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1. Innledning 

Tromsø kommune har meldt inn temaet klimatilpasning i rullering av KPA til behandling i 
planforum. Forslag til planprogram og varsel om oppstart av planarbeidet ble lagt ut til 
høring og offentlig ettersyn 24. august 2021. 23.09.2021 ble planprogrammet behandlet i 
planforum. Det er ønskelig at klimatilpasning tas opp særskilt i planforum. 

2. Tema vi ønsker å fokusere på i planforum 

I revisjon av KPA er det satt fokus på klimatilpasning. Siden seneste revisjon av KPA har 
Tromsø kommune jobbet med klimatilpasning hvilket bl.a. har resultert i en KDP for 
overvann og prosjektet klimatilpasset utbygging langs sjøen. Resultatene av dette arbeidet 
skal innarbeides i ny KPA. I disse prosjektene har kommunen arbeidet med temaene 
overvann og havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning samt løsninger for områder som 
må ivareta alle typer av hendelser.  

Det ønskes også en diskusjon av hvilke forbehold kommunen bør ta i forhold til 
klimaendringer og skred. 

Dersom sektormyndigheter har spesifikke arealbehov for å sikre egen myndighetsutøvelse 
mot fremtidige klimaendringer, ønskes dette diskutert i forhold til den aktuelle 
problematikk og hvordan et samarbeide rundt problemstillingen følges opp. 

2.1 Konsept for klimatilpasset utbygging langs sjøen 

2.1.1 Risikoakseptnivåer 

Prosjektet klimatilpasset utbygging langs sjøen har gitt anbefalinger til risikoakseptnivåer 
innenfor ulike sikkerhetsklasser  som hensyntar havnivåstigninger, stormflo og 
bølgepåvirkning.  
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I 2017 utarbeidet COWI Danmark på oppdrag av Miljødirektoratet, kost/nytte-analysen for 
konsekvenser av økt nedbør, havnivåstigning, stormflo, bølge og strømforhold. I denne er 
det gjort omtrentlige anslag av ekstreme bølgeforhold i Tromsø byområde.  

De varierte bølgeforhold gjør at det i KPA vil bli stilt ulike krav til sikringshøyder. 

  
Tabell 1 Risikoakseptnivåer med bølgepåslag for tiltak i sikkerhetsklasse 2 i TEK17 (Sweco, 2021). 

Område Sikringshøyde 
dagens klima  

(m over NN2000) 

Sikringshøyde 
fremtidig klima  

(m over NN2000) 

Herav påslag for 
bølgehøyde  

(m) 

Kart 1 Omtrentlig anslag av ekstreme bølgeforhold i området: Blå, Hs = 1,0 m, Grøn, Hs = 1,4 m og Rød, Hs = 
1,8. (Cowi, 2017) 
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Blå (Hs = 1 m) 3 3,6 0,6 

Grøn (Hs = 1,4 m) 3,2 3,8 0,8 

Rød (Hs = 1,8 m) 3,5 4,1 1,1 

Valg av sikringshøyde avhenger av forventet levetid på bebyggelse samt vurdering av 
forventet transformasjon i området frem mot år 2100.  

2.1.2 Prioritering av sikringstiltak 
Det er mange eksempler på forholdsvis nye reguleringsplaner som har fulgt de nasjonale 
anbefalte kotehøyder som var gjeldende da planen ble vedtatt, men som allerede få år 
etter viser seg ikke å være tilstrekkelige. Tromsø kommune ønsker i revisjon av KPA å 
innarbeide krav som sikre robusthet overfor endrede klimaprognoser. Et grep for å sikre 
mere klimarobuste planer vil være å ikke tillate bebyggelse helt inntil sjøen og kreve 
tilstrekkelig areal på yttersiden av bebyggelsen til å etablere sikringstiltak. 
 
For å sikre robusthet i planer ønskes det en prioritering av sikringstiltak, der terrengheving 
er førsteprioritet. Terrengheving gir gode muligheter for å etablere ytterligere 
sikringstiltak i fremtiden, som er mulige å integrere i byrommet på en god måte.   

I områder der terrengheving ikke er mulig må man se på andre løsninger, som typisk vil 
være faste eller midlertidige tiltak på bakken. Eksempler på dette kan være mindre 
reguleringer i tettutbygde områder, hvor faste tiltak prioriteres over midlertidige. 
Eksempler på faste tiltak kan være  som  illustrert nedenfor. 
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 Der det er plass vil øverste løsning prioriteres, da dette gir: 

• Bedre mulighet for å bygge på, dersom prognosene for havnivåstigninger endres 
• Bedre følelse av nærhet til sjøen 
• Bedre mulighet for flerfunksjonelle løsninger, der stormflovernet også kan fungere 

som et positivt element i byrommet 

Tromsø kommune ønsker at det skal inngå en prioritering av tiltak i KPA, da vi ser at de 
løsningene som er prioritert høyst også er de mest arealkrevende og derfor spiser mest av 
potensielle byggearealer. 

Kommunen ønsker sektormyndighetene synspunkter på, og innspill til løsninger og 
prioritering. 

Illustrasjon 1 Tiltak for å sikre mot stormflo ved bred og smal kai (Sweco, 2021) 



  Side 5 av 8 

 

   

 

 

 

  

 

2.1.3 Sikringshøyder og nærhet til sjøen 

En problemstilling rundt disse sikringshøydene er at det grunnet store forskjeller i 
vannstand mellom flo og fjære, vil det to ganger daglig være omtrent 5 meter fra 
terrengnivå ned til vannet. Dette vil redusere følelsen av nærhet til sjøen. I arbeidet med 
KPA ønsker Tromsø kommune derfor å se på mulighetene for å innarbeide konsepter der 
det etableres en gangforbindelse nærmest sjøen som ligger på et lavere terrengnivå enn 
det anbefalte risikoakseptnivå for sikkerhetsklasse 2. Dette for sikre følelsen av nærhet til 

sjøen.  

 Har planforum innspill til at det tillates etablering av gangstier  under risikoakseptnivå, for 
å sikre nærhet til sjøen?  

2.1.4 Håndtering av overvann i områder med stormflovern 

Illustrasjon 2 Konsept klimatilpasset utbygging som sikre følelsen av nærhet til sjøen (Sweco, 2021) 
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I områder der det kreves terrengheving vil det være arealer, der det bakenforliggende 
terreng ligger lavere enn nytt terrengnivå ytterst. For å sikre fortsatt utløp av overvann må 
det i disse områdene etableres kanaler gjennom området som leder flomveger til sjøen. 
Disse kanaler må etableres med en stormfloport ytterst som lukkes i forbindelse med 
stormflohendelser. I tilfelle  sammenfall mellom regnhendelse og stormflohendelse er det 
viktig å sikre at det er kapasitet til mellomlagring av overvann frem til stormfloportene kan 
åpnes igjen. Her kan Tromsø og Nord-Norge dra nytte av den store forskjell i flo og fjære, 
da vannstanden etter flomtoppen raskt vil reduseres så mellomlagret regnvann kan slippes 
ut.  

 

I prosjektet klimatilpasset utbygging langs sjøen anbefales det at Tromsø kommune legger 
til rette for håndtering av 5-årsgjentaksintervall for nedbør ved en 200-års stormflo og 
tilsvarende sammenfall av 200-års nedbør med en 5-års stormflo. 

2.2 Skred 

Illustrasjon 3 prinsipplan for overvannshåndtering og stormflosikring i transformasjonsområder med lavt 
bakenforliggende terreng (Sweco, 2021) 
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For fastsettelse av faresone for ras og skred tas utgangspunkt i eksisterende 
faresonekartlegging. For områder som ikke er faresonekartlagt tas utgangspunkt 
aktsomhetskart.  

Bør det tas noen hensyn til klimaendringer i bruk av faresonekartlegging og 
aktsomhetskart? 

I faresonekartleggingen i NVEs rapport nr. 17-2016 Skredfarekartlegging i Tromsø 
kommune er det i tillegg til faresonekartleggingen kartlagt kritiske områder i forhold til 
fjerning av skog. Disse områdene ønsker Tromsø kommune å ta inn som hensynssone i 
KPA. 

Kan det og bør det uten større utredninger, sies noe om kritiske skogsområder  der dette 
ikke er spesifikt utredet i faresonekartlegging?  

Gjeldende KPA stiller dokumentasjonskrav om at skredsikkerhet skal være dokumentert, 
når en reguleringsplan sendes til offentlig ettersyn. 

Bør dokumentasjonskravet også kreve at det pekes på forhold som er viktige for 
opprettholdelse av skredsikkerhet? F.eks. skogsområder. 

2.3 Arealbehov for sektormyndigheter knyttet til tilpasning til et endret klima 
Tromsø kommune har gjennom arbeidet med KDP for overvann og prosjektet 
klimatilpasset utbygging langs sjøen blitt markant mere bevist på at tilpasning til et 
fremtidig klima vil være arealkrevende. Dette gjelder både for å sikre infrastruktur og areal 
til bebyggelse frem til år 2100.  For å sikre en robust byutvikling er det viktig å sikre areal 
for å senere tiltak eller bygge ytterligere tiltak dersom dette blir aktuelt etter år 2100. 
 
Dere som sektormyndigheter kan ha arealbehov for å sikre fortsatt sikker 
myndighetsutøvelse i et endret klima. Tromsø kommune oppfordre da til at dette gis som 
innspill til kommunen.  
 
 Kommunen er oppmerksom på at det kan være aktuelt å se på klimatilpasning opp imot 
sektormyndighetenes  infrastruktur som er eid av Statens vegvesen og Fylkeskommunen.  
 
I 2017 utarbeidet COWI Danmark på oppdrag av Miljødirektoratet kost/nytte-analyse for 
konsekvenser av økt nedbør, havnivåstigning, stormflo, bølge og strømforhold. I denne 
rapporten pekes det på tre områder der det er størst økonomisk risiko fra oversvømmelser 
ved henholdsvis høy vannstand og ekstremregn i år 2090. Dette gjelder bl.a. flere 
tunnelinnslag. 
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Kart 2 Risiko angitt som NOK/år pr. celle av 100x100 m i år 2090 (2081-2100). Samlet risiko ved stormflo og 
nedbør. 

Vi ser også at et endret klima kan ha betydning for forvaltningsområder som er underlagt 

Mattilsynet, da et endret klima kan få betydning for produksjonen av landbruksvarer og sikringen av 

drikkevannsinteresser. 

 
Dersom  sektormyndigheter  ser at klimaendringer kan få betydning for arealbruk og behov innenfor 

aktuelle forvaltningsoppgaver, ønskes dette tatt opp. Det bør diskuteres hvordan det kan legges til 

rette for et samarbeide mellom sektormyndigheter og Tromsø kommune for å hensynta 

fremtidigarealbehov i KPA. 

 


