
Naturbaserte 
løsninger for 
klimatilpasning
En prosessveileder for arbeid med naturbaserte 

løsninger for klimatilpasning i Rogaland

Monica Reinertsen, byplanlegger



• Bidra til økt bruk av naturbaserte løsninger for 
klimatilpasning.

• Regionalplan for klimatilpasning  

• Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning

Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning angir at 
naturbaserte løsninger skal vurderes i alle planer etter 
plan- og bygningsloven; det skal begrunnes dersom 
naturbaserte løsninger velges bort til fordel for andre 
løsninger.

Hvorfor?

https://lovdata.no/forskrift/2018-09-28-1469


For hvem? 

• Hovedmålgruppen er kommuneadministrasjonen, spesielt fagfeltene

o Plan

o Miljø

o kommunalteknikk

• Aktuell for konsulenter, utbyggere og andre private aktører som jobber opp mot kommunen

• Bidra til å skape en felles forståelse og gjøre det lette å følge opp regionalplan og statlig planretningslinje



Fokus på:

• Prosess fra planfase til driftsfase

• Deltakelse fra kommunal administrasjon 
gjennom intervjuer

• Overvannsløsninger, en av de sentrale 
klimatilpasningsutfordringene i Rogaland

• Tilgjengelighet og lesbarhet -
kartfortelling

Veilederen må ikke oppfattes som en fasit, 
men er ment som en starthjelp, 
inspirasjonskilde, og en plass til å finne 
samlet informasjon. 



Innhold:

Hvorfor lage en prosessveileder?

• Bakgrunn

• Lovverk og retningslinjer

• Barrier i arbeid med naturbaserte løsninger for 

klimatilpasning

Hva er naturbaserte løsninger for klimatilpasning?

• Definisjon

• Klimatilpasning og klimaendringer i Rogaland

Hvordan kan en kommune jobbe med naturbaserte 
løsninger for klimatilpasning?

• Eksempler fra Rogaland (nevnt av informantene)

• Drivere i arbeid med naturbaserte løsninger for 

klimatilpasning 

• Prosessanbefalinger 

• I tillegg er det utarbeidet en sjekkliste for vurdering av 

naturbaserte løsninger for klimatilpasning knyttet til 

overvannshåndtering i reguleringsplaner.

• Regionalt samarbeid

• Henvisninger til nyttige lenker



• Flere definisjoner, oppfatninger og tolkninger

• Behov for en felles definisjon, et felles språk

Hva?





Eksempler fra prosesser i regionen

Flotmyrplanen i Haugesund 

"Prosjektet har gitt kommunen økt kunnskap om 

naturbaserte løsninger for klimatilpasning. Tror 

kommunen hadde vært et helt annet sted 

kunnskapsmessig hvis ikke det hadde vært for 

lærdommen vi har fått gjennom denne prosessen"

(Informant, Haugesund kommune)



Eksempler fra prosesser i regionen

Åpning av ny bekk ved Mosvatnet i Stavanger

"Først var det et prosjekt hvor man skulle ha et stort 

rør som krevde nedfelling av 26 bøketrær, men 

løsningen ble endret til et åpent bekkeløp og man 

bevarte 19 trær."

(Informant Stavanger kommune)



Sjekkliste overvannshåndtering

• Vurdering av naturbaserte løsninger for klimatilpasning i

reguleringsplaner.

• Bistå kommunene med hvordan de kan følge opp de statlige

planretningslinjene og regionalplan for klimatilpasning i

reguleringsplaner.

… naturbaserte løsninger bør vurderes. Dersom andre løsninger 

velges skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger velges 

bort. 



• Nettverk for klimatilpasning er opprettet som 

en plattform for mer utstrakt grad av samarbeid 

og erfaringsutveksling mellom kommunene. 

• Har du innspill til forbedringer av veilederen? 

Kontakt gjerne Elin Valand i Rogaland 

fylkeskommune

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning -

Rogaland fylkeskommune (rogfk.no)

Naturbaserte løsninger for klimatilpasning 

(arcgis.com)

sjekkliste_overvannshandtering.pdf (rogfk.no)

Regionalt samarbeid

https://www.rogfk.no/vare-tjenester/planlegging/veiledning-i-planarbeidet/miljo-og-klima/naturbaserte-losninger/
https://storymaps.arcgis.com/stories/8747887a4aa043f0b52e33ae206c163a
https://www.rogfk.no/_f/p1/iaefbea73-b279-4ec3-9a14-f8d4400f3d50/sjekkliste_overvannshandtering.pdf


Takk for meg!
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