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Verksted 4 Klimatilpasning Tema: Byutvikling og 

klimatilpasning 6. april 2011   

Hvordan tas det hensyn til klimaendringer i de områdeprosjektene som er i gang i Framtidens byer 

Trondheim kommune har gjennomført et åpent parallelloppdrag for å få inn forslag til utforming av 

bydelen Brøset. Birgitte Gisvold Johannessen fra Trondheim kommune redegjorde for de fire 

teamenes forslag når det gjelder klimaendringer og tilpasning. Kommunen ba teamene om å: Ta 

hensyn til framtidige klimaendringer. Økt nedbør og overvannshåndtering ble nevnt som spesielt 

viktig. Riktig overvannshåndtering, utforming og arrondering av grønnstruktur ble pekt på som 

virkemidler for tilpasning til lokalklima. Det skulle videre undersøkes om bruk av GOF= Grønn 

Overflate Faktor kan være et brukbart verktøy for planlegging og forming av framtidige bymiljø.  

Det var på forhånd utarbeidet en lokalklimaanalyse for Brøset. Teamene foreslår ulike tiltak og 

kombinasjoner av tiltak spesielt når det gjelder håndtering av overvann. Noen eksempel: bruke 

raviner og naturlige vannveier i området til å håndtere overvannet, rensing av overvann og gråvann i 

kunstige våtmarker, åpne overvannskanaler, unngå tette flater (drens-asfalt, gressarmering, belegg 

med fuger ), fasadebekledning, grønne tak, regnbed, oppsamling av takvann til vanning.  

Teamenes løsningsforslag vil bli brukt som grunnlag for å lage en områdeplan for Brøset. En 

utfordring blir å sikre at de gode løsningene og ideene tas med i det videre planarbeidet og til slutt i 

selve utbygging. Johannessen pekte på flere mulige måter å følge opp arbeidet på: Gjennom 

bestemmelser til reguleringsplanen, bruk av retningslinjer i miljøoppfølgingsprogram eller 

kvalitetsprogram, krav i salgskontrakter og utbyggingsavtaler eller en kombinasjon av disse. Hun 

understreket også betydningen av god dialog og medvirkning i den videre prosessen nettopp for å 

sikre forståelsen for det man ønsker å oppnå i prosjektet og de utfordringene man står overfor.  

 

Noen refleksjoner/utfordringer fra salen 

Vannet må ledes ut av området. Det ble pekt på at det er både delvis åpne og lukkede vassdrag ut av 

området og ned mot sjøen. Dette må det ses nærmere på. Da må det ses på et større område enn 

planområdet Brøset.  

Når tar man opp problemstillinger som mer fuktighet/slagregn, materialvalg, plassering av bygninger 

etc.? Kanskje allerede i områdeplan?  

Det kan være behov for å stille flere krav til hvordan klimaendringene skal følges opp i de 

etterfølgende planprosessene og dette bør kanskje signaliseres allerede i områdeplanen? Et forslag 

var å stille krav om overvannshåndteringsplan i områdereguleringen.  

De grønne arealene skal ha flere funksjoner, og dagens normer for utearealer er kanskje ikke nok. 

Det er viktig at det tas hensyn til dette tidlig i planprosessen.
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Siden det ikke er gjennomført analyser av klimaendringenes konsekvenser for området og det 

dessuten er usikkerhet knyttet til hvordan klimaendringene vil slå ut, bør det legges opp til fleksible 

løsninger som kan ta høyde for endringer. 

 

Lasse Bjerved fra Asplan Viak redegjorde for reguleringsplanarbeidet for Sandnes havn. Det ble 

understreket at dette ikke er et prosjekt i regi av Framtidens byer. Planprogrammet hadde ikke 

spesifikke krav om utredning knyttet til klimatilpasning, men i ROS analysen er klimatilpasning 

behandlet. I reguleringsbestemmelsene er det tatt høyde for havnivåstigning og økte 

nedbørsmengder og intensitet er vurdert og løsninger for overvann skissert.   

Hensikten med planen er å åpne for at arealene som tidligere utgjorde Sandnes havn, omformes til et 

byområde og blir en del av Sandnes sentrum. En viktig del av arbeidet har vært å utarbeide et 

kvalitetsprogram. Kvalitetsprogrammet legger føringer for den videre utformingen og utviklingen av 

området og er forankret i reguleringsplanen som retningslinjer.  

Vind, mer nedbør og havnivåstigning ble trukket frem som mulige utfordringer for området.  

På grunn av områdets beliggenhet, er vind trolig ikke et problem.  I kvalitetsprogrammet er 

håndtering av overvann belyst. Det er ikke behov for vannfordrøyning i området siden arealene 

grenser ned mot fjorden. Skal vannet håndteres på overflaten, er det viktig å legge kvalitet i 

utformingen, sa Bjerved og understreket behovet for et tettere samarbeid mellom arkitekt og VA for 

å få kvaliteter i slike løsninger. 

Folkebadet er tenkt etablert slik at man kan svømme rett ut i fjorden og dette kan være en utfordring 

i forhold til havnivåstigning. Alle gulv er hevet til 2,1 meter (antatt havnivåstigning og stormflo) i 

forhold til dagens gater og områdenivå som er på 1,6 – 1,8. I tillegg skal alle 1. etasjer ha en høyde på 

min.4,2 m. Dette mer p.g.a fleksibilitet for ulike funksjoner enn for eventuell havstigning utover 2,1 

meter. Bjerved stilte spørsmål ved hva som bør legges til grunn og hvor lang levetid skal en planlegge 

for. 

 

Noen refleksjoner/utfordringer 

Er det tatt tilstrekkelig hensyn til havnivåstigning og stormflo i planene? En kommentar var at selv om 

ikke bygningene skal stå i hundre år skal området vare i mange år, og det vil være ulike krav til 

vedlikehold på ulike elementer. Planleggingen bør være langsiktig og bærekraftig. En annen 

refleksjon var om det bygges på en slik måte at bygg og anlegg tåler vann? I Bergen er det krav i 

kommuneplanen om KU i områder som ligger under en viss meterangivelse. Siden det er store 

utfordringer knyttet til havnivåstigning, er det lagd en beredskapsplan for sentrum. I Fredrikstad har 

de lagt de høyeste tallene i rapporten ”Havnivåstigning” (DSB 2009) til grunn og stilt krav i ny 

sentrumsplan om at bebyggelse under en viss kote skal tåle oversvømmelse. Av diskusjonen gikk det 

fram at de ulike byene håndterer dette ulikt.
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Det ble etterlyst felles retningslinjer for planlegging i forhold til havnivåstigning og stormflo. Det kom 

tydelig fram i diskusjonen at byene vurderer dette ulikt.  

Øystein Bull-Hansen i Drammen kommune redegjorde for arbeidet med klimatilpasning på Strømsø. 

Strømsø er en eksisterende bydel i Drammen kommune, det er flatt og ligger ved munningen av 

Drammenselva. Strømsø er Drammen kommunes viktigste forbildeprosjekt innenfor satsingsområdet 

Stasjonær Energi i Framtidens byer. Området skal rustes opp og utformes som et klimanøytralt 

byområde. I 2010 ble konkurransen - En by å leve i - arrangert. Mange utfordringer ble belyst, men 

hensynet til klimaendringer ble ikke behandlet på en helhetlig måte for bydelen.  

En workshop som ble derfor arrangert i etterkant av konkurransen for å belyse konsekvensene av 

dagens og framtidens klimaendringer og behovet for tilpasning på Strømsø.  

Følgende spørsmål ble drøftet:  

 Hvilke utfordringer står vi overfor? 

 Hvilke løsninger kan møte utfordringene og tilføre byen nye kvaliteter?  

 Behov for planer, ansvar, finansiering og gjennomføring av tiltak? 

 

Følgende klimautfordringer ble pekt på som særlig relevante for Strømsø bydel:  

 Høyt grunnvann,  

 styrtregn, stormflo og  

 havnivåstigning eventuelt i kombinasjon med flom i elv  

Det er nødvendig å vurdere hele nedbørsområdet rundt bydelen. En stormflo på 2,3 m vil føre til at 

vannet står et godt stykke inn i bydelen og oversvømmer gater, bygninger og anlegg. Økte 

nedbørsmengder og mer intense regnskyll øker faren for kjelleroversvømmelser og vil redusere 

framkommeligheten på veier. Det ble vist et eksempel på dette da det sommeren 2009 falt 90mm 

nedbør i løpet av 2 timer og vannet rant ned i en ny parkeringskjeller og en nybygd veitunnel. 

 

Bull-Hansen pekte på noen erfaringer fra arbeidet 

Hver bydel bør analyseres for seg fordi det er ulike problemstillinger knyttet til ulike bydeler. 

Kommunedelplan ble trukket fram som et mulig virkemiddel.  

For å få fram helhet, gode diskusjoner og gode løsninger er samarbeid på tvers helt nødvendig. 

Deltakelse fra ”alle” avdelinger og fagmiljø i kommunen er viktig. 
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En mulig strategi for det videre arbeidet kan være:  

 Leve med vann,  

 bruke vann til å skape kvaliteter og begrense skader 

 definere en grense for hva byen kan tåle 

Et sentralt spørsmål var hvordan man kan finansiere løsninger der overvannet håndteres på 

overflaten? Tradisjonelt håndteres overvannet hovedsakelig i rørsystem forvaltet av vann og 

avløpsetaten ved bruk av gebyrer. Framtidens byer bør være pådriver slik at man også kan ta inn 

gebyrer som kan brukes til overvannshåndtering på bakken. 

Som et resultat av workshopen, har Drammen kommune lagt inn en kravspesifikasjon til Statens 

vegvesen i forbindelse med utbygging av hovedveien gjennom området. Når veien skal bygges ut, må 

det tas hensyn til mer nedbør og oppsamling av vann.  

 

Pedro Ardila, Bærum kommune; Grønne tak - invitasjon til samarbeid med flere av byene 

Bærum og Oslo kommuner samarbeider om et prosjekt om grønne tak. Intensjonen er blant annet å 

få fram kunnskap og erfaringer med bruken av grønne tak. Kommunene er i gang med å utforme et 

prosjekt. Når planene er mer konkrete, vil de andre byene inviteres med.  

Birgitte Gisvold Johannessen i Trondheim kommune orienterte om arbeidet med Kartlegging av 

flomveger i urbane områder. Trondheim kommune inviterte i 2010 de andre byene med i prosjektet. 

Det er gjennomført et dagsseminar i november 2010 der temaet ble drøftet og en rekke 

problemstillinger og behov trukket fram. I mars 2011 ble det gjennomført en geoanalyse-workshop 

på NUSB i Asker. Hensikten var å utarbeide en metodikk for å kartlegge flomveger. Flere av byene 

deltok med sine representanter. Fagfolk med ulik bakgrunn (GIS, vann og avløp, arealplanlegging) 

jobbet sammen i grupper for å løse dette. Resultatet ble flere modeller for kartlegging av flomveger 

som kan benyttes og prøves ut videre. Det ble også sett på muligheter og utfordringer ved bruk av 

laserdata.    

 

Andre orienteringer 

Ingunn Bruskeland Amundsen fra Riksantikvaren (RA) orienterte om planene om å etablere et 

utviklingsnettverk om klimatilpasning. Sentrale temaer kan være: Hva kan vi lære av tidligere tiders 

løsninger? Hvordan takler vernemyndigheter grønne tak. Hvordan blir byene og gatene når nye bygg 

heves og de gamle byggene blir liggende på gammelt nivå. 

 MD har i 2011 gitt midler til 

KlimaGIS slik at verktøyet kan fullintegreres i andre programmer. Fredrikstad og Trondheim er 

testkommuner 

 Stavanger kommune for å lage en arbeidsbok i klimatilpasning i praksis 

 Kristiansand kommune for å etablere mobile målestasjoner for nedbør 


