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Hvordan planlegge for 
ekstremvær?  
• Planlegge for å forebygge og gi føringer 
• Utvikle verktøy for å synliggjøre sårbarhet, 

herunder metodisk tilnærming og 
kompetanseoppbygging via prosjekter 

• ROS-analyser lokalt og regionalt 
• Samarbeid og samordning 
• Beredskap for å håndtere hendelser 
• Øve og evaluere håndtering av hendelser 
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Utfordring 
• Vitenskapelig klimakunnskap oppleves 

delvis som abstrakt og lite praktisk 
tilgjengelig 

• Hvordan skaffe bedre mottaker– og 
bestillerkompetanse? 

• Hvordan systematisere og konkretisere, 
samt få visualisert konsekvensene av 
klimaendringene? 



NORADAPT 
Community Adaptation  
& Vulnerability in Norway 
Startdato:  01.01.2007 
Sluttdato:  31.12.2011 
 

  Fremtidens byer 
2008-2014 

Innfallsvinkler til arbeid med klimaendringer og tilpasning 
 

Kommuneplanen 
•Samfunnsdel 
•Arealdel 
•Kommunedelplan Klima&miljø 

http://www.regjeringen.no/nn/dep/md.html?id=668
http://www.cicero.uio.no/
http://www.cicero.uio.no/abc/klimaendringer.aspx
http://www.regjeringen.no/nn/dep/md.html?id=668


• legge til rette for en samfunnsutvikling som reduserer 
sårbarhet av virkningene som forårsakes av langsiktige 
klimaendringer og perioder med ekstremvær.  

• arbeide for at klimatilpasning integreres i 
arealforvaltningen og i prosjekter for infrastruktur, 
næring, miljø og byutvikling. 

• gjennomføre klimatilpasningstiltak innenfor rammen av 
en bærekraftig utvikling. 

• bidra til å utvikle metoder og verktøy for å implementere 
klimatilpasningsstrategier i kommunen og regionen. 

• utvikle nye tiltak og løsninger for å tilpasse oss 
klimaendringer. 

FB – målsetning for  
klimatilpasningsarbeidet  



Styrende dokumenter 
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HØP 2012 - 2015 

• Fra 2012  igangsettes arbeidet med 
detaljanalyser av sårbarhetsvurderinger og 
av klimatilpasningstiltak 

• Samarbeidspartnere som nabokommuner, 
infrastruktureiere og næringslivet trekkes 
med  

 



Forts HØP 

• Utprøving av lokal overvannshåndtering 
vil bli utprøvd i testområdet Jåttå og for 
øvrig i samarbeid med konkrete 
næringslivsprosjekter.  

• Herunder vil bli vurdert effektene av å 
splitte avløpsgebyret i et spillvannsgebyr 
og et overvannsgebyr. 



Forts HØP  
• Kompetanseoppbygging for kommunale 

saksbehandlere i bruk av egenutviklet temakart-
modul for beredskapsplanlegging og 
krisehåndtering 

•  Alle typer virksomhetsrisiko, sårbare objekt, 
infrastruktur, presentasjon av ROS-analyser m.m. 
kartfestes 

• De ulike kartlag kan i tillegg til bruk i 
planlegging og krisehåndtering kobles opp mot 
resultatsett fra ulike klimasimuleringer 
 



Eksempler på oppfølging VA 

• Ved utarbeidelse av saneringsplaner for 
avløpsnettet skal det tas høyde for den ventede 
klimautviklingen 

• Det bør utarbeides en ROS-analyse over 
avløpssystemet i kommunen der konsekvensene 
av klimautviklingen for avløpsnettet fremkommer 

• Laveste tillatte kjellergulvshøyde er hevet fra 
2,34 til 3,00 m 

• Nivå for når spesielle materialer skal brukes pga 
aggressivt miljø er hevet fra kote +1,5 til kote 
+2,5 
 
 



Tidsakse klimatilpasning 
Tid 

• 2006 - 2008 
• 2007 – 2011 
• 2008 – 2014 
• 2009 – 2011 
• 2009 – 2011 
• 2011 
• 2011 - 2012 
• 2012 – 2014 

 
• 2012 – 2013 
• 2014 

 

Prosjekt 
• Simuleringsmodul vannansamling 
• Noradapt 
• Fremtidens byer 
• KlimaROS 
• KlimaGIS – havnivåmodul (Norkart) 
• KlimaGIS – havnivåmodul (Geodata) 
• VF – integrering /sårbarhets/tiltaksanalyse 
• VF – arealplanlegging og beredskap for 

fremtidens klima 
• ROSSREG / Helhetlig ROS-analyse 
• Klimatilpasningsplan (vedtatt) 



Hvordan planlegge for 
ekstremvær?  

• Planlegge for å forebygge og gi føringer 
 

• Utvikle verktøy for å synliggjøre sårbarhet, 
herunder metodisk tilnærming og 
kompetanseoppbygging via prosjekter 
 

• ROS-analyser lokalt og regionalt 
• Samarbeid og samordning 
• Beredskap for å håndtere hendelser 
• Øve og evaluere håndtering av hendelser 



Klimatilpasning 

Målsettingen med KlimaGIS er å utvikle et 
hensiktsmessig verktøy for å kunne ta gode 
beslutninger rundt klimatilpasning 
og arealdisponering i ulike kommunale 
planer. 
 
 
I KlimaGIS blir geografiske 
informasjonssystemer (GIS) og dynamisk 
simulering brukt som metodikk for å 
visualisere scenarioer knyttet  til for 
eksempel framtidig havnivå som en 
klimafaktor.   

Målsetning og metodikk 





I KlimaGIS prosjektet er det 
 utviklet 3 simulerings moduler : 

 

• Vannansamling 

• Gass  

• Havnivå  

…..i GIS applikasjonene GISline og ArcGIS 

 



Bergen 2005 



Vannansamling 

Nordic GIS Conference 2009 



Dag 10 

Nordic GIS Conference 2009 



Dag 14 

Nordic GIS Conference 2009 



Dag 15 

Nordic GIS Conference 2009 



Dag 17 

Nordic GIS Conference 2009 



Day 19 

Nordic GIS Conference 2009 



Day 20 

Nordic GIS Conference 2009 



Day 24 

Nordic GIS Conference 2009 



Dag 27 

Nordic GIS Conference 2009 



Dag 28 

Nordic GIS Conference 2009 



Dag 30 

Nordic GIS Conference 2009 



Vannansamling 











Standardverdier hentet inn fra bl. annet 
 met.no 
 
Simulere hvor bølgen vil få sin  
oppskyllingssone. 
 
Se på konsekvensen av havstigning,  
men det tas også høyde for lokale  
variasjoner på stormflo, bølgeflo og  
virkning av oppskylling fra bølger. 
 
Metodikken går i enkelhet ut på å simulere  
bølgenes retning og bøyning ut fra  
informasjon om dybde tatt i betraktning  
brukerinput om havstigning og stormflo.  
 

Kartbilde i Powersim 



GISline - visualisering 

.  
 

Simuleringen skrives så tilbake til kommunens 
GIS system 

Kartbilde i GISline 



I GIS systemet kan en videre : 
 
-Studere resultatene  
 sammen med andre temadata 
 
-Visualisere i 3D 
 

-Kjøre analyser for eks. vis å  
  avdekke sårbare områder 
 
-Varsling 
 

- Evakuering 

Kartbilde i GISline 



GIS-analyser 
 

 

Hvilke arealbruksflater i AR5 blir berørt av en flom ? 

• Formål : Analysen har til formål å finne hvilke 
arealbruksflater i AR5 som blir berørt av en 50-års 
flom.  

 

Hvilke ”aldersgrupper ” blir berørt ved en flom, 
strømbrudd ect ? 

 

Vann og helningsanalyse – hvilke områder bør en se 
nærmere på? 

 

 

 



GIS-analyser 
Smitte i drikkevann, hvilke husstander får vann i fra 
den aktuelle vannkilden ? 

 

• Formål : Man ønsker å finne hvilke husstander 
som får vann fra en spesifikk vannkilde. 

 

Finne husstander som er innenfor et gassutslipp 

 

• Formål : Analyse har til formål å lokalisere bygg 
og folk i utslipp fra et eller flere gassanlegg. 

 

Hvilke sårbare objekter (eks. barnehager, skoler, 
helseinstitusjoner, osv) ligger innenfor en 
hensynssone i en plan ? 

 

• Formål : Ut ifra hensynssoner i en plan ønsker 
man at finne eventuelle sårbare objekt som er 
råka. 



GIS-analyser 
 

Hvor lang tid bruker man på uttrykning (politi, 
brann, ambulanse) 

• Formål : Med en politi-, brann- eller 
ambulansestasjon som utgangspunkt finn 
korteste rute fra stasjon til destinasjonspunkt 
(som kan være for eksempel bygg i gassutslipp, 
bygg i oversvømt areal, bygg i område med ras 
osv.). Ta høyde for distanse og hastighet. 

 

Aksjonsradius for kjøretøy knyttet til politi- brann- 
eller ambulanse etat  

• Foremål : Ut ifra definert politi-, brann- eller 
ambulansestasjon beregn aksjonstiden for å nå 
hvert eneste bygg og hver eneste adresse. 

 



Det er to måter å gjøre det på: 
Bruke 2D tilnærmingene i gassmodulen, og finne en sammenheng 
mellom tetthet og økt vind. 
Kjøre simuleringen i 3D, og bruke mer standardiserte beregninger. 
  

Vindmodul 



Wind 
 

Nordic GIS Conference 2009 



Integreringsprosjekt i samarbeid 
m/ Vestlandsforskning 

• Prosjektet skal bidra til å utvide arbeidet 
med klimatilpasning til å omfatte større 
deler av kommunens virksomhet.  

• Kommunens første sårbarhets- og 
tilpasningsanalyse på grovt nivå ift 
klimautfordringene.  

• I disse prosesser skal utviklet GIS-verktøy 
nyttes (KlimaROS (risikometodikk) og 
KlimaGIS (simulering av vannansamling, 
havnivå, vind og bølgepåvirkning). 
 



Prosjekt Arealklim (VF) 
 
• Utvikle bedre kunnskapsgrunnlag og nye 

styringsverktøy for å bedre den kommunale 
og fylkeskommunale arealplanleggingsevne 
til å forebygge klimarelatert naturskade på 
fysisk infrastruktur 

• Utvikle innhold i undervisningsopplegg om 
naturskade, klimaendringer og 
arealplanlegging  

• Prosjektperiode 2012 – 2014 (oppstart april) 
 



Hvordan planlegge for 
ekstremvær? 
 
• Planlegge for å forebygge og gi føringer 
• Utvikle verktøy for å synliggjøre sårbarhet, herunder metodisk tilnærming 

og kompetanseoppbygging via prosjekter 
 

• ROS-analyser lokalt og regionalt 
• Samarbeid og samordning 

 
• Beredskap for å håndtere hendelser 
• Øve og evaluere håndtering av hendelser 



Hendelsesbasert styring 



Risikobasert styring 



285 mulige hendelser 
 

71 valgt ut til en nærmere 
risikoanalyse 

20 hendelser valgt ut til 
beredskapsanalyse 

Risikostyring 



1.Brann/eksplosjon 
2.Samferdsel 
3.Infrastruktur 
4.Natur 

Risikostyring 





Risikostyring 



Samarbeid Samarbeid&samordning 
Internt 
 
Eksternt 
• Stavanger-regionen 
• Nødetatene 
• Forsvaret 
• Sivilforsvaret 
• Storbyene 
• Forskning 

• UiS 
• NTNU/SINTEF 
• UiO/Cicero 
• Vestlandsforskning 

• DSB 
• Kirken 
• Frivillige org 

• NFS 
• Røde Kors 
• NKS 
• Humanetisk Forbund 
• Andre 



Hvordan planlegge for 
ekstremvær?  

• Planlegge for å forebygge og gi føringer 
• Utvikle verktøy for å synliggjøre sårbarhet, herunder metodisk tilnærming 

og kompetanseoppbygging via prosjekter 
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• Beredskap for å håndtere hendelser 
 

• Øve og evaluere håndtering av hendelser 



Beredskap 



Kommuneloven 
Plan- og bygningsloven 
Sikkerhetsloven 
Lov om helsemessig og sosial beredskap 
Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og 
beredskapsarbeid 
Helsetjenesteloven 
Forskrift om medisinsk nødmeldetjeneste 
Smittevernloven 
Sosialtjenesteloven 
Plan og bygningsloven 
Forurensingsloven 
Storulykkesforskriften 
Brannloven 
Brannfarlighetsloven 
Forskrift om behandling av brannfarlig vare 
Forskrift om drikkevann og drikkevannsforsyningen 
Havneloven 
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv. 
Normalreglement for kommunens beredskapsarbeid 
Strålevernloven 
Forskrifter om rasjonering 

Lovgrunnlag 



Organisering  
• Fred 
• Krise 

Prinsipper 
• Ansvar 
• Nærhet 
• Likhet 

Organisering 



Organisering Beredskap  
• Krise 

Organisering 

Liaison Eksterne 



Styrende dokumenter 

• Kommuneplanen 
• Handlings- og økonomiplan 

 
• Strategisk plan for samfunnssikkerhet og beredskap 
• Beredskapsreglement 
• Retningslinjer for krisehåndtering 

 
• Plan for krisehåndtering 

Sentrale dokumenter 



Styrende dokumenter 



Krisehåndtering 

Vaktordninger 
* Beredskapsvakt 
* Kriseteam 

24/7/365(6) 

+ kommunens ordinære apparat 



Samband 
• UHF 
• VHF – Også brann 
• HF 
• Satellitt 
• Nødnett (2014) 

 
Lokaliteter 

• «Beredskapsrommet» 
• Formannskapssalen 
• Paradis 

 
Logg&infosystem 

• NOBER 
• CIM 

 
GIS 

• Beredskapsportal 
• Simulering 
 

Nødstrøm 
 

Samordning 



Krisehåndtering 



Hvordan planlegge for 
ekstremvær? 

 
• Planlegge for å forebygge og gi føringer 
• Utvikle verktøy for å synliggjøre sårbarhet, herunder metodisk tilnærming 

og kompetanseoppbygging via prosjekter 
• ROS-analyser lokalt og regionalt 
• Samarbeid og samordning 
• Beredskap for å håndtere hendelser 

 

• Øve og evaluere håndtering av hendelser 



Øvelse Rogaland 2011 – Sola flyplass 
Stormflo: 2,2 m  
Bølgehøyde:1,7 m 



Øvelse Rogaland 2011 – Sola flyplass 
Stormflo: 2,2 m  
Bølgehøyde:1,7 m 



Øvelse Rogaland 2011 – Vågen Stavanger 
Stormflo: 2,0 m  
Bølgehøyde:1,7 m 



Øvelse Rogaland 2011 – Kongsgt transformator 
Berørt befolkning ved strømbortfall 



Behov 

Ønsker- / Behov- / Krav til statlig nivå 
• Kraftigere , samordnet og koordinert innsats, herunder 

ressurser og utpeke nasjonal myndighet for overvann og 
havnivåstigning 

• Verktøyutvikling / urban flom / vind med mer 
• Sterkere krav til infrastruktureiere om redundans 
• Endre forskrift for å få til splittet avløpsgebyr 
• Juridiske avklaringer ift  å tillate bygging under laveste 

nivå 
• Hjelp til å kommunisere usikkerhet 
• Mer konkrete anbefalinger og veiledning 
• Ressurser til forskning, koordinering av FOU-innsats 
• Kompetansetilbud på regionalt nivå 
• Bedre data om intens korttidsnedbør 
• Bedre varslingsdata om stormflonivåer og bølgehøyde 
• Bedre sjødata 

 
 



Behov 

Splittet avløpsgebyr – 
mulige fordeler 

• Belastning på eksisterende avløpssystemer reduseres 
• Nedbøren beholdes i det naturlige nedbørsfeltet 
• Motvirke etablering av tette flater – plen blir asfalt 
• Erstatte eksisterende tette flater med permeable 
• Trær og planter bruker også nedbør – mindre avrenning 
• En grønnere kommune 
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