
Havnivåstigning/klimatilpasning 

Porsgrunn Porselensfabrikk 



Bratsberg Brygge  

Krav fra NVE cote 2,3 



 



Bratsberg Bruk 



Down Town – Porsgrunn Sentrum Sør – Krav fra 

Fylkesmannen at vi måtte ta høyde for  

havnivåstignig.  Vi satte krav om minimum cote 2,5 



                  Porsgrunn Porselensfabrikk 

           Ekisterende bebyggelse kote 1,8 – 2,0  



• På kysten: 

• Stormflo kote                           1,61 

• Havnivåstigning                          58 cm 

• Økt stormflo                                10 cm 

• Tilfredsstillende sikkerhet  kote  2,29  

 



Fjorder: 

Stormflo                              kote 1,70 

Havnivåstigning                        58 cm 

Sikkerhet oppstuving                50 cm 

Økt stormfloaktivitet                 10 cm 

Tilfredsstillende sikkerhet    kote 2,9 

 

Under planprosessen estimert til kote 2,8 

Klimatilpasning Norge 



Reguleringsplan for Porsgrunn Porselenfabrikk 

Mange hensynssoner 



Hensynssoner 



Hensyn til eksisterende bebyggelse kote 2,6 

Redusert sikkerhetsmargin 



Flomsikring 

      

1.  Alle nye bygningskonstruksjoner, tekniske installasjoner etc. som  

     ikke tåler å settes under vann skal bygges høyere enn NGO cote +2,6.  

2. Transformatorer / nettstasjoner i området skal plasseres høyere enn  

    NGO cote +2,6. Nye elektriske/tekniske anlegg skal planlegges og  

    utføres med hensyn til flomfaren. 

3. Kommunen kan på gitte forutsetninger tillate oppstart av ny  

    virksomhet i eksisterende bygningsmasse som har gulvnivå lavere    

    enn ct.+2,6: 

Bestemmelser til  

1.gangs behandling 



Bestemmelser til 1.gangs behandling 

• Flomutsatte etasjer skal ikke nyttes til boligformål. 

 

• Det skal presenteres en beredskapsplan for hvordan 
lokaler i en flomsituasjon skal ryddes for varer og 
inventar – slik at skadevirkninger blir holdt på et 
minimum.  

    Beredskapsplanen skal redegjøre for hvordan 
pumper og annet nødvendig utstyr skal skaffes til 
veie, slik at flomskader kan begrenses – og lokaler 
kan tømmes for flomvann på en effektiv måte. 
Kommunen skal avgjøre hvilke vannstander eller 
varsler som skal utløse iverksetting av 
beredskapstiltak. 

 



• Det skal avklares om det skal gjennomføres 

risikoreduserende / flombegrensende tiltak i 

bygg eller tilhørende utomhusareal. 

 

• Grunneier skal forplikte seg til å informere 

leietakere / kjøpere av flomutsatte bygg om 

flomfaren og om krav til flomberedskap. 

Denne informasjon skal også tinglyses som 

heftelse knyttet til de aktuelle eiendommene. 

 



Foreligger ikke tilstrekkelig sikkerhet jfr. pbl.28 -1 

Innsigelse 



30000 - 40000 m2 - mange leietagere 

ulike utfordringer – Kommunens rolle 

 

 



  Hensynssone A – flomfare 

• Alle nye bygningskonstruksjoner, tekniske installasjoner 
etc., som ikke tåler å settes under vann, skal bygges 
høyere enn NGO kote +2,6. 

• Kommunen kan på gitte forutsetninger tillate oppstart av 
ny virksomhet i eksisterende bygningsmasse, som har 
gulvnivå lavere enn kote +2,6 på følgende betingelser: 

• Flomutsatte etasjer skal ikke nyttes til boligformål 

• Nye elektriske anlegg skal planlegges og utføres med 
hensyn til flomfaren 

• Ved prosjektering må det vurderes mulige 
bygningstekniske tiltak, som for eksempel heving av gulv, 
for å redusere materielle skader. 



• For bygninger, som ligger under kote 2,6, 

anbefales det at det utarbeides en 

beredskapsplan som minimum avklarer: 

    -  Varsling 

    -  Bruk av ressurser 

    -  Evakuering 



• Grunneier skal forplikte seg til å informere 

leietakere/kjøpere av flomutsatte bygg om 

flomfaren og behov for flomberedskap. 

Informasjonen om flomfare og behov for 

flomberedskap, skal tinglyses, som 

heftelse, knyttet til de aktuelle 

eiendommene. 

 





Bratsberg Brygge 

første byggetrinn 



 


