
Fremtidens byer 
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  CITY OF BERGEN 

 



Vannet og byens liv 

 

  Sjøfartsbyen Bergen 

 

  Vannet var livsgrunnlaget 

 

  Regnbyen er vårt varemerke 

VANN inngår i alt vårt arbeid - som 

attraksjon og som tema 









CITY OF BERGEN 

 





Hatlestad terrasse september 2005 



MER VANN 

- fra himmelen og havet 

Bergen – Europas mest nedbørsrike by 

 

Bergensregionen er det området i Norge 

som vil bli hardest rammet av havstigning  

som en konsekvens av klimaendringene 

 

Et viktig grunnlag for hvordan vår region 

skal håndtere dette i fremtidige planer, tas 

opp gjennom deltakelse i nasjonale og 

internasjonale prosjekter med 

interkommunalt perspektiv og 

gjennomføring 

 



Nettverksbygging 

• Viktig å bygge nettverk for å løse oppgavene. 

• Søke samarbeid med: 
– Næringslivet  

– Forskning 

– Statlige organer 

– Fylkeskommunen 

– Nabokommuner 

– Byer 

– Interessenter 

– Internasjonale prosjekt 

 

 



 
• Areal og transport 

 

• Stasjonær energi 

 

• Forbruk og avfall 

 

• Klimatilpasninger 

 
 

 
 

 

 

Framtidens byer 
 



Regionalt klimapanel 

• Fra Regionalt Klimapanel til Klimaråd og 
Klimanettverk. 

• Fange opp regionale utfordringer, registrere 
dem slik at kommunene kan ta stilling til dem i 
sitt arbeid. 

• Klimautfordringene gir potensial for ny 
næringsutvikling. Hvordan kan det 
gjennomføres en mest mulig bærekraftig 
utvikling av regionene? 

• Ledes av Fylkeskommunen 

 



Klimaforum 

• Møteplass som samler aktører fra næringsliv, 
myndigheter, organisasjoner og forskning 

 

• Samarbeid mellom Bergen kommune, 
Bjerknessenteret, Bergens Næringsråd og 
Bergenscenarier 2020 

 

• Mål: Årlig arrangere fire møter i klimaforum for 
å formidle kunnskap og bygge bro mellom 
forskningsinstitusjoner 

 



» Varighet: 2009 – 2012 
 

» 15 partnere 

 - 5 byer (Dordrecht, Hannover, Sheffield-Rotherham, Bergen) 

       - 4 regionale eller nasjonale offentlige partnere 

       - 5 forskningsinstitusjoner 

       - 1 privat partner 
    

» Totalt budsjett: 5,2 M Euro 

 



Bergens Lærende allianse (LAA) og 

samarbeidende organisasjoner i MARE 

•Bergen kommune (partner) 

•Klimaseksjonen 

•Planavdelingen 

•Grønn etat 

•VA-etaten 

•Bjerknes Senteret / Nansen senteret / Universitetet i Bergen 

•Tryg (forsikring) 

•Fylkeskommunen 

•Fylkesmannen 

•Regionalt klimaråd (politikere) / nettverk (administrativt ansatte) 

•NVE 

•Justisdepartementet v/DSB 

•Framtidens byer 

•NORADAPT / Baltcica (andre tilgrensende EU Interregprosjekt) 

•Interessenter 



Hva har vi fått ut av MARE-

prosjektet så langt? 

 
•Økt tverretatlig samarbeid og fokus på overvannshåndtering og 

klimaendringer internt i kommunen. 

•Økt kunnskap om mulig tiltak for økt sikkerhet mot flomskader 

•Flomveier, (vannet renner alltid mot det laveste punkt). 

•God klimatilpasning starter med byplanleggingen i et samspill 

mellom byplanlegger – landskapsarkitekt og VA-ingenør. 

•Økt kunnskap om overvannshåndtering og bruk av vann som et 

positivt element i bybildet. 

•Prosjektet har bidratt til godt og utviklende samarbeid som vil ha 

varig verdi for Bergen og regionen.  

•Personlig og faglig utvikling blant deltagerne. 

•Nasjonal (og regional) anerkjennelse for arbeidet med 

klimatilpasning 



Vann- og avløpsetaten • Fjøsangerveien 68 • Pb. 7700 • 5020 Bergen • www.bergenvann.no 

Tilpasning til klimaendringer:  

Naturlig del av planleggingen.  



Viktige spørsmål: 

•  Hvordan håndterer vi mer vann i urbane 
områder? 

•  Hvilke utfordringer står kommunen overfor? 

•  Hvordan jobbe med vann i planleggingen? 

•  Hvordan bygge, utnytte og videreutvikle 
kompetanse på området? 

•  Hvordan klargjøre ansvar og retningslinjer? 

•  Hvordan sikre samspill mellom ulike aktører? 

•  Hvordan sikre finansiering av tiltak?  

•  Hvordan sikre gjennomføring av nødvendige 
tiltak? 

 

 



Hvordan forbereder vi oss i 

Bergen. 

• Kommuneplanens arealdel som 
virkemiddel. 
 

• Mål for overvannshåndtering i Bergen 
kommune:  

 
• Det skal benyttes løsninger for 

overvannshåndtering som ikke medfører 
skade på miljø, bygninger og 
konstruksjoner 

• Lokal overvannshåndtering skal benyttes 
der dette er mulig 

  

 



RETNINGSLINJER FOR 
  

OVERVANNSHÅNDTERING 
  

I BERGEN KOMMUNE 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  
 

Kan lastes ned på www.bergenvann.no 



Vann og avløp 



Hovedplan for avløp og 

vannmiljø  2005 - 2015 

• Vann i by 

– Avløpsingeniøren, byplanleggeren og 
gartneren må snakke mer sammen 

– Overvannet skal pryde byen, ikke skade den 

– Overvannet skal være en miljøskaper i 
nærmiljøet 

– Rent overvann er en viktig ressurs og må 
utnyttes som et positivt element ved 
utarbeidelse av byplaner, bebyggelsesplaner 



Nesttunvassdraget, eksempel  
flomsikringstiltak 

• Bergen kommune har:  

– Kjøpt reguleringsrettighetene til vassdraget 

– Utredet og gjennomført tiltak  

– Opprettet et system for overvåkning og styring av magasiner  

– Beredskapsordning er tillagt oppgaver med overvåkning, 
varsling og koordinering av iverksatte tiltak ved meldte store 
nedbørsmengder  

• Flompakke/beredskapspakke utviklet 

• Byrådet har gått inn for å utrede bygging og 
finansiering av en  avlastningstunnel oppstrøms 
Nesttun 
– Kostnadsregnet til ca 60 mill kr. 

– Finansiering må avklares 







Havstigningen vil gjøre omfattende skade på veier, tunneler, kloakknett, strømnett og 

annen infrastruktur i Bergen og omland - rapport fra tre forskningsmiljøer - konkrete 

anbefalinger til hva som må gjøres for å unngå de mest dramatiske konsekvensene 

 





 

    Kommunen bygger 

   ny mathall på Torget 
 

 
Rådgivende ingeniør VVS - fag har ivaretatt følgende: 

"Alle byggets rør og kabelbaner legges i vanntett kulvert som er sikret med pumpekum. 

Utvendige rør legges i kvaliteter tilpasset den forlegning det har. 

Kummer i betong , avløp PP, vannledninger i PE og duktilt støpejern, sjøvannsledninger 

i PE." 

  

Rådgivende ingeniør byggeteknikk har ivaretatt følgende: 

"Vi har en vanntett kasse/fundament med drenering i bunn.  Kassen er laget med 

utvendig beskyttelse mot sjøvann. I tillegg har vi innvendig pumpekum for drenering av 

vann dersom det kommer inn i fundamentet. ” 

 

Elektrorådgiver har ivaretatt følgende: 

Vanntette gjennomføringer i konstruksjonen. 

Stikkontakter og andre elektriske installasjoner er plassert høyt på vegger. 

 

 

 



 

ROS-analyse Springflo Bergen 

Torg Klimaskjermet Mathall 

 

 

 

• Den nye Mathallen ligger med laveste terskel på 

kote +1,65.  

• Høyeste målte vannstand siden registreringene 

startet i Bergen i 1915 er kote +1,51.  

• Hensikten med å kartlegge og analysere 

risiko- og sårbarhetsforhold i forbindelse med 

arealplanlegging er å fremskaffe et beslutningsunderlag 

med hensyn til valg av løsninger og evt behov for 

risikoreduserende tiltak 



Takk for oppmerksomheten! 

 


