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Dette er første gang Rogaland fylkeskommune utarbeider en regionalplan for klimatil-
pasning. Planarbeidet må derfor oppfattes å være et nybrottsarbeid for Rogaland, og vil 
kreve nye tanker.  

Klimaendringene gir kort sagt et våtere, villere og mer uforutsigbart vær i fremtida. Selv 
om vi i Rogaland er vant med å tilpasse oss mye regn og vind og et skiftende vær, gir 
de siste års naturhendelser en pekepinn på at vi ikke er godt nok tilpasset dagens klima. 
Været er allerede i klar endring, med utslag i form av mer intens nedbør, endret flomre-
gime og lengre tørkeperioder. De økonomiske konsekvensene av naturskader er klart 
stigende, både for den enkelte og for hele samfunnet. Klimasårbarhet og klimarisiko er i 
ferd med å bli innarbeida begrep i forvaltningen, med god grunn. 

Dette betyr at vi må planlegge langsiktig for et mer uforutsigbart klima med større 
ekstremer, og ta inn over oss hele bredden av konsekvenser for natur og samfunn.  
Klimaendringene vil kreve en omstilling av samfunnet, og særlig hvis vi ønsker å utnytte 
eventuelle muligheter. 

Det er vanskelig å fastslå akkurat hvordan framtidens klima vil bli. Usikkerheten i klima-
prognosene dreier seg likevel ikke om hvorvidt klimaet vil endre seg eller ikke, men om 
hvor stor påvirkningen blir. Nasjonale føringer tilsier at forvaltningen skal nytte seg av 
høye alternativer fra de nasjonale klimafremskrivningene når konsekvenser av klima-
endringer vurderes. Dette er derfor utgangspunkt for beskrivelse av utfordringene i 
planprogrammet og for det videre planarbeidet.  

Planprogrammet beskriver hvordan planprosessen skal gjennomføres og hvilke temaer 
som får fokus i kunnskapsarbeidet til planen. Med grunnlag i de prioriterte kartleggingene 
og analysene, skal vi få diskutert oss frem til mål og strategier til regionalplanen. Like 
viktig vil det også være å foreslå og prioritere tiltak inn i et handlingsprogram. For det er 
handling som må til for å tilpasse seg. Mye viktig arbeid ligger altså foran oss.  
Vi takker alle som har bidratt med innspill til utarbeidelse av planprogrammet, enten det 
er gjennom deltakelse i møter eller i form av skriftlige høringsinnspill. Samtidig inviterer vi 
nå alle interesserte til å være med videre i dette spennende planarbeidet.  

Solveig Ege Tengesdal
Fylkesordfører

Forord
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Formål med planen
Vi ønsker med dette planarbeidet å løfte klimatilpasning høyt på dagsorden i 
kommunene i Rogaland. Planen skal bidra til at vi sammen, på tvers av sektorgrenser 
og kommunegrenser, bygger felles kunnskap om hvordan klimaendringene slår ut 
lokalt. Det vil gi grunnlag for en bærekraftig bruk av arealene for fremtiden, gjennom 
helhetlig og forebyggende planlegging. Vi ønsker også å tilrettelegge for mer effektiv 
og innovativ tiltaksgjennomføring i den enkelte sektor og næring. 

Norge har et nasjonalt mål om at samfunnet skal forberedes på og tilpasses klima-
endringene. Dette er det viktig å følge opp regionalt og lokalt med konkrete strate-
gier og tiltak. Gjennom dette planarbeidet, skal klimatilpasning for første gang opp 
som et eget plantema på regionalt nivå i Rogaland. Planen skal være en overordnet 
og strategisk plan, med et forebyggende perspektiv. God planlegging med fokus på 
forebygging, vil kunne bidra til at vi tilpasser oss klimaendringene på en best mulig og 
kostnadseffektiv måte.  

Planarbeidet skal bygge på nasjonale føringer og det nyeste kunnskapsgrunnlaget. 
Samtidig vil kompetansen til kommunene være sentralt for utarbeidelse av planen. 
Rogaland er et fylke med geografiske forskjeller, og kommunene vil bli rammet ulikt av 
klimaendringene. Dette er viktige hensyn å ha med seg inn i planarbeidet. 

Klimaendringer rammer alle, globalt og lokalt. Det betyr at det må jobbes med forebyg-
gende strategier og ulike klimatilpasningstiltak på mange forvaltningsnivåer og i svært 
mange sektorer. I en regional plan vil det ikke være mulig å ta tak i alle problemstil-
linger knyttet til klimatilpasning. Siden dette er første gang fylkeskommunen utarbeider 
en klimatilpasningsplan, er det naturlig å ta tak i de største utfordringene for Rogaland 
først. Fortrinnsvis det forvaltningen kan håndtere med sine virkemidler. Det vil bety at 
noen tema nødvendigvis vil måtte bli nedprioritert i denne planen. Temaene som er 
foreslått utredet i planprosessen er i stor grad knyttet til kommunenes og fylkeskom-
munens ansvarsoppgaver og virkemidler knyttet til planlegging og arealbruk.

Hva er klimatilpasning? 

Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og framtidens klima. Arbeidet med 
klimatilpasning skal bidra til at vi unngår eller begrenser risiko, sårbarhet og ulemper, 
og drar nytte av eventuelle fordeler som følge av endringer i klimaet. 

Klimaendringer vil påvirke natur og samfunn både på kort og lang sikt. Rogaland 
frem mot år 2100 får et varmere klima, med påfølgende utfordringer som bl.a; 
overvann og flom, stigende havnivå, økt skredrisiko, økosystemendringer og 
endrede vekstvilkår for kulturplanter. Å ta hensyn til klimaet og endringer i dette, 
sammen med øvrige endringer i samfunnet, er avgjørende for å sikre en bærekraftig 
utvikling. Et livskraftig og variert naturmiljø er mindre sårbart for endringer, og kan 
medvirke til samfunnets tilpasning. 

1 Bakgrunn og formål 
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Formål med planprogrammet
Planprogrammet skal redegjøre for planprosess og gi rammer for planarbeidet. 
Formelle krav til planprogram er gitt i plan- og bygningsloven (Pbl) § 4-1. Planprogrammet 
skal beskrive:

• Formålet med planarbeidet.
• Planprosessen, med frister og deltakere.
• Opplegg for medvirkning, særlig i forhold til grupper antas å bli særlig berørt.
• Hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Det er regional planmyndighet, altså fylkeskommunen, som utarbeider forslag til planpro-
gram i samarbeid med berørte kommuner og statlige myndigheter.  

Forslag til planprogram skal sendes på høring i minst 6 uker, og legges ut til offentlig 
ettersyn senest samtidig med varsling av planoppstart. 

Planprogrammet fastsettes av Fylkestinget.

 
Virkning og betydning av regional plan
Regionale planer blir brukt for gjennomgående plantema som har innvirkning i flere 
kommuner. Fylkeskommunen er ansvarlig planmyndighet for regionale planer, og det er 
Fylkestinget som vedtar planen.

Planen skal inneholde;
• Mål og strategier for utviklingen.
• Handlingsprogram med tiltak.

Planen kan inneholde retningslinjer og bestemmelser for den mer detaljerte planleggingen. 
(se s. 25) 

En regional plan kan ses på som en utviklingsavtale mellom staten, fylkeskommunen og 
kommunene, der den langsiktige retningen for samfunnsutviklingen innenfor det aktuelle 
tema, blir pekt ut. Handlingsprogrammet vil konkretisere tiltak som må gjennomføres på kort 
sikt for å oppnå de langsiktige målene.

 

Formål med dette planprogrammet er å:    Omtales hvor: 

• definere formålet med planen      kap. 1
• gi en oversikt over rammer og premisser for planarbeidet  kap. 1 og 2
• peke på problemstillinger og utredningsbehov   kap. 3 og 4
• klargjøre organisering og framdrift     kap. 5

Virkeområde:  Regional plan skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og 
for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen.

  Plan- og bygningsloven § 8-2
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Virkning av Regionalplan for klimatilpasning:
Siden klimatilpasning er et sektorovergripende tema, er det sannsynlig at regionalplan for 
klimatilpasning vil kunne legge føringer for; 

• Andre regionale planer som utarbeides og revideres
• Kommuneplaner, og annet kommunalt planverk
• Statlig planlegging og virksomhet 

Det er derfor særlig viktig at både kommuner og statlige etater bidrar aktivt inn i planpro-
sessen, slik at planen blir et best mulig verktøy for det forebyggende arbeidet med klimatil-
pasning i Rogaland. 

Om handlingsprogrammet 
Innholdet i handlingsprogrammet skal være tilpasset de problemstillingene som blir tatt opp 
i planen. Det er handlingsprogrammet til planen som danner grunnlag for fylkeskommunen 
sine prioriteringer, og det gir også grunnlaget for støtteordninger som blir administrert av 
fylkeskommunen. Arbeidet med handlingsprogrammet vil også synliggjøre oppfølgings-
punkter for kommuner, fylkeskommunen og statlige aktører. Ansvar for oppfølging og 
gjennomføring av det enkelte tiltak skal beskrives tydelig i handlingsprogrammet. Dette 
gjelder også tiltak som er avhengig av samarbeid mellom ulike aktører.

Utarbeidelse av det første handlingsprogrammet og et opplegg for senere handlingspro-
gram vil inngå i planarbeidet. Handlingsprogrammet skal rulleres årlig. 
I handlingsprogrammet vil det være aktuelt å konkretisere; 

• Kunnskapsbehov
• Samarbeidsarenaer / nettverk 
• Aktuelle tiltak for kommuner, fylkeskommunen og statlige etater

Revidering: 
Det må forventes at vi får stadig bedre kunnskap om konsekvensene av klimaendringene 
og spesifikke behov for klimatilpasning. Ny oppdatert kunnskap kan gjøre det aktuelt å 
revidere planen. Ihht. plan- og bygningsloven skal behov for revidering av regionale planer 
vurderes gjennom regional planstrategi, hvert fjerde år. 

I utforming av planen vil det være ønskelig å gjøre den dynamisk og raskt reviderbar. Enda 
viktigere vil det likevel være å ha et dynamisk handlingsprogram som vurderes/revideres 
årlig, og som kan inkludere ny kunnskap på en effektiv måte. 
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Behov for samordning

FNs bærekraftsmål og behov for tverrfaglig samordning 
Klimaendringer er en av de største utfordringene vi står overfor i dag. Tiltak for å tilpasse oss 
endringene og tiltak som reduserer utslipp av klimagasser, bidrar til å redusere risiko knyttet til 
klimaendringer. Klimatilpasning og reduserte utslipp må gå hånd i hånd for å hindre alvorlige 
konsekvenser av klimaendringer. Klimatilpasning virker samtidig parallelt med andre mål for 
utviklingen av samfunnet, både overordnede og på tvers av sektorer. I arbeidet med klimatil-
pasning synliggjøres behovet for samhandling. 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og 
stoppe klimaendringene innen 2030. For å skape en bærekraftig utvikling må verdenssam-
funnet jobbe med mange ulike mål i sammenheng, knyttet til: miljø/klima, sosiale forhold og 
økonomi. Se figur 1. Figuren synliggjør at hvis vi ikke klarer å tilpasse oss klimaendringene, vil 
det være umulig å oppnå mange andre samfunnsmål. 

Figur 1: Stockholm Resilience Centre har utarbeidet en figur om viser en ny måte å se de økono-
miske, sosiale og økologiske aspektene av bærekraftmålene. Figuren viser at alle målene henger 
sammen, og at den økologiske utviklingen (miljømessige forhold) er grunnleggende for den økono-
miske og sosiale utviklingen. Samarbeide for å nå målene (nr. 17) er helt grunnleggende. 
Kilde: Azote Images for Stockholm Resilience Centre. 
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Andre regionale planer og regional planstrategi
Bærekraftsmålene og klimatilpasning vil bli inkludert i arbeidet med ny regional planstrategi. 
Siden arbeidet med planstrategi og klimatilpasningsplan går parallelt, vil det være viktig med 
samordning av utredningsarbeidet. Utredningene på klimatilpasning kan da også nyttes inn i 
planstrategiarbeidet. Det kan være aktuelt å vurdere om noen av utfordringene som blir løftet 
opp i løpet av planprosessen, kan være aktuelt å løfte inn i arbeidet med regional planstrategi 
på et mer overordnet nivå. 

I gjeldende planstrategiperiode (2017-2020) utarbeider fylkeskommunen flere andre sentrale 
regionale planer, der klimatilpasning også er tema Selv om vi ikke har en vedtatt regional 
klimatilpasningsplan, så skal klimatilpasning ivaretas gjennom regional planlegging i henhold 
til nasjonale føringer. Samordning og erfaringsutveksling mellom disse planarbeidene er viktig, 
og vil ivaretas gjennom intern prosjektledelse. I tabellen under er det synliggjort på hvilke vis 
klimatilpasningstema er aktuelle inn i disse planene.

Regionalplan for vannforvaltning
Gjennomføringen av arbeidet med vannforvaltning etter vannforskriften, skal ta hensyn til 
at klimaet vårt er i endring. Vurderinger av klimaendringer og klimatilpasning skal inn i alle 
faser av arbeidet med vannforskriften, både i vurdering av påvirkning, miljømåloppnåelse og i 
tiltaksarbeidet. Det er derfor viktig at forholdet mellom klimatilpasningsplanen og vannforvalt-
ningsplanen avklares og samkjøres godt. 

Det vil være aktuelt å nytte felles kompetanse og utredninger i planarbeidene på tema som 
omhandler vannmiljø. Se planhjulet for vannforvaltningsplanene nedenfor. 

Regional plan under revisjon Tematikk knyttet til klimatilpasningsbehov
Regionalplan Dalane, fremdriftsplan; 2017 – 2019. Flom, flomsikring.

Regionalplan Jæren, fremdriftsplan; 2017 - 2020 Overvannshåndtering, fortetting.
Regional plan for vannforvaltning, fremdriftsplan; 2018 - 2021 
(vannregion Rogaland, vannregion Agder og vannregion Hordaland)

Vannmiljø, drikkevann, overvann,            
naturbaserte løsninger

Miljøtilstand
Karakterisering

Tilstandsvurdering

Planprogram

Reviderte 
Hovedutfordringer

Oppdatering  av  
miljømål

Oppdatering av 
tiltaksprogram

Oppdatert 
forvaltningsplan og 

tiltaksprogram

Gjennomføring av 
tiltak

Overvåking

Endres 
naturtilstanden som 
følge av 
klimaendringer? 

Hvordan endres påvirkninger som følge av 
klimaendringer?
Har klimaendringene betydning for 
miljømålene?

Høring: 1. april- 30.juni 20

Planhjul for 
vannforvaltning 

etter 
vannforskriften

Må miljømål justeres på grunn av 
klimaendringer eller klimatilpasning?

Er overvåkings-
programmene designet 
slik at de fanger opp 
klimaendringer?

Beskrivelse av hvordan klimaendringer 
og klimatilpasning er vurdert arbeidet.

Høring: 1. juli – 31. desember 2020

Samordning og kommunikasjon 
mellom aktører knyttet til 
klimatilpasning

Beskriver hvordan klimaendringer og klimatilpasning 
skal tas med i arbeidet

Høring: 1. april- 30.juni 2019

Hvordan endres effekten av tiltak på 
grunn av klimaendringer? 
Hvilke tiltak er klimarobuste?

(Barkved & Hanssen, 2015)

Figur 2: Planhjulet for vannforvaltningsplaner etter vannforskriften. Vurdering av klimaendringer og klimatilpasning skal 
være med i alle faser med vannforskriften. 
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Regionreformen
Fylkeskommunen vil etter regionreformen få flere nye oppgaver og virkemidler. Behovet for 
samordning av fylkeskommunens oppgaver og virkemidler knyttet til klimatilpasning vil være 
aktuelt å se nærmere på. Det kan være aktuelt at nye oppgaver får omtale eller vurderes inn i 
klimatilpasningsplanen. 

Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasningsarbeid i Rogaland 

Klimaprofil Rogaland
De to mest sentrale dokumentene som beskriver kunnskaps-
grunnlaget for klimatilpasning i Norge og i Rogaland, er «Klima i 
Norge 2100» og «Klimaprofil Rogaland 2017» (se vedlegg 2). 

Fra Klimaprofilen: Det beregnes at årstemperaturen i Rogaland vil 
øke med ca. 3,5oC, med størst økning om vinteren, og minst om 
sommeren. Årsnedbøren vil øke med ca. 10%. Dager med mye 
nedbør vil komme litt hyppigere og med økt nedbørsintensitet. 
For vind viser beregningene små endringer, men usikkerheten er 
stor. 

Klimaprofilen gir et kortfattet sammendrag av klimaet, forven-
tede klimaendringer og klimautfordringer i Rogaland frem mot år 
2100. Den er ment som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel for beslutningstakere og planleg-
gere i overordnet planlegging.  Klimaprofilen er nyttet inn i arbeidet med å utarbeide dette 
planprogrammet.

Annet viktig grunnlag

• Risiko- og sårbarhetsanalyse for Rogaland, FylkesROS 
2018-2021. 

• Pågående arbeid og opparbeidet kunnskap og erfaring i 
kommunene (se vedlegg 3 for en kort oversikt over klima-
tilpasning som tema inn i kommuneplanene). 

• Det er utarbeidet en rekke veiledere, håndbøker og 
informasjonsmateriell knyttet til ulike sektorer og klimaut-
fordringer. De fleste ligger samlet inne på www.klimatil-
pasning.no.

Internasjonalt 

• FNs klimapanel 
• FNs naturpanel 

Se mer i vedlegg 2.

Anbefalte klima-
påslag for Rogaland i 
klimaprofilen:

• 40% på kraftig 
regnskyll under 3 
timer

• 20% på 
flomvannføring

• 62-81 cm på havnivå 
(avh. av kommune)

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/regionreform/id2477186/
http://www.klimatilpasning.no/publikasjoner/klima-i-norge-2100/
http://www.klimatilpasning.no/publikasjoner/klima-i-norge-2100/
http://sr-is-esap-01/esaProd-ui/com.edb.esa.EsaUI/EsaUI.html
file://W:\\RFK\Regionalutvikling\Klimatilpasningsplan\8_Plan og rapporter\FylkesROS - Offisiell versjon.pdf
file://W:\\RFK\Regionalutvikling\Klimatilpasningsplan\8_Plan og rapporter\FylkesROS - Offisiell versjon.pdf
http://www.klimatilpasning.no/
http://www.klimatilpasning.no/
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Viktige føringer for planarbeidet

Regionale føringer

• Regional planstrategi (2017-2020)
Regionalplan for klimatilpasning skal 
utarbeides som en overordnet og 
strategisk plan, med et forebyggende 
perspektiv. Plantemaene må konkre-
tiseres, og arbeidet må ikke gape 
for vidt. En nærmere avgrensing av 
innholdet i planen vil bli drøftet og 
fastsatt i forbindelse med utarbeiding av 
planprogrammet.  

Nasjonale føringer
Norge har et nasjonalt mål om at 
samfunnet skal forberedes på og 
tilpasses klimaendringene. Dette er 
konkretisert gjennom klimatilpasnings-
meldingen og gjennom nylig vedtatte 
planretningslinjer. 

• Statlige planretningslinjer for klima og energiplanlegging og klimatilpasning, 
vedtatt 28. september 2018. Formålet med retningslinjene er at kommunene, 
fylkeskommunene og staten gjennom sin planlegging skal bidra til å begrense eller 
unngå ulemper grunnet klimaendringer, og dra nytte av eventuelle fordeler.   

• Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging,
av 12. juni 2015. Fylkeskommunene og kommunene skal ta hensyn til klima-
endringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns- og arealplanlegging og 
byggesaksbehandling.

• Stortingsmeldingen Klimatilpasning i Norge, Meld. St. 33 (2012-2013) 
– klimatilpasningsmeldingen. Et grunnleggende prinsipp for arbeidet med klima-
tilpasning er, ifølge meldingen, at ansvaret ligger hos aktøren som har ansvaret 
for en oppgave eller en funksjon som blir berørt av klimaendringene. Dvs. alle har 
ansvar.  

Internasjonalt

• FNs bærekraftmål nr 13. 
Stoppe klimaendringene. «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og 
konsekvensene av dem». 

Se vedlegg 1 for mer om føringer.

http://www.rogfk.no/Plan-Rogaland/Regionale-planer-og-strategier/Regional-planstrategi
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416682/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-33-20122013/id725930/
https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal
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2 Hvilke mål og strategier trenger vi? 

Planarbeidet skal avdekke regionens behov for klimatilpasning, og formulere mål 
for arbeidet som er basert på disse behovene.  Målene gir grunnlag for å prioritere 
tiltak innenfor de områdene som planen omhandler. Samsvar mellom mål og virke-
middel blir avgjørende for at planen skal bli et nyttig verktøy. 

Målene bør vise den framtidige situasjonen i regionen som regionalplanen skal 
bidra til å oppnå. 

Regionalplanen bør ha ett hovedmål sammen med flere delmål. Til hvert mål kan 
det være tjenlig med strategier som viser hvordan aktørene som er involvert i 
oppfølging av planen skal arbeide for nå målene. 

Mål og strategier skal følges opp med konkrete tiltak i handlingsprogrammet. 

Til målene skal det konkretiseres indikatorer, som gjør det mulig i etterkant å 
vurdere grad av måloppnåelse. 

Mål Strategi Tiltak Indikatorer
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Å definere problemstillinger og aktuelle plantema for planen, er sentralt i arbeidet med et 
planprogram.  Som beskrevet i regional planstrategi, skal denne planen være en overordnet 
og strategisk plan, med et forebyggende perspektiv. Klimatilpasning omfatter hele 
samfunnet og alle sektorer, men planen kan ikke omfatte alle typer tiltak som alle sektorer 
må gjennomføre. 

Planen kan derimot bidra til å peke på behov som denne planen ikke kan inkludere direkte, 
men som bør skje gjennom andre prosesser. Eksempelvis via internasjonale avtaler, 
nasjonalt styrte prosesser, andre regionale planer eller strategier (tematisk) eller via andre 
typer virkemidler.

Det er valgt ut tre hovedtema, med flere fokusområder per tema. Hvert fokusområde er 
beskrevet kort, og er tilknyttet kartleggingsbehov. Med denne prioriteringen setter vi fokus 
på felles kunnskapsbygging, behovet for helhetlig og tverrfaglig planlegging av arealbruken, 
samt raskere tiltaksgjennomføring. 

Det eksisterer et nærmest uendelig behov for kartlegginger, og helst på et mest mulig 
detaljert nivå. Både planens karakter, tidsavgrensning av planperioden, og avgrensede 
økonomiske og menneskelige ressurser til planprosessen, tilsier at det ikke vil være mulig å 
gjennomføre alle kartleggingsbehov. En viktig oppgave i et planprogram, er å avklare hvilke 
kartlegginger og utredninger det er behov for, for å utarbeide selve planen. 

3 Prioritering av tema 
  og kunnskapsinnhenting 

Flom og overvann

Havnivåstigning 
og stormflo

Økosystem 
og vekstsesong

Tørke

Skred

Vindforhold

Helhetlig planlegging

Naturen som 
egenverdi og løsning

Felles visualiserte 
  klimadata

Ressurser og 
 kompetanse

Kommunikasjon og 
  samarbeid på tvers

Innovasjon 
  og forskning

Finansiering

Hovedtema 1

Kunnskap om lokale 
klimautfordringer

Hovedtema 2

Bærekraftig arealbruk for 
fremtiden 

Hovedtema 3

Suksesskriterier for 
klimatilpasning

Figur 3: Oversikt over foreslåtte hovedtema og satsingsområder. 
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Utredningsbehovet som foreslås under det enkelte tema i dette kapitlet, vil bli samlet og sett 
i sammenheng i noen få utredninger/analyser. Dette er beskrevet mer inngående i metode-
kapitlet (kapittel 4). Et viktig grep for å sikre de store sammenhengene, er forslag om at det 
utarbeides en overordnet analyse for Rogaland, som vil gå utover prioriterte tema beskrevet 
i dette kapitlet. En overordnet analyse vil også kunne nyttes inn i andre sammenhenger og 
prosesser. For alle tema som utredes, vil det være aktuelt å vurdere videre anbefalinger, 
behov, tiltak, løsninger, muligheter, osv.

Hovedtema 1: Kunnskap om lokale klimautfordringer

1a) Flom og overvann 
Mer intense nedbørsepisoder, høyere temperaturer og mer 
nedbør som regn i stedet for snø, forventes å endre flomre-
gimet i Rogaland. Det vil kunne bli relativt store flomskader 

både på bebyggelse og jordbruksområder. Dessuten skaper flom ofte 
problemer på fremkommelighet på vegnettet. Man må være spesielt 
oppmerksom på at mindre bekker og elver kan finne nye flomveier. 

Overvann i store mengder kan skape større og mindre oversvøm-
melser. Skadevirkningene er størst i byer og tettsteder, og oppstår 
gjerne i forbindelse med kraftig og kortvarig nedbør. Tette flater 
som asfalterte veier og parkeringsplasser gir raskere avrenning enn 
naturlige flater, og fører til økt flomfare i bekker og vassdrag. 

Økt avrenning kan bidra til økt forurensning av vannmiljøet og mer 
erosjon, og kan true miljø, helse og infrastruktur.

Aktuelle tema:
• Flomveger, flomsoner og flomsikring. 
• Overvannshåndtering i by og tettsted. 
• Jordbruksareal, dyrkingsmetoder, jordvern og matsikkerhet
• Bruk av naturbaserte løsninger.
• Hele nedbørfelt / vassdrag sees i sammenheng – økosystemtilnærming. 

Kartleggings- og utredningsbehov: 

Skaffe oversikt over kommunenes arbeide med flom og overvann knyttet til; 
overordnet planlegging, virkemiddelbruk, tiltaksfokus og behov videre. 

Kartlegge antall bygg, innbyggere, kulturminner og sårbar infrastruktur i flomso-
nene (basert på eksisterende flomsonekart). 

Kartlegge hvilke jordbruksarealer som er mest sårbare for flom og overvann, 
utrede årsaker til utfordringene, og vurdere behov for oppfølging (ansvar, lovverk, 
kostnader, prioritering, veiledning).

Skaffe oversikt over status for kommunenes kartlegging og bruk av flomveier, og 
gjennomføre en kartlegging av flomveier der det mangler i fylket. 

Utrede målkonflikter og mulig flerbruk ved flomplanlegging/ flomsikringstiltak, f.eks 
friluftsliv, vannmiljø, biologisk mangfold, kulturminner, tettstedsutvikling, utbygging, 
næringsliv, reiseliv, jordvern, universell utforming.

Flom: 
Mer nedbør som regn vil 
føre til at regnflommene 
blir større. Gjennomsnittlig 
vannføring må forventes økt 
med 20%, men det vil være 
store sesongvariasjoner. 

Overvann: 
Episoder med kraftig nedbør 
ventes å øke i både inten-
sitet og hyppighet. Dette gir 
fare for økt avrenning. 

Kilde: Klimaprofil Rogaland 
2017
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1b) Havnivåstigning og stormflo 
Havnivåstigningen kan føre til at stormflo og bølger strekker 
seg lenger inn på land. Dette kan bl.a. føre til skader på 
bebyggelse, natur og infrastruktur på grunn av oversvøm-

melse i områder hvor det i dag ikke er registrert skader. Det er knyttet 
usikkerhet til fremtidige vindforhold og endringer i bølgeforhold. Lokale 
vurderinger er derfor viktige. Lokale vurderinger er også nødvendige i 
områder der elv møter hav, siden slike områder kan være ekstra utsatt 
pga kombinasjon av flom og stormflo. 

Aktuelle tema:
• Konsekvenser av havnivåstigning og stormflo for kyst- og fjordkom-

munene, og behov for tiltak og endret planlegging. 

Kartleggings- og utredningsbehov: 

Kartlegge hvilke områder som vil bli direkte påvirket av havnivåstigning, og analy-
sere konsekvenser for natur og samfunn.

Skaffe oversikt over hvordan kommunene håndterer havnivåstigning og stormflo 
i sine ROS-analyser og kommuneplaner, og vurder behov for samordning av 
kotehøyde (byggegrense) med hensyn på havnivåstigning, på tvers av kommuner.

Kartlegge hvilke bebygde områder som har behov for lokale vurderinger; områder 
som er særlig utsatt for stormflo og bølgepåvirkning, eller for kombinasjon av flom 
fra elv og stormflo.

Det anbefales 
å bruke fra 62-81 cm 
(avhengig av kommune) 
som tillegg for havnivåstig-
ning med klimapåslag. I 
tillegg må det gjøres lokale 
vurderinger for bølge- og 
vindoppstuving.
 
Kilde: Klimaprofil Rogaland 
2017
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1c) Økosystem og vekstsesong 
Vi mennesker er grunnleggende avhengige av verdens små og 
store økosystemer på mange måter, og flere av godene vi får 
fra naturen kan ikke erstattes. Økosystemene bidrar bl.a. med 

forsyning av mat, regulering av klima, flomdemping, rensing av vann, og 
til opplevelse og glede av naturen. Økosystemene bidrar på denne måten 
med en rekke goder og tjenester, og menneskers liv og virksomhet er 
fundamentalt avhengig av økosystemene. Robuste og godt forvaltede 
økosystemer er en forutsetning for bærekraftig utvikling

Vekstsesong: Høyere gjennomsnittstemperatur vil gi lengre vekstsesong og vegetasjons-
endringer. Lengre vekstsesong kan gi bønder muligheten til å starte sesongen tidligere, og 
slik høste flere avlinger i løpet av et år eller dyrke mer varmekjære arter. Økt nedbør kan 
motsatt redusere nytteverdien av forlenget vekstsesong om høsten, blant annet fordi det 
blir mer utfordrende å komme ut på jordet med maskiner for høsting av avlingene. Endret 
nedbørsmønster kan også bidra til at næringsstoffer vaskes ut av jorda, og at jordsmonnet 
utarmes og får dårligere kvalitet. Endringer i vekstsesong og vegetasjon vil kunne ha negative 
konsekvenser for naturmiljøet, kulturlandskapet, viktige naturtyper og sårbare arter. Økt 
næringsavrenning fra landbruksområdene vil være negativt for vannmiljøet, særlig der det 
allerede er utfordringer i dag. 

Natur- og kulturmiljø: Med høyere temperaturer vil vegetasjonen i kulturlandskap og turom-
råder vokse seg tettere og høyere enn i dag. Kystregioner og seterlandskap som i lange tider 
har vært avskoget, er særlig utsatte. Dette kan gi dårligere leveforhold for det lokale dyre- og 
plantelivet, og særlig for sårbare arter. Klimaet som dyr og planter lever i, er en essensiell 
del av livsvilkårene deres. Derfor vil alle arter i naturen bli påvirket av klimaendringer, både 
direkte og indirekte. Arter kan fortrenges fra sine leveområder, både pga høyere temperaturer 
og pga fremmede arter som bedre tåler et varmere klima. 

Aktuelle tema:
• Jordbruksareal, jordvern og matsikkerhet. 
• Sårbare vassdrag og måloppnåelse etter vannforskriften (godt vannmiljø)
• Naturmiljø, biologisk mangfold, viktige naturtyper og kulturlandskapet. 

Kartleggings- og utredningsbehov: 

Utrede status og utvikling for naturmiljø, kulturlandskap og jordbruksområder, som er 
sårbare for klimaendringer, og utrede konsekvenser og behov for tiltak. 

I et utvalgt nedbørfelt (se også 1d), kartlegge og analysere;
• Sårbare og robuste arealer

• Hvilke arealer som best kan dra nytte av lengre vekstsesong

• Konsekvenser av utvidet vekstsesong og endringer i jordbruksdriften for 
vannmiljøet/vassdrag 

• Dagens arealbruk i kantsonene til vassdraget, samt analysere konsekvenser av 
arealbruken for klimatilpasning.

Vekstsesongen 
økes med 1-3 
måneder. Mest i ytre 
kyststrøk. 

Kilde: Klimaprofil 
Rogaland 2017
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1d) Tørke 
Lengre perioder uten nedbør forplanter seg i vannkrets-
løpet. Kombinert med høy fordampning, kan jorda tørke 
ut, grunnvannsnivået synke og vannføringen i bekker 
og elver bli svært liten. Tørke kan blant annet føre til 

problemer i jord- og skogbruk, for vannforsyningen og for vannkraft-
produksjonen. Liten vannføring i elver og bekker kan særlig påvirke 
fiskebestandene negativt. Skogbranner og tomme brønner er også 
konsekvenser av tørke.  

Aktuelle tema:

• Jordbruksareal, jordvern, og matsikkerhet.
• Konsekvenser for vassdrag, med fokus på fisk som indikatorart.
• Ukontrollert brann i natur, eks; skogbrann, lyngbrann og gressbrann.

Kartleggings- og utredningsbehov:
 

Utrede konsekvenser av langvarige tørkeperioder for natur og samfunn.

I et utvalgt nedbørfelt (se også 1e), kartlegge og analysere;
• Hvilke jordbruksarealer som er mest utsatt for tørke, og differensiere i 

hvilke områder som er kjent tørkeutsatt for potensielle nye tørkeutsatte 
områder 

Høyere 
temperaturer og 
økt fordampning kan 
gi økt fare for tørke, 
særlig på sommeren.

Kilde: Klimaprofil 
Rogaland 2017
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1e) Skred 
Skredfare er sterkt knyttet til lokale terrengforhold, men været er 
en av de viktigste utløsningsfaktorene for skred. I bratt terreng 
vil klimautviklingen kunne gi økt hyppighet av skred som er 
knyttet til regnskyll, flom og snøfall. Jord-, flom- og sørpeskred 

kan bli både vanligere og mer skadelige. Det er likevel ikke grunn til å anta 
at de sjeldne, svært store skredene vil bli større eller skje hyppigere. 

Med et varmere og våtere klima vil det oftere falle regn på et snødekket 
underlag. Dette kan på kort sikt føre til økt skredfare. Dette vil ikke gjelde de 
store, sjeldne snøskredene som omfattes av aktsomhetskartene. På lengre 
sikt kan snømengdene bli så redusert at faren for snøskred vil avta. 

Aktuelle tema:

• Kunnskap om jord-, flom- og sørpeskred. 
• Snøskred

1f) Vindforhold 
Klimamodellene gir liten eller ingen endring i midlere vindforhold, men usikker-
heten i framskrivningene for vind er stor. Selv om beregningene tyder på små 
endringer i midlere vindstyrke, kan konsekvensene av endringer i vindforhold bli 
store.

I et værutsatt land som Norge påvirker vindforholdene alt fra nedbørforhold, ising på kraft-
kabler, faren for skred og vindkraftproduksjon. De fleste vindskader på infrastruktur skyldes 
kraftige vindkast. Endringer i vindforholdene kan føre til at bygninger og infrastruktur i 
fremtiden befinner seg på steder hvor de utsettes for kraftigere vindkast og 
gjerne fra andre vindretninger enn de opprinnelig var konstruert for.

For kommunene vil det være viktig å ha kunnskap om lokale vindforhold, 
som kan nyttes inn i planleggingen.

Aktuelle tema:

• Kunnskap om lokale vindforhold. 
• Vind i overordnet planlegging

Kartleggings- og utredningsbehov: 

Kartlegge antall boliger, fritidsboliger, innbyggere og kulturminner innenfor kartlagte 
fareområder for skred, og gjøre greie for de mest utsatte veg- og turvegstrekningene. 

Utrede behov for videre kartlegging og kunnskapsheving innen skred: ras og stein-
sprang, jord- og leirskred, sørpeskred og flomskred, samt snøskred. 

Det er behov 
for økt aktsomhet 
mot jordskred, 
flomskred og 
sørpeskred. 

Kilde: Klimaprofil 
Rogaland 2017

Kartleggings- og utredningsbehov:
 

Gjøre greie for sårbare områder for vind i dagens klima, og vurdere behov for 
bedre kunnskap om lokale vindforhold. 

Utrede hvordan det i arealplanleggingen kan / bør tas hensyn til vindforhold, bl.a. 
med tanke på universell utforming, høyhus, mm., og konsekvenser for arealbruken 
rundt ny bebyggelse.

Det er 
usikkert om vindfor-
holdene vil bli endret. 
Kunnskap om lokale 
vindforhold er viktig.

Kilde: Klimaprofil 
Rogaland 2017
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Klimaet tar ikke hensyn til administrative 
grenser, og derfor er det viktig at kommunene 
klarer å planlegge på tvers av vassdrag 
og kommunegrenser. Ved planlegging av 
arealbruk er det viktig å konkretisere hvilken 
reell fare de aktuelle områdene er utsatt for, 
som konsekvens av klimaendringer. Mange 
sektorer blir berørt av klimaendringene, og 
arealplanleggingen til kommunene må legge til 
rette for å ivareta disse interessene i et endret 
klima. 

Vi trenger en bærekraftig forvaltning av 
arealene. Arealene må forvaltes godt hver 
for seg, men også sett i sammenheng. 
Utfordringsbildet forårsakes ikke av kraftig 
regn, flom og klimaendringer alene, men også 
av at arealpolitikken i mange norske byer og 
kommuner forsterker sårbarheten. Kompakt 
byutvikling, flere tette flater, intensivt drevne 
landbruksareal, utbygging langs vassdrag 
og fjerning av naturlige økosystemer (som 
våtmark, myr, kantvegetasjon og åpne 
vannveier), har økt sårbarheten for særlig 
flom og overvannsproblematikk. Vi må ta vare 
på naturmiljøet både av hensyn til naturens 
økosystemtjenester knyttet til klimatilpas-
ning, og av hensyn til naturens og artenes 
egenverdi. 

Hovedtema 2: Bærekraftig arealbruk for fremtiden
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2a) Helhetlig planlegging
Kommunens arealplanlegging legger rammer for all arealbruk; bebyggelse, 
veger, infrastruktur, vann- og avløp, landbruk, kulturlandskap, sjøareal, 
naturmiljø, mm. Arealplanlegging blir derfor ansett som et av kommunens 

viktigste virkemiddel for å ivareta klimatilpasningshensyn. I tillegg vil regionale planer 
bidra til å legge overordnede føringer for arealpolitikken. God og helhetlig regional 
og kommunal planlegging, som tar hensyn til dagens og framtidens klima, står helt 
sentralt på veien mot et klimatilpasset samfunn. Viktige elementer for å få til dette 
vurderes å være;

• Gode helhetlige ROS-analyser (risiko og sårbarhet) må nyttes inn i kommunens 
overordnede planlegging for å forebygge mot naturfarer. 

• Helhetlig vassdragsforvaltning må høyere opp på agendaen. Nedbørfelt må 
forvaltes helhetlig og i sammenheng (også på tvers av kommunegrenser). 
Dette for å unngå bit for bit utbygging, som bidrar til forverring av flom- og 
overvannsutfordringene.

• Det vil være viktig å se tilpasning i sammenheng med andre mål. Målkonflikter 
må balanseres, og flerbruk bør tilstrebes (vinn-vinn). Tverrfaglige hensyn 
må derfor ivaretas inn i overordnet planlegging, men også ved prosjektering 
og utførelse av klimatilpasningstiltak. Viktige hensyn vurderes å være (ikke 
uttømmende);

• By- og tettstedsutvikling, f.eks. 
fortetting og gode bomiljø

• Veg og infrastruktur
• Jordressurser, jordvern og 

matsikkerhet
• Naturmiljø og biologisk mangfold 

(ref. naturmangfoldloven)
• Vassdrag og vannmiljø (ref. 

vannforskriften)
• Verdifulle landskap

• Kulturminner og kulturmiljø 
• Friluftsliv
• Folkehelse 
• Universell utforming 
• Barn og unge
• Reiseliv og turisme 
• Samfunnssikkerhet og beredskap
• Næringsliv
• Klimatiltak 

Kartleggings- og utredningsbehov:

Gjøre greie for hvordan kommunene nytter helhetlig ROS-analyse og klimatil-
pasningskunnskap inn i overordnet planlegging etter plan- og bygningsloven.

Gjøre greie for målkonflikter og positiv flerbruk (vinn-vinn) knyttet til dagens 
arealbruk og klimatilpasningsbehov. 

Utrede behov for bedre samordning mellom kommunene.
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2b) Naturen som egenverdi og løsning 
Klimaet som dyr og planter lever i, er en essensiell del av livsvilkårene deres. Derfor 
vil alle arter i naturen bli påvirket av klimaendringene, både direkte og indirekte. For 
å sikre at vi når de nasjonale målene for naturmangfold, er tilpasninger og tiltak helt 
nødvendige. Kunnskap og god planlegging kan bidra til at sårbare arter har nok areal 

å spre seg på når klimaet endrer seg.  

Naturen og naturbaserte løsninger kan samtidig bidra til å dempe virkningene av klima-
endringene i andre deler av samfunnet, både i byer og tettsteder og i intensivt drevne landbruks-
områder.  Økosystemtjenester er et samlebegrep på alle varer, tjenester og funksjoner i 
økosystemer som vi mennesker daglig drar nytte av, og brukes mer og mer inn i planleggingen. 
Ivaretakelse av naturlige økosystemer som dammer, våtmark, skog og åpne vannveier, vil være 
den enkleste og billigste måten å tilpasse seg et endret klima, og ivareta naturmangfoldet for 
fremtiden. I områder der naturlige økosystemer er fjernet i for stor grad, og bidrar til klimautfor-
dringer, bør reetablering vurderes. 

I byer og tettsteder, der naturlige økosystemer i stor grad er fjernet, kan etablering av naturba-
serte løsninger, bidra til å løse mange ulike behov og samfunnsmål. F.eks; overvannshåndtering, 
vannmiljø, friluftsliv, biologisk mangfold, luftkvalitet, estetikk, eller helse og trivsel. Dette vil kunne 
bidra til økt kvalitet og flerbruk i nærmiljøet. 

Tradisjonelle tekniske løsninger («ingeniørløsninger») er fremdeles nødvendig, men kan ofte 
forsterkes sammen med naturbaserte løsninger. Gjennom innovasjon og forskning kan teknolo-
giske løsninger videreutvikles, og nyttes i lag med naturbaserte løsninger etter områdets behov. 

Kartleggings- og utredningsbehov: 

Kartlegge dagens arealbruk i kantsonene til et eller flere utvalgte vassdrag, samt analy-
sere konsekvenser av arealbruken for klimatilpasning.

Kartlegge status i kommunene for bruk av naturbaserte løsninger og hvordan de ivaretar 
økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning.

Utrede mulighet for å lage sonekart eller annen type klassifisering av areal, basert på 
økosystemer / økosystemtjenester.
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2c) Felles visualiserte klimadata
De siste årene har Norge produsert regionale nedskaleringer av klimaendringer, for å 
bidra til omsetting av klimakunnskap og understøtte lokalt klimatilpasningsarbeid (ref. 
Klimaprofilene). I tillegg til dette trengs en visualisering av hvilke konsekvenser de 

forventede klimaendringene vil få lokalt; for bebyggelse, veier, natur, mm. Gode eksempler på 
dette er flomsonekart, som NVE utarbeider, og visualisering av flomveger og havnivåstigning, 
som enkelte kommuner har fått gjort. 

Det er de folkevalgte som tar avgjørelser om arealbruken i kommunen, og det er viktig at de 
forstår klimadataene. Det er også behov for at fagmiljøene som skal samarbeide på tvers har 
samme forståelse. Visualisering av klimadata bør derfor få økt fokus. Oversettelse av klimadata 
krever for øvrig kompetanse, og det er ikke alle kommunene som har kommet like langt i dette 
arbeidet. 

Det bør settes fokus på; 

• Tilgjengeliggjøring av verktøyressurser og datagrunnlag for å skape en felles plattform 
for gode faglige beslutninger, internt i kommunen og på tvers av kommuner med felles 
vassdrag. 

• Visualisere klimaframskrivningene til et forståelig språk og felles kunnskapsbase.  

Kartleggings- og utredningsbehov: 

Gjøre greie for eksisterende kartdatabaser som er sentrale i arbeidet med klimatilpas-
ning, og vurder endringsbehov / nye behov.

Utrede muligheter for bruk av temakart-rogaland som felles base for kunnskapsbygging 
på klimatilpasning i Rogaland.

Gjøre greie for hvordan kommunene kan jobbe for å tilrettelegge, tilgjengeliggjøre og 
visualisere lokale klimadata, til bruk i planleggingen.
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Hovedtema 3: Suksesskriterier for klimatilpasning

Klimaendringer kan gi negative konsekvenser eller tapte muligheter dersom en ikke igang-
setter tilpasningstiltak i tide. Det er derfor viktig å få fremdrift i tiltaksarbeidet i alle sektorer/
fagfelt. I tillegg til at klimatilpasning må inn i overordnet planlegging, er det behov for mange 
typer tiltak fremover for å begrense negative effekter og skader av klimaendringene. 

Vi trekker her frem fire viktige fokusområder for å få fortgang i klimatilpasningsarbeidet med 
konkrete tiltak: 
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3a) Ressurser og kompetanse
Det er stor forskjell på hvor gode kommunene er til å håndtere klimaendringene. 
En av flaskehalsene er knyttet til manglende ressurser og kompetanse.  
Klimatilpasning er også et relativt nytt fagfelt under stadig utvikling, og er kompli-

sert for en mindre kommune og ha oversikten på til enhver tid. Kommuner må ha kunnskap 
og kompetanse til å vite hva som hva som er viktig og hva som bør prioriteres. 

Kunnskapsformidling fra nasjonalt/regionalt nivå til kommunene og enkeltaktører, vil være 
sentralt i en kompetansebygging. Gjennom faglige og administrative kommunale ressurser 
kan de lokale folkevalgte spilles gode. Kunnskapsrike lokalpolitikere er en forutsetning for at 
kommunen setter klimatilpasning på dagsorden.

3b) Kommunikasjon og samarbeid på tvers
Klimaendringene rammer hele samfunnet, og alle har et ansvar for å tilpasse seg 
endringene. Hver enkelt sektor må gjøre sitt, samtidig er det behov for å jobbe og 
dele kunnskap på tvers, internt og eksternt. En tydelig ledelse, god koordinering 

og tverrsektorielt samarbeid, er nødvendig for å integrere klimatilpasning på en helhetlig måte 
i forvaltningen. Det betyr at alle kommunene må jobbe for å institusjonalisere klimatilpasning 
inn i organisasjonen («mainstreaming»), på samme måte som gjøres for eksempelvis folke-
helse. For å få til en institusjonalisering av klimatilpasning, krever dette god kommunikasjon 
og ledelse, og tverrfaglig samarbeid. 

I tillegg kan det være behov for å kommunisere ut til innbyggerne eller spesifikke målgrupper, 
om årsak og konsekvens av forvaltningens tiltak, eller tydeliggjøre ansvarsforhold (hva er 
offentlig ansvar og hva er privat ansvar). Dette krever en tydelig kommunikasjonsstrategi.

Kartleggings- og utredningsbehov: 

Kartlegge kompetanse, kapasitet og nettverk i kommunene, for å vurdere hvordan 
kommunene kan bli styrket.

Kartleggings- og utredningsbehov: 

Utrede muligheter for samhandling og integrering av klimatilpasning inn i fylkeskom-
munens / kommunens ansvarsområder og virksomheter.

Utrede potensialet for utvidet samarbeid og nettverk mellom fagmiljøer i forvaltningen, 
politikk, næringsliv, formidling og forskning i Rogaland.

Gjøre greie for aktuelle informasjons- og kommunikasjonstiltak.
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3c) Innovasjon og forskning
Både forvaltning og næringsliv har behov for videreutvikling av løsninger 
som kan bidra til fremdrift i klimatilpasningsarbeidet. Dette kan eksempelvis 
være nye produksjonsmetoder innenfor landbrukssektoren, videreutvikling 

av gis-verktøy i forvaltningen eller bedre varslingssystemer for skred. Det vil være 
aktuelt å videreutvikle løsninger for overvannshåndtering. Det er behov for både 
naturbaserte løsninger, tradisjonelle tekniske løsninger og kombinasjoner av disse. 

Utvikling av ny teknologi og innovative løsninger, kan samtidig gi økonomiske mulig-
heter for næringslivet. Godt samarbeid og dialog mellom forvaltning, forskning og 
næringsliv vil kunne bidra til at vi raskere får verktøy og løsninger på plass som kan 
bidra til et mer klimarobust samfunn.
 

3d) Finansiering
Det er flere finansieringsutfordringer med klimatilpasning. En utfordring 
ligger i å etablere forståelse i en organisasjons ledelse, for å få langsiktige 
klimatilpasningstiltak forankret inn i økonomiplanen. Drift og vedlikehold 

er eksempelvis et tema som ofte taper i kampen om midler.  Mangel på økonomiske 
virkemidler kan være en annen utfordring, f.eks knyttet til overvannet. For noen 
kommuner kan det være utfordrende å skaffe tilstrekkelige midler for kostbare tiltak 
som kommunen ikke klarer å finansiere alene. Flomsikring og rassikring er typiske 
eksempler på dette. 

Det er generelt behov for en heving av den økonomiske kompetansen knyttet til 
klimatilpasningsbehov, for å bidra til bedre gjennomføringsevne av tiltak.  

Beregning av kostnader på tiltak, kost-nyttevurderinger og prioritering av tiltak, både 
lokalt og regionalt, vil være nyttig som grunnlag for å skaffe finansiering internt i 
kommunen og fra staten. 

Kartleggings- og utredningsbehov: 

Gjøre greie for pågående forsknings- og utviklingsprosjekter, knyttet til klima-
tilpasningsbehov i Rogaland, og vurdere hvordan forvaltningen kan bidra til å 
støtte opp om nye innovative løsninger.

Kartleggings- og utredningsbehov: 

Utarbeide oversikt over sentrale klimatilpasningsbehov i kommunene/regio-
nene, og gi et samlet estimat over kostnader og behov for statlige bidrag/
tilskudd.

Gjøre greie for kost-nytte vurderinger gjennomført for sentrale klimatilpas-
ningstiltak, og vurdere behov for videre kost-nyttevurderinger. 

Analysere de siste års utvikling av utbetalinger fra Statens naturskadeord-
ning, og fra private forsikringsordninger tilknyttet naturskade. 
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Tema som ikke prioriteres

Klimaendringene påvirker bredt, både natur og samfunn - direkte og indirekte. Det er ikke 
mulig å sette fokus på alle tema samtidig i en regionalplan. Prioritering har derfor vært et viktig 
stikkord i diskusjon om utfordringer og tema inn i plan. De tema som vi bør gjøre noe med 
først, bør vi ha fokus på nå. Noen tema er vurdert som mindre aktuelle inn i en overordnet 
strategisk plan som denne, men vil være viktig at blir inkludert på andre måter. F.eks via andre 
regionale planer og strategier, eller på et annet forvaltningsnivå (kommune/stat). 

Følgende tema er ikke inkludert direkte i denne planen: (listen er ikke uttømmende)

• Havtemperatur og havforsuring
• Fukt og råteproblematikk 
• Utforming og vedlikehold av bygninger 
• Energiproduksjon
• Turisme 
• Smittebærere og nye sykdommer 
• Allergi og luftkvalitet
• Direkte beredskapstiltak, ulykkes- og krisehåndtering
• Globale tema, som f.eks handel, sikkerhetspolitikk og migrasjonsstrømmer

Det foreslås i utredningsarbeidet til planen, å utarbeide en overordnet analyse for Rogaland. 
I denne analysen vil det være aktuelt å gå bredere ut enn det utredningene i kap 3 konkre-
tiserer. Tema som ikke prioriteres direkte, vil altså likevel kunne bli omtalt i en overordnet 
analyse.

Bestemmelser og retningslinjer

En del av planarbeidet er å utrede behov for retningslinjer og regional planbestemmelse som 
virkemiddel.  

Retningslinjer
Retningslinjer i regionale planer er regionale spilleregler for å oppnå felles mål for utvikling i 
regionen. En retningslinje er dermed et styringsverktøy som kan inneholde krav eller påbud. 
Det vil ofte være diskusjon om behovet for styring i en region. Dette pleier ofte å komme til 
uttrykk i diskusjoner om retningslinjene skal inneholde ordene bør eller skal. 

Retningslinjene kan gi grunnlag for regionale og statlige etater til å fremme innsigelse dersom 
nye planforslag er i strid med disse.

Regional planbestemmelse
Hjemmelen til å ta inn regional planbestemmelse i en regionalplan er gitt i PBL § 8-5:

Regional planmyndighet kan fastsette regional planbestemmelse knyttet til retnings-
linjer for arealbruk i en regional plan som skal ivareta nasjonale eller regionale hensyn 
og interesser. Bestemmelsen kan fastsette at det for et tidsrom av inntil ti år nedlegges 
forbud mot at det blir iverksatt særskilt angitte bygge- eller anleggstiltak uten samtykke 
innenfor nærmere avgrensede geografiske områder, eller bestemme at slike tiltak uten 
slikt samtykke bare kan iverksettes i samsvar med godkjent arealplan etter denne lov.

Regional planbestemmelse gjelder foran godkjente kommuneplaner, kommunedelplaner 
og regulerings¬planer. Dette innebærer at tiltak eller planer som er i strid med regional 
planbestemmelse er ulovlig.  

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71/KAPITTEL_2-3-2#KAPITTEL_2-3-2
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4 Utredninger og metode 

Forrige kapittel beskriver behov for ulike typer kunnskapsinnhenting og utredninger. Her 
omtales samles hvordan det er tenkt at disse skal gjennomføres. 

Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for å innhente nødvendig kunnskapsgrunnlag, få 
gjennomført utredninger, og skaffe midler til utredningene som blir avklart i planprogrammet. 
Fylkeskommunen er også ansvarlig for å sette oppdrag ut til konsulent, hvis det er behov for 
det. Fylkeskommunen er likevel avhengig av bidrag fra kommuner, fylkesmannen og andre 
statlige etater, for å kunne utforme et godt nok kunnskapsgrunnlag knyttet til aktuelle tema. 
Behovet for bidrag avklares i løpet av planprogramfasen. 

Som beskrevet i innledning til kapittel 3, er det aktuelt å gjennomføre en overordnet analyse 
som omfatter bredt konsekvensene av klimaendringer for Rogaland. Denne analysen 
vil kunne sy sammen mange tema, også de som ikke blir direkte prioritert i planen. En 
overordnet analyse vil kunne bidra til å vurdere Rogaland i et globalt perspektiv, og vil kunne 
gi et bedre kunnskapsgrunnlag også for andre prosesser.

Som en del av utredningen til planen, foreslås det at det utredes muligheter for å lage 
«lokale klimaprofiler» som kan bidra til at lokal klimakunnskap utvikles på en systematisk 
måte. I dette arbeidet vil dialogen med statlige etater og kommuner være særlig viktig. 

Metode
Kartleggingene og utredningene vil hovedsakelig baseres på eksisterende kunnskaps-
grunnlag fra nasjonale klimaframskrivninger og veiledning, klimaprofil for fylket, data fra 
SSB, kartdata, plandokumenter og andre tilgjengelige offentlige publikasjoner. Det vil trolig 
være behov for å kjøpe inn supplerende statistikk til enkelte tema. 

Kunnskapsinnhentingen vil baseres på flere typer metoder, avhengig av utredningens 
karakter. De antatt viktigste metodene er beskrevet i figur under. 

GIS-analyser og annen kartlegging vil i hovedsak gjøres på kommunenivå eller fylkes-
nivå. Sentralt i disse kartleggingene vil være å få på plass felles kunnskap på tvers av 
kommunegrensene.

Figur 4: 
De mest aktuelle 
metodene som vil 
nyttes inn i kunnskap-
sinnhentingen. 
En viktig del av 
medvirkningen for 
planen vil være 
scenarieverksted, 
der den innhentede 
kunnskapen vil bli 
diskutert på tvers, og 
muligheter og løsninger 
vil være i fokus. 

Spørreundersøkelse 
  (Questback), alle kommuner.
Intervju / møter med et 
  utvalg kommuner.

Innhenting av tilgjengelig 
  statistikk og kartdata for 
  ulike former for GIS-analyser.

Innsamling, behandling 
  og tolkning av innhold i 
  offentlige publikasjoner. 

Videre analyse og 
faglig vurdering av 

data.

Overordnet analyse 
for Rogaland

Tematiske analyser

Utrede mulighet for 
å lage lokale 
klimaprofiler 

 

Scenarie-verksted
Vi ser mot 2050 

Eksempelvis knyttet
til noen utvalgte 

områder:
 

1. Natur- og 
  landsbruksområde

2. By- og tettsted

1. Innhente 
informasjon 

fra kommunene

2. GIS-analyser

3. Dokument-
studier
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Viktige hensyn
Selve høringen kan avklare behov for større datagrunnlag, kartlegginger eller spesi-
fikke analyser. Det kan også skje endringer i utredningsbehovet etter hvert som 
kunnskap sammenstilles og vurderes. 

Det vil være viktig å få frem geografiske variasjoner og ulikheter innenfor fylket. 

Det vil være nyttig å bruke pedagogiske visualiseringer for å formidle hovedutfor-
dringer og løsninger. 

Kunnskapsdokument
Resultat fra alle kartlegginger, utredninger og analyser vil samles i et eget 
kunnskapsdokument. 

Dette vil gi grunnlag for å utarbeide mål, strategier og tiltak. 

I kunnskapsdokumentet kan det også være aktuelt å legge inn gode eksempler og 
forslag til bestemmelser, til bruk i kommunene.

 
Konsekvensutredning 
Gruppediskusjonene fra oppstartssamlingene til planen (se vedlegg 4) avdekket at 
mange kommuner så behov for noen felles overordnede retningslinjer. Det vurderes 
sannsynlig at utredningene beskrevet i dette planprogrammet, vil kunne peke på 
behov for at planen gir noen retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging. Det 
vil da kunne medføre behov for en konsekvensutredning etter krav gitt i plan- og 
bygningsloven (PBL § 4-2):

For regionale planer (…) med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging 
(…) som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen 
gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens 
virkninger for miljø og samfunn.

Detaljerte krav til utredning er gitt i forskriften om konsekvensutredninger § 21. 
Temaene som er listet opp i forskriften er best tilpasset mer detaljerte plantyper som 
kommuneplan og reguleringsplan. Det er derfor nødvendig å tilpasse temaene til 
regionalplannivået.

Det vil være naturlig å bygge en konsekvensutredning på kunnskapsinnhentingen 
som er beskrevet i forrige kapittel.

 
  

 

Plan-
program

(dette 
dokumentet) 

U
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Handlings-
program

(Tiltak)

Kunnskaps-
dokument

Regional
plan

(Mål og
strategier)

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-71
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-21-854#KAPITTEL_4
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5 Planprosess

Organisering 
Fylkesutvalget formaliserte starten på planarbeidet i møte den 20.3.2018 (sak 
49/18). Organiseringen av planarbeidet som ble vedtatt i oppstartssaken ligger 
til grunn for organisering av den videre planprosessen, som vist i figur under. 
Kommunene som deltar i styrings- og prosjektgruppa, er ment å representere de 
fire geografiske regionene; Dalane, Haugalandet, Jæren og Ryfylke. 

Prosjektgruppe: 
13 medlemmer

Rogaland fylkeskommune   
   (leder)
Bjerkreim kommune
Karmøy kommune
Ryfylke IKS 
Sauda kommune 
Stavanger kommune
Time kommune
Utsira kommune
Kystverket vest
Norges vassdrags- og 
   energidirektorat (NVE) 
Fylkesmannen i Rogaland
Rogaland sivilforsvarsdistrikt
Statens vegvesen, Region vest

Styringsgruppe (politisk): 
11 medlemmer

Rogaland fylkeskommune, 
  4 stk, (leder)
Fylkesmannen i Rogaland 
Hå kommune
Karmøy kommune 
Sokndal kommune 
Stavanger kommune 
Strand kommune 
Utsira kommune 

Adminstrativt:

Prosjektansvarlig: 
Regionalplansjef

Prosjektleder: 
Rådgiver i 
regionalplanavdelingen

Arena for intern forankring:
Fylkesrådmannen sin 
ledergruppe / intern 
prosjektgruppe

Prosjekteier:
Fylkesutvalget (sender på høring)

Formell politisk styringsgruppe:
Fylkesutvalget (sender på høring)

Referansegruppe: 
Åpen for alle interesserte aktører.

Se ellers mer informasjon om organiseringen på rogfk.no under Plan Rogaland.

Figur 4: Organisering av planarbeidet

http://sr-is-esap-01/esaProd-ui/com.edb.esa.EsaUI/EsaUI.html
http://sr-is-esap-01/esaProd-ui/com.edb.esa.EsaUI/EsaUI.html
http://sr-is-esap-01/esaProd-ui/com.edb.esa.EsaUI/EsaUI.html
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Medvirkning

Medvirkning i planprosesser betyr i praksis å legge til 
rette for deltakelse og mulighet for å påvirke. 

Dette vil bidra til at vi;

1. sikrer gode løsninger som tar hensyn til alles behov
2. legger til rette for at alle berørte og interesserte 

aktører kan komme til orde
3. fremmer kreativitet og engasjement
4. fremskaffer et godt beslutningsgrunnlag 

Medvirkningsstrategi
Informasjonsarenaer (gir grunnlag for å kunne medvirke): 

• Brev ut til aktuelle målgrupper. 
• Bruk av Rogaland fylkeskommunes hjemmeside og facebook-gruppe for å spre 

informasjon om planarbeidet. 
• Informasjon på aktuelle seminarer, konferanser, ol. 
• Informasjon på politiske møter, (kommunestyremøter, regionmøter, regionråd, 

ol.) etter invitasjon og ressurskapasitet.
• Alle kommuner oppfordres til å videreformidle informasjon om høringer og andre 

milepæler for planarbeidet, på sine informasjonsportaler. 

Enhver som 
fremmer planforslag, 
skal legge til rette for 
medvirkning

Pbl § 5-1

Første møte i styringsgruppa 21.9.18. Foto: Øyvind Nesvåg
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Dialogarenaer (medvirkningsarenaer): 

• Referansegruppe opprettes for å lage en formalisert arena for de organisa-
sjoner, næringsliv og andre interesserte aktører, som ønsker å bidra tett på i 
prosessen. Referansegruppa vil nyttes aktivt gjennom hele planprosessen. Det 
vil være mulig for interesserte aktører og bli med underveis. 

• Ungdommens fylkesting (UFT) nyttes aktivt som arena for barn og unge til å 
komme med direkte innspill til planarbeidet. Det er de unge som vil oppleve de 
største konsekvensene ved klimaendringene, og det er derfor særlig viktig at 
deres stemme blir hørt. 

• Bruk av felles verkstedarrangement med fokus på gruppedialog. Dette er 
nyttet i flere planprosesser i Rogaland fylkeskommune de siste årene med 
suksess. I mai 2018 ble det gjennomført to verkstedarrangementer i forbindelse 
med oppstart av plan, og tilbakemeldingen var at dette var ønskelig i det videre 
arbeidet. 

• Invitere seg ut til eksisterende «nettverk, faggrupper, prosjekter» i Rogaland 
med formål å gi informasjon og få innspill på konkrete sektortema. Dette 
vurderes mer hensiktsmessig enn å opprette egne temagrupper til planen. 

Intern forankring (etablere eierskap)

• Fylkeskommunen skal forankre planprosessen administrativt i egen organisasjon 
gjennom ledergruppa og intern prosjektgruppe.

• Sekretariatet holder aktuelle politiske utvalg orientert underveis i planprosessen. 
• Kommuner og statlige aktører oppfordres til å forankre planprosessen i egen 

organisasjon (administrativt og politisk). Ulike målgrupper

Den viktigste målgruppen for planen er forvaltningen; kommunene, fylkeskommunen 
og berørte statlige etater. Det er de som skal følge opp planen direkte i deres planleg-
ging og forvaltning. 

Indirekte er det veldig mange andre aktører som kan bli berørt av planen og de 
prioriteringer som gjøres i planen. Noen grupper vil bli berørt mer enn andre. Det vil 
være viktig å ha med seg ulike grupper i referansegruppa, for å få synspunkt på mål, 
strategier og tiltak som har betydning for dem. Aktuelle grupper som kan bli berørt, 
vurderes å være;

• Barn og unge
• Bønder, landbruksorganisasjoner 
• Entreprenører
• Forsikringsselskaper 
• Forskningsmiljøer
• Frivillige organisasjoner
• Grunneiere  

• Innbyggere 
• Interesseorganisasjoner
• Konsulenter
• Lokalt næringsliv
• Reiseliv
• Utbyggere
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Fremdriftsplan 
Foreslått fremdrift for planprogrammet og regionalplanen er vist i tabellen under. Det 
planlegges for at planprogrammet skal vedtas av Fylkestinget før sommeren 2019, og 
at regionalplan med handlingsprogram skal vedtas høsten 2020. 

På grunn av fylkes- og kommunevalg høsten 2019, vil det være behov for å velge inn 
nye politikere i styringsgruppa midt i planprosessen. 

Aktivitet 2018 2019 2020
1K 2K 3K 4K 1K 2K 3K 4K 1K 2K 3K 4K

Utarbeide planprogram
Prosjektplan m/organisering x x
Politisk oppstartsak x
Utarbeide planprogram x x
Sende på høring (FU) x
Møter - medvirkning x x x
Planhøring m/høringsmøte x
Vedtak FU/FT x

Utarbeide regionalplan 
Kunnskapsinnhenting, utred-
ninger

x x x x x

Skriving av plandokument x x x x
Møter, workshop, ol. x x x x
Dialog og orientering – nye 
politikere

x

Planhøring m/høringsmøte x
Vedtak FU/FT x
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Vedlegg 1. Føringer for planarbeidet

Nasjonale føringer
Klimaet i Norge er forventet å bli varmere mot slutten av 
århundret. Det vil bli mer nedbør, kortere snøsesong, minkende 
isbreer, endret flommønster og stigende havnivå. I tillegg kan 
klimaendringer i andre land kan få store konsekvenser for oss. 
Norge har et nasjonalt mål om at samfunnet skal forberedes på 
og tilpasses klimaendringene. 

Norges klimatilpasningspolitikk er beskrevet i stortingsmeldingen 
Klimatilpasning i Norge, Meld. St. 33 (2012-2013) - klimatilpas-
ningsmeldingen. Et grunnleggende prinsipp for arbeidet med 
klimatilpasning er, ifølge meldingen, at ansvaret ligger hos aktøren 
som har ansvaret for en oppgave eller en funksjon som blir berørt 
av klimaendringene. Prinsippet innebærer at alle i samfunnet har 
et ansvar for klimatilpasning, både enkeltindivider, næringsliv og 
myndigheter. 

I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, av 
12. juni 2015, beskrives følgende om klimatilpasning: 

Fylkeskommunene og kommunene tar hensyn til klima-
endringer og risiko og sårbarhet i sin samfunns- og areal-
planlegging og byggesaksbehandling. Kommunene sikrer at 
det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyser for utbyggings-
planer, som gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forebygge 
og redusere aktuelle risiko- og sårbarhetsforhold. Det tas 
særlig hensyn til naturfarer og eksisterende og fremtidige 
klimaendringer. 

Det presiseres at det er viktig at fylkeskommunenes og kommu-
nenes arbeid med risiko- og sårbarhetsanalyser er tverrsektorielt. 
Det henvises videre til at Norsk klimaservicesenter utarbeider 
klimaprofil for hvert fylke. Dette vil gi et kunnskapsgrunnlag for 
planleggingen.  

Statlige planretningslinjer for klimatilpasning
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning ble vedtatt 28.9.2018. Retningslinjene skal bidra til 
at samfunnet blir bedre rustet for å møte klimaendringene, og skal 
legges til grunn ved statlig, regional og kommunal planlegging. De 
setter fokus på samarbeid og ansvar for gjennomføring av klimatil-
pasning, og gir krav til planprosess og beslutningsgrunnlag.  

Vedlegg

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-33-20122013/id725930/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-forventninger-til-regional-og-kommunal-planlegging/id2416682/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
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Formålet med planretningslinjene er å:
a. a) (..) og bidra til at klimatilpasning ivaretas som hensyn i planlegging etter plan- og 

bygningsloven.
b. b) (..)
c. c) sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet 

med reduksjon av klimagassutslipp og klimatilpasning, og bidra til avveiing og samord-
ning når utslippsreduksjon og klimatilpasning berører eller kommer i konflikt med andre 
hensyn eller interesser.  

Generelt: Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til at samfunnet blir bedre rustet til å 
møte klimaendringene, gjennom å sikre at kommuner og fylkeskommuner unngår eller 
begrenser risiko, sårbarhet og ulemper, og drar nytte av eventuelle fordeler som følge av 
endringer i klimaet. Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og framtidens klima. 
Klimaendringer vil påvirke natur og samfunn både på kort og lang sikt. Å ta hensyn til klimaet 
og endringer i dette, sammen med øvrige endringer i samfunnet, er avgjørende for å sikre en 
bærekraftig utvikling. Et livskraftig og variert naturmiljø er mindre sårbart for endringer, og kan 
medvirke til samfunnets tilpasning. Hensynet til klimatilpasning virker sammen med andre 
overordnede og tverrsektorielle mål for samfunns- og arealutvikling.  

Føringer i regional planstrategi
Følgende er beskrevet i regional planstrategi (2017-2020): 

Regionalplan for klimatilpasning skal utarbeides som en overordnet og strategisk plan, 
med et forebyggende perspektiv. Plantemaene må konkretiseres, og arbeidet må ikke 
gape for vidt. En nærmere avgrensing av innholdet i planen vil bli drøftet og fastsatt i 
forbindelse med utarbeiding av planprogrammet. 

Aktuelle plantema:
• Forebyggende arealplanlegging med vekt på overvannshåndtering. 
• Urban flom og havnivåstigning, flomveier. 
• Balansere målkonflikt mellom flomveiplanlegging og hensyn til universell utforming.
• Rashendelser: ras og steinsprang, jord- og leirskred, sørpeskred og flomskred. 
• Målkonflikter i arealplanlegging mht. klimatilpasning, spesielt konflikt mellom krav om 

høy utnytting og lokal overvannshåndtering. 
• Sammenhengen mellom bevaring av landbruksjord og samfunnssikkerhet. 
• Flomsikring, flomforebyggende tiltak og helhetlig vannforvaltning. Vurdere behov for 

åpning av vannveier, tilbakeføring av flomarealer og restaurering av våtmark. 

Internasjonalt - FNs bærekraftmål 
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, 
bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

Mål 13: Stoppe klimaendringene. «Handle umiddelbart for å bekjempe klima-
endringene og konsekvensene av dem». 

13.1) Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle 
land.

13.3) Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere 
konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen 
og bevisstgjøringen om dette.

http://www.rogfk.no/Plan-Rogaland/Regionale-planer-og-strategier/Regional-planstrategi
FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål 13: Stoppe klimaendringene. «Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem». 13.1) Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.13.3) Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.
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Vedlegg 2. Kunnskapsgrunnlaget; 
   klimaendringer og klimatilpasning

Dette vedlegget gir en kort oversikt over hva klimaendringer er, og hvilke konsekvenser vi 
kan forvente for Rogaland. 

Hva er klimaendringer 
Klima defineres som observert vær over en lang tidsperiode, vanligvis over et 30-års 
intervall. Klima har, og vil alltid være, i endring av naturlige årsaker. Det kan være endring i 
middelverdier (gjennomsnitt) av temperatur, nedbør eller vind. Det kan også være endringer 
i hvor ofte ekstremt vær inntreffer. 

Årsakene til klimaendringene i vår tid er delvis naturlige og delvis menneskeskapte. FNs 
klimapanel slår fast at det meste av den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Siden 
førindustriell tid er verden blitt om lag 0,8 grader varmere på grunn av økt konsentrasjon av 
klimagasser i atmosfæren. De menneskeskapte utslippene skyldes først og fremst forbren-
ning av fossile brensler (kull, olje og gass), samt avskoging i tropiske strøk. 

Oppvarmingen ventes å fortsette utover i dette århundret og medfører økt risiko for 
ekstremvær, mer nedbør, oversvømmelser, tørke, havforsuring og tap av biologisk 
mangfold. Klimaendringer har alvorlige konsekvenser for samfunnet.

Forholdet mellom klimagassreduksjon og klimatilpasning
Utslippene av klimagasser må reduseres drastisk. Norge har lovfestet nasjonalt klimamål 
om å redusere utslipp av klimagasser i 2030 med minst 40 % fra referanseåret 1990. Målet 
er at Norge blir et lavutslippssamfunn i 2050. 

Arbeidet med å redusere klimagasser er ikke inkludert i denne planen, men det er viktig 
å være klar over sammenhengen mellom klimagassreduksjon og klimatilpasning. Ved 
å redusere klimagassutslippene, reduserer vi konsekvensene av klimaendringene på 
samfunnet og behovet for tilpasning. 

Det viktigste forebyggende tiltaket for klimatilpasning, er å redusere utslippene.

Figur 5: Ulike tiltak - Klimatiltak vs klimatilpasning. Klimatiltak handler om 
å redusere klimagassutslipp for å redusere effekten av klimaendringene. 
Klimatilpasning handler om å tilpasse natur og samfunn til effektene av 
nåværende eller framtidig klima. 
Illustrasjon tatt fra presentasjon av Steinar Taubøll, Vær Smart kurs.

Klimatiltak Klimatilpasning

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/
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FNs klimapanels rapport om 1,5 graders global oppvarming 
Den 8. oktober 2018 publiserte FNs klimapanel rapporten om hvordan verden kan begrense 
den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Hovedbudskapet kan oppsummeres slik: 

Menneskelig aktivitet siden før-industriell tid og frem til 2017 har ført til en global oppvar-
ming på omtrent 1°C, og med dagens utslippstakt øker temperaturen med rundt 0,2°C hvert 
tiår. Hvis utslippene fortsetter å øke i samme tempo som nå, vil verden være 1,5°C varmere 
en gang mellom 2030 og 2052. Virkningene av 2°C global oppvarming er betydelig mer 
alvorlig enn virkningene av 1,5°C global oppvarming.

• Hvis vi skal unngå en oppvarming på mer enn 1,5 grader, uten eller med bare en 
begrenset midlertidig temperatur overskridelse må klimagassutslippene reduseres med 
40–50 prosent innen 2030 sammenlignet med 2010.

• I 2050 må CO2 -utslippene være netto null – da må det fjernes minst like mye CO2 fra 
atmosfæren som det slippes ut.

• Det gjenværende karbonbudsjettet for 1,5°C er halvparten, eller under, av budsjettet for 
2°C.

• Det må hurtige og dyptgående systemendringer til i de fleste sektorer de neste ett- til to 
tiårene.

Rapporten viser tydelig behovet for at samfunnet må tilpasse seg klimaendringene, selv 
om vi skulle klare å redusere klimautslippene slik at den globale oppvarmingen begrenses 
til 1,5oC. Vi må altså jobbe på to fronter; både redusere klimagassutslipp, og tilpasse oss 
klimaendringene.

FNs naturpanels vurdering av naturødeleggelser og restaurering 
Det internasjonale Naturpanelet (IPBES), er et panel sammensatt av eksperter fra mange 
land og har den samme rollen for natursamarbeid som FNs klimapanel har for klimasamar-
beid. Naturpanelet lanserte 26. mars 2018 en rapport som vurderer status for naturødeleg-
gelser og restaurering.  Rapporten er et resultat av arbeidet til over 550 ledende eksperter 
fra over 100 land og har tatt over tre år å utarbeide. Den viser at forringelse og ødeleg-
gelse av natur er det miljøproblemet som påvirker flest mennesker globalt. Arealforbruk er 
hovedutfordringen. Rapporten viser til at ødelagt natur forverrer klimaendringene, og klima-
endringer forverrer naturødeleggelser og gjøre det vanskeligere å snu. 

Utdrag fra pressemeldingen til rapporten: 

Climate Change Links
“Land degradation, biodiversity loss and climate change are three different faces of the 
same central challenge: the increasingly dangerous impact of our choices on the health 
of our natural environment. We cannot afford to tackle any one of these three threats in 
isolation – they each deserve the highest policy priority and must be addressed together.” 

• The impacts of climate change on land degradation include accelerated soil erosion 
on degrade lands as a result of more extreme weather events, increased risk of forest 
fires, and changes in the distribution of invasive species, pests and pathogens.

• Strong 2-way interaction between climate change and land degradation mean the 
issues are best addressed in a coordinated way.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/Femte-hovedrapport-fra-FNs-klimapanel/
https://www.ipbes.net/ 
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Kunnskapsgrunnlaget for Norge
Norsk klimaservicesenter ga i 2015 ut rapporten «Klima i Norge 2100». 
Rapporten er et oppdatert vitenskapelig grunnlag for klimatilpasning i Norge. 
Formålet med rapporten er å gi en mest mulig konsistent beskrivelse både 
av historisk utvikling og av beregnet utvikling videre fram mot år 2100 i 
Norge.  Fokuset er på fremtiden, men rapporten beskriver også årsakene til 
klimaendringer og variabiliteten, utviklingen i klimaet i Norge siden siste istid 
og særskilt i perioden med målinger. 

De fleste av beregningene som er gjort i rapporten, er basert på globale 
klimafremskrivninger fra den 5. hovedrapporten fra FNs klimapanel. Klima i 
Norge 2100, presenterer tre scenarioer for fremtidige klimagassutslipp (lav, 
medium, høy). Regjeringen sier i klimatilpasningsmeldingen at Norge skal 
legge til grunn høye alternativer fra de nasjonale klimafremskrivningene når 
konsekvensene av klimaendringer vurderes. Det høye utslippsscenarioet tilsvarer at de 
globale klimagassutslippene fortsetter å øke som i de siste tiårene. 

Rapporten har forsøkt å tallfeste klimaendringer som vil berøre Norge og som vil ha 
betydning for langtidsplanlegging: For Norge er det særlig to endringer som vil skape utfor-
dringer for samfunnet: Endringer i nedbør (med påfølgende overvanns- og flomproblema-
tikk) og havnivåstigning.

Klimaprofil Rogaland 
I de regionale klimaprofilene er den nasjonale kunnskapen om dagens klima, 
forventede klimaendringene og klimautfordringer tatt ned på fylkesnivå. Mye 
av informasjonen i klimaprofilen er hentet fra «Klima i Norge 2100» og har 
fokus på endringer frem mot slutten av århundret (2071-2100) i forhold til 
1971-2000. 

Klimaprofilen er ment å være et kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel for 
beslutningstakere og planleggere i overordnet planlegging. 

Klimaendringene vil kort oppsummert, bety følgende for Rogaland:

• Nedbør og flom: episoder med kraftig nedbør øker vesentlig både i 
intensitet og hyppighet, og det vil også føre til mer overvann. Det forventes flere og 
større regnflommer. 

• Stormflo: stormflonivået øker som følge av havnivåstigningen. 
• Skred: faren for jord-, flom- og sørpeskred øker med økte nedbørmengder. I varmere 

og våtere klima vil det oftere falle regn på snødekket underlag. Faren for våtsnøskred 
øker dermed, mens faren for tørrsnøskred reduseres. Økt erosjon som følge av kraftig 
nedbør og økt flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleireskred. Det er ikke 
forventet økt fare for fjellskred eller steinskred.

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/September-2015/Klima-i-Norge-2100/
http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/klima/FNs_klimapanel_IPCC/Femte-hovedrapport-fra-FNs-klimapanel/
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret/klimaprofiler
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Havnivåstigning og klimapåslag 
Basert på høye klimagassutslipp og beregninger gjort for perioden 2081-2100, er det 
anbefalt å bruke fra 62-81 cm som tillegg for havnivåstigning med klimapåslag. Tabell under 
viser tall per kommune (kilde: veileder havnivåstigning og stormflo).  

Oppsummering fra klimaprofilen:

Anbefalt klima-
påslag (cm)

Region Dalane Region Jæren Region 
Haugalandet

Region Ryfylke

62 Sauda
64 Vindafjord
74 Suldal
76 Hjelmeland
77 Finnøy, Strand
78 Gjesdal Tysvær (Hervik) Rennesøy, 

Forsand
79 Randaberg, 

Stavanger, 
Sandnes

Tysvær (Grinde)

80 Eigersund, 
Sokndal

Hå, Sola Haugesund, 
Karmøy, Bokn

81 Klepp Utsira Kvitsøy

ØKT SANNSYNLIGHET
Det er forventet at episoder med kraftig nedbør 
øker vesentlig både i intensitet og hyppighet. 
Dette vil også føre til mer overvannKraftig nedbør

Det forventes flere og større regnflommer
Regnflom

MULIG ØKT SANNSYNLIGHET
Det forventes små endringer i sommernedbør, og 
høyere temperatur og økt fordampning kan derfor 
gi noe økt fare for tørkeTørke

Kortere isleggingssesong og tidligere isgang. 
Isganger vil muligens kunne skje i andre  
vassdrag enn i dag 

Med et varmere og våtere klima vil det oftere 
falle regn på snødekket underlag. Dette kan 
redusere faren for tørrsnøskred og øke faren for 
våtsnøskred i skredutsatte områder

Isgang

Snøskred

Jord-, flom- 
og sørpeskred

Økt fare som følge av økte nedbørmengder

Stormflo

Som følge av havnivåstigning forventes 
stormflonivået å øke

USIKKERT

Trolig liten endring
Sterk vind

Hyppigere episoder med kraftig nedbør vil kunne 
øke hyppigheten av disse skredtypene, men 
hovedsakelig for mindre steinspranghendelser 

Det er ikke forventet at klimaendringene vil gi 
vesentlig økt fare for fjellskred

Steinsprang og
steinskred 

UENDRET ELLER MINDRE SANNSYNLIGHET

Snøsmelteflommene vil komme stadig tidligere på 
året og bli mindre mot slutten av århundretSnøsmelteflom

Kvikkleireskred

Økt erosjon som følge av kraftig nedbør og økt 
flom i elver og bekker kan utløse flere kvikkleire-
skred

Fjellskred
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Vedlegg 3. 
Oversikt over klimatilpasning inn i kommuneplanene

Tabellen under gir en liten oversikt på hvordan kommunene har inkludert klimatilpas-
ningstema inn i sine kommuneplaner; samfunnsdel og arealdel (utarbeidet høsten 2018). 

Kommune Gjeldende samfunnsdel: klima-
tilpasningstema

Gjeldende arealdel: klimatilpas-
ningstema

Under revisjon i 2018

Bjerkreim Infrastruktur (veg, kanaler og 
stikkrenner). Landbruk og matpro-
duksjon . 
(2014-2026)

Bestemmelser: flom, overvanns-
håndtering, erosjon. Hensynssone 
skred, flom

Revideres ikke.

Bokn Fokus på samfunnssikkerhet og 
beredskap – naturfare. 
(2012-2024)

- Overvann og miljøkvalitet i detal-
jplaner. ROS- analyse inkl. natur-
risiko/ klimaendringer; stormflo 
flom, vind, ekstremvær.

Samfunnsdel under revisjon. 
Planprogram inkluderer klimatil-
pasning. Fokus på overvann, vann- 
og avløp og vannforsyning.

Eigersund Har en egen del om klimatil-
pasning
(2011-2022)

Utfordringer med havnivå, avløp, 
temperatur-avhengige næringer, 
naturområder, flomsikring og 
skredfare.

Full revidering. Planprogram 
2017-2030 vedtatt. Klima- og 
miljøutfordringer: havnivå, avløp, 
naturområder (biologisk mangfold, 
fremmede arter), flom, skred.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Fylkesmannen i Rogaland har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse, FylkesROS 
2018-2021, som viser oversikt over risikobildet for flere sektorer i fylket. Den skal gi et 
grunnlag for å forebygge uønskede hendelse og samordne det regionale arbeidet med 
beredskap og krisehåndtering. 

FylkesROSen gir nyttig kunnskap inn i arbeidet med klimaberedskap og klimatilpasning; for 
kommuner, fylkeskommunen og andre aktører i Rogaland. 
I denne FylkesROSen er det valgt å gå nærmere inn på  sårbarhet for naturhendelser 
som ekstremvær, flom og skred, med begrunnelse i at Rogaland er særlig utsatt for disse 
risikoområdene.  

Konsekvenser for flere samfunnsområder er omtalt:

• Vann og avløp, inkludert drikkevann.
• Kraftforsyning. 
• Elektriske kommunikasjonsnett og -tjenester. 
• Mattrygghet og helse – smittsomme sykdommer.
• Transport; veger, jernbane, sjø og luft. 
• Arealplanlegging (alle arealplaner må vurdere klimatilpasning).

Målet er at analysen skal danne et felles planleggingsgrunnlag 
for arbeidet med samfunnssikkerhet i fylket, og på denne måten 
styrke samordningen i det regionale arbeidet gjennom en felles 
risikooppfatning. 

https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Forebyggjande-samfunnstryggleik/Ny-risiko--og-sarbarheitsanalyse-for-Rogaland/
https://www.fylkesmannen.no/nn/Rogaland/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Forebyggjande-samfunnstryggleik/Ny-risiko--og-sarbarheitsanalyse-for-Rogaland/


43Planprogram - Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland 2020-2050

Finnøy Ikke beskrevet.  
(2014-2026)

Tatt hensyn til dagens klima. Samfunnsdel- høring 2018.
- Det skal vektlegges langsiktige 
mål for klimatilpasning og 
forebygging (ekstremvær og havni-
våstigning).

Forsand Ikke omtalt (2013-2022) Ingen konkrete bestemmelser Revideres ikke
Gjesdal Ikke omtalt direkte i samfunnsdel. 

(2015-2027)
Bestemmelsene omtaler: Flom, 
overvann, ras/skredfare. Har 
temakart for snøskred, jord- og 
flomskred og steinskred.  Miljø-na-
turskader omtalt i overordnet 
ROS-analyse.

Begrenset revisjon. Høring 
2018. Arealdel/bestemmelser: 
inkl vind, flom, flomveier, ras, 
overvann. ROS/KU inkl samfunns-
sikkerhet (ekstremvær – vind, 
nedbør, stormflo. Temakart for 
skred, snøskred og steinsprang. 
Hensynssone ras og flom m/
bestemmelser. 

Haugesund Legger vekt på blå-grønn struktur 
for å dempe flom og overvann. 
(2014-2030)

Bestemmelsene omtaler: 
vannhåndtering, jordskred og 
steinsprang og havnivå.

Revideres ikke. 

Hjelmeland Klimaendringer og klimatilpasning 
inkludert (bærekraftig utvikling). 
Klima og energi: Skred, flom, 
erosjon, biologisk mangfold.
(2011-2023)

Flom, stormflo, kvikkleire, ras/
skred. Hensynssone flom, ras/
skred.

Full revidering. Høring 2018.
- Klimatilpasning er inkludert i 
rammer for utvikling.
Bestemmelser: Krav til overvanns-
håndtering, flomveger. Har 
hensynssoner for ras og flom. 
(temakart).
- ROS-analyse inkl naturfare (skred, 
flom, stormflo, ekstremnedbør, vind)

Hå Kommunal beredskap (havnivå, 
flom). Helhetlig ROS-analyse.
(2014-2024)

Bestemmelser: flom omtalt. Revideres ikke.

Karmøy  Klimatilpasning er inkludert.
(2014-2023)

Bestemmelser: overflatevann og 
flom.

Revideres ikke.

Klepp Samfunnssikkerhet – overordnet 
ROS-analyse. 
(2014-2025)

- Legger vekt på naturlige 
løsninger for håndtering av 
overvann. 200 års flom og 
stormflo.

Revideres ikke.

Kvitsøy Klimatilpasning er ivaretatt i 
samfunns-delen, og tema som 
havnivåstigning, ekstremvær/ 
nedbør og flom er med i 
ROS-analyse. 
(2010-2022)

Bestemmelser: flomfare, havnivå: 
kote 2,35 m.o.h

Full revidering. Planprogram 
2017-2030: klimasårbarhet er tema.

Lund Klimaendringer knyttes til areal-
forvaltning. 
(2014-2025)

Bestemmelser: Hensynssone 200 
års flom.
Aktsomhetskart snøskred, stein-
sprang

Revideres ikke.

Randaberg Ikke inkludert. 
(2009-2022)

Ingen. Full revidering. Høring 2018
Samfunnsdelen: Samfunns-sik-
kerhet og klimatilpasning knyttes 
sammen. Bestemmelser: vann- og 
flomhåndtering. Kotehøyde havnivå/
flom 3 m.o.h.  Tema integrert i 
ROS-analyse.

Rennesøy Bærekraftig utvikling; lokal 
klima- og energiplanlegging viktig 
virkemiddel mot konsekvenser av 
klimaendringene
(2010-2022)

Ingen.
(bestemmelse om kotehøyde i 
sjønære områder tatt ut)

Full revidering. Arealdel på høring 
oktober 2018.
- Klimatilpasning ligg under 
forsterket klimainnsats.
- Er med i bestemmelser, og flom/
stormflo og skred er vurdert i 
ROS-analyser
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Sandnes Samfunnssikkerhet i planlegging 
– sentrum er utsatt for havni-
våstigning, stormflo og rasfare. 
Behov for ROS-analyse. 
(2015-2030)

Rekkefølgekrav. Flomrisiko og 
overvannshåndtering, overvann. 
(havnivå: kote +3 m.o.h). 
Retningslinje klima-endringer.
Hensynssoner; ras, flomfare, 
havnivåstigning

Full revidering. Høring 2018.  Eget 
delkapittel om klimatilpasning i 
kapittel om strategi for by- og steds-
utvikling. Aktuelle bestemmelser 
videreføres.

Sauda  Samfunnsikkerhet; ras, flom, 
ROS-analyse
(2012-2023)

Bestemmelser: Flom, flomso-
nekart, tiltak mot sjø – kote 2,5 
m.o.h, dimensjonering avløp, 
ekstremnedbør, hensynssone 
skredfare.

Full revidering. Planprogram vedtatt 
oktober 2018)
- legger vekt på klimaendringer og 
tilpasning.

Sokndal Viser til nasjonale føringer 
(2011-2022)

I bestemmelsene legges vekt på 
dagens klima, men også langsiktig 
flomhensyn for bebyggelse langs 
sjø lagt til grunn.

Revideres ikke

Sola Samfunnsikkerhet og klimatil-
pasning kobles. Ser behov for 
egen ROS på klimaendringer. Økt 
fokus på overvann. 
(2015-2026)

Bestemmelser: overvanns 
håndtering, 200-års flom, 
flomveger,
ROS-analyse: skal omfatte konse-
kvenser havnivåstigning og 200års 
flom Hensynssoner flom/stormflo. 
Tiltak under kote 3 m.o.h- krav om 
vurdering

Full revidering. Kommuneplan 
2019-2035 har vært på høring 
oktober 2018
Klimautfordringer/endringer og 
tilpasning er vektlagt i planpro-
grammet

Stavanger Klimatilpasning inkluderes i 
flere tema; bærekraftig utvikling, 
blågrønne områder, folkehelse, 
va-plan. Fokus på samfunnssik-
kerhet /ROS – være klimarobust. 
(2014-2029)

Flomfare: kote 3.0 m.o.h. 
Overvannshåndtering, blågrønn 
faktor, steinsprang.
Hensynsone skredfare. 

Full revidering. Planprogram for 
kommuneplan 2019-2034: Klimaut-
fordringer/ endringer og tilpasning 
er vektlagt.

Strand Ikke nevnt under utfordringer / 
satsing. 
(2012-2022)

Flom- og overvanns-problematikk. 
Sikringssone ras, flom og erosjon. 
Snøskredkart.  Havnivå/stormflo 
(utb. under 3.0 m.o.h – krav om 
dokumentasjon).

Samfunnsdel.
- Eget delkapittel (fokusområde) 
om klimapåvirkning og - tilpasning 
(flomsikring og overvannshånd-
tering)

Suldal  Kystsoneanalyse: skal ta hensyn 
til klimaendringer (stormflo og 
havnivå). (2015-2024)

Bestemmelser: Hensynssone 
skred. 

Revideres ikke. 

Time Fokusere på å redusere negative 
følger av klimaendringer. 
(2015-2027)

Skal ta høyde for mer nedbør i 
planleggingen og avløpsnettet 
må dimensjoneres for framtidens 
klima. Sikringssone 200 års flom.
(2011-2022)

Arealdel.  Klimatilpasning bredt 
inkludert i planprogrammet; kraftig 
nedbør, lokal (åpen) overvanns-
håndtering, flomveger, avløpsnett, 
folkehelse, flerbruk av areal

Tysvær Skal ivareta havnivåstigning, 
ekstremvær og nedbør i 
kommunal planlegging og 
beredskap. Viser til behov for 
kartlegging og analyse av mulige 
konsekvenser. 
(2015-2027)

Bestemmelser: Klimatilpasning 
inkludert i generelle best; (skred, 
flom, stormflo, overvann). 
Hensynssoner naturfare - generell 
henvisning.
ROS-analyse inkl naturfare / klima-
endringer

Høring 2018. Kun justeringer av 
planbestemmelser.

Utsira Gir føringer for byggeprosjekter i 
sjøområdene (havnivå/stormflo). 
(2012-2022)

Bestemmelser: byggegrense 3,0 
m.o.h – stormflo, krav til dokumen-
tasjon. ROS-analyse inkl naturfare; 
flom, høy vannstand/ bølgeslag 
og vind

Full revidering. Planprogram for 
Kommuneplan 2018-2030: Klima-
endringer skal vektlegges mer i den 
nye kommuneplanen.

Vindafjord Klimaendringene -en av hoved-
utfordringene, og klimatilpasning 
går igjen i flere tema. Bærekraftig 
arealforvaltning. (2017-2029)

Bestemmelser: Bølge-påvirkning, 
hensynssoner flom, skred. 
ROS-analyse inkl naturfare 
(ekstrem nedbør, vind, stormflo, 
skred, erosjon) 

Revideres ikke. 
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Det er gjennomført følgende aktiviteter i planprogramfasen:

Mer informasjon (brev, referat, notater) fra aktivitetene ligger tilgjengelig på fylkeskommunens 
hjemmeside.

Vedlegg 4. 
Aktivitets- og medvirkningsprotokoll for planprogrammet

Dato Aktivitet Målgruppe Kommentar
22.3.18 Invitasjonsbrev til deltakelse i 

prosjekt- og styringsgruppe
Kommuner, statlige etater Se mottakerliste i brev

19.4.18 Invitasjonsbrev til deltakelse i 
referansegruppe

Organisasjoner, næringsliv, 
reiseliv, forskning, mm

Se mottakerliste i brev

12.4.18 Spørreundersøkelse om status 
for klimatilpasning 

Kommunene i Rogaland (adm) 77 svar fra 24 kommuner

25.5.18 Arbeidsverksted, Stavanger Alle interesserte 45 deltakere
30.5.18 Arbeidsverksted, Haugesund Alle interesserte 19 deltakere
10.9.18 Møte i prosjektgruppa Kommuner, statlige etater Dialog om 1. utkast
11.9.18 Møte i referansegruppa Alle interesserte Dialog om 1. utkast
21.9.18 Møte i styringsgruppa Kommuner, statlige etater Dialog om 1. utkast
14.11.18 Møte i prosjektgruppa Kommuner, statlige etater Dialog om 2. utkast
17.11.18 Presentasjon til Ungdommens 

fylkesting (UFT)
Barn og unge Innspill fra UFT til styrings-

gruppa 
20.11.18 Møte i referansegruppa Alle interesserte Dialog om 2. utkast
26.11.18 Dialogmøte om landbruket Landbrukssjefer, lokale 

bondelag (kommuner: Gjesdal, 
Time, Klepp, Hå)

Dialog om behov i 
landbruket

30.11.18 Møte i styringsgruppa Kommuner, statlige etater Dialog om 2. utkast
1.2 – 22.3, 2019 Høringsperiode 19 uttaler
21.2.19 Høringskonferanse Åpen for alle
26.4.19 Møte i prosjekt- og referanse-

gruppe
Prosjekt- og referansegruppe

2.5.19 Møte i styringsgruppe Styringsgruppe

http://www.rogfk.no/Plan-Rogaland/Regionale-planer-og-strategier/Planer-under-arbeid/Regionalplan-for-klimatilpasning
http://www.rogfk.no/Plan-Rogaland/Regionale-planer-og-strategier/Planer-under-arbeid/Regionalplan-for-klimatilpasning


Ordliste 
Bærekraftig arealbruk/utvikling: En arealbruk/utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å 
ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. 

Flom: Oversvømmelse ved økt vannføring og vannstand i elver, bekker og vann som følge av 
stor nedbør eller snøsmelting, og oppdemming som følge av isgang eller skred.

GIS: Geografiske informasjonssystemer. Programvare for innsamling, organisering, lagring, 
analyse og presentasjon av geografisk stedfestet informasjon. 

Institusjonalisering: Å få noe inn i faste, regelstyrte former eller gjøre det til en institusjon, 
altså etablere det som en grunnleggende og normgivende tjeneste, innretting eller faktor i 
samfunnet. 

Klima: Typisk værmønster på et sted, som for eksempel gjennomsnittlig nedbørmengde, 
maksimums- og minimumstemperatur eller hvor ofte det blåser kraftig. 

Klimaendring: Endringer i hvor ofte ulike typer vær forekommer. 

Klimapåslag: Tallfesting av hvor mye man bør øke dagens dimensjonerende verdier for ikke å 
øke sannsynligheten for skade, selv om klimaet endres. 

Klimatilpasning: Klimatilpasning av samfunnet skal bidra til at vi unngår eller begrenser risiko, 
sårbarhet og ulemper av klimaendringene, og drar nytte av eventuelle fordeler som følge av 
endringer i klimaet – både nåværende eller framtidig klima. 

Naturbaserte løsninger: Multifunksjonelle løsninger som løser samfunnsutfordringer gjennom 
å ta utgangspunkt i naturlige prosesser og økosystem. De samme arealene løser flere behov 
på en gang.  

Overvann: Overflateavrenning (regn, smeltevann) fra gårdsplasser, gater, takflater og så 
videre som avledes på overflaten, i overvannsledning (separatsystem) eller sammen med 
sanitært avløpsvann (fellessystem). Når overvannet avledes på overflaten kan det infiltreres i 
grunnen, gå i grøfter eller vassdrag, eller ledes til ledninger.

Overvannshåndtering: Tiltak for å forebygge skade og ulempe som følge av overvann. 
Innebærer tiltak for å utnytte overvann som en ressurs og forsinke, redusere og avlede 
overvannet på en trygg måte.  

ROS-analyse (Risiko- og sårbarhetsanalyse): systematisk utredning av risiko = fare for tap av 
verdier, og sårbarhet = manglende evne til å tåle påkjenninger innenfor et nærmere definert 
system. I plansammenheng: Utredning av alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning 
for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i risiko og sårbarhet som 
følge av planlagt utbygging. 

Stormflo: Vannstand høyere enn normal flo i sjø, som følge av kraftig lavtrykk og sterk vind.

Vekstsesong: Perioden med gjennomsnittstemperatur høyere enn fem grader i løpet av et 
døgn.

Vindoppstuving: Forflytning av vannmasser på grunn av vedvarende vind i èn retning. 

Økosystem: Et samfunn av planter, dyr og mikroorganismer og samspillet med miljøet som 
omgir dem. Økosystemet fungerer gjennom samspill både oppover og nedover i nærings-
kjeden og med det fysiske og kjemiske miljøet som omgir det. Økosystemer kan variere mye i 
størrelse og kompleksitet.

Økosystemtjenester: Goder og tjenester som vi får fra naturen. Det er fire hovedkategorier 
av økosystemtjenester. Vi skiller mellom forsynende (eks. mat), regulerende (eks. flom- og 
erosjonsbeskyttelse), kulturelle (eks. rekreasjon) og støttende tjenester (eks. jorddannelse).

http://www.miljodirektoratet.no/no/Tema/Arter-og-naturtyper/Verdien-av-naturmangfold-og-okosystemtjenester/Hva-er-okosystemtjenester/


Foto:
Forside. Sauda, flom Storelva 2018. Foto: Øyvind Ljung
Side 4. Flom Synne 2015, Vikeså. Foto: Bjerkreim kommune
Side 11. Flom i Egersund, Synne 2015. Foto: Morten Aakre
Side 12. Beiteprosjekt i Gjesdal.  Foto: Reidun S Skjørestad
Side 13. Flom i Bjerkreim. Foto: Bjerkreim kommune
Side 16. Bølger på Utsira. Foto: Atle Grimsby
Side 18. Figgjo vÅlgård. Tørke aug 2018. Foto: Reidun S. Skjørestad
Side 20. Jordras Åbødalen, 23. des. 2017. Foto: Harald Eikrem, Sauda kommune
Side 22/23. Sauda, flom Storelva ved Sauda Vannverk 2018 Foto: Øyvind Ljung
Side 24. Flomsikring i Egersund. Foto: Sem Hadland
Side 28. Erosjonssikring i landbruksområde. Foto: Vegard Næss
Side 32. Første møte i styringsgruppa 21.9.18. Foto: Øyvind Nesvåg
Side 35. Flom Sokna-Pitlingen Foto: S. Andersen
Bakside. Stavanger. Foto: Ivar Langvik

Grafisk utforming: Torbjørn Rathe



ROGALAND FYLKESKOMMUNE

Regionalplanavdelingen
Postboks 130 Sentrum, 4001 Stavanger

Telefon 51 51 66 00
Fax: 51 51 66 20

E-post: firmapost@rogfk.no
www.rogfk.no


