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Hentet fra: Klimaprofil Buskerud. Norsk 

klimaservicesenter. 2017



• Nedbør: Årsnedbør økning på ca. 15% og hyppigere episoder 
med kraftig nedbør.

• Overvann: Vil utfordre overvannshåndteringen i kommunene. 
Utsatte områder som tette flater i urbane miljø.

• Temperatur: Gjennomsnittlig årstemperatur økning på ca. 4 
grader. 

• Endring av flomregimet: 

- Større regnflommer og gradvis mindre snøsmelteflommer. 

- Potensialt store flomskader på for eks. bebyggelse, vegnettet 
og jordbruksområder 



Forts. flom

- Anbefalt klimapåslag på minst 20% ved små elver og 

bekker som reagerer raskt på regn

- Anbefalt klimapåslag på flomvannføring er 0% for store   

nedbørfelt dominert av snøsmelteflommer

* Med unntak av Numedalslågen fra og med 
Kongsberg til utløpet i Larvikfjorden = 

20% klimapåslag

- Oppdaterte Flomsonekart (inkl. klimapåslag) for flere  

områder i Buskerud



• Stormflo: Økt stormflonivå og nye 
oversvømmelsesområder

• Skred:

- Hyppigere og skadeligere jord-, flom og sørpeskred

- Potensielt flere kvikkleireskred



ROS-analyse i plan

Sivilbeskyttelsesloven§14 

Helhetlig ROS-analyse og 

Forskrift om kommunal 

beredskapsplikt §2 og 3.

Plan – og bygningslov og§ 4-3:

ROS-analyse ved alle planer for 

utbygging: Kommuneplanens 

arealdel, kommunedelplaner, 

reguleringsplaner mm.



Helhetlig ROS-analyse 

Sivilbeskyttelsesloven §14 og forskrift om kommunal 
beredskapsplikt §2. Skal bl.a. som minimum omfatte:

a) Eksisterende og fremtidige risiko- og sårbarhetsfaktorer i 
kommunen

b) Risiko og sårbarhet utenfor kommunens geografiske område 
som kan ha betydning for kommunen

c) Hvordan ulike risiko- og sårbarhetsfaktorer kan påvirke 
hverandre

d) Særlige utfordringer knyttet til kritiske samfunnsfunksjoner og 
tap av kritisk infrastruktur

e) Kommunens evne til å opprettholde sin virksomhet når den 
utsettes for en uønsket hendelse og evnen til å gjenoppta sin 
virksomhet etter hendelsen har inntruffet

f) Behovet for befolkningsvarsling og evakuering



Sammenheng med plan- og byningsloven:

1. Sivilbeskyttelsesloven,§14 Kommunal beredskapsplikt –
risiko- og sårbarhetsanalyse, 2.ledd:

«Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for       
kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap,     
herunder ved utarbeidelse av planer etter plan- og   
bygningsloven»

2. Forskrift om kommunal beredskapsplikt,§3 Helhetlig og          
systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid,    
3.ledd: 

«Vurdere forhold som bør integreres i planer og prosesser      
etter plan- og bygningsloven»



ROS-analyse ved planer for utbygging

Plan- og bygningsloven, §4-3 Samfunnssikkerhet og risiko-
sårbarhets (ROS)- analyse:

- Planmyndigheten skal påse at ROS-analyse gjennomføres for       
planområdet eller selv foreta en slik analyse

- Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har   
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 
eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging

- Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen     
som hensynssone, jf. § 11-8 og 12-6

- Det skal vedtas slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, 
herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap



Hentet fra: Samfunnssikkerhet i 

kommunens arealplanlegging: Metode 

for risiko- og sårbarhetsanalyse i 

planleggingen. DSB. 2017



Hvordan møte klimautfordringene

• Meld. St. 15 (2011–2012) Hvordan leve med 
farene – om flom og skred

• NOU2015:16 - Overvann i byer og tettsteder —
Som problem og ressurs

– Økt klima og økt fortetting kan bidra til økt intensitet i 
overvannsavrenningen. Uten forbyggende tiltak 
forventes at kostnadene ved overvannsskade kan følge 
samme utvikling. 

– Utvalget har en rekke anbefalinger i Del 3

• Gjennomgående: PBL er et verktøy for fremtidig 
bebyggelse. Utfordringer ved eksisterende



Historikk - overvann

Fletcher mfl. (2015, s. 534)



Overvann krever tverrfaglighet

• Kunnskap og samarbeid innenfor flere 
fagområder

– Skogsbilveier kan fungere som avbøtende tiltak, eller 
det kan forverre situasjonen

– Små tiltak innenfor ulike sektorer kan være 
utslagsgivende 

• Innenfor PBL må kommunen samarbeide internt 
før offentlig ettersyn

• Statlig og regionale myndigheter må også bidra



3-trinns strategi for overvann

NOU2015:16



Eksempel

NOU2015:16



Dataverktøy

• Eksempel: 
Urban flom

– ArcGIS script

– Fritt tilgjengelig

– Utviklet av 
Fredrikstad 
kommune

– Omtalt i NOU 
2015:16



Relevante rettsavgjørelser

• Pbl § 28 -1 – Pålegger kommunen en plikt

– 1987-09-28. RG 1988 499. Alta herredsrett

NVE.no

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gRG19880499?directHit=1&dq=rg%201988%20s.%20499


Relevante rettsavgjørelser

• Forurl § 24 a – Omfatter også anlegg for 
transport av overvann - Stikkrenner

– §21  ”….. Med avløpsvann forståes både sanitære og 
industrielt avløpsvann og overvann”

– §24a – erstatningsansvarlig selv om anleggseier hadde 
forsøkt å løse problemet

– 2012-05-24. Rt 2012 820. (Fosen) Norges høyesterett

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gHR201201102A?directHit=1&dq=rt-2012-820


Relevante rettsavgjørelser

• Vrl § 47 - Vassdragsanlegg

– 2006-11-20. RG 2007 486. Eidsivating lagmannsrett

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gRG20070486


Krav til utredning

• Hva kreves av kunnskap?

– Rettspraksis legger økende vekt på ekspertråd

– Ved rasfare 1/1000 legges det til grunn at ikke 
menneskelig erfaring er godt nok

• Hva om kunnskapen blir kjent etter tillatelsen er 
gitt?  

– Nissegård-dommen

• Utredninger – Hvem skal betale?

– Kommunen er ikke pliktig til å gi tillatelse

– Tiltakshaver må fremskaffe den kunnskapen som 
trengs

https://min.rettsdata.no/#/Dokument/gHR201500484A?directHit=1&dq=HR-2015-484-A%20-%20Rt-2015-257


Oppdragsbrev til Fylkesmannen

• Økt fokus fra statlige myndigheter

• Oppdragsbrevet 2018

– Kommunene skal ta i bruk ny sjekkliste for ROS-
analyse

– Bistå i veiledningen av ny veileder om 
samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging

– Alle planer skal vurderes med hensyn til 
samfunnssikkerhet, herunder klimaendring

– Lage sjekkliste for å vurdere klimatilpasning i alle
planer



Nyttige sider og veiledere

• www.klimatilpasning.no

• www.klimaservicesenter.no

• Klimahjelperen. DSB. 2015

• Havnivåstigning og stormflo. DSB. 2016

• Risikoanalyse av regnflom i by (Drammen). DSB. 2016

• Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – metode 
for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen. DSB. 2017

• Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i 
kommunen. DSB. 2014

• https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/

• https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-
tek17/7/innledning/

http://www.klimatilpasning.no/
http://www.klimaservicesenter.no/
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/innledning/
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Takk for oss!


