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Klimatilpasning:
Status og utfordringer for Trondheim kommune

Hans-Einar Lundli, rådgiver, Trondheim kommune (Miljøenheten), 13.10.2009
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Klimatilpasning
 Framtidens byer
Ny energi- og klimahandlingsplan 

ute på høring
ROS Trøndelag 2009 (beredskap)
 Felles fylkesplan 2009-2012

Forslag til prioriterte tema:
• Kartlegge Trondheim sin 

klimasårbarhet
• Konsekvenser av havstigning for 

Trondheim
• Håndtering av ekstremnedbør 
• Ras og klimaendringer

http://www.trondheim.kommune.no/attachment.ap?id=25758


Klimaendringer i Trondheim år 2100

Årlig gjennomsnittstemperatur øker med ca 2,5 grader C

Havnivået stiger med ca 42 cm til år 2100 (7 cm i 2050)

Årsnedbøren for perioden 2071-2100 vil være ca 20 % høyere

enn for perioden 1961-1990 (økningen kommer i hovedsak som regn)

Færre dager med snødekke

Flere dager med ekstremnedbør

Økt fare for erosjon, flom og skred

Effekter på biologisk mangfold

Økning i temperatur og nedbør forventes å bli størst om høsten og vinteren



FRAMTIDENS BYER – PROSJEKTER
1. Visualisering av klimaendringer (”KlimaGIS”)
2. Kartlegging av sårbarhet for klimaendringer (”KlimaROS”)
3. Regionale nettverk
4. Klimaprojeksjoner
5. Statlige føringer for havnivåstigning
6. Statlige føringer for håndtering av overflatevann
7. Integrering av tilpasningsarbeidet
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Brøset: Klimanøytral bydel
Helhetlig prosjekt med fokus på:
-Arealbruk og tansport
-Energibruk i bygg
-Avfall og forbruk
-Klimatilpasning med spesiell vekt 
på overvannshåndtering

Behov for å integrere 
klimatilpasning i arealforvaltningen



Brøset – bekkeåpning?

Bekk med grønt i dag Mulig framtidig bekkeåpning med grønt
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Havstigning
• Havstigning er den sikreste 

konsekvensen av klimaendringer i 
Trondheim

• Forventet havstigning ca 41 cm i år 2100 
i Trondheim. Liten økning fram til 2050

• MEN: Ny klimaforskning tilsier høyere 
estimater for havstigning???

• Prosjekt havstigning Trondheim 2009-
2010:
- konsekvenser for bebyggelse og 
terreng?
- konsekvenser for avløpsnettet?
- betydningen for arealplanleggingen?

• Workshop havstigning i Trondheim



Klimaendringer og vann/avløp

• Fortettingspolitikken en utfordring

• Hvilke regnintensiteter skal vi 
planlegge for?

• Trondheim kommune har økt 
kravene til dimensjonerende nedbør 
med 20% fra 2007

• Rullering av hovedplan avløp i 2010 
- ta hensyn til klimaendringer
- mer omfattende krav knyttet til 
overvannshåndtering
- integrere overvannsplanleggingen i 
arealplanleggingen
- sikre flomveier

• Åpning av bekker

Illustrasjon: Igjenbygging av flomveg

Lokal overvannsdisponering- Heimdalsbekken



Ras og klimaendringer
”Nyere” skred i Trondheim:

Duedalen (20) 18.07.1625 0,5 mill m3

Bakklandet (3) 10.11.1634

Tiller (15)   07.03.1816 7 mill m3

Arildsløkken (3) 1722 0,1 mill m3

Brattøra (1) 23.04.1888 5 mill m3

Ladedalen (4) 11.04.1944 0,2 mill m3

Ladedhamm. (0) 25.04.1990 4,0 mill m3

(Omkomne i parentes)

• Skred har ikke vært en stor fare i Trondheim 

• Økt tap av menneskeliv og materielle verdier i fremtiden?



Ras og klimaendringer

• Kontinuerlig arbeid med erosjonssikring 
og forebygging av ras i Trondheim 
kommune

• Behov for økt kunnskap om hvordan 
klimaendringer påvirker faren for skred i 
vår kommune

• Vurdere hvilke følger økt/endret rasfare 
bør få for arealbruk i kommunen

• Spesielt fokus på hvordan endret 
vinterklima påvirker faren for skred

• Store kvikkleireområder i Trondheim. 
Menneskelig aktivitet og erosjon viktigste 
årsaker til kvikkleireskred



Oppsummering

• Klimatilpasning er et nytt felt for norske kommuner, men delvis 
handler det om ”mer av det samme”

• Havstigning et nytt tema

• Hvilke klimaendringer skal vi som kommune planlegge for?

Strategi:

• Samarbeide med staten og andre storbyer i forhold til 
kompetanseoppbygging og retningslinjer for kommunale 
tilpasningstiltak

• Fokus på ”naturlig sårbarhet” som havstigning, ekstremnedbør, 
flom og skred (men gradvis utvide fokuset)

• Integrere klimatilpasning i arealplanleggingen (eks Brøset-
prosjektet)


