
Klimatilpasning i Drammen
Klimautvalget 23.09.2020



Agenda

• Hva er nasjonal målsetting?

• Hva er klimatilpasning?

• Hvilke endringer skal Drammen planlegge for?

• Hvordan jobber Drammen kommune med klimatilpasning?

• Hvordan skape en rød tråd i klimatilpasningsarbeidet?



Nasjonalt mål:
Samfunnet skal forberedes på og tilpasses klimaendringene 

Miljødirektoratet



Plan- og bygningsloven § 3-1 g
Planleggingen skal ta klimahensyn gjennom reduksjon av klimagassutslipp 
og tilpasning til forventede klimaendringer



Hva er klimatilpasning?

• Klimatilpasning handler om å ta hensyn til dagens og framtidens klima
1. forstå konsekvensene av at klimaet endrer seg 

2. iverksette tiltak for å hindre eller redusere skade som følge av klimaendring

3. utnytte mulighetene som endringene kan innebære

• Formål: 
• Beskytte liv, helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur mot uønskede 

hendelser

• Ta vare på naturens biologiske mangfold og økologiske prosesser



Konsekvenser



Tilpasning krever kunnskap om klima

• Kunnskap om fortidens og dagens klima

• Kunnskap om hvordan klimaet vil endres fremover 

• Kunnskap om hvordan dette påvirker hensyn og interesser som skal ivaretas



Endring avhenger av innsats

• Hvor store konsekvensene av klimaendringene blir, avhenger av hvor mye 
klimagassutslipp vi klarer å redusere

• Usikkerhet i utvikling av klimagassutslipp gir et usikkert fremtidsscenario



«Når konsekvensene av 
klimaendringene vurderes, 

skal høye alternativer fra nasjonale 
klimaframskrivninger legges til grunn»

Statlige planretningslinjer (SPR) for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning



Følger føre-var-prinsippet

• Høye alternativer fra nasjonale framskrivinger er et sett utslippsscenarioer 
der de globale klimagassutslippene fortsetter å øke med omtrent samme 
hastighet som i de siste tiårene

• Jf. kapittel 4.3 Krav til planprosess og beslutningsgrunnlag, andre avsnitt i statlige planretningslinjer (SPR).



Kunnskapsgrunnlag: Klimaprofil Buskerud



Gjennomsnittstemperaturen i Drammen 
kommune vil øke med 4 grader mot 2100

Klimautfordringer

• Hetebølger og varmeøyer

• Tørkeperioder

• Havnivåstigning – stormflo

• Fukt og råte

• Nullgradspasseringer (usikkert)

• Endringer i vindforhold (usikkert)

Konsekvenser

• Redusert luftkvalitet

• Økt skogbrannfare

• Redusert vanntilgang og vannkvalitet

• Etablering av fremmede arter

• Skade på bygninger og infrastruktur
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Nedbøren i Drammen vil øke med 15 prosent 
mot 2100 i form av hyppigere og mer intenst 
styrtregn

Klimautfordringer

• Overvann og urban flom

• Flere og større regnflommer

• Elveflommer

• Jord-, flom- og sørpeskred

• Kvikkleireskred

Konsekvenser

• Fysiske skader på bygninger og 
infrastruktur

• Fare for liv og helse

• Redusert fremkommelighet

• Forurensede vannkilder



Hvordan jobber Drammen kommune med klimatilpasning? 
- Overordnet planlegging

• Integrert i overordnet ROS-analyse

• Beredskapsplan
• «Kommunen legger inn 

sårbarhetsreduserende tiltak i alle 
planprosesser»

• Systematisk gjennomgang av 
samfunnssikkerhet i plan- og byggesaker (DSB 
veileder)

• Kommuneplanarbeidet (planstrategi og 
planprogram)

• Må følges opp i kommuneplanens samfunns-
og arealdel



Kunnskapsgrunnlag: DSBs risikoanalyse av regnflom i by, 2016

• Analyse av krisescenario (nasjonalt risikobilde)

• Drammen som case:
• Kan en regnflom treffe Drammen? Hva skjer om den treffer under Elvefestivalen?



Tverrfaglig ROS analyse

Vei:
• Fremkommelighet på veinettet

Beredskap og kriseledelse:
• Usikkerhet i varsling av ekstremvær
• Usikkert hvor det vil treffe, selv kort tid i 

forvegen
• Vil kriseledelse kunne tre sammen på 

kort varsel?
• Kriseledelse og beredskap får store 

utfordringer med å håndtere situasjonen 
i akuttfasen

Resultat



Hvordan jobber Drammen kommune med klimatilpasning? 
- Arealplanlegging (noen eksempler)

• Integrert hensyn i kommuneplanenes arealdeler

• Bestemmelser

• Temakart og hensynssoner

• Overvannsstrategi integrert i KPA (tidl. Drammen)

• Overvannsveileder (tidl. Drammen) 

• Flomsikringstiltak (tidl. Nedre Eiker og NVE) 

• Grønn overflatefaktor (GOF) (tidl. Nedre Eiker)

• Flomsonekart for Drammenselva

• Kartlagt alle sidevassdrag (tidl. Drammen og Nedre 
Eiker)

• Bekkeåpning vurderes alltid i plansaker



Flomsikringstiltak i 
Mjøndalen:
Områdeutvikling 
med pumpehus, 
buldervegg, 
sandvolleyballbane, 
akebakke, skatepark

Flomsikringstiltak 
Krokstadelva

Flomsikringstiltak Nedre Eiker 



Fjellbekkrenna, Svelvik
Rehabilitert for å hindre skader ved flom

Bekkeinntak 
utbedret.

Rør rehabilitert 
med 
glassfiberstrømpe.



Regnbed for håndtering av overvann i Bolstadhagen, Åssiden 
(var Norges største)

Fungerer dette etter hensikten? 400.000 kr i støtte fra Miljødirektoratet til forskning.



Regnbed for håndtering av overvann 
i Bjørnstjerne Bjørnsons gate 
(Statens Vegvesen)



Eksempel på utbygging, Drammen

• Planlagt mange parallelle private utbygginger med ulik fremdrift

• Område med fellessystem til overløp

• Behov for videreføring av overvann fra ny og gammel 
bebyggelse

• Svært dårlige grunnforhold for infiltrasjon, kvikkleire

• Stilt krav om separering i reguleringsplanen, utbyggingsavtaler

• Kommunen prosjekterte løsning for overvannsnett i området

• Fellesprosjekt mellom kommunen og private om separering av 
ledningssystem frem til eksisterende overvannsnett

• Regnbed for å samle opp veivann i Gjetergata etableres

Generell utfordring: 

• Utbygging i sentrumsområder med mange tette flater. Begrensa 
handlingsrom. 

• Avhengig av tverrfaglig samarbeid for å finne gode løsninger

Planlagt utbygging

Separeringer

Regnbed



Områdeutvikling: Hvordan ivareta overvann?

Store utbyggingsplaner i området. Behov for terrengmodellering.

Berskog - idrett

Travbanen - boliger



Kjøsterudbekken, 3,38 km2

Berabekken, 1,14 km2
Sletningdalbekken, 1,14 km2

Landfall-bekken, 0,71 
km2

Sparavollbekken, 
0,93 km2

Terrengmodellering 
Drammen

• Terrengmodellen viser drenslinjer og 
bekker som kommer ned fra skogen.

• Del av kunnskapsgrunnlaget
• Store utbyggingsplaner i området
• Behov for å vite noe om konsekvensene 

dette medfører for overvannshåndtering

Nedbørfelt Åssiden med oversikt over flomveger



Eksempel på modelleringsresultater sammenlignet med 
virkelige hendelser



Kart og geodata

• Kart som viser vannveier og 
drenslinjer

• Brukes for å avdekke hvilke 
områder som er sårbare for 
oversvømmelse (hvor vannet 
samler seg)



Drammen kommunes Verktøykasse



Veien videre

• Lage en overordna paraply over 
eksisterende arbeid i de tre tidl. 
kommunene

• Oppdatere og videreutvikle
kunnskapsgrunnlag og tiltak

• Skape en rød tråd gjennom
klimatilpasningsarbeidet i kommunen

• Sikre at klimatilpasningshensyn forblir en
integrert del av kommunal planlegging



Veien videre 

Klimatilpasning som del av klimastrategi / samfunnsdelen i kommuneplan?

Kommunalt mål og ambisjon for klimatilpasningsarbeidet? 


