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Klimatilpasningspiloter – oppdrag for SVV 2020/2021
Vårt mandat:

• Hvordan regelverk for klimatilpasning tolkes og anvendes på vegprosjekter. 

• Spillerommet mellom regelverket og veiledere. 

• Hvordan påvirker risiko og sårbarhet klimatilpasning. 

• Hvordan vektlegges bærekraft i beslutning. 

• Kan nytte-kostvurderinger utnyttes bedre for å sikre god samfunnsøkonomi. 

Frøydis Sjøvold (Flom og overordnet)

Cecilie Fleming (Risiko)

Nils Roar Sælthun (Skred og kost-nytte)
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Pilotprosjektene

• Forskjellige utfordringer og ulike faser

• Skred og naturfare (E8 og E136)

• Flom (E136)

• Politikk og lokal medvirkning

• Fra  veldig komplekse dilemma for 
valg av vegtrase (E136 i Romsdal) 

• Til enklere fremføring av veg og fokus 
effektiv samferdsel (Rv3)
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Hva er klimatilpasning?

• Hvordan tilpasse oss klimaendringer? • Hvordan redusere utslipp?

• Klimatilpasning og utslippsreduksjoner må sees i sammenheng der det er relevant. Det er 

viktig å planlegge for løsninger som både reduserer utslippene og reduserer risiko og 

sårbarhet som følge av klimaendringer.

(I Lovdata - Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning) 



multiconsult.no

Transportsektoren kan utgjøre en forskjell! 
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Planfasen og regelverket

• Vegutbygging er godt regulert i Norge. Planfasen varer over 
mange år (gjerne 10-år). 

• Tidligfasebeslutninger er viktige og kan påvirke mulighetene 
for fremtidige løsninger

• Det er ofte mange hensyn og komplekse problemstillinger  
(sikkerhet, natur, kultur, støy, annen infrastruktur…)

• Samfunnsøkonomi er tungtveiende

• Nytte-kostanalyser får ikke med alle hensyn

• Hvor tidlig kommer klimatilpasning inn i planfasen?
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Ikke-prissatte konsekvenser inn i kostnytte?

• Hvordan blir bærekraftige løsninger 
vektet i beslutningsprosesser?

• Burde naturmangfold tallfestes i 
kostnytte analysen?

• Vi snakker mye om klima, men hva 
med de varige fotavtrykkene i 
naturen?

(www.vegvesen.no)
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Klimatilpasning av naturfarer (flom og skred)

Skred

• Pt.  Mangler konkrete anbefalinger for 
klimatilpasning for skred

• Skredmodul i EFFEKT lite benyttet 
(mister nytteeffekten av skredtiltak)

Flom

• Godt regulert mht klimatilpasning

• Klimatilpasningstiltak for flom derfor 
enklere å evaluere
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Klimatilpasning i vegprosjekter (flomberegninger)

• Krav/anbefalinger for klimapåslag er ikke lett å anvende. Tendensen er at det 
velges høyere faktorer enn anbefalt.

• Sikkerhetspåslag i mange nivåer gir overdimensjonerte løsninger

• Klimaservicesenter.no har nylig samlet og forenklet tilgang på info 

• Anbefalinger om klimapåslag referer til en normalperiode 1971-2000 og 
framskriving mot 2071-2100. Når vi nå er i 2021, og legger nyere data til 
grunn har vi allerede realisert noe av klimapåslaget. Burde vi tatt hensyn til 
dette? 

• Oppdaterte klimanormaler har kommet i 2021
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Sikkerhetspåslag ved dimensjoneringa av en kulvert:

1. Vegens sikkerhetsklasse definerer valg av returperiode

2. Flomberegningsmetode, ved bruk av rasjonell metode og 30 % påslag på C-faktor

3. Sikkerhetsfaktor Fu opp til 1.2     (Q dim = Qt *Fu *Fk )

4. Klimafaktor (Fk) for korttidsnedbør opp til 50% 

5. Dimensjonering av kulvert: krav om å beregne 1/3 gjentetting på dimensjonerende flom

6. Ved bruk av rist foran innløpet skal det legges til ytterligere sikkerhetsfaktor. Hvis man legger til kravet om 

topping av rør, så vil det kunne kreve både større kulvert og påvirke fyllingshøyden i tillegg.  

Kulverten kan bli dimensjonert for flom som er 3-4 ganger større enn nødvendig. 

Dimensjonerende vannføring benyttes videre for beregning av erosjonssikring. Når kravet for valgt steinstørrelse er 

D50, tilsvarer dette en faktor på 1.5, som kan gi store utslag i steinstørrelser og gi veldig solid plastring i bekkene. 
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Rv.3 Stabekken

• Omlegging. 

• Plastring overdimensjonert. 

• Erosjonssikring og utførelse kunne 
vært mer tilpasset terrenget.

• Kontrast i forhold til tiltak oppstrøms 
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Innløp  ny stikkrenne Stabekken Rv25

• Innløpsrist måtte fjernes ved høstflom
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Nytte-kost

1. Skred: per i dag finnes det ikke nasjonale eller regionale anbefalinger/retningslinjer for håndtering av 

effekter av klimaendringer på skred. De relative løse vurderingene som er gitt i «Klima i Norge 2100» har 

ingen kvantitative beskrivelser som kan anvendes i nytte-kost-analyse.

2. Skredmodulen i EFFEKT benyttes lite, selv i prosjekt hvor skredsikring er av stor betydning både 

kostnadsmessig, sikkerhetsmessig og for trasévalg. Dette betyr ikke at det er valgt dårlige løsninger –

Statens vegvesen har dyktige fagfolk som gjør gode ekspertvurderinger. Det betyr imidlertid at skredsikring 

bare inngår på kostnadssiden – nytten i form av redusert risiko for ulykker og mindre stengetid blir ikke 

synliggjort.

3. Nytte-kost vurderinger ser ut til å benyttes primært i tidligfase for valg av alternative vegtraseer, og ikke til 

valg av løsninger for langs veglinja i senere planlegging. 

4. Nytte-kost vurderingene bør kunne benyttes sammen med andre verktøy for å optimalisere løsningsvalg 

mht. til bruk av klimatilpasning, slik at man sikrer økt samfunnsnytte i investeringene. (Det er ikke vurdert 

om Effekt er riktig verktøy for dette)
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ROS som verktøy for klimatilpasning av vegprosjekter
• Sammenstille risiko og sårbarheter knyttet til naturfarer og 

klimaendringer

• Sammenstille tiltak mot naturfarer og klimaendringer

• Vurdere vegens kritikalitet- i et samfunnssikkerhetsperspektiv

• Vurdere tiltak i prosjektering opp mot fremtidige beredskapskrav til 
vegstrekningen, gitt vegens kritikalitet

• Kan brukes som grunnlag for å fravike krav om klimapåslag og 
sikkerhetsfaktorer der risikoen eller sårbarheten ansees å være lav

• Bruk av framtidsscenarioer for klima og naturfarer: kan derved 
vurdere tiltakenes effektivitet, robusthet og kost-nytte vis-a-vis de 
ulike framtidsscenarioene

• ROS både i tidligfase på overordnet nivå, med også på detaljnivå
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Anbefalinger  

• Samlet utgjør klimapåslag og sikkerhetsfaktorer solide påslag. Og vi bygger stort 
og solid (kostbart og lite bærekraftig?)

• Håndbøkene bør åpne for å utrede valg av løsninger. Bruk av nytte-kost 
vurderinger og risiko i stedet for absolutte krav om sikkerhetspåslag.

• Større fokus på samfunnsøkonomi og bærekraft

• Differensiere krav langs vegen. Viktigere å se på sårbare punkter og strekninger 
enn hele veistrekningen.

• Akseptkriterier for vann i veg? Bør disse revurderes? 

• Hvor mye tåler veien, og omgivelsene, og hvor mye skal vi betale for en hendelse 
som kan inntre en gang per 200 år?
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Så hvor godt forberedt er vi?

• Der vi bygger nytt – kanskje for godt forberedt!

• Det er kanskje bedre anvendte  penger å identifisere sårbare områder som 
trenger utbedring. Der konsekvensene kan bli store

• Relevant tema for all infrastruktur 
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Bør vi tenke nytt?

• Ja

• Helhetsperspektiv og bærekraft

• Vurdere reel risiko og konsekvens

• Høyere aksept for vann på veibane, i 
fylling og der det har liten 
konsekvens på omgivelsene

• Optimalisere kostnader, også 
vedlikehold og kostnad av ev 
omkjøring/stenging 


