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Lunsjmøte Tekna Bygg og anlegg 18/3-2021: Klimaplan 2021-31 – hvordan påvirkes bygg og anlegg?

Klimautfordringer på kommunalt nivå. Eksempel:
Lardal og Larvik kommuner - tilpasning til klimaendringer
Bakgrunn
2010: Lov om kommunal beredskapsplikt;
alle kommuner må ta hensyn til forventede
klimaendringer i sine helhetlige ROS
Etter «Klima i Norge 2100»
(Hanssen-Bauer m fl 2015) har myndighetene
igjen presisert at ansvaret for klimatilpasning
ligger hos kommunene
Pilotprosjekt initiert av Larvik kommune
─

Delfinansiering fra Miljødirektoratet for å bistå i arbeidet
med beredskap og tilpasning

Hovedmål: Gi Larvik og Lardal kommuner et best
mulig faglig grunnlag for å innarbeide hensyn til
naturfare og klimaendringer i helhetlig ROS

Hvem var med?
Oppdragsgiver: Larvik kommune
Prosjektgruppen: 9 personer fra Larvik og Lardal kommuner
Rådgiver: NGI

Målsetning
IKKE:
Detaljerte faresone-/risikokart
Detaljbeskrivelser av tiltak
MEN:
Med et minimum av inngangsdata angi mulige prosesser og
typiske områder utsatt for disse prosessene ved klimaendringer
Ment for tilpasninger for å redusere fremtidig skadepotensiale
Generelle beskrivelser av årsaksforebyggende tiltak

Hva har vi studert?
Fra prosjektbeskrivelsen:
4 faretyper: ekstrem nedbør - skred - flom - stormflo og havnivåstigning
Hver med 5-6 scenarier
─ fordeling mellom kommunene

Tilnærming:
─
─
─
─

Oversikt over tidligere undersøkelser
Befaringer
Analyser
Forslag til tiltak

6 måneder ( april 2016)

Klimaprognoser for Vestfold
Basert på «Klima i Norge 2100» og «Klimaprofil Vestfold»
Fram mot 2100 (sammenliknet med perioden 1971-2000):
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Årstemperaturen øker med 4.5oC
Nedbøren øker med 15%, flere og større regnflommer
Intense nedbørsprioder vil øke vesentlig, både i intensitet og hyppighet
 mer overvann og oversvømmelser, spesielt i bebygde områder
Temperatur og nedbør øker mest om vinteren
Fare for økt tørke i sommermånedene
Snøsmelteflommene vil komme tidligere på året og avta mot 2100
Flere jord-, flom og sørpeskred
Økt erosjon  flere kvikkleireskred
Flere steinsprang og steinskred
Havnivåstigning vil øke stormflonivået
Ingen store endringer forventes for vind (stor usikkerhet)

Valg av scenarier
Framtidige ( > 10 år) klimaendringer avhenger av hvilket klimautslipps-scenario (RCP) en legger til grunn
 avhenger av befolkningsvekst, teknologiutvikling, næringslivsutvikling, politiske rammebetingelser++
Hvilke klimaprognoser?
 RCP 8.5 «business as usual»
─

Klima i Norge 2100; Klimaprofil Vestfold

Hvor langt fram i tid?
 50 år fram  2065
─

I samsvar med planleggingsperspektivet i Larvik og Lardal

Hvor ekstreme hendelser?
 Gjentakelsesintervall: 200 år (om 50 år!)
─
─
─

Årlig sannsynlighet 1/200 oftest benyttet for flom og stormflo
1/1000 (sikkerhetsklasse S2 for skred) for ekstremt ifm. klimatilpasning
Scenarier skal ikke være for ekstreme (ikke «ekstremnedbør på uttørket mark»)

Variasjon (faglig bredde) snarere enn risiko
 Ulike faretyper
 Geografisk spredning og ulike typer områder (vassdrag, landbruk, by, havn, industri, turisme,…)
 Belyse ulike typer tiltak
 Overførbare til andre områder
 Lokaliteter med flere faretyper
Føringer og prioriteringer basert på
─
─

faglige råd fra NGI i en omfattende interaktiv prosess
eksisterende ROS-analyser og allerede gjennomførte tiltak

Faretype 1: Ekstrem nedbør - input til studier av
urban flom, erosjon og kvikkleireskred
Stasjoner

Stasjonsnr.
27800
27920
30000

seNorge-grid
lokalitetene

(plukket så nær
studieområdene som
mulig)

Stasjonsnavn
HEDRUM (v/Kvelde)
LARDAL - HÆRLAND
LARVIK

Lokalitetsnr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

I drift fra
jul 1895
nov 1972
jun 1883

Lokalitetsnavn
Hukstrøm bru
Oddbergneset
Husvann
Kvelde og
Jordstøyp
Gjønnes/Gjone
Gloppe bru
Revet
Stavernkrysset
Fritzøeparken
Holmjordet
Stavern
Nevlungshavn
Helgeroa

I drift til
des 2002

Hoh
31
121
28

Breddegrad
59.1960
59.4173
59.0530

Lengdegrad
9.9641
9.9438
10.0272

Månedsnormaler beregnet
Legger på forventede
nedbørsendringer for
Østlandet for 2045, 2065
─ Varierer med årstider

Finner forventet nedbør
(mm) i 2045 og 2065 for 3
stasjoner og 13 lokaliteter i
Larvik/Lardal

Eksempel:
Forventet nedbør (i mm)
i 2045

Basert på stasjonsdata fra MET og
framskrivninger på klimaservicesenter.no

Faretype 2: Skred
Kvikkleireskred (under marin grense)
─
─
─

1. Hukstrøm bru, Svarstad
5. Fritzøeparken og Rosendal
6. Kvelde

─
─

2. Odbergneset
3. Husvann

─

4. Jordstøyp

Jordskred

Steinsprang og steinskred
For hvert område
─
─
─

Beskrivelse av grunnforhold
Analyser
Tiltak for klimaendringer

Eksempel 2D analyse ved Tussehaugen (Nes)
Antar 3 m flom
Vannstand kommer tilbake til normalt nivå i løpet av 2 dager
Høy utløpsgradient (ic > 0.35) kort tid etter at vannstanden går ned etter flommen
Skråninger brattere enn 1:3 er spesielt utsatt for denne type flom/erosjon
Analysene viktige for å forstå prosesser og for å generalisere til kart
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Faretype 3: Flom i elver og bekker
Områder av ulik type og størrelse valgt
Hukstrøm bru, Svarstad, Lardal
Hvåra – Kvelde
Gjønnes, FV40

─ Sidevassdrag til Numedalslågen sør for Kvelde

Utløp Numedalslågen
Holmjordet, bekk gjennom området til sjøen
Ikke flomsonekart a la NVE, men med et
minimum av inngangsdata angi flomareal
ved klimaendringer for å redusere fremtidig
skadepotensiale

Flomarealkart;
Eksempel Odbergneset og utløp Numedalslågen
50-års flom
200-års flom
200-års flom + 20%
Utløp:
50-års flom kombinert med
200-års stormflo
─

Dominerer over 200-års
elveflom til ovenfor Gloppe bru

Antall bygninger som berøres
er kvantifisert for
200-års flom + 20%

Faretype 4: Stormflo og havnivåstigning
1.
2.
3.
4.
5.

Helgeroa
Nevlunghavn
Indre havn
Stavern
Revet og munningen
av Numedalslågen
6. Hølen

Hva er stormflo?
Lavtrykk
Vind
Oppstuving
Bølger

Stormflo forsterkes av tidevann og
spesielt springflo (=høyt tidevann)

Stormflo scenario
200 års vannstand stormflo: 142 cm
(Simpson m.fl. 2015)
─

Atmosfærisk trykk og vindoppstuvning på regional skala

Klimapåslag: 5 cm (50 år)
Havnivåstigning Larvik 2065: 15 cm (relativ)
Tidevann HAT: 21 cm
Totalt: 183 cm

På toppen av dette kommer lokal effekt av
oppstuvning, vindbølger og flom som modelleres
─

Vind på 30 m/s fra SV basert på historikk fra Færder fyr

Larvik 1987: ~173 cm

Simulering av stormflo

183 cm regionalt + lokal effekt
av oppstuvning, vindbølger og flom

Kart med flomdybde eller overflatehevning;
eksempel Revet og utløpet av Numedalslågen

Flomhøyde
over terreng

Oversvømmelseshøyde m.o.h

Hvorfor er stormflo et økende problem i Norge?
Havnivåstigning: 15 - 55 cm fram til år 2100
Hyppigere stormer med økt intensitet
Stormflo og bølger når høyere/lengre innover land
─ Som eksempel forventer vi med RCP8.5 at dagens 200 års returnivå vil i Stavanger og
Bergen bli overskredet i 40 av de gjenstående år i dette århundre

Økt utbygging i sårbare områder
 skader i områder der det i dag
ikke er registrert skader fra stormflo

Anvendelse
Resultatene vil bli brukt
─
─
─

I kommunenes videre arbeid med
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyser
I overordnede areal- og kommuneplaner og i
reguleringsplaner
For planlegging av tiltak for å tilpasse seg klimaendringer

Søknader om forsknings- og utviklingsprosjekter
med Larvik kommune som partner eller sluttbruker
─

EU, NFR (praktisk anvendelse)

356 kommuner (fra 2020) skal jobbe med
klimatilpasning
─

~250 kystkommuner

Takk for oppmerksomheten!
Her kan du lese mer og laste ned rapport fra prosjektet:
https://www.larvik.kommune.no/natur-og-miljoe/klima-ogenergi/klimaendringer-i-larvik-pilotprosjekt/
https://www.ngi.no/Prosjekter/Larvik-Lardal-foerst-medpilotprosjekt-for-klimaendringer
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