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FORORD
Kommunes klimatilpasningsstrategi består av tre dokumenter: en kunnskapsgjennomgang, et
strategidokument og en overordnet handlingsplan. Dokumentene henger tett sammen og må sees
på som en enhet. Kunnskapsgjennomgangen er en oversikt over nåværende kunnskapsgrunnlag
relatert til klimatilpasning i kommunen. Dette legger grunnlaget for strategien (hva som skal
oppnås), som følges opp av den overordnede handlingsplanen (hvordan det skal oppnås). Dette
dokumentet er strategien «Klimatilpasning i Sandefjord». Figuren under oppsummerer hvordan
dokumentene henger sammen.

Strategidokument
• Kommunens
kunnskapsstatus
om klimautfordringeneog
dereskonsevenser

Kunnskaps
gjennomgang

• Setterhovedmålet
og strategienefor
klimatilpasnings
innsatsentil
kommunen

• Operasjonaliserer
strategienei
konkrete
handlinger

Overordnet
handlingsplan

Klimatilpasningsstrategi er utarbeidet av Sandefjord kommune, i samarbeid med Sweco Norge og
Menon Economics. Prosjektet er støttet av Miljødirektoratet.
Prosjektleder fra Sandefjord kommune har vært Knut Terje Ellefsen, Seniorrådgiver i Seksjon
klima miljø og landbruk.
Prosessleder fra konsulenten har vært Simen Pedersen, partner i Menon Economics. Øyvind N.
Handberg, seniorøkonom i Menon Economics, har vært operativ prosjektleder. Frode Løset fra
Sweco Norge har vært klimateknisk rådgiver.
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KLIMAENDRINGER
OGMULIGE
KONSEKVENS
ER
Det er bred konsensus om at klimaet er i endring og at potensielle konsekvensene av endringene
er alvorlige for en rekke deler av samfunnet. Kommunene står i en førstelinje i møte med disse
endringene og konsekvensene. Innsats for å tilpasse seg sannsynlige endringer innebærer å
begrense eller unngå ulempene disse endringene medfører, samt å utnytte nye muligheter. God
og helhetlig planlegging er essensielt for klimatilpasningen, og et formål med denne
klimatilpasningsstrategien er å legge grunnlaget for dette.

Klimatilpasning kan defineres som: «Den evnen et system har til å tilpasse seg
klimaendringer (inkludert klimavariasjoner og ekstremer) for å avgrense
potensielle skader, dra fordeler av muligheter, eller håndtere konsekvensene»
(IPCC 20071)
1

Det er flere utfordringer med å integrere klimatilpasning i de kommunale ansvarsområdene.
Arbeidet er ofte sektordelt, så en utfordring er å horisontalt integrere klima tilpasningsarbeidet på
tvers av eksisterende politikkområder. En annen utfordring er vertikal ansvarsfordeling: mellom
kommune, fylke og stat. Klimatilpasningsinnsatsen bør ha et bevisst forhold til det siste og arbeide
målrettet med det første; en klimatilpasningsstrategi er et godt verktøy for horisontal integrering.
En tredje integreringsutfordring er å bygge bro mellom d et forskningen og de politiske behovene,
hvor realitetene alltid er mer uoversiktlige enn modeller og stiliserte eksempler, og behovene ofte
er svært konkrete. Klimatilpasning som bevisst planlegging er fortsatt relativt nytt blant norske
kommuner. Kunnskapene om klimaendringene, konsekvensene og hvordan tilpasse seg er
begrensede. En viktig del av enhver strategi er derfor å systematisk erverve disse kunnskapene.
Sandefjord kommune etablerer med dette en klimatilpasningsstrategi for å operasjonalisere og
styre arbeidet med å nå målet om et klimatilpasset samfunn innenfor den nye kommune planens
planperiode (2019 – 2031). Beredskap og håndtering av ekstremværhendelser, kombinasjoner av
disse og mer planlegging for mer gradvise endringer er alle viktig for å nå målet om et klimarobust
samfunn. Klimatilpasning er både å reagere på ekstremhendelser og planlegge framtidsrettet. En
klimatilpasningsstrategi bør reflektere begge deler. Strategien bør også fokusere på kommunens
ansvarsområder og reflektere ressursene kommunen rår over.
Det følgende presenterer først mulige konsekvenser av klimaendringene, for å begrunne
viktigheten av strategien, før neste del oppsummerer kunnskapsgrunnlaget, kunnskapshullene og
eksisterende arbeid med klimatilpasning i Sandefjord kommune. Videre oppsummerer dette
dokumentet eksisterende mål og føringer for og i kommunen, relatert til klimatilpasning. Til slutt

1

FNs klimapanel “Intergovernmental Panel on Climate Change”
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presenterer strategien målene og strategiene kommunen ønsker å forfølge i klimatilpasnings arbeidet sitt.

MULIGE
KONSEKVENS
ERAVKLIMAENDRINGEN
E
Våren 2018 har vært preget av et svært tørt vær flere steder i landet. I Vestfold førte dette blant
annet til meget stor skogbrannfare og krise for kornproduksjonen. 2 Det var få verdier som gikk tapt
i skogbranner denne gangen, men risikoen for hendelser med potensielt store konsekvenser for
naturmiljø, innbyggernes helse og trygghet samt materielle skader var stor. I tillegg hadde tørken
konsekvenser for folks rekreasjonsmuligheter og brannvesen og andre har brukt ekstra ressurser
på overvåking og forebyggende arbeid.

Det er ennå tidlig å forutsi hvor store økonomiske konsekvenser tapte avlinger i jordbruket får.
Landbruksdirektoratet rapporterer likevel om de dårligste avlingskårene siden 1992, og
Fylkesmannen i Vestfold estimerer at 30 millioner erstatningskroner til bønder vil bli utbetalt.1 Det
er sannsynlig at denne utfordringen bare vil øke i framtiden (se neste del). I en større studie,
publisert i det anerkjente tidsskriftet Proceedings of the National Academy of Sciences, estimerer
Zhao m. fl. (2017)3 at den globale kornproduksjonen vil gå ned med seks prosent for hver grad
temperaturøkning. Temperaturøkningene kan også få store konsekvenser for annen
jordbruksproduksjon.
Været våren 2018 føyer seg inn i en rekke ekstremværhendelser de siste årene. I 2015 påvirket
ekstremværet Synne trafikk og fergeavganger i Sandefjord, i 2016 stengte ekstremværet Urd gater
i Sandefjord sentrum og påvirket båttrafikken, og i fjor herjet flere stormer på Vestlandet. I
nabofylker er infrastruktur blitt lammet over flere dager, gjennom brudd på strøm og telefonlinjer
(som også kan føre til tap av mobiltelefonsignal). Dette er grunnleggende tjenester innbyggerne
forventer er på plass og som medfører stor risiko for de påvirkede. I tillegg påløper direkte
kostnader ved vanninntrenging, skred- og vindskader.

2

https://www.tb.no/brann/nyheter/tonsberg/spesialvarsel-for-vestfold-meget-stor-fare/s/5-76-806341;
https://www.nrk.no/vestfold/ekstremtorken -kan-gi-200-millioner-til-bondene-1.14085897 [19.06.18].
3 http://www.pnas.org/content/early/2017/08/10/1701762114 [19.06.18].
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I en ekspert-undersøkelse utført av Kommunal Rapport vises det til at Kommune-Norge er for
dårlig forberedt på ekstremvær. Konsekvensene er ikke bare store for kommunenes innbyggere,
men for kommunene direkte, som kan måtte erstatte skader i områder de burde sikret bedre.5 Ved
å planlegge for et klima i endring og ta høyde for framtidige konsekvenser, forsikrer altså
kommunen seg mot framtidige og potensialt svært store kostnader.
Ved en 200-årsflom-hendelse i Sandefjord sentrum vil store deler av arealet bli berørt (Figur 1).
Trolige konsekvenser av dette er kjelleroversvømmelser, utilgjengelige veier, lammelse av
transport, og andre vannskader. Kostnadene for kommunens innbyggere og kommunen selv vil
kunne bli svært store. Det behøver ikke være 200 år til neste slik hendelse.

F IGUR 1 STORE

4

DELER AV

SANDEFJORD

SENTRUM VI L BERØRES AV EN

200- ÅRSFLOM 6

https://www.sb.no/bildegallerier/flom-i-sandefjord/g/5-73-167665 [19.06.18]
https://kommunal-rapport.no/2017/07/svaert-kritisk-til-kommunenes-beredskap-ved-ekstremvaer
[19.06.18].
6 Kartlaget «Nivå 200 minus 10 år i Risikokart over Sandefjord kommune:
http://sandefjord.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=6c8250766e3946419840a85ae47c9
35f [19.06.18].
5
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I tillegg til en økning i antall og omfang av ekstremhendelser vil klimaendringene føre til gradvise
gjennomsnittsendringer i temperatur, som kan få en rekke konsekvenser. Temperaturøkninger
fører blant annet til et fuktigere klima,7 som igjen har konsekvenser i form av gradvis økte
problemer med fukt og råte i bygninger og annen infrastruktur. Figur 2 illustrerer de to kategoriene
effekter: økning i ekstremhendelser og en gjennomsnittlig økning. Klimatilpasning må ta både
forberede seg på flere og mer omfattende ekstremhendelser og mer gradvise gjennomsnittsendringer.
Sannsynlighet for hendelse
Dagens/tidligere klima
Gjennomsnittlig
endring
Fremtidens klima
Mer
ekstremvær

Mer
ekstremvær

Lav temperatur og tørt
F IGUR 2 K LIMAENDRINGENE

7
8

Middels temperatur og
fuktighet

Høy temperatur og vått

GIR B ÅDE GJENNOMSNITTLIGE ENDRINGER OG MER EK STREMHENDELSER

http://www.miljostatus.no/tema/klima/klima-i-europa/ [19.06.18]
Basert på IPCC sin framstilling: https://www.ipcc.ch/ipccreports/tar/wg1/fig2-32.htm [19.06.18].
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KLIMATILPASNINGSARBE
IDI SANDEFJORD
I DAG
En viktig forutsetning for klimatilpasning er et godt og oppdatert kunnskapsgrunnlag. Kartlegging
av kunnskapsgrunnlaget er nødvendig for å kunne dra av nytte kunnskapen og nødvendig for å
identifisere kunnskapshull som bør fylles.
I arbeid med framtidige klimaendringer og klimatilpasning er det viktig å anerkjenne at det både
er kjente ukjente og ukjente ukjente. De kjente ukjente er endringer og konsekvenser vi har
identifisert, men som det knytter seg usikkerhet til. For eksempel er det sannsynlig med havnivåstigning, men det er usikkert hvor mye havet vil stige og hva de resulterende konsekvensene blir
for natur og samfunn. De ukjente ukjente er endringer og konsekvenser vi i dag ikke forutser.
Disse er svært vanskelige å forberede seg på, og de kan være vanskelige å identifisere.
Kunnskapsgjennomgangen fokuserer på de kjente ukjente. Gjennomgangen er avhengig av at
kommunen selv, andre kilder eller fagekspertene påpeker klimautfordringer og -konsekvenser.
Dersom kunnskapen om en gitt utfordring er lav, kan dette gi utslag i å få resultater. Det er derfor
viktig å anse kunnskapsgrunnlaget i kommunen som dynamisk, og under kontinuerlig endring. Det
kan for eksempel være at ved økte kunnskaper om klimaendringer vil kommunens ansatte i større
grad være i stand til å forutse framtidige utfordringer og konsekvenser.

KLIMAUTFORDRINGER
I SANDEFJORD
KOMMUNE
Norsk klimaservicesenter sin klimaprofil for Vestfold fylke er oppsummert i Figur 3. Profilen viser
til at det er økt sannsynlighet i fylket for mer intenst og hyppigere kraftig nedbør, det forventes
flere og større regnflommer, det er økt fare for jord-, flom- og sørpeskred og utfordringer med
stormflo er ventet å øke. Det er også mulig økt sannsynlighet for tørke om sommeren, våtsnøskred
og kvikkleireskred. Snøsmelteflom og isgang er det ikke økt sannsynlighet for, m ens klimaprofilen
rapporterer om usikkerhet for endringer i vind og steinsprang og steinskred.

F IGUR 3 S AMMENDRAG

AV FORVENT EDE KLIMAENDRINGER I

VESTFOLD (K LIMAPROFIL VESTFOLD , S. 129)
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I april ble det gjennomført en spørreundersøkelse til 26 nøkkelpersoner i kommunen. Personene
var identifisert av kommunen selv med formål å dekke alle sektorene i kommunen relevante for
klimatilpasning. Respondentene ble spurt om å identifisere hvilke klimautfordringer er relevante
for sitt ansvarsområde i kommunen, hvilke informasjonskilder de har om konsekvensene av
klimaendringene, og hvilke kunnskapshull de selv mener kommunen har. Svarene til
respondentene ble sammenstilt og vurdert av kommunens rådgiver, før resultatene ble presentert
og diskutert på et felles arbeidsverksted med kommunen den 8. mai. Mer om kartleggingen og
resultatene finnes i det separate dokumentet «Kunnskaps-gjennomgang». Det følgende gjengir
kun hovedfunnene og de faglige vurderingene av dette.
Svarene fra undersøkelsen gir en pekepinn på hvilke klimautfordringer som er relevante for
kommunen samsvarer godt med Norsk klimaservicesenter sine vurderinger (Figur 4). Generelt er
utfordringene i Sandefjord (og Vestfold) knyttet til vann: nedbør, flom, overvann, stormflo og
havnivåstigning. I tillegg er ulike typer skred, havnivåstigning og vind rapportert som relevante
utfordringer av respondentene. Dette er altså svært tverrsektorielle utfordringer som berører en
rekke ansvarsområder og enheter i kommunen. Andre utfordringer, som tørke og endringer i
vekstsesongen, kan også være alvorlige, men er mer sektorspesifikk.
Havforsuring
Endringeri vekstsesongen
Økt fare for tørke om sommeren
Endringeri snømønsterog snøskred
Temperaturøkning
Størresjansefor utvikling av fukt og råte
Sterkerevind
Havnivåstigning
Økningi stormflonivået
Økt fare for overvann
Økt fare for jord-, flom- og sørpeskred
Flereog større flommer
Mer intens og hyppignedbør
1

2

3
Ja

F IGUR 4 A NTALL " JA ", " NEI "

4
Nei

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Vet ikke

OG " VET IKKE " PER UTFORDRING AV D E

13 RESPONDENTENE

KUNNSKAPGSGRUNNLAG
OG KUNNSKAPSHULL
Respondentene rapporterte om kunnskapskilder og kunnskapshull for klimaendringskonsekvenser innen åtte delvis overlappende kategorier: Overvann, flom, skred og ras,
havnivåstigning, vind, endringer i vekstsesongen og havforsuring.
Overordnet pekes det på flere relevante kilder. Kommunen har nylig gjennomført en egen helhetlig
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for hele den nye kommunen, som er en viktig
kunnskapskilde. Det rapporteres også om interkommunale kilder, som Klimaprofil Vestfold, NVE
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og varsom.no. Samtidig peker respondentene selv på flere kunnskapshull. Spesielt relevant synes
mangelen på kunnskap om interaksjonseffekter: hvordan ulike klimaendringer (og konsekvenser)
påvirker hverandre og sammenfaller. Fagekspertene peker videre på flere konkrete anbefalinger
for videre arbeid, blant annet sikring av forurenset grunn og farlig avfall knyttet til
ekstremværhendelser.
Fagekspertene påpeker at kommunen har gode og presise formuleringer relatert til vann og
overvann i nye Sandefjords bestemmelser og retningslinjer. Dette gir et godt grunnlag for
klimatilpasningsarbeidet innen overvann. Respondentene peker også på flere relevante kilder, da
kommunen blant annet har veileder for lokal overvannshåndtering og avløpsmodeller, og
utarbeider overvannsstrategi. Kommunen ligger derfor relativt langt framme i dette arbeidet,
sammenlignet med andre sektorer. Fagekspertene peker samtidig på flere konkrete overordnede
tiltak kommunen kan iverksette.
Relatert til overvann, vurderer fagekspertene at kommunen har relativt god oversikt o ver flomutfordringene i kommunen. Sandefjord har blant annet gode kartløsninger for flomsoner og
kommunen arbeider spesifikt med å bevare åpne bekker. Samtidig har kommunen et stort antall
bekker, og oversikten over disse er skjev mellom de tre gamle komm unene. Det er imidlertid i så
måte positivt at det nå utarbeides en ny flomplan for hele den nye kommunen.
Det er også sannsynlig med økt fare for skred og ras i kommunen. Her viser respondentene i
hovedsak til kommunens karttjenester, med oversikt over risikosoner. Hensynssonene spesifisert
i Kommuneplanens arealdel for nye Sandefjord er også en viktig kilde til informasjon om risikoen
for skred og ras. Fagekspertene savner bedre kartgrunnlag for kvikkleire, som er svært relevant
for deler av Sandefjord. De påpeker også at NVE sine aktsomhetskart ikke alltid er presise på
lokalt nivå, slik at egne undersøkelser må gjøres.
Både kunnskapsgrunnlaget og egenidentifiserte kunnskapshull er mer mangelfullt for
konsekvenser av de resterende klimautfordringene. Det er viktig å se dette i lys av at de
overnevnte ukjente ukjente. Dersom kunnskapen om klimautfordringene er mangelfull kan det
også være vanskelig å vurdere mulige konsekvenser av disse. Dette gjelder både respondentene,
fagekspertene og det internasjonale forskningsmiljøet. Selv om kunnskapsgrunnlaget oppgis å
være noe tynt for de resterende utfordringene innebærer ikke dette at utfordringene ikke er
relevante.
Spesielt rapporterer kommunen at vind og påvirkning på landbruket (for eksempel endringer i
vekstsesong) er potensielt store utfordringer for kommunen. Her er det spesielt relevant med
kunnskapsinnhenting fra kilder utenfor kommunen og kartlegging innad i kommunen. Denne
kunnskapen er nødvendig for å vurdere om tiltak bør eller kan iverksettes, og i så fall hvilke tiltak.
Et viktig overordnet poeng kommunens rådgiver gjør på tvers av klimautfordringene og som
deltakerne på arbeidsverkstedet i kommunen sa seg enig i, er behovet for samarbeid på tvers av
sektorer. Fagekspertene påpeker at selv om den rapporterte kunnskapen eksisterer er det
essensielt å legge til rette for at disse er tilgjengelige for de riktige personene. Flere av
klimautfordringene er tverrsektorielle, og de «riktige personene» kan være lokalisert i ulike enheter
og ha ulike ansvarsområder i kommunen. For eksempel har kommunalteknikk mye god
informasjon om overvann og avløpsmodeller for vannføring. Etaten har god dialog med byggesak
og arealforvaltning, men informasjonsutvekslingen er i liten grad institusjonalisert og i liten grad
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videreført til andre etater. Generelt er kommunen ofte avhengig av enkeltpersoner, både som
informasjonskilder og til dialog. Dette kan skape sårbare punkter og gå utover institusjonshukommelsen til kommunen. Relatert, men mer konkret, anbefaler fagekspertene tilgjengeliggjøring av kartverktøy og bakenforliggende informasjon i et enkelt verktøy. Kommunen har
allerede et svært godt utgangspunkt for dette, som kan bygges på og forbedres.
Et annet overordnet poeng i kunnskapsgjennomgangen er at dette i stor grad er en normativ
gjennomgang. Kilder (og manglende kilder) er vurdert, men det er i liten grad vurdert i hvilken grad
disse benyttes eller følges opp i praksis. For eksempel har kommunen flere føringer og
reguleringer opp mot private utbyggere, men har mindre kapasitet til å følge opp at disse
etterleves. Kunnskap er først og fremst et middel for overordnet planlegging og iverksetting av
tiltak.
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EKSISTERENDE
MÅLOGFØRINGER
Kommunen har allerede en rekke eksisterende mål og føringer relevante for klimatilpasning , både
fra overkommunalt nivå og som kommunen selv har utarbeidet. Disse er enten direkte rettet mot
klimatilpasning eller er implisitt relevante. En del av de implisitte føringene og kravene grunner i
kommunens grunnleggende ansvar for sine innbyggere og virksomheter.
Nasjonale lover og styringsdokumenter
Plan- og bygningsloven (§ 4-3) spesifiserer at kommunene er ansvarlige for at naturfare, herunder
fare for flom og skred, blir vurdert og tatt tilstrekkelig hensyn til i arealplanlegging og
byggesaksbehandling. Dette innebærer at kommunen skal gjennomføre grundige risiko- og
sårbarhetsanalyser. Loven påpeker videre (§ 3-1h) at planer (inkludert kommuneplanen) skal
«fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig
infrastruktur, materielle verdier mv.» Dette skal gjøres overordnet i samfunnsdelen og mer
spesifikt i arealdelen. Loven gir altså sterke føringer for ansvaret kommunene har for sine
innbyggere og materielle verdier. Dette ansvaret, samt kommunens hjemmel for å stille relaterte
krav, operasjonaliseres videre i byggteknisk forskrift (TEK17).
Klima- og miljødepartementet utarbeider nå nye statlige planretningslinjer for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning i kommunene. De nye føringene vil omhandle klimatilpasning
eksplisitt og vil trolig pålegge kommunene også å vise til kunnskapsgrunnlaget som legges til
grunn for planleggingen relatert til klimatilpasning. Retningslinjene gir også flere uformelle føringer
og anbefalinger.
I tillegg til disse direkte førende dokumentene, er det utarbeidet andre dokumenter som overordnet
førende, uten å pålegge ansvar på kommunene. Dette inkluderer Meld. St. 15 (2011–2012)
Hvordan leve med farene – om flom og skred, Meld. St. 33 (2012-2013) Klimatilpasning og NOU
(2015:16) Overvann i byer og tettsteder — Som problem og ressurs. Meld. St. 33 (2012-2013, s.
6) viser blant annet til at kommunene er i en førstelinje i møtet med klimaendringene, og at hensyn
til et endret klima må integreres i kommunale ansvarsområdene. Et resultat av dette er
utarbeidelsen av de nye statlige planretningslinjene nevnt over.
På regionalt nivå
på regionalt nivå eksisterer det en rekke førende og veiledende dokumenter. Fylkesmannen sitt
mandat er blant annet å påse at kommunene tar hensyn til samfunnssikkerhet (inkludert
konsekvenser av klimaendringer) i planleggingen sin, tar i bruk sjekklister i ROS -analyser og i å
vurdere klimatilpasning i plandokumenter.
Vestfold fylke presiserer at de ønsker å være i front i klima politikken med visjonen «Vestfold – det
grønne fylket i Norge», som fordrer at fylket «tilpasser seg bedre konsekvenser av
klimaendringene» (Regional plan for klima og energi 2016-2020, s. 15). To strategier for å oppnå
dette er å øke kommunenes oppmerksomhet og kompetanse på klimatilpasning og forbedre
kommunenes tilrettelegging for klimatilpasning i landbruket. Fylkeskommunen presiserer dette i
«Målet for innsatsområdet er at alle kommuner skal ha vedtatt en strategi for klimatilpasning som
er innarbeidet i plansystemet.» (s. 25).
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På kommunalt nivå
Sandefjord er i en noe spesiell situasjon siden den nåværende kommunen kom til verden ved en
sammenslåing av Andebu, Stokke og Sandefjord i 1. januar 2017. Alle planer og styrende
dokumenter er derfor ikke samkjørt mellom de tidligere tre kommunene. Det er imidlertid ut viklet
et forslag til ny kommuneplan (2019-2030) for den nye kommunen. Forslaget er fortsatt til
behandling, men har vært ute på høring. Det spesifiserte hovedmålet i planstrategien presenteres
under.

Sandefjord kommune skal legge et langsiktig tidsperspektiv til grunn for
forvaltning og utvikling av kommunens ressurser slik at kommunen også skal
være et godt sted å bo for fremtidige generasjoner

Dette hovedmålet legger godt til rette for sterk satsing på klimatilpasning i kommunen.
Langtidsperspektivet betyr at kommunen ønsker å ta inn over seg framtidige klimaendringer, og
velferden til framtidige generasjoner. Videre er de fleste delmålene i planstrategiforslaget
relevante for klimatilpasning. Et viktig middel for å «sikre at kommunen har nødvendig økonomisk
handlefrihet i fremtiden» (delmål 1) er å gjøre tiltak i dag som minimerer potensielt store framtidige
kostnader. Delmålene 4-7 som omhandler bærekraftig byutvikling, folkehelseperspektiv, handel i
sentrum og botilbud er også særlig relevante for klimatilpasning.
Spesifikt under «Miljø, klima og transport» nevner utkastet til planstrategi at en målsetning er «å
bidra til bedre kunnskap om klima og miljø, både for innbyggere, næringsliv og foreningsliv og
internt i egen organisasjon.»
Utover den forestående rulleringen av kommuneplanens arealdel og samfunnsdel vil kommunen
parallelt arbeide med en rekke delplaner, strategier og meldinger i kommunalområdene. Aktuelle
planer relevant for klimatilpasning foreslått utarbeidet eller revidert i perioden 2017 - 2019 er:
Klima- og energiplan – kommunedelplan
Plan for klimatilpasning – inngår som et vedlegg til Klima- og energiplanen
Hovedplan vann og avløp
Flomplan Sandefjord kommune
Jordvernsvurdering, inkl. nydyrking
Revisjon av arealbruksplaner og gjennomgang og oppheving av tidligere
reguleringsplaner
Klima- og energiplan er en kommunedelplan, hvis mål er å fremme klimavennlig energibruk og
produksjon, og dermed redusere utslippet av klimagasser. Dette er imidlertid under endring, som
redegjort for over og vil også inkludere klimatilpasning. Siden klimatilpasning er et omfattende
tema, legger kommunen opp til en egen plan for klimatilpasning, som inngår som et vedlegg til
Klima- og energiplanen.
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De tidligere tre kommunene Andebu, Stokke og Sandefjord hadde eksisterende hovedplaner
relatert til vann og avløp. Prosessen med å utarbeide en ny, helhetlig plan for den nye
storkommunen er underveis. Tilsvarende skal nye Sandefjord kommune plukke opp tråden fra
gamle Sandefjord og utarbeide en helhetlig flo mplan for kommunen. Denne skal være en del av
kommuneplanens handlingsdel for avløp. Flomplanen vil planlegge for et klima i endring ved
klimapåslag, men også samle inn ny kunnskap om framtidige utfordringer og konsekvenser.
Kommunen planlegger også å utarbeide nye planer for jordvernsvurdering og revidere
arealbruksplaner og reguleringsplaner.
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MÅLFORKLIMATILPASN
INGSINN
SATSEN
De følgende målformuleringene tar utgangspunkt i kunnskapsgjennomgangen, presentert i et eget
dokument og oppsummert i del 2 av denne strategien, de planlagte statlige planretnings-linjene,
nevnt over, og kommunens hovedmål i den foreslåtte planstrategien. Målene her er i hovedsak et
resultat av et deltakende arbeidsverksted i kommunen, hvor nøkkelpersoner på tvers av sektorer
i kommunen var invitert og formulerte forslag til mål. Disse ble så diskutert i plenum og forelagt
kommunen.

OVERORDNET
MÅL
Basert på dagens kunnskap om klimaendringer har Sandefjord kommune valgt å formulere
følgende overordnede mål for klimatilpasningsinnsatsen i kommunen:

Sandefjord kommune skal ha nødvendig kunnskap, planer og beredskap for
å begrense konsekvenser av klimaendringene
Det følger naturlig av hovedmålet av kommunene skal respondere på kunnskapen, planene og
beredskapen. Samtidig står det også sentralt at kommunen ikke skal begrense konsekvensene
av klimaendringene til enhver pris. Et hvert klimatilpasningstiltak som besluttes og iverksettes skal
ha en forventet positiv nettogevinst for samfunnet.

SYSTEM
FORMÅLING, RAPPORTERING
OGEVALUERING
For å sikre at arbeidet med klimatilpasning i Sandefjord kommune er kontinuerlig, gjennomtenkt
og gjenstand for løpende forbedring, legges det til grunn et måle-, rapporterings- og
evalueringssystem (MRE-system). Det spesifikke systemet er utviklet av Menon Economics, i
samarbeid med kommunene Oslo, Bergen og Kristiansand og på oppdrag fra Miljødirektoratet.
Figur 5 illustrerer de ulike prosesstegene i MRE-systemet.
I steg 1 skaffer kommunen seg oversikt over klimatilpasningsstatusen, gjennom at den
opparbeider seg kunnskap om hvilke klimatilpasningsutfordringer Sandefjord står overfor, samt
kommunens klimasårbarhet. Basert på denne statusen kan Sandefjord kommune i steg 2
utarbeide konkrete mål for klimatilpasningsarbeidet og forankre disse på en måte som
tilrettelegger for at målene følges opp i praksis. Basert på disse målene igjen utarbeider
kommunen i steg 3 en plan for klimatilpasningsarbeidet og iverksetter tiltak. Innsatsen og
resultatene av innsatsen måles og rapporteres til kommunestyre t og/eller formannskapet med
jevne mellomrom i steg 4. I steg 5 vil innsatsen og resultatene evalueres. Dette steget evaluerer
måloppnåelse sammenlignet med de forankrede målene fra steg 2, men danner også grunnlaget
for steg 1 i neste runde.
Prosessen er tenkt å være rullerende, på samme måte som de ulike delene i kommuneplanen.
Som en oppfølging av strategiarbeidet har Sandefjord kommune også utarbeidet en handlingsplan
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som konkretiserer hvordan kommunen skal jobbe med klimatilpasning. Handlingsplanen
konkretiserer ytterligere hvordan MRE-systemet skal innlemmes i eksisterende planprosesser.

5. Evaluere
innsatsog
resultater

1. Skaffeseg
oversikt
over status

4.
Rapportere
innsatsog
resultater

2.
Utarbeide
mål og
strategier
3. Legge
en plan og
iverksette
tiltak

F IGUR 5 PROSESSTEG I MRE -SYSTEMET

TILPASSET

SANDEFJORD

KOMMUNE .

K ILDE : M ENON ECONOMICS

4 STRATEGIER
FORSANDEFJORDS
INNSATS
FORKLIMATILPASNING
For å sikre at arbeidet med klimatilpasning i kommunen er målrettet og at det jobbes med en
tilstrekkelig bredde for å nå det overordnede målet, har Sandefjord kommune utformet fire
strategier. For på et senere tidspunkt å kunne vurdere egen klimatilpasningsinnsats (rapportere
og evaluere innsatsen) har hver strategi konkrete indikatorer.
Strategiene skiller seg fra konkrete handlinger ved at de inneholder formuleringer om hva man
ønsker å oppnå i framtiden. Til forskjell fra handlingsplanen handler om hvordan man nå målet,
hvem som er ansvarlig for handling og når handlingen skal gjennomføres.
Som hovedmålet uttrykker står det sentralt at kommunen vil arbeide for å opparbeide seg
kunnskap om klimaendringene. Strategi 1 konkretiserer dette:

Strategi 1 – Sandefjord kommune skal kontinuerlig jobbe for å erverve seg
kunnskap om klimaendringene, hvilke konse kvenser som kan oppstå og
hvilke tiltak som bør iverksettes for å begrense konsekvensene
Kunnskap er ikke primært et mål i seg selv, men snarere et middel. Kunnskapen bør derfor spres
eller gjøres tilgjengelig for relevante personer, både internt i kommunen og til andre
samfunnsaktører, som næringsliv, ideelle organisasjoner, og innbyggere for øvrig. Først må
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imidlertid relevant kunnskapen erverves. Strategi 2 spesifiserer at kunnskapen skal komme til
nytte for kommunen.
Klimatilpasning er tverrfaglig i sin natur og krever samordning og samarbeid mellom ulike deler av
kommunens virksomhet som normalt ikke arbeider sammen. For å sikre at oppdatert kunnskap
om klimatilpasning blir delt internt i kommunen og at sektorene samarbeider om å finne de beste
løsningene står det sentralt å oppfylle strategi 2:

Strategi 2 – Sandefjord kommune skal etablere en sektoroverskridende
arbeidsgruppe, som med jevne mellomrom møtes for å dele kunnskap og
samarbeide om løsninger på konkrete klimatilpasningsutfordringer
I tillegg til å være sektorovergripende, går konsekvensene av klimaendringene på tvers av ulike
offentlige aktører. God klimatilpasning fordrer derfor samordning og samarbeid mellom spesielt
kommunale, fylkeskommunale og statlige organer. I tillegg kan andre samfunnsaktører være
relevante å inkludere for spesifikke utfordringer, slik som aktører innen næringslivet og frivillig
sektor. Strategi 3 konkretiserer at Sandefjord kommune vil bidra til samarbeid med aktuelle aktører
for å sikre de beste klimatilpasningsløsningene:

Strategi 3 – Sandefjord kommune skal ta initiativ til dialog, samordning og
samarbeid med andre relevante offentlige organer
Ut fra kartlegging av kunnskapsgrunnlaget i Sandefjord kommune forventes det at de største
utfordringene kommunen vil møte er relatert til vann; mer intens og hyppig nedbør, flere og større
flommer og økt fare for skred og springflo. Basert på denne erkjennelsen har kommunen
konkretisert strategi 4:

Strategi 4 – Sandefjord kommune skal til enhver tid arbeide for å være best
mulig rustet for å redusere skadevirkninger av ekstrem nedbør, flom, skred
og springflo

INDIKATORER
FORMÅLOPPNÅELSE
Basert på det overordnede målet og de fire strategiene har vi valgt å konkretisere indikatorer for
hver strategi som kan benyttes til å måle, rapportere og evaluere klimatilpasningsinnsatsen og
-resultatene i Sandefjord kommune. For strategi 1-3 har vi utarbeidet innsatsindikatorer som
indikerer om kommunen følger vedtatte strategier. For strategi 4 har vi utarbeidet
resultatindikatorer som indikerer de reelle og fysiske resultatene av klimatilpasningsinnsatsen. Vi
presiserer at indikatorene ikke må forveksles med målformuleringene. En positiv indikatorverdi

KLIMATILPASNING
I SANDEFJORD
| VOL.II- STRATEGIDOKUMENT
| SIDE18

indikerer måloppnåelse; en vurdering av måloppnåelse fordrer en større og helhetlig vurdering av
kommunens innsats.
T ABELL 1 INNSATSINDI KATORER
Strategi
Målformulering

FOR STRATEGI

1, 2 OG 3
Indikator

Indikatorverdi

1

Sandefjord kommune skal
kontinuerlig jobbe for å
erverve seg kunnskap om
klimaendringene, hvilke
konsekvenser som kan
oppstå og hvilke tiltak som
bør iverksettes for å
begrense konsekvensene

Deltar kommunen i
nasjonale og internasjonale
klimatilpasningsnettverk?

Ja/nei-spørsmål hvis svar
indikerer om kommunen
jobber for å skaffe seg
kunnskap om
klimaendringene

2

Sandefjord kommune skal
etablere en sektoroverskridende arbeidsgruppe
som med jevne mellomrom
møtes for å dele kunnskap
og samarbeide om å finne
løsninger på konkrete
klimatilpasningsutfordringer

Er det etablert en
fungerende sektoroverskridende arbeidsgruppe som deler kunnskap
og samarbeider om å finne
gode klimatilpasningsløsninger?

Ja/nei-spørsmål hvis svar
indikerer om kommunen
jobber for å dele kunnskap
internt og samarbeider om
å finne gode klimatilpasningsløsninger

3

Sandefjord kommune skal ta
initiativ til dialog, samordning
og samarbeid med andre
relevante offentlige organer

Er det etablert dialog og
samarbeid om
klimatilpasning med
relevante offentlige
organer?

Ja/nei-spørsmål hvis svar
indikerer om kommunen
jobber for å finne de beste
klimatilpasningsutfordringene

For strategi 4 har vi valgt å konkretisere resultatindikatorer som indikerer de konkrete resultatene
av klimatilpasningsinnsatsen. Dette er spesifisert i form av observerbare forbedringer. Selv om
kausaliteten mellom klimatilpasningsinnsatsen og indikatorverdiene ikke er like åpenbare for alle
indikatorene, kan de vise en ønsket (eller uønsket) utvikling, relevant for den løpende
rapporteringen. I tråd med NOU (2010:10)9 har vi valgt å kategorisere indikatorene etter samfunnsområdene som det forventes at klimaendringene har innvirkning på: Naturmiljø, menneskers helse
og sikkerhet, fysisk infrastruktur og bygninger, og næringsliv.

9

Tilpassing til eit klima i endring — Samfunnet si sårbarheit og behov for tilpassing til konsekvensar av
klimaendringane
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T ABELL 2 RESULTAT IND IKATORER FOR STRATEGI 4
Konsekvensområde
Indikatorer

Indikatorverdi

Naturmiljø

Andel av den samlede
bekke- og elvelengden
som er åpnet

Åpning av bekker og elver kan være et
naturbasert klimatilpasningstiltak for å problemer
med overvann. En positiv utvikling i indikatorsvaret indikerer at Sandefjord kommunen benytter
tiltaket for å tilpasse kommunen til økt nedbør.
Bekker og elver kan også ha en nedkjølende
virkning på lufttemperaturen i byområder.

Naturmiljø

Andel av kommun ens
svartelistede arter (som
har kommet til kommunen
som følge av endret klima)
som det er utarbeidet
bekjempelsesplaner for

Svaret indikerer i hvilken grad kommunen har
tiltak for uønskede arter. Det kan også vurderes
hvilke svartelistearter som er relevante for
kommunen, da disse vil kunne variere fra
kommune til kommune.

Menneskers helse
og sikkerhet

Andel av husholdninger
innenfor kommunens
geografiske avgrensning
som:

Andelen av kommunens husholdninger som ikke
ligger i utsatte områder indikerer i hvilken grad
kommunen sikrer slike områder eller unngår at det
bygges i disse områdene.

ikke ligger i områder med
risiko for skader forårsaket
av overvann eller som det
er utarbeidet avrenningsløsninger for,
ikke ligger i flomutsatte
områder eller som er sikret
mot flom,
ikke ligger i skredutsatte
områder eller er sikret mot
skred,
ikke ligger i
kvikkleireområder,
ikke ligger i områder som
er utsatt for
håvnivåstigning og/eller
stormflo eller er sikret mot
slike forhold.
Menneskers hels e
og sikkerhet

Andel av Sandefjord by
sine innbyggere som har
akseptabel avstand (5 min
gangavstand) til
grønnstruktur, som
definert i kommuneplanens arealdel

Grønnstruktur tilgjengeliggjør svale områder, som
kan være positivt for folkehelsen i et varmere
klima, spesielt i bykommuner. Grønnstruktur kan
også være naturbasert klimatilpasning for å
dempe byromstemperaturen. Positiv utvikling i
indikatoren indikerer etablering og gjenåpning av
grønnstruktur som klimatilpasningstiltak.
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Fysisk infrastruktur
o g bygninger

Antall husholdningstimer i
året i kommunen som er
uten strøm (nedetid
multiplisert med
husholdninger).

Økt hyppighet og lengde på ekstremvær øker
påkjenningen på infrastruktur som strømnettet.
Positiv utvikling i indikatorverdien indikerer
kommunens innsats for å begrense disse
konsekvensene.

Næringsliv

Andelen av jordbruksarealer i Sandefjord som
ikke er i bruk som følge av
mangel på drenering

Indikatoren viser i utvikling i ikke-produktiv
jordbruksjord, som er utløst av overvann og flom,
og i hvilken grad man har drenert for å få
jordbruksjorden produktiv igjen. En reduksjon i
indikatorverdien representerer en forbedring.

