Seminar

Klimarisiko

i regi av Norsk klimastiftelse og andre,

Trondheim 03.06.19

Fysisk klimarisiko – hva betyr det for Trondheim kommune?

Ellen-Birgitte Strømø
koordinator klimatilpasning, Trondheim kommune
ellen-birgitte.stromo@trondheim.kommune.no

Observasjoner globalt, nasjonalt og lokalt viser…
- Værhendelsene blir hyppigere…
- De blir kraftigere

- Konsekvensene og

kostnadene blir større…

Økt temperatur

Mer nedbør
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Klimaendringer fram til år 2100

Klimaprofil Trøndelag

Jan. + okt. 2016

Klimaprofil laget for alle fylker
Klimafaktorer

Hendelser - detaljer

Forventede endringer i klima
Klimaprofil Sør-Trøndelag 2016

Hoved-årsak

Klimarelatert hendelse

Økt
nedbør

Ekstrem nedbør

Oversvømmelse/overvann

Økt sannsynlighet

Flom

Regnflom

Økt sannsynlighet

Snøsmelteflom

Uendret/ mindre sannsynlighet

Isgang

Mulig økt sannsynlighet

Skred fra
fjell

Steinskred

Usikkert

Fjellskred

Usikker

Skred i løsmasser

Jordskred

Økt sannsynlighet

Kvikkleire-skred

Usikkert

Løssnø/flak

Mulig økt sannsynlighet

Sørpeskred

Økt sannsynlighet

Skred i snø

Økt vind
Varmere klima

Sterke vinder

Usikkert

Stormflo

Økt sannsynlighet

Økt lokal temperatur
Tørke
Havstigning – DSB anslår ca 70-100 cm havstigning i
Trøndelag
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Se klimaprofiler på klimaservicesenter.no

Fysisk klimarisiko i Trondheim?
- Hva har vi erfart - så langt?

Trondheim 2019
-198.000 innbyggere

- 40.000 studenter
- 20.000 innbygg. fra 157 land
Areal = 342 km2

1. Forankret klimatilpasning i overordnete planer
1. Kommuneplanens arealdel (KPA)

- forankret bestemmelser (flom, havstigning, vann i by etc.)

2. Kommuneplanens samfunnsdel (KPS)
- omtale av klimautfordringene

3. Kommunedelplan energi- og klima 2017-30
(vedtatt 18.05.17)

Eget kap. om klimatilpasning
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2. Kartlagt ”klimahendelsene ” i kommunen – gjennom tidene
Hendelse
Flom

Jord- og
løsmasse skred
Leirskred

Snøskred
Steinskred
- sprang
Isnedfall
Stormflo
Undervanns
skred

Sammendrag

Fra 1345 og til i dag er ca 50 flomhendelser registrert.
Flom i Trondheim betyr hovedsakelig vårflommer i Gaula, Nidelva og Ilabekken. Mer regnflom registrert de siste årene.
Dødsfall er registrert kun ved flommen og dambruddet i Iladalen i 1791, hvor 22 døde. (Norges største damulykke).
Fra 1722 og til i dag er ca 25 jord- og løsmasse skred registrert. I Klæbu er 7 registrert.
De fleste jordskredene er gått vest for elva, hovedsakelig langs aksen Ila – Nidelva - Leinstrand.
På østsida av elva er det gått jordskred på Lade, Leangen, Teglverket og Olderdalen .Massetap er i liten grad registrert.
Største registrerte massetap var i Ilsvika i 1950 (10.000 m3 )
Ett dødsfall registrert, i sentrum i 1982 (Elvegata).
Fra raset i Duedalen i 1625 (20 døde. 3 døde i raset i 1634) og til i dag er ca 50 leirskred registrert. I Klæbu er 2 leirskred registrert.
Ca 90% av leirskredene er gått vest for elva, langs aksen Ila-Stavne-Tiller-Leinstrand-Byneset.Tillerraset i 1816 krevde 15 liv.
Øst for elva er det, i tillegg til rasene i Duedalen, gått leirskred på Lade og på Stubban.
Største registrerte massetap var ved Tillerskredet i 1816 hvor 7 mill m3, eller 550 mål jord forsvant. I Ilsvika i 1951 raste1.5 mill m3 masse i
sjøen. 49 dødsfall registrert.
Fra 1968 og til i dag er det registrert 2 snøskred i Trondheim. I 1977 omkom 2 søsken i et flakskred på Rye på Byneset.
I Klæbu er 3 snøskred registret i Vassfjellet. En omkom i 1968.
Fra 1944 og til i dag er det registrert 14 steinsprang og isnedfall i Trondheim. I Klæbu er 10 steinsprang registrert, hovedsakelig i området
Sjøla-Trangfossen. De fleste streinsprangene er gått på vestsida av elva og de fleste i Trollabergene, fra Ilsvika til Klefstad/Rye. Noen få
sprang er registret i området Ringvoll- Leinstrand- Bratsberg. På østsida er det registrert ett steinsprang fra Kuhaugen.
Steinsprangenes omfang er hovedsakelig under 100 m3 . Største i 2005= 100.000 m3
Ingen dødsfall er registrert grunnet steinsprang eller isnedfall.
Fra 1837 og til i dag er det registrert 20 hendelser med skade pga storm og springflo. Kombinasjonen storm og springflo gjorde store
skader i 1975. Ekstremværet Agnar i 1995 var første ekstremværet som fikk navn.
19 dødsfall registrert hvorav 15 fiskere i 1924.
Fra 1888 og til i dag er det registrert 3 undervannskred hvor store masser har glidd ut og flodbølge har gjort store skader.
Skredene er registrert i områdene Brattøra - Ilsvika – Ladehammeren.
På Ladehammeren gled 3.5 mill m3 masser ut, på Brattøra 3 mill m3 og Ilsvika 1 mill m3 masser. En omkom i 1888.

Antall omkomne grunnet naturhendelser

Ant.
døde
24
1

50

2
0

19
1

6

97

3. Kartlagt sårbarhet og risiko for klimarelaterte hendelser
Klimaendringer – utredningstema

Risiko =

Sannsynlighet x
konsekvens

Hovedårsak

Klimarelatert
hendelse

1 Økt
nedbør

1.1 Ekstremnedbør
1.2 Flom

1.3 Skred fra
fjell
1.4 Skred i
løsmasser
1.5 Skred i snø

2 Økt vind 2.1 Sterke vinder

* Del av helhetlig ROS-

analyse for kommunen

2.2 Stormflo
3 Varmere 3.1 Tørke
klima
3.2 Havstigning

Sannsynlighet

Hendelser detaljer

1.1.
1
1.2.
1
1.2.
2
1.2.
3
1.3.
1
1.3.
2
1.4.
1
1.4.
2
1.5.
1
1.5.
2

Oversvømmelse
Regnflom
Snøsmelteflom
Isgang
Steinsprang
Fjellskred
Jordskred
Kvikkleireskred
Løssnø/
flak
Sørpe

Grad

Faktor

Meget s
Risiko
Meget s
Risiko
Mindre sann
Risiko
Mindre sann
Risiko
Sannsynlig
Risiko
Usannsynlig
Risiko
Meget s
Risiko
Mindre sann
Risiko
Mindre sann
Risiko
Mindre sann
Risiko
Sannsy
Risiko
Meget s
Risiko
Meget sann
Risiko
Meget s
Risiko

4
4
2
2
3
1
4
2
2
2
3
4
4
4

Klimasårbarhet - konsekvens - risiko
- konsekvensfaktor (hvite felt) og risiko (farget)
Liv og helse
Ytre miljø
Materielle verdier;
- Biologisk
infrastruktur,
mangfold og
tjenesteproduksjon
produksjon
økonomi
2
8
2
8
2
4
1
2
2
6
1
1
3
12
4
8
2
4
2
4
2
6
2
8
1
4
1
4

2
8
2
8
2
4
1
2
1
3
1
1
3
12
4
8
1
2
2
4
4
12
3
12
2
8
3
12

4
16
4
16
3
6
2
4
1
3
1
1
4
16
4
8
2
4
2
4
3
9
3
12
2
8
3
12
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Og vi har identifisert ..

..hva de største fysiske klimarisikofaktorene i Trondheim er…
Klimaendringer – utredningstema

Klimasårbarhet - risiko (farget)

Hoved-årsak

Klimarelatert
hendelse

Hendelser - detaljer

Liv og helse

1

1.1 Ekstremnedbør
1.2 Flom

1.1.1 Over-svømmelse

1.4 Skred i
løsmasser

2

Økt
nedbør

Økt vind 2.1 Sterke vinder
2.2 Stormflo

3

Varmere 3.1 Tørke
klima
3.2 Havstigning
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Ytre miljø
- Biologisk
mangfold og
produksjon
8

Materielle verdier;
infrastruktur,
tjenesteproduksjon
økonomi
16

1.2.1 Regnflom

8

8

16

1.4.1 Jordskred

12

12

16

1.4.2 Kvikkleireskred

8

8

8

6

12

9

8

12

12

4

8

8

4

12

12

8

4. Satt mål og strategier
Mål og strategier for arbeidet med klimatilpasning er vedtatt
Inngår i Energi- og klimaplanen 2017-2030 – vedtatt 18.05.17.

Mål
I 2025 er Trondheim robust for
å møte framtidige klimaendringer

Delmål
Arbeidet med klimatilpasning skal bidra til utvikling av
klimasmarte og attraktive byområder.
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5. Kartlagt hvilke verktøy kommunen har
Hendelse
1

Ekstremnedbør

Delområde
Kommunale krav
Oversvømmelse KPA

Bestemmelser om vann i by i
KPA § 16.1 og 16.2
VA-normen (KT)
Krav til utbyggere vedr.
utforming av tekniske anlegg

Vannkvalitet

2

Flom

3

Skred

Steins-sprang/
fjellskred
Jordskred

4
5

6

Sterk vind
Stormflo

Varmere klima Havstigning

Hovedplan avløp og vannmiljø
(2014-2024) (KT)

Revisjon under planlegging

tilstrekkelige.

Rapport fra grunnundersøkelser er
offentlig tilgjengelige.

Myndighetskravene
tilstrekkelige

Prosjekt Klimaendringer og
vinterskred (2013)

KPA
§ 41.1 dekker stormflo
KPA
Bestemmelser om havstigning i KPA § 41.1

Kartløsninger

Analyse av klimakonsekvenser på
avløpssystemet (2011). (KT)

Sanitærreglementet (KT)
Krav til fordrøying av overvann (KT)
Krav til utbygger vedr. mengde
overvann som kan slippes ut.
Kom.delplan Vannforsyning Klima og drikkevann (KT)
(2016-2028), vedtatt 2017
NTNU har undersøkt virkninger på
tilsig og kapasitet for Jonsvatnet og
Benna. 2016.
KPA
Utredning om metoder for urban
Bestemmelser om flomveier i flomkartlegging
KPA § 17.1 og 17.2
KPA
Omtale av skred i KPA § 18.

Kvikkleireskred Myndighets kravene
Snøskred
sørpeskred
Vindlaster

Gjennomførte utredninger

Flomveier er vist i
kartløsningene for TK (KO)

Pågående prosjekter
Prosjekt grønne tak (KT)
Klima2050 har forsøk med grønne tak
på renseanlegget på Høvringen.
Prosjekt Blågrønn strategi (KT). Skal
sikre ”Blågrønne kvaliteter” i bygge- og
rehabiliteringsprosjekter.
Kom.delplan avløp (KT).
Revisjon, pol. vedtak i juni 2017
Retningslinjer overvann
– under utarbeidelse. Ferdig i 2018
Klima og vannkvalitet (KT)
Nedbør påvirker vannkvalitet. NTNU
undersøker klimamodell for
vannkildene Jonsvatnet og Benna.

Områder med fare for de to
skredtypene er vist i NVEs kart.
Bruker data fra NVE.
Aktsomhetsområder legges inn.
Områder med kvikkleire er vist i
NVEs kart.
Mangler data.
Mangler data.
Områder med fare for stormflo
vist i kommunens kartløsning
(KO) under flomfare.
Forventet havnivå per 2011
Nye prognoser for havnivåstigning
lagt inn i kom. kartløsning
skal legges inn i 2018 (KO)
(2011)..
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Fysisk klimarisiko i Trondheim
- Status – de største risikofaktorene
- Hvordan redusere sårbarheten?
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1. Viktigste redskap framover:

Kommunens rolle som planmyndighet

Plan- og bygningsloven

”Gjennom arealplanleggingen kan det forhindres at sårbarhet blir bygd inn i
infrastrukturen”
Sentralt i NOU 2010:10:

Rettspraksis - eks. hvor det offentlige er involvert
PBL §28-1: Kommunens adgang til å hindre utbygging
Kommunens plikt til å hindre utbygging
Kommunens erstatningsansvar

Namsos, Kattmarka, fredag 13.03.09

Faregradskart for kvikkleire i Namsos kommune, NGI 2006

Leir- og løsmasseskred
Skadebeløp: 40 mill kr.
Staten, Namsos kommune og Multiconsult delte skyld.
Forlik: Staten 23 mill., kommunen 5 mill.,
Multiconsult 3 mill.
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Fosen-dommen av 2012

Stikkrenne gikk tett langs FV-52.
Styrtregn.
Oversvømmelse og skader på bebyggelse nedstrøms.
Fylkeskommunen måtte betale flere mill. kr i erstatning.
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Hvordan redusere risikoen?
Klimaendringer – utredningstema

2. Ekstrem nedbør/flom

Hovedårsak

Klimarelatert
hendelse

1.1 Ekstrem1 Økt
nedbør
nedbør
1.2 Flom

Hendelser - detaljer

1.1.1 Oversvømmelse
1.2.1 Regnflom

Klimasårbarhet - risiko (farget)
Liv og
helse

Ytre miljø
- Biol. mangfold

8

8

Materielle
verdier
økonomi
16

8

8

16

Trondheim har kartlagt flomsoner og flomveier

Kartene ligger på Web-innsyn –
tilgjengelig for alle

15

Vi har kartlagt nedbørfeltene i Trondheim

Trondheim: 36 nedbørfelt

16

Tiltak mot regnflom og overvann
Fortetting og harde flater krever tiltak for å
forsinke vannet og å unngå skade.
Eks. Skolene Åsveien, Byåsen og Berg
Regnbed

Fordrøyningsdammer

Tankekors:
Bør offentlige bygg og arealer bygges slik at
de ”bufrer” sårbare omgivelser nedstrøms?

17

Stor utfordring framover:

Å erstatte harde og tette overflater med mer

blå-grønt!

Urbane nedbørsflommer mer vanlig

18

Vi har åpnet flere bekker = flomvern
Eks. Trondheim - Iladalen

•
•Lengde ca 700 m
• Tursti og grønne områder
•Fisketrapp og
gyteområder
•Froskedammer
•Kunst

19

Iladalen

- Flomvern
- Rekreasjon
- Biologisk mangfold

Betydningen av gode kart over skadedata
eks. Oslo
Skadedata –

kommunens egne data

Skadedata – data fra

forsikringsbransjen

Bilde: Mia Ebeltoft, Finans Norge

Trondheim – og 11 andre kommuner – pilotkommuner for bruk av
frigjorte forsikringsdata - knyttet til skade pga naturhendelser. 21

3. Skred i løsmasser

Klimaendringer – utredningstema
Hovedårsak

Klimarelatert
hendelse

1 Økt
nedbør

1.4

Skred i
løsmasser

Klimasårbarhet - risiko- (farget)
Hendelser - detaljer

Liv og
helse

1.4.1 Jordskred

12

Ytre miljø
- Biologisk
mangfold
12

1.4.2 Kvikkleireskred

8

8

Jordskred og kvikkleireskred
- Stor risiko i områder under marin grense (135-200 m i Trøndelag)
- Menneskelig aktivitet og erosjon viktigste årsakene til kvikkleireskred

1

2

3

1.Verdalsraset 1893
2.Rissaraset 1978
3.Bynesraset 2012

Marin grense - Trøndelag (deler)

Materielle
verdier;
økonomi
16
8

Nytt satelittbasert system (InSAR):

Overvåking av undergrunnen – land og sjø
inkl.

Kartlegging av ustabile masser (rød)

- Samarbeid med NGU

- prosjekt 2019-20
Vil gi redusert klimarisiko og verdifull kompetanse!
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Forhold i grunnen/sjøbunnen

+
En omkom

Nytt satelittsystem gjør ”overvåking” av sjøbunnen mulig (jf. InSAR/NGU)

4. Økt vind

Klimaendringer – utredningstema
Klimasårbarhet - risiko (farrget)
Hoved-årsak Klimarelatert
Hendelser - detaljer Liv og helse
Ytre miljø
hendelse
- Biol.produksjon
2

Økt vind 2.1 Sterke vinder

6

Materielle verdier;
økonomi

12

9

Sterk storm og orkan
kan gi
store materielle skader

Framover:

- Middelvindene blir kanskje som før?
- Blir de sterke vindene sterkere?
Jordas sterkeste målte vinder har kommet de siste 10 åra
- Sterke vinder kan gi store materielle skader og økonomiske uttellinger
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5. Stormflo

Klimaendringer – utredningstema
Klimasårbarhet - risiko (farrget)
Hoved-årsak Klimarelatert
Hendelser - detaljer Liv og helse
Ytre miljø
hendelse
- Biol.produksjon
2

Økt vind 2.2 Stormflo

8

Materielle verdier;
økonomi

12

12

Stormflonivåer; oftere - høyere

Havnivåstigning
og
stormflo –
må ses i
sammenheng

Springflo Trondheim

Modell Stormflo - 2090

Springflo Brattøra

Stormflo
25.des. 2011

Foto: Trondheim havn

Foto: Trondheim havn

Trondheims byutviklingsområde?

Foto: Trondheim havn

Foto: Trondheim havn

Foto: Trondheim havn

4.3.1Økt
temperatur
Tørke
- skogbranner

Klimaendringer – utredningstema
Hovedårsak
Klimarelatert
hendelse
3 Økt
temperatur

Klimasårbarhet - risiko (farrget)
Liv og helse
Ytre miljø
Materielle verdier;
-Biol.produksjon
økonomi

3.1

Tørke

4

8

8

3.2

Havstigning

4

12

12

Tørke
2018:

- Uvanlig varm sommer i Europa

- Hetebølger i mange europeiske land
- Julitemperaturen for Norge lå 4,3 gr. over normalen
(varmeste siden år 1900)
Varmest: Nord for polarsirkelen, i forhold til normalen

Konsekvenser

- Store problemer for landbruket
Kuriositet….
Jaktskyteprøven i fare i 2018:
Forbud mot all skyting i store deler av Sør-Norge
på grunn av tørken….
Referanse:
World Weather Attribution: Attribution of the 2018 heat in northern Europe.
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Skogbranner
2018
Langvarig tørke og høy temperatur i hele
Europa, også i Skandinavia.
Juli
Flere store skogbranner internasjonalt,
bla i Sverige.
Flere bygder/tettsteder måtte evakueres.

Midt-Skandinavia

34

Økt temperatur:

= Kortere vintersesong
Prognose Bymarka i Trondheim

Antall dager med snø redusert med ca 50 dager (2050).
Hvilke konsekvenser kan/bør dette få for utbygging av
infrastruktur for vinteraktiviteter?
Stor økonomisk risiko.

Eks. Trondheim

Omlegging av skiløype for å takle mer snøfattige vintre
35

Klimaendringer – utredningstema
Hoved-årsak Klimarelatert hendelse

3.2 Havstigning

3

Klimasårbarhet - risiko (farrget)
Liv og helse
Ytre miljø
- Biol.produksjon

Varmere 3.2 Havstigning
klima

4

Prognoser havstigning Trondheim:
- DSB: 53 cm fram til 2100

Hva sier forskningsmiljøene (2018 -2019):
- Atskillig høyere havnivå….

«Når klimaet blir varmere, så smelter innlandsisen på Grønland og i
Antarktis. Havet kan stige med 6-13 m!

Det vi ikke vet, er hvor lang tid det vil ta.»

Artikkel i Nature, sept-2018

Bidragene fra smeltingen av isen på Grønland og Antarktis er
undervurdert!
Disse kommer «på toppen» av estimatene fra klimapanelet!
Kilde: Klima og energi
Klimastiftelsen, Bjerkenes senteret, Nansensenteret

12

Materielle verdier;
økonomi
12

Kartverket: Se havnivå i kart
https://www.kartverket.no/sehavniva/

Viser ulike havnivå og stormflo

- Utsnitt: 200 års stormflo i 2090

(Trondheim: 53 cm havstigning)

Se havnivå i kart: Mye informasjon
Viser
- konsekvensen av ulike havnivå log stormflonivå
- oversvømte bygninger, veier og areal

Hva med sjønær utbygging?
Eks. Grilstad utbyggingen i Trondheim

Bygging 31.12.16

Scenario 2050:
- Havstigning på ca 70 -120 cm
- Storm den dagen det er springflo

* Hva skjer med husene da?
* Hvem har ansvaret?
* Hvem må ta regninga?

Ferdig mai 2018

Grilstad – trinn 2
Bygningsrådet godkjente planene for
Utbygging av Grilstad – trinn 2
i april-19.

Mai 2018

Trondheim – framtidsbilder 2050

”Brattøra/Nyhavna området
synker/glir ca 1-2 cm i året.
Står på såle av kvikkleire”
(NGU)

Ikke glem at
dette er ei fylling
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Ma-oppgave ved NTNU 2019:

”Virtual reality” VR – for Trondheim
Spennende hjelpemiddel for både administrasjon og politikere!
Blir presentert på Bytorget 16.-19.juni
FUTURUM – fremtidens museum

Også Norconsult arbeider med en applikasjon om havnivå,
stormflo og overvann på henholdsvis Solsiden og Bakklandet.
https://vimeo.com/328603453/032ccb90be (foreløpig)
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Kanskje den største fysiske klimarisiko for oss i Norge:

Globale klimaendringer, inkl. havstigning
Eks.

Bangladesh

Viktige områder for matproduksjon kan stå under
vann (rødt).
I dag bor ca 100 mill mennesker i rød sone
(64 mill i grønn sone).
Hovedstaden Dhaka med 17 mill. ligger 4m over havet……..

Nicolay Prytz, 2018.
Oppdrag Miljødir.

Globale
hendelser
- påvirkninger
på Norge

Hendelser
Redusert matproduksjon globalt
( matimport til Norge blir påvirket)
Klimaflyktninger
(økt migrasjon

Sannsynlighet
4

Konsekvens
4

4

3

Risiko
16
42 12

Oppsummering av

Fysisk risiko av klimaendringer - Trondheim
Hvilke hendelser er mest aktuelle for Trondheim?

Kort sikt:

- Styrtregn
- Stormflo

Noe lengre sikt:

- Havstigning og havforsuring
- Konsekvenser av globale klimaendringer
43

”Synkende byer”

(NRK2 - jan. 2019)

New York - Tokyo - London - Miami - Paris
Storbyer på flere kontinenter har kommet langt i arbeidet med klimatilpasning !

New York

44

Tokyo
Framtidas Venezia?

45

London
Stor innsats for å begrense
konsekvensene av
havstigning og stormflo.
Større utfordringer framover!

46

Miami

47

Paris og Frankrike
Store bestrebelser for å beskytte
landet mot flom og hav

Det er mye teknologi-optimisme der ute…..

Utfordring:
Hvordan kan vi snu frykten for havstigning
til noe som er positivt for framtida?
- Teknologisk utvikling? (NTNU m.fl)
- Grønne skiftet? (Kompetansemiljø og næringslivet)

02.05.19:

Horten – første by i Norge som planlegger bydel på flåte

…men havstigning var ikke bakgrunnen…..
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Klimaendringer - økt forurensning?
Viktig fokusområde innen fysisk klimrisiko!
Klimaendringer
Økt nedbør, økt
temp. økt vind

Eksempler:

Naturskader
Flom, stormflo,
erosjon, ras
havnivåstigning

Forurensning
Spredning av
miljøgifter, økt
forurensning

- Økt utvasking av miljøgifter
- Mer produksjon av naturlige gifter (alger, mikroorganismer, sopp)
- Flere sykdommer på planter, dyr og mennesker –
økt bruk av plantevernmidler?

Databasen Grunnforurensning
https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/

Nasjonalt register over kjente lokaliteter med forurenset grunn eller
mistanke om forurenset grunn. Driftes av Miljødirektoratet.

Flommen i Utvik, Stryn kommune

25.07.17

Hadde Innvik blitt rammet
kunne konsekvensene
blitt mye større !
(mer forurensa masser)

Klimarisiko:

Kommunene må påregne store investeringer
1. Eksisterende bygg og infrastruktur

- Vedlikehold/skader - bygg, infrastruktur og arealer
- Tette flater - flomutsatt
- Sjønære bygg og arealer - utsatt for havstigning

-

2. Framtidige bygg og infrastruktur

- Ved ny etablering MÅ det tas hensyn til klimarisiko
- Forebygging av klimaskader - billigere enn å reparere

3. Søksmål mot kommunen pga skade

(Ansvarsrisiko)

Kommunen er planmyndighet og byggesaksmyndighet
- Har ansvar for de tillatelser som blir gitt
- Stadig flere søksmål mot kommuner

Behov for
kost-nytte analyse
av de
økonomiske
konsekvensene
av
klimaendringene

Så – da er det bare å ta sats!
Takk!
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