
Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 

Veiledere og prosjekter 

Nettverkssamling  

Sandnes 

16.April 2013 



Veiledere 

Veileder nettportalen 
 De viktigste veilederne 

 Kunnskapsgrunnlaget 

 Klimaendringer i ROS (publiseres i løpet av april) 

 Veileder: Helhetlig ROS (DSB) – 1.utkast til høring før 

sommeren 

 

 

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/kampanjer/klimatilpasning-norge-2/veileder-til-klimatilpasning/veileder-til-klimatilpasning-kom-igang/kart-klima-i-norge-2050-og-2100.html?id=621659
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/kampanjer/klimatilpasning-norge-2/veileder-til-klimatilpasning/veileder-til-klimatilpasning-kom-igang/kunnskapsgrunnlag.html?id=696778


Havnivåstigning 

Ulike rapporter – ulike tall 



Hvorfor er det forskjell i tallene? 

 Landhevingsmodellen 

– ny modell fra Kartverket  

– gir 5-10 cm lavere havnivå 

 Gravitasjon (endres når landis smelter) 

– kan utgjøre 20-30 cm  

 

 Det meste av forskjellen skyldes ulike 

estimater av avsmeltingen fra Grønland og 

Antarktis 

 

 

 

1993- 

2003 

2003- 

2008 



Oppsummering - 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.” 

 



Havnivåstigning og stormflo 

 PUBLIKASJON: 

 ”Håndtering av havnivåstigning i 

kommunal planlegging”  

 (DSB 2011) 

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/kampanjer/klimatilpasning-norge-2/bibliotek/veiledere/hvordan-ta-hensyn-til-havnivastigning-og.html?id=667509


Prosjekter  

 Klimaprosjekt Troms – hvordan bruke klimaprojeksjoner i 

arealplanleggingen, kartlegge hva som finnes og finne ut 

hva man trenger mer kunnskap om. Teste ut 

Klimaservicesenteret 

 Noradapt – sårbarhetsanalyser i Fredrikstad og Lyngen  

 Arealklim - styrke muligheten til å forebygge 

klimarelaterte naturskader på fysisk infrastruktur gjennom 

regional- og lokal arealplanlegging.  

 



Klimaprosjekt Troms 

 Prosjektoppstart september 2012. Prosjektet går ut 2014 

 Ledes av Fylkesmannen i Troms 

  Deltakere: 

– DSB 

– NVE (med regionkontor nord) 

– Met.no 

– Tromsø, Lyngen, Balsfjord og Målselv kommuner 

Formål:  

 Sikre bedre ivaretakelse av effektene av klimaendringer i kommunal 

planlegging 

 Pilotprosjekt for Klimaservicesenteret 

 

 



Klimaprosjekt Troms  

 

 



 

  

Klimaprosjekt Troms 



Noradapt - sårbarhetsanalyse i Fredrikstad og Lyngen 

 Kvantitativ sårbarhetsanalyse av 

bygningsmassen 

 Analysene gjelder 

klimaparametrene råterisiko og 

havnivåstigning 

 Intervjuer med nøkkelinformanter 

i kommunen 

 Koblet GIS om eksisterende 

bygningsmasse med kart over 

forventet klimapåvirkning 

 Tellinger av antall bygninger som 

ligger innenfor de forskjellige 

klimasonene relatert til de 

utvalgte klimaparametrene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klimaendringenes konsekvenser for kommunal og 

fylkeskommunal infrastruktur.  Delrapport 3 med analyse 

av sårbarhet i Fredrikstad og Lyngen 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/kampanjer/klimatilpasning-norge-2/fylker-2/ostfold.html?ANNOTATIONPAGEID=679434&id=540029
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/kampanjer/klimatilpasning-norge-2/bibliotek/erfaringer/sarbarhetsanalyse-av-lyngen-kommune.html?id=679646


Noradapt – Fredrikstad og Lyngen 

FREDRIKSTAD: 

 Konsekvenser fram mot 2050 :  

 Temperatur og nedbør  

 Fryse/tine-perioder 

 Havnivå og stormflo 

 Råterisiko 

 Konsekvenser fram mot 2100: 

 Havnivåstigning 

 Råterisiko 

 Temperatur og graddagstall 

 Snølast og våt vinternedbør 

 Ekstremnedbør og flom i 

vassdrag 

 Vind og slagregn 

 Frostskaderisiko 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYNGEN 

 Konsekvenser fram mot 2050: 

 Temperatur og nedbør 

 Fryse/tine-perioder og ising 

 Havnivå og stormflo 

 Konsekvenser fram mot 2100: 

 Havnivåstigning 

 Temperatur og graddagstall 

 Snølast og våt vinternedbør 

 Ekstremnedbør og flom i vassdrag 

  Vind og slagregn 

 Frostskaderisiko 

 Frostmengder 

 Permafrost 

 Skred 

 

 



Noradapt – Fredrikstad og Lyngen 

FREDRIKSTAD: 

Klimahensyn i planleggingen i dag: 

 Egen klimatilpasningsanalyse 

 Mer flom, stormflo og skred 

 Tar hensyn til økt havnivå og stormflo 

 Investert mer i opprusting og utviding av 

avløpsnettet 

Spesielle utfordringer framover: 

– Stort vedlikeholdsetterslep 

– Råterisikoen vil øke for 

trehusbebyggelsen 

– Tiltak for å sikre robuste 

byggdetaljer, fuktsikker 

byggeprosess og godt 

vedlikehold av trebygningene 

spesielt viktig 

 

 

 

 

 

 

 

 

LYNGEN 

Klimahensyn i planleggingen i dag: 

 Ikke tatt inn hensyn til klimaendringer i 

kommunedelplan for klima og energi (felles med 

fem andre kommuner) 

 Fokus på skredsikring pga flere alvorlige 

hendelser 

 Tilstanden på bygningsmassen varierer, men 

preges av dårlig vedlikehold 

Spesielle utfordringer framover: 

 Skredmønster – flere bygninger utsatt, 

spesielt for snøskred 

 Fuktigere klima vil gi større utfordringer for 

vedlikehold av bygningsmassen (mye 

trehus)   

 

 

 



Arealklim  

 Prosjektets hovedformål er å styrke muligheten til å forebygge 

klimarelaterte naturskader på fysisk infrastruktur gjennom regional og 

lokal arealplanlegging. Dette skal gjøres gjennom å: 

 1) systematisere og analysere nylige erfaringer om hvorvidt 

klimarelaterte naturskadehendelser som omfatter fysisk infrastruktur 

kan relateres til svakheter i planlegging og oppfølging av vedtatte 

planer eller om de skyldes i hovedsak uforutsette klimaendringer. 

 2) På grunnlag av (1) utvikle:  

– et bedre kunnskapsgrunnlag og nye styringsverktøy for å bedre den kommunale 

og fylkeskommunale arealplanleggingens evne til å forebygge klimarelatert 

naturskade på fysisk infrastruktur 

– innhold i undervisningsopplegg om naturskade, klimaendringer og 

arealplanlegging (Høgskulen i Sogn og Fjordane) 

 

 



Arealklim  

 Prosjektoppstart januar 2012 med oppstartsmøte i  april. Prosjektet 

går ut 2014 

 Ledes av Vestlandsforskning med Bjerknessenteret og Høgskulen i 

Sogn og Fjordane som faglige partnere 

  Deltakere: 

– NVE 

– DSB 

– Statens naturskadefond 

– Fylkesmennene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland 

– Fylkeskommunene i Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane og Hordaland 

– Sandnes, Stavanger, Fjell og Naustdal kommuner 

 Nettsiden til Arealklim 

 

http://www.vestforsk.no/prosjekt/arealplanlegging-og-beredskap-for-fremtidens-klima
http://www.vestforsk.no/prosjekt/arealplanlegging-og-beredskap-for-fremtidens-klima


Bruk av klimaprojeksjoner i planleggingen  

 Hvordan har din kommune 

brukt klimaprojeksjoner i 

planleggingen?  

 I ulike planfaser 

(kommuneplan, 

områdeplan, ROS, KU)? 

 Hva er erfaringene? 

 Oppleves de som nyttige? 

Mangler dere noe? Kan 

dere planlegge uten å 

bruke klimaprojeksjoner?  

 

 


