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Klimatilpasning i Rogaland 

• Klimatilpasning er et nytt tema i planleggingen, og det tar tid å få på 

plass kompetanse og gode arbeidsmåter 

• På 10 år er vi kommet i gang, de fleste planer har nå en ROS, ofte nevnes 

også ulike typer klimafarer her, som havnivåstigning og flomfare  

• Det fins flere gode eksempler på klimatilpasning i fylket, f.eks heving av 

konserthuset i Stavanger. 

• Er utviklet  gode verktøy som kart, fremskrivninger og modeller som kan 

hjelpe i arbeidet 

• Utfordring å få dette i bruk. Enda mer.  
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Planlegging for fremtiden 

  

• Arealplanlegging er det viktigaste hjelpemiddelet samfunnet kan ta i bruk 
for å tilpasse seg klimaendringane (NOU 2010-10). 

 

• ”Når vi nå bygger for framtiden, må vi ta høyde for økte vannmengder 
som følge av nedbør og stigende havnivå. Dette vil innebære store 
kostnader, men det vil bli enda dyrere om vi ikke tar høyde for dette” 
 leiar i klimatilpassingsutvalet Oddvar Flæte 2010. 

 

• Det er mange interesser som skal takast vare på i planlegginga og desse 
kan til dels vere motstridande. Det er mellom anna ofte konfliktar mellom 
næringsinteresser, miljøvern, landbruk og samfunnstryggleik. Ikkje nok 
med at krav til klimatilpassing og tryggleik skal takast omsyn til ved 
planlegging av nye område. Dette skal og vurderast i eksisterande 
byggeområde, og desse bør sikrast der det blir auka trong for det (jamfør 
sivilbeskyttelseslova §14). (temaROS klimatilpasning) 
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Hva skal en forholde seg til? 

 

Worst case?  

 

Hvilke fremskrivninger?  

 

Hvilke kart og indekser? 

 

Hvilken sannsynlighet? 

 

Inntil nasjonale standarder er 

utarbeidet er det opptil 

kommunene  selv å ta mange valg 

Og de må tas og begrunnes! 
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Eksempel: Sårbarhetskart, NTNU: Utsira mest 

sårbar i Fylket 

vind som trussel er overrepresentert, 

Lavt utdanningsnivå og inntekt trekker ned 

 
Det meste av fylket mangler uttelling for flomfare, 

inkludert sandnes/stavanger 
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Tegnforklaring

Skred aktsomhetskart

Flom aktsomhetskart

Fare for havnivåauke, m.o.h

0; 1

2

3

NVE sine aktsomhetskart for 

flom og skred viser at vi har en 

del naturmessige utfordringer 

i fylket 
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Hva med andre temakart som f.eks 

• Råtefare for bygg 2021-2050 

• Ikke sett dette nevnt i noen 

plandokument i fylket 

• Råte i bygg har og vil få 

store økonomiske og 

helsemessige konsekvenser 

• Sårbarhet kan minkes med 

klimatilpassede bygg, for 

ulike soner (sintef bygg) 
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Forskjellige kommuner 
• Eksempel Sandnes: Stor flomfare, mye asfalt, 

tette flater, flate grå tak 

   MEN kjekt å se planene igår! 

• Bestemmelser i kommmuneplan, ROS: I 

utbyggingen av områder langs sjø og 

vassdrag, skal hensynet til flomfare ivaretas.  

• Overvann skal håndteres ved kilden med lokal 

infiltrasjon og fordrøyning.  

 

 

 Retningslinjer i kommuneplan: ” All bebyggelse som har gulv lavere enn 3 meter over havnivå, 

må vurderes med hensyn til flomfare. 

 

Miljøplan: I alle arealplansaker, byggesaker og ifm byutvikling skal klimaendringer vurderes 

 

Følges dette opp? 
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Mulige utfordringer i Sandnes 
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• Eksempel Stavanger  

• kommuneplan, bestemmelser 

• All bebyggelse som har gulv lavere enn 

+ 3.0 meter over havet må vurderes 

med hensyn til flomfare 

• Det skal settes av tilstrekkelig areal til 

håndtering og fordrøyning av overvann 

ved ekstremnedbør. 

•  System for håndtering av overvann ved 

overskridelse av kapasitetsgrensa for 

overvannssystemet skal utredes 

• Fint, men blir det gjort? 

• Innsigelser på havnivå og ros… 
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Forskjeller innad i kommunen 

  

 

 En studie (Climadapt) fant  (basert på 5 østlandskommuner) at vann og 

avløpsetaten er mer oppegående på klimatilpasning enn plan… ”VA er ofte 

en pådriver for å få til samarbeid om klimatilpasning, men får sjelden gehør 

for dette i plansektoren…” 

 

 Det generelle bildet fra denne studien er en kommunal plansektor som er 

kommet kortere enn vannsektoren med hensyn til klimakunnskap og 

klimatilpasning. 

 

Stemmer dette også her? 

Hvorfor ligger Plan etter?  

Arealplanlegging er tross alt ”det  

Viktigaste hjelpemiddelet samfunnet  

kan ta i bruk for å tilpasse seg  

klimaendringane” 
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Robuste kommuner 

• Kan tilpasse seg ulike omstendigheter i 

ulike situasjoner 

 

• Klimaendringene har uforutsigbare 

konsekvenser, vi må tilpasse oss til 

usikkerhet. 

 

• Forberede oss på regn og fukt; flom, 

overvann, fuktinntrengning i bygg og 

havnivåøkning? Eller mer fokus på 

tørke? Snøstorm? Frost?  
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Robuste Rogaland 

• Ikke nok å greie ut om naturfarer og sosial sårbarhet for å 

definere robuste kommuner 

• En må også se på kommunen sin evne til å håndtere 

uforutsette hendelser       

• Har kommunen nok kunnskaper om mulige farer?  

 Tar kommunen de alvorlig nok?  

 Har den lagd en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), og 

følger de denne?  

 Har kommunen satt opp sårbare bygg i områder som er 

utsatt for fare? 
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Fylkesmannens erfaringer 

Ofte gode planer og ROS, men ikke alltid integrert i planarbeidet. 

     Stoknes i går snakket om viktigheten av fremtredende budskap, Vi ser ofte 

at ROSen er vedlegg nr xx til planer, eller også, til andre vedlegg (KU) 

 

   

Vestre havn, Malmø 

Mye kunnskap og gode verktøy, 

men brukes ikke alltid der 

avgjørelsene tas 

 

Det hender vi får 

reguleringsplaner/byggesaksplaner 

som ikke følger kommuneplan. 

 

Hvordan er det med 

gjennomføringsevnen i 

kommunene?  
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Takk for meg  


