan kartlegge og ta hensyn til fremtiden? 

 Hvilke metoder og virkemidler har vi? 
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Direktoratet for samfunnssikkerhet og 

beredskap (DSB) 

 Samordningsansvar på nasjonalt nivå for 

samfunnssikkerhet og beredskap 

 Fagdirektorat Brann, Farlige stoffer, El- og produktsikkerhet 

 Klimatilpasningssekretariatet, kontaktpunkt ISDR 

 Sivilforsvaret 

 Forebygging og beredskap 

 Underlagt Justis- og beredskapsdepartementet 

 Opprettet 2003 

 Ca. 650 ansatte 

 Hovedkontor i Tønsberg 
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http://www.flickr.com/photos/26660589@N05/3371811135/


Klimaendringer 

 Økt risiko  for flom, skred, sterk vind 

 Skred i områder som tidligere ikke var utsatt 

 Økt fare for flom i små elver og bekker 

 Økt risiko for skade på tiltak som ligger i lavereliggende 

områder, nær elver og bekker.  

 Økende fare for oversvømmelse i bebyggelse som allerede i 

dag har problemer med oversvømmelse    
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Mulige konsekvenser 

 Større belastning på infrastruktur og bygninger 

 Byer  og steder som ligger ved elvemunninger kan få større 

flomproblemer ved kombinasjon av stormflo, økt nedbør og 

havnivåstigning 

 Fare for liv og helse, materielle skader på kritisk infrastruktur 

 Vil gi økt sårbarhet og økte kostnader 

 Forebygging viktig!    
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: Vi fortetter i by og har mange harde flater 

: Det blir mer nedbør og mer intense 
regnskyll. 

 

: Hvor skal alt vannet gjøre av seg? 



:  Havnivåstigningen kan bli 40-
70 cm i løpet av dette 
århundret.  
 
Tåler det vi bygger langs kysten 
stigende havnivå? 

Foto: Miljøverndepartementet 



Klimaendringer krever ny 

tilnærming til planlegging 

 Vi kan ikke basere oss på tidligere erfaringer 

 Vi må ta hensyn til risiko og sårbarhet knyttet til 

klimaendringene 

 Hvordan vil fremtiden se ut? Usikkerhet. Scenarioer blir 

viktig 

 Nye utfordringer krever nye løsninger 

 Fordrer kreativitet! Learning by doing. Tverrfaglighet 

 Ukjent landskap, men vi kan ikke basere oss på 

gårsdagens løsninger: da bygger vi oss sårbare 
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Oversikt over risiko og sårbarhet 

Viktig verktøy: ROS-analyser 

Konsekvens 1 

Konsekvens 2 

Konsekvens 3 

Beredskap og håndtering Forebygging 

hendelse 

Hendelse 1 

Hendelse 2 

Hendelse 3 

Sannsynlighets-

reduserende 

barrierer/tiltak 

Konsekvens-

reduserende 

barrierer/tiltak 
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Hva kan skje? 

 

 

• systematisk identifisere og 

synliggjøre risiko og sårbarhet i 

kommunen 

 

    

 

  

 

 



Lovverk: 

 Sivilbeskyttelsesloven:  

– Kommunenes ansvar for egne innbyggere 

– Risiko- og sårbarhetsanalyser – eksisterende 

og framtidig risiko 

– Forebyggende tiltak og beredskap 

 Plan- og bygningsloven: 

– Krav om risiko- og sårbarhetsanalyser – 

nyutbygging 

– Hensynssoner 

– Grøntstruktur som arealformål 



Klimaendringer og ROS: 
 

 

Skaff oversikt over  risikobildet 

 

 Ta utgangspunkt i dagens klima (med ekstremer)  

 Analyser hvordan risiko og sårbarhet endrer seg med klimaendringene 

 Vurder: hva tåler vi, hvor sårbare er vi? 

 Tiltak 

 

 Oppfølging viktig! 
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ROS og klimatilpasning 

 



Eksempel: havnivå 

 Klimaendringer forsterker dagens utfordringer 

 Stor usikkerhet knyttet til havnivåstigningstallene 

– men, retningen er gitt 

 Føre var-prinsippet 

 Tidshorisont på bygg/infrastruktur 

 Funksjonen til bygg/infrastruktur 

  

• NOU 2010:10 ”Utvalet tilrår at ein vurderer 

moglege konsekvensar og tiltak med 

utgangspunkt i den eller dei framskrivingane som 

inneber størst utfordringar for dei ulike 

sektorane.” 

 



Rapport Havnivåstigning 

www.klimatilpasning.no 



Havnivåstigning 
 

 Ny bebyggelse: 

– Krav om ROS- analyser, jfr § 4-3 i pbl 

– I arealplanleggingen kan kommunen styre ny 

bebyggelse og infrastruktur til områder som er 

mindre utsatt for havnivåstigning, stormflo og 

bølgepåvirkning.  

  

 Eksisterende bebyggelse.  

– Helhetlig ROS-analyse etter sivilbeskyttelsesloven 

– Kommunen bør avdekke om det finnes bygninger, 

kulturminner, anlegg, veier, annen infrastruktur osv. 

som kan bli utsatt for konsekvensene av 

havnivåstigning. 
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www.klimatilpasning.no 



De fleste av Framtidens byer 

ligger ved kysten 

 
Flere byer er i gang med å gjennomføre ROS-

analyser, delta i forskningsprogram, ta inn 

bestemmelser i kommuneplan 

 

Konkrete tiltak for å unngå skade pga 

oversvømmelse: heve arealet, bygge vanntett mm.    

 
 



Klimatilpasning av Mathallen i Bergen  

Mathallen - bygget på en tomt rett i vannkanten. Beliggenheten bød på store 

utfordringer. En ROS-analyse ble gjennomført før byggestart, og den 

resulterte i en rekke tiltak.  



 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


ROS-analyser og klimaendringer: 

 Å være klok på forhånd: føre var istedenfor etter snar 

 Målsetting med dagens lovverk: å skape robuste 

kommuner som også fungerer i fremtidens klima 

 Klimatilpasning: Å skape gode løsninger som både er 

funksjonelle og attraktive 

 Å forebygge istedenfor å håndtere 

 Kartlegging av risiko- og sårbarhet essensielt: hva er 

risikobildet? 

 Må følges opp med tiltak 
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Spørsmål? 

 

www.klimatilpasning.no  

http://www.klimatilpasning.no/

