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Innledning  

Bakgrunn 

Denne undersøkelsen er en sentral del av utredningsarbeidet til «Regionalplan for 

klimatilpasning» som utarbeides i perioden 2018 - 2020. Undersøkelsen ble sendt ut til alle 

kommunene i Rogaland i mai 2019. Hensikten er å få frem status i kommunene, slik at behov 

og regionale ulikheter bedre kan inkluderes i regionalplanarbeidet.  

 

Metodikk og innhold 

Spørreundersøkelsen bestod av 74 spørsmål, inndelt i fire tematiske deler (se 

innholdsfortegnelse for oversikt). Spørreskjemaet med informasjon ble sendt per epost til 

aktuell kontaktperson i hver kommune. Det ble sendt felles epost per region (se tabell 1), og 

oppfølging av undersøkelsen ble samtidig knyttet opp mot planlagte regionvise møter til 

høsten. Hver kommune ble spurt om å gi et svar. Det ble sendt påminnelse to ganger.  

Tabell 1: Spørreundersøkelsens regionale inndeling av Rogalands kommuner. Kommunene som svarte 
på undersøkelsen er markert med grå utheving.  

Dalane Jæren  Nord-Jæren + 
øyer* 

Haugalandet Ryfylke 

Bjerkreim 
Lund 
Eigersund 
Sokndal 

Gjesdal 
Hå 
Klepp 
Time 

Finnøy 
Kvitsøy 
Randaberg 
Rennesøy 
Sandnes 
Sola 
Stavanger 

Bokn 
Karmøy 
Haugesund 
Vindafjord 
Tysvær 
Utsira 

Forsand 
Hjelmeland 
Sauda 
Suldal 
Strand 

*øyer = Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy – normalt regnet inn under Ryfylke.  

Det er kun på Haugalandet at alle kommunene svarte.  Det er verdt å nevne at ettersom det 

er et ulikt antall kommuner i hver region og stor variasjon i svarprosent, kan svaranalysen 

være påvirket av skjevfordelingen. I tillegg er det ofte slik at store kommuner har mer 

ressurser å bruke enn små, noe som kan være en årsak til regionale forskjeller. Regionale 

forskjeller er påpekt der det er aktuelt.  
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Oppsummering  

Totalt svarte 17 av 26 kommuner (65%) på spørreundersøkelsen. I 11 av kommunene ble det 

oppgitt at èn person hadde bidratt med å svare på undersøkelsen. I disse kommunene var 

det i stor grad kommunalsjef eller annen type lederstilling som hadde svart.  

I 6 av kommunene ble det oppgitt at 2 personer eller flere hadde bidratt med å besvare. I 5 

av disse 6 kommunene var planavdelingen involvert. Kommunene med sterkest tverrfaglig 

involvering, var Stavanger og Haugesund, hhv. med fem og fire personer involvert.  

Figur 1: Venstre kolonne viser antall kommuner som har svart på undersøkelsen, og høyre 
kolonne viser region. Figuren gir oversikt over antall personer per kommune som var 
involvert i å besvare undersøkelsen. Antall personer er vist med ulike farger, fordelt på de 
fem regionene (se fordeling av kommuner per region i tabell 1).  

Det er stor variasjon hvordan kommunene har respondert på spørsmålene. De større 

kommunene gir i større grad klare og utfyllende svar, enn de mindre kommunene. Et tydelig 

trekk er at kommuner som har hatt flere involvert i besvarelsen, har i større grad svart 

utfyllende. og vanskelig å finne tydelige regionale forskjeller.  

 

Oppsummering av noen sentrale resultat:  

ORGANISERING OG RESSURSER 

➢ 82% av kommunene har fattet vedtak om at kommunen skal jobbe med 

klimatilpasning, mens noen færre kommuner (65%) har pekt ut hovedansvarlig for 

arbeidet.  

➢ Det er generelt satt av lite ressurser til klimatilpasningsarbeid i kommunene, og de 

fleste kommunene vurderer det vanskelig å konkretisere ressursbruken i årsverk, 
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siden arbeidet er spredt på mange avdelinger. Kun 23,5 % av kommunene mener at 

kommunens ressursbruk på klimatilpasning er tilstrekkelig.  

KOMPETANSE 

➢ De fleste kommunene har deltatt på kompetansebyggende aktiviteter de siste to 

årene.  

➢ Overvannsproblematikk, planfaglig kompetanse, vann- og avløp og flom, er 

fagkompetanse som flest kommuner beskriver at de innehar. 

➢ Det er stor spredning i fagkompetanse som kommunene nevner det er behov for.  

SAMARBEID OG NETTVERK 

➢ 41% av kommunene svarer at de deltar i nettverk i dag, mens 76 % vurderer at dette 

er en aktuell samarbeidsform. Ingen kommuner svarer at det ikke er aktuelt.  

➢ 47% av kommunene svarer at de samarbeider med nabokommuner om felles 

utfordringer knyttet til klimatilpasning, mens litt færre (35%) svarer at de ser behov 

for mer samarbeid over kommunegrensene på dette.  

FORMIDLING OG UTVIKLING 

➢ Det er få kommuner (17%) som har utarbeidet informasjons- eller 

kommunikasjonsmateriale på klimatilpasning. Noen flere kommuner (35%) oppgir at 

de jobber med å visualisere kunnskap om klimatilpasningsbehov og klimadata 

gjennom kommuneplanarbeid eller annet planarbeid.  

➢ Et fåtall kommuner (29%) er engasjert i forsknings- eller utviklingsprosjekter knyttet 

til klimatilpasning. Noen flere (41%) vurderer behov for nye innovative løsninger 

knyttet til kommunens arbeide med klimatilpasning.  

PLANLEGGING OG SÅRBARHET 

➢ 76% av kommunene oppgir at de har identifisert sårbare områder i kommunen.  

➢ Alle kommunene har utarbeidet en overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse, og der 

70% har inkludert vurderinger av konsekvenser av klimaendringer.  

➢ De vanligste klimaendringene som kommunene har inkludert i ROS-analysen er; 

ekstremnedbør, overvann, flom, havnivåstigning, stormflo og skred.  

➢ Et fåtall kommuner (17 %) har vurdert hvordan klimaendringer i omkringliggende 

kommuner kan påvirke egen kommune.  

➢ 41% oppgir at kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasning (Klimaprofil Rogaland) er 

innlemmet i kommunens overordnede planverk, og at «klimapåslag» nyttes i 

kommunens bestemmelser, saksbehandling og forvaltning.  

➢ Fire av kommunene oppgir at de har utarbeidet en temaplan/strategi på 

klimatilpasning.  
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KLIMAUTFORDRINGER 

➢ Flom, overvannshåndtering, økt nedbør og havnivåstigning er klimautfordringer som 

flest kommuner vurderer at de har god oversikt over, i form av konsekvenser og 

behov.  

➢ Lokal flom og overvann i tettbygde strøk pekes ut som viktige utfordringer å løse.  

➢ Flom oppleves i stor grad som den viktigste (og eneste) utfordringen i Dalane.  

➢ Sårbarhet for havnivåstigning og stormflo er i stor grad vurdert av kommunene i 

nordre del (Fra Sandnes og nordover), men i mindre grad i sør.  

➢ 53% av kommunene oppgir at hensynssone eller byggegrense til sjø er nyttet i 

kommuneplanens bestemmelser.  

➢ Halvparten av kommunene vurderer at de har utfordringer med skred knyttet til 

eksisterende boligområder, hytteområder og veier. Ingen regioner skiller seg ut.  

➢ De fleste kommuner har ikke oversikt over sine sårbare økosystemer.  

➢ 41% av kommunen har benyttet seg av naturbaserte løsninger for å løse 

overvannshåndtering i utbyggingsområder, mens over halvparten har vurdert å 

restaurere arealer tilbake til natur som et klimatilpasningstiltak.  

TILTAKSGJENNOMFØRING 

➢ 70% av kommunene har planlagt eller gjennomført overvannstiltak eller 

flomsikringstiltak/flomdempende tiltak. To av disse viser til planlagte tiltak mot 

stormflo i sentrumsområdene.  

➢ Det er kun en kommune som har evaluert gjennomførte klimatilpasningstiltak.  

➢ Få kommuner (17%) har utredet nytte ved klimatilpasningstiltak.  

➢ Målkonflikten som nevnes av flest kommuner, er utbygging/fortetting vs 

overvannshåndtering.  

FINANSIERING  

➢ Et fåtall kommuner (29%) setter av budsjettmidler til klimatilpasningsarbeid.  

➢ Manglende finansiering oppleves som en flaskehals for tiltaksgjennomføring.  

➢ De to viktigste finansieringskildene til klimatilpasningstiltak som oppgis, er egne 

midler og ulike tilskuddsordninger.  

➢ Kun to kommuner oppgir at de har gjennomført kost-nytte analyser.  

OPPSUMMERING 

➢ Det er ingen kommuner som vurderer at klimatilpasning er godt nok innlemmet i 

kommunens planverk.  

➢ Oppgitte tiltak som haster å gjennomføre i et femårsperspektiv, er i stor grad knyttet 

til flom, overvann, skred og stormflo.  

➢ De fleste kommunene vurderer at de ikke klarer å bli tilpasset fremtidens klima med 

dagens virkemiddelbruk, finansieringsmuligheter, ressursbruk og kompetanse.  
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DEL 1: ORGANISERING, KOMPETANSE, SAMARBEID  

TEMA: Organisering og ressurser 

Spm. 1. Er det fattet vedtak i kommunestyret/bystyret om at kommunen skal jobbe med 

klimatilpasning? 

Det er i 14 av 17 kommuner (82%) fattet vedtak om at kommunen skal jobbe med 

klimatilpasning. De fleste kommunene henviser til kommuneplan eller underliggende 

temaplan; 6 kommuner henviser til kommuneplan/planstrategi/planprogram, 9 kommuner 

henviser til temaplan (eks. energi- og klimaplan eller hovedplan for vann og avløp. Èn 

kommune henviser direkte til økonomiplan og èn annen kommune til vedtak i 

kommunestyret om flomtiltak. Tre av kommunene; Haugesund, Stavanger og Time, viser til 

at vedtak er gjort i flere dokumenter.  

 

Spm. 2. Er det en (eller flere) hovedansvarlige for kommunens klimatilpasningsarbeid? 

Det er litt færre kommuner (65%) som har pekt ut hovedansvarlig for 

klimatilpasningsarbeidet, enn kommuner som har vedtatt at de skal jobbe med dette. Det er 
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tre kommuner som viser til at ansvaret ligger til rådmann / rådmannens stab; Hjelmeland, 

Suldal og Karmøy. De fleste beskriver at ansvaret er fordelt på flere stillinger / avdelinger.  

Eksempler på organisering:  

➢ Karmøy: Flere ansatte i organisasjonen vil til tider arbeide med oppgaver som kan 

relateres til klimatilpasning. Dette kan for eksempel være rådmannens stab igjennom 

overordnet planlegging eller teknisk etat igjennom drifts- og forvaltningsoppgaver, 

landbruksforvaltning, eiendomsforvaltning samt behandlingen av private 

reguleringsplanforslag og byggesaksbehandling. 

➢ Sandnes: Det ligger til en rådgiverstilling, det er i tillegg en klimatilpassingsgruppe. 

➢ Sokndal: Vi er tre som jobber i team, det er forvaltningsleder (sjef for byggesak, plan, 

kart- og oppmåling), vann- og avløpsleder og kommunalsjef teknikk og miljø.  

➢ Stavanger: Fagkoordinator klimatilpasning er hovedansvarlig for arbeidet med 

klimatilpasning på strategisk nivå. Forøvrig er kommunens hovedavdelinger 

ansvarlige for egne ansvarsområder.  

➢ Vindafjord: Fleire. Klimatilpasningsarbeid vil påvirke fleire einingar, men det er lite 

ressarsar til å følgje dette opp systematisk.  

 

 

Spm. 3. Er en/flere avdelinger ansvarlig for å gjennomføre kommunens 

klimatilpasningsarbeid? 

 

De fleste kommunene (71%) oppgir at det er en eller flere avdelinger som er ansvarlige for 

kommunens klimatilpasningsarbeid.  Stavanger og Karmøy oppgir at alle etater og avdelinger 

har ansvar (innen eget ansvarsområde). Alle kommunene oppgir at avd. for 

kommunalteknikk (eller tilsvarende) har ansvar / medansvar.  
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Spm. 4. Hvor mye ressurser bruker kommunen på arbeid med klimatilpasning? F.eks. 

angitt i årsverk 

Det er få kommuner som klarer å estimere hvor mye ressurser som blir brukt på 

klimatilpasningsarbeid. Flere kommuner beskriver dette som en del av totalen/driften, og er 

ikke tallfestet. Flere beskriver også at tidsbruken varierer.  

6 av kommunene har gitt et konkret estimat som varierer fra 0 til 0,3 årsverk.  

Årsverk estimert:  

- 0 – 0,1: Rennesøy, Bjerkreim, Bokn,  

- 0,2 – 0,3: Utsira, Sandnes, Sokndal  

- Svært lite: Tysvær 

- Vet ikke / ikke besvart: 9 kommuner 

Eksempler:  

➢ Stavanger: Fagkoordinator i tilnærmet full stilling, ellers andeler av stillinger i de ulike 

avdelinger, som ivaretar arbeidet med klimatilpasning for egne ansvarsområder. Vi 

har ingen felles kostnadsstedføring i kommunen. * 

➢ Karmøy: Vet ikke. Det er ikke mulig å definere ressursbruken i form av antall årsverk. 

Det er ingen i organisasjonen som er utelukkende ansatt for å arbeide med 

klimatilpasning. 

➢ Sandnes: Varierer, mye av arbeidet er integrert i det VAR (vann og avløp) jobber 

med.  

➢ Sokndal: Vi bruker betydelig på reguleringsplan, prosjektering og planlegging av flom 

og flomvannstunnel, ca 20 % stilling.  

➢ Sola: Vanskelig å definere, da mye av arbeidet glir inn i hverandre. 

➢ Suldal: Vanskeleg å seie då fleire deler på arbeidet. 

*Stavanger kommune har ikke oppgitt et konkret estimat, men basert på beskrivelsen, 

oppfattes ressursbruken til å være minst et 1 årsverk.   

 



Notat  Rogaland fylkeskommune 
 
 

10 
 
 

Spm. 5. Står kommunens ressursbruk på klimatilpasning i forhold til behovet?   

 

Bare 4 av kommunene (23,5%) vurderer at kommunens ressursbruk er god nok med tanke 

på behovet.  Disse er Bjerkreim, Rennesøy, Bokn og Utsira, som interessant nok alle har 

konkretisert sin ressursbruk.  

Kommentarer:  

❖ Bokn: Behovet er til stede, men pga. arbeidskapasitet blir det ikke prioritert 

❖ Gjesdal: Burde hatt mer overvåking. 

❖ Haugesund: Vet ikke. Behovet for klimatilpasning i Haugesund kommune er ikke 

utredet.  

❖ Karmøy: Vet ikke. Dette er vanskelig å gi et entydig svar på. Ulike deler av 

organisasjonen har forskjellige behov. Eksempelvis har kommunen utfordringer 

knyttet til at vann- og avløpsledningsnettet ikke er dimensjonert for de 

vannmengdene som følger av intense nedbørsepisoder i dag. Fremover i tid vil denne 

utfordringen bli enda større enn i dag. 

❖ Sola: Nei. Det er et omfattende utredningsarbeid som må til, og så igjen oppfølging 

av dette. 

❖ Stavanger: Ressursene har vært for lave, men gapet er blitt dekket opp via eksterne 

tilskudd og via deltakelse i ulike EU-prosjekter og forskningsprosjekter. 

❖ Utsira: Ja, tidvis. Nye scenarier kan oppstå fort, tørke/vind/bølgepåvirkning osv. 
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TEMA: Kompetanse 

Spm. 6. Har dere deltatt på kompetansebyggende aktiviteter de siste to årene? F.eks. 

seminarer, kurs, nettverk.  

Hele 15 av 17 kommuner (90%) har de siste to årene deltatt i kompetansebyggende 

aktiviteter. 

Aktiviteter som nevnes:  

- Diverse kommunenettverk  

- Nasjonal klimatilpasningskonferanse.  

- Kurs /nettverk i regi av samarbeid med nabokommuner /kommunenettverk 

- Diverse kurs og seminarer i regi av NKF, Fylkesmannen i Rogaland, NVE, Rogaland 

fylkeskommune, FKP, osv.  

- Klimathon i Bergen.  

- Vær Smart kurs 

- Deltakelse i regional planprosess 

- Konferanse i Sverige.  

- iFront nettverk – nasjonalt klimatilpasningsnettverk (Stavanger og Sandnes)  

- Stavanger: 2 EU-prosjekter (UNaLab & Anywhere), egne prosjekter / 

forskningsprosjekter (Robær, Copernicus, Mulighetsstudie Sørmarka, 

Forsikringsskadedata, Sanntids klimadashbord). 
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Spm. 7. Hvilke fagtema har kommunen god kompetanse på? 

 

Det er stor variasjon i svarene mellom kommunene. Overvannshåndtering, planfaglig, vann- 

og avløp og flom er fagkompetanse som er nevnt oftest. Det er ingen klare regionale 

forskjeller. Det er derimot en tydeligere forskjell på svar mellom de største kommunene og 

de små, da de største kommunene beskriver flere fagtema.  

Eksempler:  

➢ Haugesund: Avløp og overvannsproblematikk, vann- og avløpsrensing og 

vannforsyning, planleggingskompetanse.   

➢ Stavanger: Arealplanlegging, Regnflom / overvann, havnivå / stormflo / bølger, 

risikovurdering, kart og digitale tjenester, naturbaserte løsninger.  

➢ Sokndal: Flom.  

➢ Gjesdal: Overvann og vann.  
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Spm. 8. Hvilke fagtema har kommunen behov for bedre kompetanse på? 

 

Også her er det stor variasjon og spredning i svarene. Den viktigste årsaken til at det er 

mange ulike tema, er at Stavanger kommune alene har beskrevet 10 ulike tema, som få 

andre nevner.  

 

TEMA: Samarbeid 

Spm. 9. Deltar dere i nettverk om klimatilpasning? 

Mindre enn halvparten av kommunene oppgir at de deltar i nettverk om klimatilpasning. 

Ingen av kommunene i Dalane eller Ryfylke oppgir at de deltar.   
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Nettverk som oppgis: 

- Klimanettverk Jæren 

- Klimanettverk Haugalandet  

- «I front» – nasjonalt nettverk driftet av Miljødirektoratet (Stavanger og Sandnes)  

- Internt overvannsnettverk 

- Nettverk som del av større internasjonale og nasjonale prosjekter  

- VA-forum 

- Vei-forum 

- Kommunalteknisk forening 

 

Spm. 10. Er deltakelse i nettverk en aktuell samarbeidsform fremover?   

 

Det er flere kommuner som ønsker å delta i nettverk, enn som deltar per i dag. Det er ingen 

som sier at nettverk er uaktuelt, men flere presiserer noen forutsetninger for at det skal 

være interessant.  

Utfyllende svar fra kommuner som deltar i nettverk:  

➢ Haugesund: Dersom det samarbeidet er på Haugalandet.  

➢ Sandnes: Delvis, det er viktig med konkrete prosjekt, ta opp saker med 

overføringsverdi. Nyttige innspill i forhold til organisering i kommunene 

➢ Stavanger: Klimautfordringene er store og omfattende og kommunens ressurser er 

begrenset, nettverk på nasjonalt og internasjonalt nivå kan bidra til 

kompetanseheving, dekking av kunnskapshull, utvikling av verktøy mm. Nettverk på 

regionalt nivå bør vurderes, men skal nettverk fungere bra må deltakerne forplikte 

seg og bidra. 

➢ Vindafjord: Vindafjord kommune har deltatt i miljønettverk i ½ år no. Nettverket 

bidrar til nyttig erfaringsoverføring samt gode kurs for 
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administrasjon/næring/innbyggjerar. Det er ynskjeleg å fortsette i nettverket, men 

deltakinga frå Vindafjord kommune må vurderes opp mot tilgjengelige ressursar.  

➢ Utsira: Dersom det ikke blir for hyppige møter.  

 

Spm. 11. Samarbeider dere med nabokommuner om felles utfordringer knyttet til 

klimatilpasning, f.eks. flomutfordringer i felles vassdrag? 

Omtrent like mange kommuner samarbeider med andre nabokommuner om felles 

klimatilpasningsutfordringer, som kommuner som ikke gjør dette. Ulike typer samarbeid 

beskrives.  

Beskrivelse av samarbeid:  

➢ Hjelmeland: Samarbeid gjennom vannområdet.  

➢ Haugesund/Karmøy: Åpning av Sakkestadbekken. Grensebekken mellom Karmøy og 

Haugesund. Bekken ble åpnet og lagt om for å kunne ta imot mer vann, og redusere 

overvannsproblematikk i området. Det samarbeides også om en modellering/plan av 

Ørpetveitsvassdraget som går fra Haugesund og inn i Karmøy. 

➢ Vindafjord: Gjennom arbeidet i Haugaland Vannområde er det samarbeid med 

Tysvær kommune om tiltak for betring av vasskvaliteten i Skjoldafjorden 

(Landbruksforureining). Vindafjord kommune er med i eit interkommunlat 

miljøprosjekt «Frivillige tiltak i landbruket». Prosjeketet er direkte retta mot 

landbruk, og målet er å motivere bønder og leggje til rette for frivillige tiltak i 

landbruket som kan betre vasskvaliteten på Haugalandet. Dette er eit 

samarbeidsprosjekt mellom Rogaland fylkeskommune, Haugaland vannområde og 

kommunane Vindafjord, Karmøy, Bokn og Haugesund. Prosjektet skal følgje opp 

regional plan for vassforvaltning i Rogaland. Prosjektansvarleg vil vera tilsett i 

Vindafjord kommune og startar i jobben september 2019.   

➢ Sandnes: Delvis, Vi har drøftet Figgjo, men ikke fått til felles kartlegging. Det har 

Sandnes tatt initiativ til. 
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➢ Sola: Forus; Sandnes og Stavanger. Klepp og Sandnes om SkasHeigre. 

➢ Stavanger: Sandnes er også deltaker i iFront, har også hatt samarbeidsprosjekter 

med naboene, Randaberg, Sola og Sandnes (ROBÆR). De samme kommunene har 

også felles beredskapsavtale der en har utarbeidet felles helhetlig ROS-analyse og 

beredskapsplan for regionen, og i tillegg eget beredskapsråd for regionen. Helhetlig 

ROS for nye Stavanger er utarbeidet i samarbeid med Finnøy og Rennesøy, her er 

beredskapsplan under ferdigstilling. 

➢ Time: Bl.a. synfaring ifm erosjonsutfordringer i Roslandsåna. Mulig samarbeid om et 

prosjekt.  

 

Spm. 12. Vurderer dere behov for å samarbeide mer over kommunegrensene knyttet til 

klimatilpasning? 

Kommunene svarer litt variert på dette spørsmålet. 6 kommuner (35%) svarer ja. Sandnes og 

Time kommuner peker på felles vassdrag som relevant å samarbeide om. Stavanger 

kommenterer følgende: «Digi Rogaland, som ganske nylig er etablert, har bl a satt 

flomvarsling på kartet. Stavanger har sagt seg villig til å bidra med sin kompetanse». 
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TEMA: Formidling og utvikling 

Spm. 13. Har dere utviklet informasjons- eller kommunikasjonsmateriell om kommunens 

klimatilpasningsarbeid? 

Tre av kommunene har utarbeidet informasjons- eller kommunikasjonsmateriell om 

kommunens klimatilpasningsarbeid; Time, Stavanger og Utsira.  

Kommentarer:  

➢ Stavanger: Ja. Vi har vel ikke overordnet godt grunnlag her, ulike planer og prosjekter 

omtaler klimatilpasningsarbeidet.  

➢ Utsira: Kriseinfo i forbindelse med hendelser siden 2013, Hendelser på Utsira blir 

liggende i arkiv på nett - tørke, flom og ekstremvær.  
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Spm. 14. Arbeider dere aktivt med å visualisere kunnskap om klimatilpasningsbehov og 

klimadata overfor egne folkevalgte og innbyggere? 

I tre kommuner i hver av regionene Haugaland og Nord-Jæren arbeides det aktivt med å 

visualisere klimatilpasningsbehov overfor folkevalgte og innbyggere: Sandnes, Sola, 

Stavanger, Bokn, Haugesund og Utsira.  

➢ Sandnes: Vi har havnivåstigningskart i dagens miljøplan. 

➢ Sola: Modell for overvann/flom forus og Sola sentrum. 

➢ Stavanger: I kost/nytteanalysen vår ble utfordringene visualisert. Vi arbeider videre 

med flere prosjekter der resultatene skal visualiseres, herunder UNaLab, Anywhere, 

Sanntids klimadashbord. 

➢ Bokn: Eige tema under rullering av kommuneplanen sin samfunnsdel 

➢ Utsira: Vil ta med ekstrem-flom/springflo ev som hensynssoner i kommuneplan. 

➢ Haugesund: Klimatilpasning inkluderes i hovedplan for vann- og avløp. Det formidles 

status og utvikling av drikkevannskilden vår med hensyn på fargetall, 

bakteriebelastning, samt behov for utskifting av ledninger. Det utarbeides nå en 

forvaltningsplan for drikkevannskilden med målsetning om å sikre og bevare 

drikkevannskilden for fremtidens klima. I arbeidet med overvannsplanen skal det 

utformes av en modellering av nedbørsintensitet i avløpssonene. Planen vil gjøre oss 

bedre rustet til å prioritere områder for separering og planlegging av hovedfartsårer 

for overvann til sjø/vassdrag. 
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Spm. 15. Er dere engasjert i forsknings/utviklingsprosjekter knyttet til klimatilpasning? 

Fem kommuner i de nordre delene av Rogaland, opplyser at de er engasjert i forsknings-

/utviklingsprosjekter knyttet til klimatilpasning. 

Kommuner med prosjekter: Stavanger, Haugesund, Vindafjord, Hjelmeland, (Sandnes – 

delvis) 

➢ Haugesund: Som følge av endret råvannskvalitet i drikkevannskilden 

Stakkastadvatnet startet et utviklingsprosjekt i 2011 om å forsterke den bærekraftige 

renseprosessen ved Haugesund vannverk. Dette for at vannverket skal stå bedre 

rustet til å takle en ytterligere forverring av råvannskilden som følge av endret klima. 

Tradisjonelle vannverk bruker gjerne jern eller aluminium til renseprosessen, mens 

Haugesund vannverk har siden 2001 benyttet et naturlig fellingsmedium (kitosan) 

basert på krabbeskall. VI har vært delaktige til å utvikle et helt nytt fellingsmedium. 

Aquator sammen med kitosan gjør renseprosessen til Haugesund vannverk mer 

robust og bærekraftig til å takle endret klima.  

➢ Hjelmeland: Hydrogen.  

➢ Sandnes: Prosjekt klimatilpassing i Sandnes sentrum er i ferd med å sluttføres. Det er 

vel mer en kartlegging enn forskning. Vi har og et pågående prosjekt om skred.  

➢ Stavanger: Ja. Henviser til tidligere presentasjoner av prosjektene: UnaLab, 

AnyWhere, Robær, Copernicus, Mulighetsstudie Sørmarka, Forsikringsskadedata, 

Sanntids klimadashbord.  

➢ Vindafjord: I Skjoldafjorden blir det tatt kjerneprøvar for å få fram naturtilstanden i 

fjorden. Vats- og Landavatnet saman med tilløpsbekker har jevnleg ovarvaking og 

prøvataking av vatn og sediment for å sjå utviklinga for tilstanden i vassdraget og 

vatna. Andre vassdrag blir overvaka eller planlagt overvaka ut frå behov. 
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Spm. 16. Vurderer dere at det er behov for nye/innovative løsninger knyttet til 

kommunens ansvarsområder/arbeid med klimatilpasning? 

Flere kommuner mener det er behov for innovative løsninger knyttet til kommunens 

ansvarsområder og arbeid med klimatilpasnings, mens en like stor andel kommuner er 

usikre.  

Kommentarer fra de sju kommunene som har svart ja:  

➢ Haugesund: Innen infrastruktur kan det være interessant med mer 

kostnadseffektive løsninger, eksempelvis no-dig o.l. 

➢ Hjelmeland: Alltid på jakt etter forbetringspotensiale.  

➢ Sandnes: Viktig med løsninger i områder som allerede er utsatt og der det er 

urealistisk med flytting/ heving.   

➢ Stavanger: De pågående prosjekter arbeider med dette som mål. I tillegg har vi i 

forslag til felles samfunnsdel for Nye Stavanger lagt inn følgende føring under 

satsningsområdet «Stavanger skal være ledende i arbeidet for et klima- og 

miljøvennlig samfunn: «derfor vil vi styrke samarbeidet med næringslivet og 

forskning om utvikling av klimasmarte løsning», samt «gjøre samfunnet i stand til 

å håndtere klimaendringene». 

➢ Suldal: Ladepunkt for el-bil, rådgjeving. 

➢ Time: Bruk av gis/sensorer som følger utviklinger – knyttet opp mot 

værmeldinger mm.  

➢ Utsira: Kai og havneanlegg med forventet havnivå-endring.   
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DEL 2: PLANLEGGING OG SÅRBARHET  

Spm. 17. Har dere identifisert hvilke områder og sektorer som er mest sårbare for 

klimaendringer i din kommune?   

I alle regionene er det kommuner som har vurdert og identifisert de mest sårbare områdene 

og sektorene for klimaendringer i kommunen. 

Konkretiseringer er gitt i 9 kommuner:  

➢ Bokn: Overvann og forurensing av råvann  

➢ Hjelmeland: Ja delvis, - Kommuneplan temakart  

➢ Sandnes: Sandnes sentrum er utsatt. 

➢ Sokndal: Flom, liv, helse og verdier er utsatt (Sokndal sentrum)  

➢ Stavanger: HROS tar for seg en rekke hendelser, blant annet ekstremvær. Analysen 

viser også at naturbaserte årsaker kan være årsak til en rekke hendelser. 

Kost/nytteanalysen viser utsatte områder, i Anywhere-prosjektet utvikles verktøy 

som til enhver tid viser effekter av ulike klimafaktorer, en rekke detaljanalyser 

identifiserer sårbarhet, herunder er også utført en skredanalyse med tiltaksplan. 

➢ Suldal: Ja, gjennom ROS-analysen; jordras, avløpsanlegg.  

➢ Time: Hydrologisk kartlegging av hele kommunen –overvann i tettbebygde strøk, 

særlig i deler av Bryne. Landbruket – i sammenheng med 

landskapsutformingen/geografi 

➢ Utsira: Bygg under 10 m.o.h (stormflo), samferdsel havn (innstilte avganger ved 

stormflo), landbruk (ekstremvær og innhøsting) 

➢ Vindafjord: Omsynsone for skred og flom i kommuneplanen. 

 

Spm. 18. Har kommunen utarbeidet en overordnet risiko - og sårbarhetsanalyse for 

kommunen? 

Alle 17 kommunene svarer at de har utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse for 

kommunen. Sokndal, Vindafjord og Utsira viser til at ROS-analysen er under revisjon / skal 

revideres i 2019. 
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Spm. 18a. Inkluderer analysen vurderinger av hvordan fremtidige klimaendringer kan 

påvirke kommunen og ulike sektorer? 

11 av 17 kommuner (65%) svarer at de har vurdert hvordan fremtidige klimaendringer kan 

påvirke kommunen og ulike sektorer i sin analyse. Ingen av Dalane-kommunene svarer ja. 

Vindafjord svarer at den nye ROS-analysen, som er under utarbeidelse, vil inkludere dette.  

 

Spm. 18b. Hvilke typer klimaendringer har kommunen inkludert i analysen? 

 

Kommunene inkluderer mange ulike klimaendringer der de vanligste er; ekstremnedbør, 

overvann, flom, havnivåstigning, stormflo og skred. Ingen av Dalanekommunene har svart.  

Oppsummert og fordelt på region: 

• Dalane: Ikke besvart / vet ikke 
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• Jæren: Flom, overvann, ras, tørke (brann).  

• Nord-Jæren+ øyer: Flom, skybrudd, havnivåstigning / stormflo, rasfare, 

ekstremhendelser, kapasitet i VA-systemet, flere endringer.  

• Haugalandet: Nedbør, overvann, flom, urbanflom, havnivåstinging, stormflo, 

springflo, vind, skred/ras, ekstremkulde, langvarig tørke, skogbrann/lyngbrann.  

• Ryfylke: Nedbør, overvann, ekstremnedbør, stormflo, ras.  

 

Spm. 19. Har kommunen analysert hvordan klimaendringer i omkringliggende kommuner 

(f.eks. oversvømmelse/flom) kan påvirke din kommune? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokuset er stort sett rettet mot egen kommune og dens utfordringer ved klimaendringer, og 

ikke så mye på omkringliggende kommuner. To kommuner har svart ja; Time og Stavanger. 

Ytterligere to kommuner har kommentert;  

➢ Stavanger: Dette er vurdert i HROS for Stavangerregionen. 

➢ Time: Inkludert i hydrologisk kartlegging i Time og nabokommunene. 

➢ Karmøy: Delvis. Det er gjort tiltak i grensebekken mellom Haugesund og Karmøy for å 

minimere risiko for oversvømmelse og flom.  Det er et begrenset området hvor 

Karmøy grenser mot andre kommuner  

➢ Vindafjord: I liten grad. Men den nye vil leggje opp til samarbeid med nabokommune 

Etne. 

 

 

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7

Dalane

Jæren

Nord-Jæren + øyer

Haugaland

Ryfylke

Ja Nei Delvis Vet ikke Ikke besvart Ikke aktuelt



Notat  Rogaland fylkeskommune 
 
 

24 
 
 

 

Spm. 20. Er kunnskapsgrunnlaget for klimatilpasning, som beskrevet i Klimaprofil 

Rogaland, innlemmet i kommunens overordnede planverk? 

Det er totalt 7 kommuner (41%) som svarer ja eller delvis ja på dette spørsmålet. Disse 

kommer hovedsakelig fra jærregionen eller Haugalandet. Disse svarer ja: Stavanger, 

Sandnes, Time, Bokn og Utsira. Karmøy og Hjelmeland svarer hhv. «til dels» eller «i liten 

grad».  

Kommentarer:  

➢ Bokn: Tatt med i grunnlaget ved rullering av samfunnsdelen av kommuneplanen  

➢ Karmøy: Nye areal-kommunedelplaner er utarbeidet i ettertid av at klimaprofil for 

Rogaland ble utarbeidet. I KU og ROS for kommunedelplanen for Karmøys byer ble 

klimaprofil for Rogaland brukt. Kunnskapsgrunnlaget i klimaprofilene er av en så 

generell karakter at det i mange tilfeller vil ha begrenset bruksverdi i 

arealplanleggingen. Årsaken til dette er at klimaprofilen opererer på et grovmasket 

geografisk nivå. Variasjoner på kommunenivå kommer derfor ikke godt frem. 

➢ Sandnes: Kommuneplan samfunnsdel, og vann hensyntas i bestemmelser.  

➢ Stavanger: Klimaprofilen ligger til grunn for alt planverk. I tillegg har vi gjort egne 

analyser ved bruk av bistand fra Norges beste fagmiljø, som igjen har ført til at vi 

eksempelvis har hevet nivået for 200 års stormflo med 22 cm, relatert til den 

nasjonale anbefalingen fra DSB. 

➢ Time: Der det er relevant - særlig overvannshåndtering i tettbebygde strøk.  

➢ Utsira: Blir inkorporert i kommuneplan.  
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Spm. 21. Er anbefalinger om bruk av «klimapåslag», gitt i Klimaprofil Rogaland, innlemmet 

i kommuneplanens bestemmelser, saksbehandling og forvaltning 

Det er her totalt 7 kommuner som har svart at klimapåslag nyttes helt eller delvis. Flere av 

kommunene som har svart ja, kommenterer at klimapåslag et innlemmet i 

saksbehandlingen. Noen av de større kommunene som har svart nei, nyanserer svaret sitt; 

➢ Haugesund: Nei - I VA-normen er det satt krav til bruk av klimafaktor ved 

prosjektering av overvannsledninger.  

➢ Karmøy: Nei. Men Kommuneplanens bestemmelser, når det kommer til 

havnivåstigning, går utover de anbefalingene DSB gir i sin veileder: «Havnivåstigning 

og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging». 

➢ Stavanger: Som nevnt ligger klimaprofilen som grunnlag. Stavanger kommunes VA-

norm ligger til grunn for bestemmelser, saksbehandling og forvaltning. VA-norm 

stiller krav til klimapåslag ved beregning av overvann, men påslaget er lavere enn 

anbefalingen i Klimaprofil Rogaland. Påslaget kombineres imidlertid med konservativt 

valgte parametere for på den måten å sikre at beregningene tar høyde for fremtidig 

klimaendring.     
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Spm. 22. Har kommunen utarbeidet temaplan/strategi som konkretiserer kommunens 

tiltaksarbeid med klimatilpasning? (På et tema eller flere) 

Fire kommuner har svart at de har utarbeidet temaplan/strategi:  

➢ Haugesund: I handlingsplan for energi- og 

klimaplan 2012-2020. 

➢ Sandnes: Delvis. Klimatilpassing er innarbeidet i 

klima og miljøplan som er under utarbeidelse. 

➢ Stavanger: Kommuneplanen og planstrategien 

gir strategien for arbeidet. En egen 

klimatilpasningsstrategi skal utarbeides i henhold til 

kommunens planstrategi, denne er påbegynt. 

Underordnede planer som Klima og miljø og 

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp 

berører også dette. 

➢ Time: Hovedplan for vann og avløp 2016-2026 

 

 

Spm. 23. Tar kommunen hensyn til Regional plan for vannforvaltning (som inneholder 

nasjonalt fastsatte miljømål for kystvann, grunnvann og vassdrag) i sitt arbeid med 

arealplanlegging? 

 

10 av 17 kommuner (58%) svarer 

bekreftende at Regional plan for 

vannforvaltning blir tatt hensyn til i 

kommunenes arbeid med arealplanlegging.  

 

 

 

 

 

De mest utfyllende svarene tas med under:  

➢ Stavanger: Implementering av vannforvaltningsplanen er tema i kommuneplanen, 

Hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp og i klima- og miljøplanen. I 

arealplanlegging følges det opp av den enkelte fagavdeling.    
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➢ Time: Ja, som del av alle overordnede føringer. F.eks vises områder som skal sikres 

for drikkevann + hensynssoner langs vassdrag, tiltaksplanene Hå- og Orreelva mm. 

➢ Vindafjord: Blir teke omsyn til i planarbeid (reguleringsplanar og kommuneplanen) og 

ved bruk av ROS-analyse (overordna og detalj).  

 

Spm. 24. Tar kommunen hensyn til Regional plan for vannforvaltning i sitt arbeid med 

klimatilpasning? 

Litt færre kommuner (47%) svarer ja på at 

de tar hensyn til Regional plan for 

vannforvaltning i sitt arbeid med 

klimatilpasning. To av de tre kommunene 

som svarer nei på dette spørsmålet, svarte 

også nei på spm. 23.  
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DEL 3: KOMMUNENS KLIMAUTFORDRINGER OG KUNNSKAP 

TEMA: Overordnet 

Spm. 25. Hvilke klimautfordringer har dere god oversikt over (i form av konsekvenser og 

behov)? 

 

Dalane utpeker seg ved at alle kommunene har svart at flom er den klimautfordringen de har 

god oversikt over. I de andre regionene er svarene mer variert, og de fleste kommunene 

oppgir mer enn èn klimautfordring. Flom, overvann og havnivåstigning går igjen i flest 

kommuner.  

Haugesund kommune gir et noe med utfyllende svar på deres erfaringer på tema: avløp, 

overvann og vannforsyning, 

1) økt fargetall som følge av mer intenst regn og derav erosjon, tilføring av organisk 

materiale, mikroorganismer etc. til drikkevannskilden 

2) tap av vinterstagnasjon i drikkevannskilden 

3) Mer intens nedbør og utfordringer dette gir på et ledningsnett hvor vi har en stor 

andel fellesledninger (spillvann og overvann i en ledning). Dette gir også hyppigere 

overløp fra avløpspumpestasjoner og fare for tilbakeslag hos huseiere. Mer intenst 

regn gir også økt fare for kontaminering av drikkevann på ledningsnettet. 
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Spm. 26. Hvilke klimautfordringer har dere behov for mer kunnskap om? 

Av de 7 kommunene (41%) som har svart, så spriker svarene i alle retninger. Fire av 

kommunene har svart «det meste». Ca. halvparten av kommunene (47%) har enten ikke 

svart eller svart «vet ikke».  

Svarene på dette spørsmålet har store likheter med svar på spm. 8.  

Stavanger og Haugesund kommenterer begge at de har satt i gang kunnskapsprosjekter på 

tema de trenger mer kunnskap om.  

Haugesund:  

- Ferskvannsøkologi (drikkevannskilden og dets nedbørsfelt og vassdrag).  

- Dimensjonerende vannføring ved intens nedbør. 

Stavanger:  

- Avledning av flom ved ekstremvær. Vi skal utarbeide såkalte skybruddsplaner for det 

enkelte nedbørsfelt for å vurdere behov for tiltak knyttet til flomveier i kommunen. 

Dette vurderer vi såpass omfattende at vi vurderer ekstern kompetansebistand. 
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TEMA: Flom/overvann 

Spm. 27. Hvilke typer utfordringer med overvann/flom er de viktigste å løse i din 

kommune? (f.eks. overvann i tettbygde strøk, lokal flom, bekke- og elveløpsendringer, 

jord- og flomskred, oversvømte landbruksarealer, stengte veier) 

 

Kommunene i Dalane og på Nord-Jæren er samstemte om hvilken type utfordring som er 

viktigst å løse. I Dalane er flom det viktigste å løse og på Nord-Jæren er overvannshåndtering 

i tettbygde strøk viktigst. På Haugalandet peker også flere kommuner på 

overvannshåndtering i tettbygde strøk som viktig utfordring å løse.   
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Spm. 28. Har dere utarbeidet en strategi for overvannshåndtering? 

Det er sju kommuner (41%) som oppgir at de har helt eller delvis utarbeidet en strategi for 

overvannshåndtering.  

➢ Haugesund: Utarbeidelse av overvannsplan startet 2019. 

➢ Karmøy: Tja. Vi har hatt et overvannsforum hvor det er gått igjennom hvilket ansvar 

og hva som skal avklares når mtp reguleringsplan, byggesak, rørleggermelding og 

tekniskplan. 

➢ Hjelmeland: Delvis, i tilknyting til enkelte reguleringsplanar. 

➢ Gjesdal: Det blir ivaretatt i planarbeid.  

➢ Time: Gjennom detaljerte bestemmelser i forslag til kommuneplan 2018-2030 

➢ Rennesøy: Kommuneplanens bestemmelser (2019 – 2013) § 1-8 gjelder håndtering 

av overvann 

➢ Stavanger: Bestemmelser i kommuneplanen utgjør overordnet strategi. I revisjonen 

som nå pågår er utarbeidet forslag til forsterkning av bestemmelsene. I tillegg 

inneholder ny hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp mål og strategier for 

overvannshåndteringen. 

Sandnes svarer nei, men kommenterer samtidig at de har detaljerte bestemmelser. Andre 

kommuner har svart ja med begrunnelse i at de har detaljerte bestemmelser. Det må derfor 

antas at kommunene definerer en strategi på ulike måter, og det har påvirket hva de har 

svart.  
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Spm. 29. Har dere gjennomført kartlegging av flomveier/dreneringslinjer? 

 

Det er på Jæren og på Nord-Jæren at flest kommuner har gjennomført denne type 

kartlegging, og der flere har gjennomført for hele kommunen.   

➢ Sokndal: Ja, noe i forbindelse med flomprosjektet, 2017 og utover. 

➢ Gjesdal: Ja, i 2018.  

➢ Time: Ja, kartlegging flomveier ifm kommundelplan Bryne sentrum – vist på 

temakart. KP 2018-2030: Hydrologisk kartlegging i 2018 for hele kommune – med 

spesielt fokus på utsatte områder (tettsteder)  

➢ Sandnes: Ja, analyse av hvor vann samles.  

➢ Sola: Ja.  

➢ Stavanger: Vi har kartlagt dreneringslinjer for hele kommunen i 2018. Disse 

tilgjengeliggjøres på egen kartserver nå i sommer. Her vil utbyggere / konsulenter få 

tilgang på viktig informasjon som må ivaretas i reguleringsplaner / 

utbyggingsprosjekter.  

➢ Haugesund: Arbeidet pågår fortsatt. Overvannsplanen skal belyse dette. 

➢ Tysvær: Kun i forbindelse med reguleringsplan, Skeiseid og Aksdal 

➢ Suldal: Delvis.  
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Spm. 30. Ser dere behov for å få utarbeidet flomsonekart (utover flomsonekartlegging 

utført av NVE)? 

I samtlige regioner er det kommuner som ser behov for utarbeidelse av flomsonekart.  

➢ Bjerkreim: «Ville vært bra med flomsonekart i noen områder hvor vi nå ikke har.» 

➢ Gjesdal: Dirdal og Frafjord.  

➢ Hjelmeland: Har berre for Storåna i Årdal, skulle hatt fleire.  

➢ Sandnes: Ja, nødvendig i bebygde områder, store deler av de bebygde områdene er 

vist som aktsomhetssoner i nve sine kart.  

➢ Sola: Særlig for Sola sentrum og Forusområdet 

➢ Stavanger: Dette har vi kompetanse til å gjennomføre selv. Grunnlag på plass. 

➢ Suldal: Har dambrotsbølgeberekningar levert av kraftselskapa.  
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TEMA: Havnivåstigning: 

Merk: Time kommune og Bjerkreim kommune har ikke kystlinje, og spm 31 – 35 er ikke 

aktuelle for disse kommunene.  

Spm. 31. Er det områder i kommunen som er sårbare for stormflo i dag? 

 

Totalt 10 av 17 kommuner (59%) svarer at det er områder i kommunen som er sårbare for 

stormflo i dag. Alle kommunene på Haugalandet, Nord-Jæren og i Ryfylke svarer ja, med 

unntak av Rennesøy og Hjelmeland.  

Konkretiseringer fra 9 av kommunene:  

➢ Bokn: Den søndre del av kommunen der havsjø kan nå fram  

➢ Karmøy: Bebyggelse ligger i hovedsak ved sjø, og havner i områder som er sårbare 

for stormflo. Dette basert på sehavniva.no. 

➢ Sandnes: Sandnes sentrum.  

➢ Sola: Tananger, flyplass. 

➢ Stavanger: Henviser her til at vi har gjennomført en rekke analyser, herunder 

bølgeanalyser fra MET og Norconsult, kost/nytteanalysen, analyse av samtidighet 

mellom de høyeste bølgene fra nord / nord-vest og de høyeste registrerte 

stormflotall for Vågen, som er mest utsatt. Dersom 8.5 scenarioet ti FN`s klimapanel 

slår til og stormflonivået stiger til 2,0 m, berøres 32 km med kystlinje, og verdien til 

det som berøres av infrastruktur, bygninger mm er beregnet til 10,7 milliarder NOK. 

➢ Suldal: Sand sentrum.  

➢ Tysvær: Noen få områder i Nedstrand og Førre 

➢ Utsira: Tuevågen, Nordvikvågen, Sørevågen og Skarvanesvågen 

➢ Vindafjord: Vikedal, Ølensvåg 
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Spm. 32. Har dere vurdert hvilke arealer/områder som er særlig sårbare for 

havnivåstigning? 

 

Det er kommunene i nordlige deler av Rogaland som svarer at de har vurdert dette: begge 

kommuner fra Ryfylke, tre kommuner fra Haugalandet og tre fra Nord-Jæren.  

Konkretiseringer fra 6 av kommunene:  

➢ Bokn: Eldre bygg i strandsona 

➢ Sandnes: Vi har kartlagt areal i sentrum, vi har ikke sett på Hommersåk. 

➢ Sola: Flyplassområdet.  

➢ Stavanger: Stavanger sentrum, spesielt Vågen er området som er mest utsatt og 

sårbart, siden vi her har et verneverdig område. 

➢ Suldal: Sand sentrum gjennom reguleringsarbeid.  

➢ Utsira: Samferdsel og havn 

 

Spm. 33. Er det gjennomført analyse på hvordan havnivåstigning/stormflo/bølger kan 

påvirke kommunen? 
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Seks av kommunene (35%) opplyser at de har gjennomført en eller annen form for analyse 

på konsekvenser av havnivåstigning.  

Utdyping av svar fra fem av kommunene:  

➢ Bokn: Ja for deler av kommunen. Analyse utført for planlagt ny utfylling ved Føresvik 

➢ Sandnes: Det er gjennomført arbeid med Sandnes sentrum 

➢ Sola: Flyplassområdet.  

➢ Stavanger: Henviser her til at vi har gjennomført en rekke analyser, herunder 

bølgeanalyser fra MET og Norconsult, kost/nytteanalysen, analyse av samtidighet 

mellom de høyeste bølgene fra nord / nord-vest og de høyeste registrerte 

stormflotall for Vågen, som er mest utsatt. Dersom 8.5 scenarioet ti FN`s klimapanel 

slår til og stormflonivået stiger til 2,0 m, berøres 32 km med kystlinje, og verdien til 

det som berøres av infrastruktur, bygninger mm er beregnet til 10,7 milliarder NOK. 

➢ Vindafjord: I overordna ROS, er under arbeid 

 

Spm. 34. Er hensynssone eller byggegrense til sjø nyttet i kommuneplanens bestemmelser 

(knyttet til havnivåstigning/stormflo)? 

  

Det er totalt 9 kommuner (53%) som svarer at hensynssone eller byggegrense til sjø er lagt 

inn i bestemmelsene: Gjesdal, Rennesøy, Sandnes, Sola, Stavanger, Haugesund, Utsira, 

Vindafjord og Suldal.  
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Spm. 35. Ser dere behov for at det gjennom den regionale planen utarbeides felles 

retningslinjer eller bestemmelser knyttet til byggegrense til sjø?  

  

Ca. halvparten av kommunene svarer at de ser behov for noen felles retningslinjer. Det er 

ingen sammenheng mellom svar og regiontilhørighet. Kun to kommuner svarer nei.  

Utdypende kommentarer:  

➢ Stavanger: For innbyggere og utbyggere vil det være fordelaktig å ha felles 

bestemmelser og retningslinjer, særlig for grenseområder. Men det må jo ikke 

fastsettes regionale bestemmelser som er «dårligere» enn Stavanger sine. For hele 

Rogaland vil det være ikke helt samsvarende tall for havnivåstigning. Stormflotallene 

kan også variere noe. Eksempelvis vil Stavanger sine tall kunne gjelde fra Karmøy i 

nord, til Obrestad i sør, herunder eksempelvis Hjelmeland og Strand. 

➢ Vindafjord: Vanskeleg å sjå for seg felles retningslinjer/bestemmelser for heile fylket. 

For store ulikheiter frå nord til sør og kyst til fjord. Kan bli ei «tvangstrøye». 

Kommuneplanen er beste reiskap. 
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TEMA: Tørke 

Spm. 36. Har dere utredet konsekvenser av langvarige tørkeperioder? 

Det er kun Stavanger kommune som oppgir at de har utredet 

konsekvenser av langvarige tørkeperioder. De beskriver at 

dette er gjort på et meget overordnet nivå i HROS i 

hendelsene Ekstremvær / naturhendelse og Natur- og 

skogbrann. Det er utarbeidet aktsomhetskart for brannfare. 

For Nye Stavanger skal vi gjøre mer spesifikke analyser. Ellers 

er dette vurdert fra naturforvaltningen side. 

Hjelmeland kommune oppgir at de delvis har utredet dette 

med henvisning til overordna KU/ROS.  

 

Spm. 37. Finnes det bekker/elver/innsjøer i kommunen som er særlig utsatte for tørke? 

 

Kommuner i alle regionene, utenom Dalane, svarer at det finnes vannforekomster som er 

særlig utsatte for tørke.  

➢ Bokn: Torlandsvatnet, Ulvåna, Gunnerstadsvatnet og Vatnalandsvatnet. 

➢ Gjesdal: Nord-Jærens drikkevannskilde (Bjerkreim).  

➢ Haugesund: Kvalavassdraget (har regulering ved Eivindsvatnet). + Røvær vannverk 

(kunstig oppdemmet vannkilder på Hillerøy) 

➢ Hjelmeland: Mange mindre vassdrag går tørre i sommerhalvåret.  

➢ Sola: Mange småbekker i kommunen, tåler tørke dårlig.  

➢ Vindafjord: De fleste bekker er utsatte ved tørkesituasjon, spesielt der 

kantvegetasjonen er skrinn/fjerna 
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Spm. 38. Har dere planlagt forebyggende tiltak som kan settes inn ved langvarige 

tørkeperioder? 

Her svarer ca halvparten av kommunene ja, hvorav de fleste kommunene i Nord-fylket er 

inkludert. Ingen i Dalane svarer ja på dette spørsmålet.  

➢ Bokn: Oppdemning råvannskilde.  

➢ Gjesdal: Reservevatn, demmes opp.  

➢ Haugesund:  

o Vi har fått innført vannmålere hos alle abonnementer, noe som gir ca. 20 % 

lavere vannforbruk og et mer stabilt vannuttak i forhold kommuner uten 

vannmålere. 

o Vi øker vannføringen i Kvalavassdraget i tørre perioder. 

➢ Hjelmeland: Brannførebygging. Avgrensing av hagevatning.  

➢ Stavanger: Aktsomhetskart, Vanning av bytrær, grillforbud 

➢ Suldal: Har tankbil i høve brann 

➢ Tysvær: Delvis. Ved langvarig tørkeperiode har det i enkelte områder i kommunen 

vært mangel på drikkevann. Innføring av vannmåler er et tiltak for å få ned 

vannforbruket. 

➢ Utsira: Kun drikkevannsforsyning.  

➢ Vindafjord: Generelt kan bevaring av kantvegetasjon gi mere skygge og minske 

vassfordamping fra vassdraget. 
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Spm. 39. Vurderer dere at det er behov for tiltak knyttet til tørke, som ligger utenfor 

kommunens virkemidler? 

Det er delte meninger om kommunens virkemidler knyttet til tørke, på tvers av regionene. 

Det er kun Sandnes og Hjelmeland som svarer ja her, og Tysvær svarer delvis. Utdypende 

kommentarer:  

➢ Hjelmeland: Ja, ved storbrann.  

➢ Sandnes: Ja, usikker på metode, ansvar og behov. 

➢ Time: Muligens, bør ses nærmere på. Må ses i sammenheng med eventuelle tiltak 

ifht overvann. For mye fokus på håndtering av intensiv nedbør, kan føre til uønskede 

effekter i tørkeperioder.  

➢ Tysvær: Delvis, Langvarig tørke kan gå ut over matproduksjonen.  
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TEMA: Skred 

Spm. 40. Har dere utfordringer med skred knyttet til eksisterende boligområder, 

hytteområder og veger? 

 

Det er kommuner i alle regionene som har utfordringer med skred knyttet til eksisterende 

befolkede områder.  

➢ Gjesdal: Gilja, Frafjord, Øvstrabødalen, mm.  

➢ Hjelmeland: Enkeltepisoder fleire stader.  

➢ Sandnes: Leirområder i sentrale deler av Sandnes.  

➢ Sokndal: Ja på veier i det minste. Usikker på boligområder og hytteområder. 

➢ Stavanger: Vi har gjennomført egen analyse ved hjelp av konsulent med geologisk 

kompetanse. 

➢ Suldal: Mange… 

➢ Tysvær: Stuvik, Nedstrand 

➢ Vindafjord: I nokon grad. Det er kartlagt skredfarar i eksisterande bustadområde og 

gjort tiltak der dette er ein utfordring. Skredfare på veger er ikkje kartlagd? 
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Spm. 41. Har dere opplevd de siste årene at skred kommer på nye steder? 

 

Fem kommuner fordelt på fire regioner svarer at de har opplevd skred på nye steder de siste 

årene.  

➢ Gjesdal: Ja – alltid nye steder. Madland, Maudal.  

➢ Rennesøy: Ser at landbruksområder blir utsatt gjennom småskred i skråninger ved 

langvarig nedbør.  

➢ Sandnes: Utgliding av masser i sentrale leirområder (mindre utgliding).  

➢ Suldal: Mange steder.  

➢ Vindafjord: Har gått skred i område som ikkje er kartlagd. Få bustadar, men kan 

ramme enkelte hardt.  
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Spm. 42. Hvilke kartleggingsbehov/kunnskapsbehov har kommunen knyttet til skred? 

 

Flere av kommunene ser behov for mer detaljert kartlegging av ulike type. Faresonekart er 

et kartleggingsbehov som flere kommuner nevner.  

Kommentarer: 

➢ Bjerkreim: Farekart. I noen områder ville det vært bra med skredkartlegging.  

➢ Gjesdal: Ny kartlegging nær bebyggelse i 2016-2017.  

➢ Hjelmeland: Større detaljeringsgrad.  

➢ Rennesøy: Det er behov for mer kunnskap 

➢ Sandnes: Vi utarbeider nå nye faresonekart. 

➢ Sola: Overordnede skredkart/NVE/NGU 

➢ Suldal: Oppdaterte NGU-kart.  

➢ Tysvær: Har kartlagt alle skredutsatte tettsteder 

➢ Vindafjord: Meir reell kartlegging, ikkje modellbasert slik som no. 
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TEMA: Lokale vindforhold 

Spm. 43. Opplever kommunen utfordringer knyttet til dagens vindforhold? 

Kommuner spredt på alle regioner, utenom Dalane, svarer at de opplever utfordringer med 

dagens vindforhold. Noen av kommunene konkretiserer hva som er utfordringer;  

➢ Bokn: Fergedrift, generelle utfordringer med flo og bølger.  

➢ Hjelmeland: Kraftig austavind i kast.  

➢ Stavanger: Ved ekstremvær.  

➢ Time:  

o Vind og snø på vegsystemet ut på Jæren. 

o Vindturbulens rundt høyhus.  

o Vindtunneler i sentrum pga økte høyder. 

➢ Utsira: Bygging høyt i terreng, avfallshåndtering, utendørs lagring. 
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Spm. 44. Er kommunens bolig- og næringsområder tilpasset dagens vindforhold? 

 

 

Her er det stor variasjon i svar og ikke mulig å gi noen vurdering av forskjell mellom regioner. 

Mange kommuner er usikre og svarer «vet ikke». Karmøy og Vindafjord har svart nei, men 

disse har samtidig svart nei på spm. 43. Time kommune har svart delvis tilpasset, og 

kommentert at «utvendige svalganger kan gi problemer med å få åpnet dører».  

 

Spm. 45. Har dere bestemmelser til kommuneplanens arealdel, som omhandler hensyn til 

vindforhold? 

Tre kommuner har bestemmelser som omhandler hensyn til vindforhold til 

kommuneplanens arealdel.  

➢ Stavanger: Kommuneplanen har bestemmelser om dokumentasjonskrav for virkning 

på omgivelser (herunder vind). Ved bebyggelse over 5 etasjer skal lokalklimatiske 

virkninger dokumenteres. 

➢ Time: Retningslinje i kommunedelplan for Bryne sentrum: .. Vindforhold skal 

dokumenterast når byggehøgder overstig gjennomsnittleg byggehøgde i området 

med 30%..Kunne gjerne vært mer enn kun dokumentere. Hvilke konsekvenser bør 

slik dokumentasjon kunne ha. 

➢ Utsira: Ikke bygging over 35 meters-kote, ROS vurdering av nye tiltak i kommuneplan.  

 

Spm. 46. Er hensyn til vindforhold tema i utbyggingsavtaler? 

Ingen kommuner svarer at vind er tema i utbyggingsavtaler. 13 kommuner svarer nei, 2 

svarer vet ikke og to har ikke svart.  
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TEMA: Økosystem og naturmiljø 

Spm. 47. Har dere oversikt over hvilke økosystemer (og arealer) innenfor kommunens 

grenser, som er mest sårbare for klimaendringer? 

Nord-Jæren + øyer er regionen hvor flest kommuner har, eller delvis har, oversikt over 

sårbare økosystemer. Kun to kommuner svarer ja: Stavanger og Bokn.  

Utfyllende kommentarer:  

➢ Bokn: Tilgroing av kystlyngheiområder, natur-reservat sjøfugl.  

➢ Sola: Delvis; Skas Heigre- kanalen 

➢ Time: Delvis; I den hydrologiske kartleggingen vises myrene som bør tas vare på 

➢ Vindafjord: Satt av grøne belter langs dei store vassdraga og sikre strandlinja i 

tettstadane våre  
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Spm. 48. Har dere vedtatt overordnete føringer som skal bidra til å bevare overordnet 

grøntstruktur eller blågrønn infrastruktur i urbane områder? 

De fleste kommunene fra Jæren, Nord-Jæren og Haugalandet svarer at de har vedtatt 

overordnete føringer for å bevare overordnet grøntstruktur eller blågrønn infrastruktur i 

urbane områder.  

 

 

Spm. 49. Hvilke virkemidler bruker dere for å ivareta arealer og økosystemer med 

betydning for klimatilpasning (eks våtmark, myrer, elvebredder, skog)? 

Kommunene gir varierte svar på virkemiddelbruk. Virkemidlene som oftest nevnes er 

kommuneplan og forvaltnings-/tiltaksplaner.  
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➢ Bokn: Har pr. i dag ikke det som tema.  

➢ Karmøy: Prøver å unngå nydyrking av myr. Ellers kommuneplanens arealdel.  

➢ Rennesøy: Tilskuddene for naturbaserte løsninger gjennom landbruksavtalen blir 

aktivt brukt. Eksempelvis SMIL og UKL ordningene.   

➢ Sandnes: Grønnstruktur, hensynssone flom. - forsøker å legge inn og definere 

flomsoner, krevende med mangelfullt kunnskapsgrunnlag.  

➢ Sola: Kommuneplan, kart og bestemmelser 

➢ Stavanger: Forvaltningsplan bytrær, utenomhusplan, godkjenning av tiltaksplaner 

➢ Time: Forslag til KP 2018-2030, flere bestemmelser, f.eks. 4.1.6. Det vert ikkje tillate å 

lukka bekkar og gjera tiltak på eksisterande myr.  

Landbruksplanen:  

- Tiltak i myr registert som naturtype i Naturbasen skal ikkje godkjennast 

- For anna myrareal vert konsekvensen for overvatn, biologisk mangfald og 

klimagassar lagt til grunn 

- SMIL-midler: prioriterte tiltak:  bl.a. motverka erosjonsskadar/tap av jordpartiklar 

til vassdrag 

- Rådgjeving om klimatilpassing ved planlegging av nye bygg på bruka 

- Etablera kommunal tilskottsordning som utløyser statleg tilskott for å motverka 

erosjonsskadar.  

 

Spm. 50. Har dere benyttet dere av naturbaserte løsninger for å løse overvannshåndtering 

i utbyggingsområder? 

Seks kommuner (35%) fordelt likt på regionene Jæren, Nord-Jæren + øyer og Haugalandet 

svarer at de har benyttet seg av naturbaserte løsninger for å løse overvannshåndtering i 

utbyggingsområder.  

➢ Gjesdal: Bevarer myrområder i boligfelt.  
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➢ Haugesund: Sakkestadbekken. I utbyggingsområdet Skåredalen er 

Ørpetveitsvassdraget utformet til å fungere som flomvei. Det er også satt krav til 

fordrøyning av takvann på egen tomt hos all nybebyggelse i Skåredalen.  

➢ Stavanger: Naturbaserte løsninger for overvannshåndtering ligger til grunn i 

områdeplaner for større utbyggingsområder som nå kommer til utførelse (Jåttå Nord 

og Madla Revheim).  

➢ Suldal: Sedum-tak på noken kommunale bygg  

➢ Time:  

- I nyere reguleringsplaner krav om og etablert åpne fordrøyningsbassenger 

- Åpnet bekk –og lagt inn grøntområde som kan oversvømmes  

- I forslag til KP 2018-2030: endret organisering av grøntdrag og boligområde og 

lagt inn et åpent fordrøyningsbasseng 

➢ Utsira: Åpen veite (grøft) gjennom Siradalen (viktigste dreneringssystem). 

 

 

Spm. 51. Stiller dere krav til bruk av naturbaserte løsninger i nye utbyggingsområder? 

 

Det er en klar sammenheng mellom svar fra forrige spørsmål og dette, da det er de samme 

kommunene som svarer ja på begge spørsmål. Samtidig er det flere kommuner som svarer 

nei på dette spørsmålet enn spm. 50.   

➢ Haugesund: Fagerheim og Skåredalen. 

➢ Stavanger: I ny revidert kommuneplan foreslås i samfunnsdelen for Nye Stavanger 

under satsningsområdet «Stavanger skal ta vare på naturen og sikre artsmangfoldet 

og kulturlandskapet», derfor vil vi «legge til rette for naturbaserte løsninger». I 

kommuneplanen har vi retningslinjer om blågrønn faktor ved regulering. Vi viser 

ellers til ny statlig planretningslinje med krav om begrunnelse dersom naturbaserte 

løsninger ikke velges for overvannshåndtering.  
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➢ Time:  

- 3-trinnstratgei innarbeidet i forslag KP 218-2030:, infiltrere, forsinke/frodrøye, og 

evt via sikre flomveier 

- Blågrønn faktor innarbeidet i KDP Bryne sentrum og høringssforlsag KP 2018-2030 

 

Spm. 52. Har dere vurdert å restaurere arealer tilbake til natur som et 

klimatilpasningstiltak? (f.eks.; gjenåpne lukkede bekker, reetablere vegetasjon/skog, 

restaurere våtmark/dammer) 

Her er det flere som svarer ja enn i spm. 50 og 51.  

Kommentarer:  

➢ Haugesund/Karmøy: Sakkestadbekken åpnet opp - gjennomført.  

➢ Sandnes: Det er tema i helhetlige planer for vassdrag. Aktuelle areal er kartlagt. 

Kommunen har lite virkemidler utover frivillige tiltak.  

➢ Sola: Gjenåpne bekker, vegetasjon i randsone av bekker. 

➢ Stavanger: Gjenåpning av bekker, treslagsskift (fra sitkagran til eik og lauvskog) 

➢ Time: Gjenåpnet bekk på Re 

➢ Utsira: Åpnet opp gjengrodd grøft i Siradalen 
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TEMA: Lokale klimadata 

Spm. 53. Benytter dere informasjon fra lokale værstasjoner (f.eks.; vannføring, nedbør, 

vind, havnivå)? 

Her svarer over halvparten ja til at lokale værstasjoner benyttes. Det er kun èn kommune på 

Haugalandet som svarer ja.  

Mest utfyllende kommentarer:  

➢ Stavanger: Sensor havnivå, offisielle værstasjoner og vannstandsmåler, mobile 

vannføringsmålere, 9 nedbørsmålestasjoner med korttidsoppløsning. 

➢ Time: Sensorer i Frøylandsvannet – skal knyttes opp mot Særheim – pilotprosjekt. 

 

Spm. 54. Ser dere behov for nye lokale værstasjoner (f.eks.; vannføring, nedbør, vind, 

havnivå)? 

Én kommune i hver av regionene ser behov for nye lokale værstasjoner: Bjerkreim, Gjesdal, 

Haugesund, Stavanger,  Hjelmeland.  

➢ Bjerkreim: Ønskelig med flere målestasjoner for vannføring.  

➢ Haugesund: Vi vurderer å få etablert nedbørsmålere i Haugesund.  

➢ Stavanger: Ref nevnte Sanntids klimadashbord, som nå er under utvikling (rapport 

vedlagt).  
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Spm. 55. Vi skal som en del av planarbeidet, få utredet mulig innhold og innretning til 

«lokale klimaprofiler».  Disse skal bidra til at kommunene mer direkte kan nytte kunnskap 

om lokale klimautfordringer, direkte inn i planleggingen.  

Har dere innspill til dette arbeidet? 

Stavanger kommune svarer: «Stavanger har utviklet lokale modeller knyttet til havnivå, 

stormflo og bølger. Sanntids klimadashbord vil og inngå i dette arbeidet. I samarbeid med 

Met deltar vi i et prosjekt knyttet til vind (Storm risk), som det nå søkes midler til fra 

Forskningsrådet.  

Vi trenger bedre lokale modeller, spesielt knyttet til nedbør». 

 

DEL 4: TILTAK, FINANSIERING OG ERFARING 

TEMA: Tiltak 

Spm. 56. Har dere planlagt og /eller gjennomført overvannstiltak? 

 

Kommuner i alle regionene har planlagt/gjennomført overvannstiltak, til sammen 11 

kommuner (65%). 

➢ Bokn: Har fokus på noen områder og har utbedret grøfter/ledningsnett.  

➢ Gjesdal: Fordrøyningsbasseng. Ved fortetting.  

➢ Haugesund:  

o Overvannsplan under utarbeidelse. 

o Flere store fordrøyningsprosjekter 

o Setter krav til utbyggere om fordrøyning 

o Flere store separeringsprosjekter (spillvann/overvann 

➢ Hjelmeland: I samband med etablering av nytt idrettsanlegg. 

➢ Karmøy: Kommunen er i gang med å skifte ut gamle vann og avløpsledninger, i dette 

arbeidet vil også rør for overvann bli oppgradert.  

Ja; 11Nei; 1

Ikke 
besvart; 

4

Ikke aktuelt; 1

0 1 2 3 4 5 6

Dalane

Jæren

Nord-Jæren + øyer

Haugaland

Ryfylke

Ja Nei Ikke besvart Ikke aktuelt



Notat  Rogaland fylkeskommune 
 
 

53 
 
 

➢ Sandnes: Pågående prosjekt om åpning av Storåna (i Sandnes sentrum).  

➢ Sokndal: Ja, på torget og boligfeltet Kleivan. 

➢ Sola: Ikke aktuelt. Gjøres gjennom ordinært plan- og utbyggingsarbeid.  

➢ Stavanger: Det er krav i om denne type tiltak i alle utbygginger. Stavanger kommune 

planlegger å gjennomføre overvannstiltak som fører til økt kapasitet i avløpsnettet 

(tema i hovedplan for vannforsyning, vannmiljø og avløp). 

➢ Time: Område Rossaland – oppgradert VA- anlegg – i sammenheng med 

reguleringsplan 0476, etablert et stort fordrøyningsbasseng del av Bryne. 

➢ Tysvær: Områdeplan Aksdal 

➢ Utsira: Åpning av hovedveito i Siradalen (gjengrodd med en meter slam).  

 

Spm. 57. Har dere planlagt og /eller gjennomført flomsikringstiltak eller flomdempende 

tiltak? 

Kommuner i alle regionene har også planlagt/gjennomført flomsikringstiltak eller 

flomdempende tiltak, til sammen 10 kommuner (59%).  

➢ Gjesdal: Flassadammen. Ålgård sentrum – Figgjoelva.  

➢ Haugesund: Omlegging av Sakkestadbekken. Flomvei Ørpetveitsvassdraget. 

➢ Hjelmeland: I samarbeid med NVE:  

➢ Sandnes: Åpning av Storåna er også et flomtiltak. Vi har fått utarbeidet er rapport 

med aktuelle tiltak i sentrum. 

➢ Sokndal: Ja, i Sokna pluss to bekker. 

➢ Sola: Overvåking Forus, innspill ny Forusplan 

➢ Stavanger: Mobil flombeskyttelse, flomdempende sittegrupper i Vågen, Emmaus 

våtmark-område, tiltak i ulike planer, mm. 

➢ Suldal: omfattande reguleringar i høve kraftverk 

➢ Time: Pilotprosjekt- med sensorer i Frøylandsvannet -Bryne åna 
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Spm. 58. Har dere planlagt og/eller gjennomført andre typer klimatilpasningstiltak (med 

hensikt å forebygge eller reversere uheldige konsekvenser av klimaendringer)? 

Av andre typer klimatilpasningstiltak, er det kun 4 kommuner (24%) som oppgir at de har 

planlagt/gjennomført tiltak. Dette gjelder kommunene: Gjesdal, Sandnes, Stavanger og 

Haugesund.  

➢ Gjesdal: Kartlegge flomveier. 

➢ Haugesund: Overvannsplan og forvaltningsplan drikkevannskilde. 

➢ Sandnes: Vi ser på tiltak mot stormflo i sentrum. Vi har kartlagt behov for tiltak mot 

stormflo i sentrum. Så langt sitter vi med kunnskap om at dette er noe vi må utrede 

mer omkring.  

➢ Stavanger: Ja, refererer til tidligere svar.  
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Spm. 59. Har dere evaluert gjennomførte klimatilpasningstiltak? 

 

Bare én kommune (6%) svarer at de har evaluert gjennomførte klimatilpasningstiltak, mens 7 

kommuner (41%) svarer at de ikke har gjort det. Det er Stavanger som oppgir at de har 

evaluert tiltak.  

➢ Stavanger: Mobil flombeskyttelse, fysiske tiltak ved nedbørshendelser i Sørmarka, 

mm. 

 

TEMA: Kostnader og finansiering 

Spm. 60. Har dere satt av budsjettmidler til klimatilpasningsarbeid? 

 

Det er kun 5 kommuner (29%) som har satt av budsjettmidler til klimatilpasningsarbeid.  

➢ Bokn: kr. 300 000,- overvann.  

➢ Haugesund: Vi har fått to tilskudd (overvannsplan og forvaltningsplan 

drikkevannskilde), og resterende finansiering av disse dekkes av driftsbudsjett for VA. 

➢ Sandnes: Ja, delvis, det er avsatt midler til utredning av flomsoner. 
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➢ Stavanger: Ja, men har ikke tall.  

➢ Time: Gjennom hovedplan for vann og avløp 2016-2026 – overvannshåndtering: ca 

100 mill til overvannstiltak i en 4-årsperiode. Forventes at det blir slike beløp 

framover. 

➢ Gjesdal: (Nei/ja) Har økt gebyr på avløp (sikrer separering mm).  

 

Spm. 61. Har dere utredet kostnadsestimat for gjennomføring av aktuelle tiltak? 

Time og Gjesdal (Jæren) og Haugesund (Haugalandet) har svart at de har utredet 

kostnadsestimat for gjennomføring av tiltak. Hjelmeland kommune (Ryfylke) svarer at de 

delvis har gjort det.  

➢ Gjesdal: Gjennom hovedplan vann og avløp.  

➢ Hjelmeland: Skredsikring enkeltområder.  

➢ Sandnes: Nei, gjennomføring av tiltak er vanskeligere enn å utrede behov og å peke 

på løsning. Det er vanskelig å finne midler til tiltak som baserer seg på scenarier langt 

fram i tid. 
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Spm. 62. Hvis dere har gjennomført klimatilpasningstiltak, hvordan er disse blitt 

finansiert? 

 

Egne midler og tilskuddsordninger er finansieringsmetodene som er mest benyttet av de 

kommunene som har svart. Flere oppgir at finansiering av tiltak har hatt flere kilder.  

Kommentarer;  

➢ Stavanger: Egne midler, ulike tilskuddsordninger, bidrag fra Miljødirektoratet, Norsk 

Romsenter, forskningsfond, tilskudd via deltakelse i prosjekter (EU, forskning mm) 

➢ Utsira: Bruk av SMIL-midler fra landbruk.  

 

Spm. 63. Har dere gjennomført kost-nytte analyser av klimatilpasningstiltak? 

Det er kun to kommuner som oppgir at de har gjennomført kost-nytte analyser: Stavanger 

og Sokndal.  

➢ Sokndal: I forbindelse med flomprosjekt og samarbeid med NVE. 

➢ Stavanger: Egen kost/nytte analyse relatert til havnivå/stormflo/bølger samt nedbør 

(rapporten finnes på hjemmesiden) 
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https://www.utsira.kommune.no/tema/naering/landbruk/husdyrhold/meldinger-fra-landbrukskontoret/meldinger-i-2018/opprenskning-av-veito?searchterm=veito
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Spm. 64. Vil dere klare å finansiere nødvendige klimatilpasningstiltak på egen hånd? 

 

Ingen kommuner har svart at de vil klare å egenfinansiere nødvendige klimatilpasningstiltak. 

Over halvparten av kommunene (53%) svarer at de ikke vil det, mens fem kommuner (29%) 

er usikre.  

Kommentarer:  

➢ Bokn: Tja - Større arbeid med overvann veg/veggrøfter – lede det bort med å 

etablere nye rørgater/grøfter – kostbart – må lage en kalkyle.  

➢ Gjesdal: Skulle gjerne fått eksterne bidrag. NVE – sikring ras Gilja.  

➢ Haugesund: Vanskelig med grensesnittet mellom finansiering selvkost på VA og 

overvannstiltak/vassdrag.  

➢ Hjelmeland: Skred og flomsikring.  

➢ Sandnes: I sentrum er det behov for omfattende tiltak for å håndtere stormflo. Vi har 

ikke fått lagd kalkyle for dette, men det blir kostbart. Det er ikke lagd modell for 

finansiering.  

➢ Stavanger: Vi har avsatt fondsmidler til Klima og Miljø (piggdekkavgiften). De totale 

kostnadene, eksempelvis skybruddsplanene og flomsikring i Stavanger sentrum, er 

ikke detaljutredet.  

➢ Time: Har søkt NVE om støtte, men fått avslag. Tilpasset prioritering/ambisjon etter 

det som er mulig, økt gebyrene mm.  
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TEMA: Målkonflikter 

Spm. 65. Har dere opplevd målkonflikter knyttet til klimatilpasningsbehov og tiltak (f.eks. 

opp mot andre viktige hensyn/samfunnsmål – friluftsliv, tettstedsutvikling, vannmiljø, 

kulturminner)? 

Over halvparten (59%) av kommunene svarer at de har opplevd målkonflikter. Det er flest 

kommuner i sør som svarer bekreftende.  

➢ Bjerkreim: Flomnivå/byggehøgde i Nesjane. (utbyggingsområde på Vikeså) 

➢ Gjesdal: Kantsone mot vassdrag.  

➢ Haugesund: Allmennrett vs drikkevannsforsyning: Behov for streng klausulering for å 

sikre og bevare vannkvalitet i drikkevannskilden kolliderer med friluftsinteresser, 

stevner, aktivitet, bebyggelse etc. 

➢ Karmøy: Fortetting av byer og tettbygde strøk.  

➢ Lund: Moi gamle bro (kulturminne) – flomsikring 

➢ Sandnes: Konflikt med utbyggingsinteresser. Omdisponert ikke bebygd område ble 

foreslått tilbakeført til LNF- grønnstruktur på grunn av flomfare. 

Utbyggingsinteressene vant frem (politisk).   

➢ Sokndal: Industri og Rekelandsbekken.  

➢ Sola: Tettere utbygging, økt overvann og håndtering av dette. 

➢ Stavanger: Blant annet konflikt mellom ønske om naturbaserte løsninger for 

overvannshåndtering og utbyggers ønske om tomteutnyttelse. 

➢ Time: Klimahensyn har ført til at det må settes av areal til åpne 

fordrøyningsbassenger. Dette går på bekostning av arealutnyttingen (selv om en 

kombinerer slike anlegg med grøntstrukturer). En utfordring er at et behov først må 

komme tydelig il syne –før en får gjennomslag for å sette inn tiltak 

➢ Tysvær: I noen grad ved dyrking/nedbygging av myr, men arealene har ikke vært 

avgjørende for klimatilpasning. 
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Spm. 66. Er det målkonflikter som er særlig vanskelige å håndtere for kommunen? 

Fem kommuner svarer at de har opplevd målkonflikter som er vanskelig å håndtere: Gjesdal, 

Sandnes, Sola, Stavanger, Haugesund.  

Kommentarer:  

➢ Gjesdal: Holde kostnader nede.  

➢ Haugesund: Allmennrett vs drikkevannsforsyning: Behov for streng klausulering for å 

sikre og bevare vannkvalitet i drikkevannskilden kolliderer med friluftsinteresser, 

stevner, aktivitet, bebyggelse etc. 

➢ Sandnes: Utnyttelse i områder som er og har vært byggeområder. Vanskelig å få 

aksept for at et område ikke kan bebygges.  

➢ Sola: Utbygging av bolig veg og flom, overvann, avrenning 
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TEMA: Nytte 

Spm. 67. Har dere utredet nytte (positive aspekter) ved klimatilpasningstiltak? (eks. 

rekreasjon, naturopplevelse, naturmangfold, gode nærmiljø) 

 

Tre kommuner (18%) har svart at de har utredet nytte ved klimatilpasningstiltak: Time, 

Stavanger og Utsira. Ingen regioner skiller seg klart ut. 

➢ Time: Særlig på Re, Eivindholen og f.e Bryne vgs (Bryne) og Stemmen på Kvernaland: 

Åpnet opp bekker, etablert friområder som kan brukes som fordrøyningsområder 

➢ Utsira: Åpning av grøfter (biologisk mangfold i dyrkingslandskapet), mulig å 

revitalisere gammel strandeng/våtmarkssump som ble utfylt med overskuddsmasser 

for å bedre stormflo i Nordvikvågen 
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Spm. 68. Har dere planlagt og/eller gjennomført tiltak som har nytte utover å være et 

klimatilpasningstiltak? 

 

Det er totalt fem kommuner (29%) som har planlagt/gjennomført slike tiltak: Time, Sandnes, 

Stavanger, Haugesund og Utsira. Ingen regioner skiller seg klart ut. 

➢ Haugesund: 

o Sakkestadbekken. 

o Turveg (Flomvei) i Skåredalen (Ørpetveitvassdraget). 

➢ Sandnes: Deler av Storåna i sentrum er åpnet. Det er et positivt element i vågen. 

➢ Stavanger: I Madla Revheim utbyggingen er det planlagt en blågrønn korridor for 

klimatilpasning og som friområde, rekreasjonsområde. I flere reguleringsplaner ser vi 

nå at utbyggere legger opp til å kombinere tiltak for overvannshåndtering med å 

skape gode uterom for rekreasjon/gode nærmiljø. 

➢ Time: Særlig på Re, Eivindholen og f.e Bryne vgs (Bryne) og Stemmen på Kvernaland: 

Åpnet opp bekker, etablert friområder som kan brukes som fordrøyningsområder. 

➢ Utsira: Se over grøftetiltak og stormflo-sikring. 
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TEMA: Regionalplan og handlingsprogram 

Spm. 69. Har dere innspill (forslag) til aktuelle retningslinjer (ev. bestemmelser) i regional 

plan? 

Det er generelt få innspill på dette temaet. De fleste kommunene (8) har ikke besvart 

spørsmålet. Tre kommuner har svart nei. Fem av kommunene har gitt noen innspill eller 

kommentarer. Flere ønsker mer tid til å vurdere dette og komme med innspill.  

Innspill /kommentar:  

➢ Time: «Omfattende antall bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanens 

arealdel, omfattende veileder» 

➢ Sandnes: har gitt innspill på 

o Konkretisering av krav til kunnskapsgrunnlag.  

o Arealbruk i flomsoner 

➢ Haugesund: «Drikkevann påvirkes i stor grad av klimaendringer. Behov for strengere 

beskyttelse av drikkevannskilder i fremtiden. Vern og beskyttelse av kilder må 

prioriteres.» 

➢ Bokn: «Overvann fra/langs veger er et problem. Har fått kraftigere nedbørsbyger, 

dvs. mer vann fra stikkrenner ol. Her bør vegeier (Statens Vegvesen) få mer 

eieransvar. Slik det er nå så får de vannet bort – andre får ansvar med å lede det 

videre. Noen må enten bevilge penger eller så må vegeier ta litt mer ansvar.» 

➢ Hjelmeland: «Felles tilgjengelig rådgivning er bra».  

 

 

Spm. 70. Har dere innspill til tiltak eller kunnskapsprosjekter som bør inn i 

handlingsprogrammet til regionalplanen? 

Det er generelt få innspill på dette temaet. De fleste kommunene (9) har ikke besvart 

spørsmålet. Tre kommuner har svart nei. Fire av kommunene har gitt innspill. 

Innspill /kommentar:  

➢ Time: «Klimatilpasningstiltak for landbruket». 

➢ Sandnes: «Finansieringsmodeller, Hvordan håndterer vi dette i allerede bebygde 

områder». 

➢ Sola: «Klimatiltak i områder som kan fungere som framtidige rekreasjonsområder». 

➢ Hjelmeland: «Felles tilgjengelig rådgivning er bra».  
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TEMA: Oppsummering – vurdering 

Spm. 71. Er klimatilpasning godt nok integrert i kommunens planverk? 

 

Ingen kommuner har svart at klimatilpasning er godt nok integrert i kommunens planverk. 

Over halvparten (53%) har svart nei.  

Innspill/kommentarer:  

➢ Haugesund: Behovet for beskyttelse av drikkevannet må enda tydeligere frem. 

➢ Karmøy: Det mangler overordnet fokus. 

➢ Sandnes: Håndtering i utbygde områder.  

➢ Sola: Mangler tilstrekkelige overordnede planer. 

➢ Utsira: Grunnlaget for videre arbeide vil forhåpentligvis være på plass i ny 

kommuneplan.  

➢ Stavanger: I kommuneplansammenheng få vedtatt nye foreslåtte forsterkninger av 

bestemmelser og retningslinjer ifm kommuneplanrevisjonen (forventet vedtak i 

bystyret september 2019). Det er imidlertid også viktig å se til at forutsetningene for 

at slike arealtiltak fortsatt er gjeldende etter gjennomganger i de ulike avdelinger i 

kommunen. En egen undersøkelse er nylig startet for å vurdere bestemmelser og 

retningslinjer opp mot mulighetene for å dispensere fra arealkravene. 

 

I forbindelse med kommende revidering av flere temaplaner / kommunedelplaner, er 

det behov for å integrere klimatilpasning bedre i disse planverk (Grønn plan, 

Kulturminneplan o.l.). Etter at skybruddsplaner for de enkelte nedbørsfelt er 

utarbeidet, må kommuneplanen revideres for integrering av bestemmelser, 

retningslinjer, fare- og hensynssoner relatert til definerte flomveier. Det er også 

behov for å gjennomgå og samordne de ulike planverk i Nye Stavanger. 
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Spm. 72. Hvilke forebyggende klimatilpasningstiltak haster for kommunen å få 

gjennomført neste 5 år? 

Seks kommuner har gitt konkrete innspill.  

Hjelmeland:  Mer flom- og skredsikring.  

Gjesdal:  Overvannsledninger som har kollapset.  

Time:   Flere fordrøyningsbassenger. 

Stavanger:  Forsterkning av arealplankrav, ref spørsmålet ovenfor, spesielt relatert til 

skybruddsplanene og behov for tiltak.  

Ferdigstille verktøy for håndtering av ekstremvær. 

Haugesund:  Overvannsplan og forvaltningsplan for drikkevannskilden.  

Sokndal:  Dette har vi ikke oversikt over per nå, men klima og energiplanen skal rulleres 

til høsten 

Utsira:   Havneutredninger, hensynssone stormflo.  

 

Spm. 73. Hvilke fysiske klimatilpasningstiltak haster for kommunen å få gjennomført innen 

5 år? 

Fem kommuner har gitt konkrete innspill.  

Hjelmeland:  Skredsikring sentrum.  

Gjesdal:  Overvannsledninger som har kapasitet. 

Time:   Flere fordrøyningsbassenger. 

Stavanger:  Ferdigstille skybruddsplaner, definere flomveier og få gjennomført de 

viktigste.  

All utbygging må gjøres ved klimatilpassede løsninger, bruk naturbaserte 

løsninger. 

Haugesund:  Ytterligere separering av avløpsledninger (spillvann og overvann).  

Sokndal: Flomveitunnel.  
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Spm. 74. Vil dere klare å bli tilpasset fremtidens klima med dagens virkemiddelbruk, 

finansieringsmuligheter, ressursbruk og kompetanse?  

 

Det er kun to kommuner som svarer svakt positivt (Bokn: sannsynligvis / Hjelmeland: mulig 

med litt hjelp), at de vil kunne bli tilpasset fremtidens klima basert på dagens situasjon. Sju 

av kommunene svarer nei til at de vil klare å bli tilpasset, mens resten vet ikke/ har ikke 

besvart.  

Beskriv ev. flaskehalser og kunnskapshull. 

Sokndal:  Mangler kompetanse, plan, erfaring både internt og eksternt, penger m.m. for 

etablering av flomveitunnel med kapasitet på rundt 250 m3 per sekund 

Gjesdal:  Økonomi og ressurser. 

Sandnes:  I Sandnes sentrum kreves det omfattende tiltak for å sikre mot flom og 

stormflo. Ut fra dagens finansieringsmodell ser det vanskelig ut.  

Stavanger:  Vi må kontinuerlig jobbe med disse utfordringene, og tilpasse oss smarte 

løsninger i samarbeid med forskning, næringsliv og innbyggerne. Viser ellers til 

de foregående svarene som er gitt. 

Haugesund:  Utskiftingstakten på ledningsnettet må økes.  

Time:  Det vil vel aldri være nok ressurser, men kanskje minst like viktig er god 

kompetanse og en god forankring blant politikerne. Det er en tendens at det 

blir tiltak når problemer oppstår, og gjerne ikke før et problem har oppstått 

flere ganger (f.e. fulle kjellere), at nødvendige tiltak prioriteres i 

økonomiplaner, eller følges opp i reguleringsplaner mm.  
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Kanskje det bør vurderes om ikke Jærkommunene Gjesdal, Hå, Klepp og Time 

bør lage en felles landbruksplan, hvor klimatilpasning inngår, for å kunne ha 

en helhetlig og samordnet tilnærming. 

Klimatilpasning og aktiviteter i Jæren Vannområde bør også samordnes. Ikke 

ulogisk hvis vannkvantitet er tema i JVO, og ikke kun vannkvalitet – men da 

bør det selvfølgelig følge med nødvendige midler.  

Utsira:  Største utfordring er finansiering.  
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Vedlegg 1: Invitasjon til arbeidsmøte og utsending av spørreundersøkelse  

Eksempel under er invitasjon til kommunene på Haugalandet. Tilsvarende ble sendt til de tre 

andre regionene.  

Invitasjon til arbeidsmøte om klimatilpasning - Haugalandet  

I samarbeid med prosjektgruppa til Regionalplan for klimatilpasning, inviterer vi med dette 

kommunene på Haugalandet til et arbeidsmøte den 20. september i Haugesund.  

Arbeidsmøtet er et ledd i medvirkningsprosessen til Regionalplan for klimatilpasning. Vi 

ønsker med dette å legge opp til innspill, spørsmål og dialog om behov for tiltak i 

kommunene. Kommunene er den viktigste målgruppen for møtet, men hvis dere kjenner 

lokale ressurspersoner som bør inviteres, så gi beskjed eller ev. videresend invitasjon.  

Vi anbefaler at hver kommune stiller med minimum to personer, for å sikre mest mulig faglig 

bredde og bidra til tverrfaglig diskusjon.   

Meld fra hvor mange som kommer per kommune innen 26. august.  

Informer videre til aktuelle internt i kommunen og sett av dagen allerede nå!  

Spørreundersøkelse på klimatilpasning 

Vedlagt finner dere en spørreundersøkelse som er en del av utredningsarbeidet til 

regionalplanen. Vi ønsker med dette å få samlet kunnskap om status, behov og ønsker for 

det videre arbeidet.  

Svarene fra dere vil bli en del av diskusjonsgrunnlaget til møtet 20. september. Gjennom 

svarene kan dere også bidra til å konkretisere agendaen på møtet. Resultatene fra 

spørreundersøkelsen og diskusjonene på møtet, vil gi grunnlag for å utarbeide mål og 

strategier i regionalplanen og foreslå tiltak i handlingsprogrammet.  

Det er ønskelig med et svar per kommune. Spørsmål som ikke angår kommunen, kan 

besvares «ikke aktuelt». Svar avgis direkte i vedlagt dokument. Utfylt skjema oversendes 

undertegnede innen 17. juni. Gi beskjed hvis dere trenger mer tid.  

Spørreundersøkelsen sendes ut til alle kommunene i Rogaland. Vi vil utarbeide et notat med 

sammenstilte resultater, som sendes ut i forkant av arbeidsmøtet.  

Vedlegg: 

1. Invitasjon til møte  

2. Spørreundersøkelse  

3. Notat - Naturskadeerstatning. (Utdrag fra pågående analysearbeider til Regionalplan 

for klimatilpasning v/Rogaland fylkeskommune) 

Oppdatert informasjon om planprosessen finner du her.  

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

