
En kulturhistorisk stedsanalyse som 
integrerer fremtidens klimatrusler

Klima-DIVE som metode



DIVE
Måler er å finne fram hvordan stedets materielle og immaterielle kulturarv 
kan bidra til gode livskraftige lokalsamfunn

En kulturhistorisk stedsanalyse gjennomføres i fire trinn:

 Beskrive (Describe): Hva forteller dagens landskap og miljø om 
analyseområdets opprinnelse, utvikling og karakter?

 Fortolke (Interpret): Hvorfor har enkelte elementer og karaktertrekk i 
analyseområdet hatt spesiell samfunnsmessig betydning?

 Vurdere (Valuate): Hvilke historiske elementer og karaktertrekk har 
spesiell verdi, kan de utvikles og hvor går grensene for hva de tåler?

 Aktivere (Enable): Hvordan kan stedets prioriterte, historiske 
karaktertrekk og ressurser forvaltes og utvikles?



Analyseområdet



D 
(T1 Beskrive) 

Målet med trinn 1 er å belyse 
analyseområdets 

klimahistoriske karaktertrekk 
og eventuelle relevante 

klimahistoriske hendelser som 
har betydning for hvordan 

framtidige klimaendringer vil 
påvirke de kulturhistoriske 

karaktertrekkene som 
presenteres.

I
(T2 Fortolke)

Tolke og belyse hvordan 
klimahistorien og spesielle  

klimarelaterende 
hendelser har påvirket 

området.

Vurdere klimarelaterte 
farer.

Målet er å kunne vurdere 
hvordan klimasituasjonen vil 

kunne påvirke de 
kulturhistoriske områder 

som DIVE-analysen tidligere 
identifisert som verdifulle. 

Hva er områdenes 
tålegrenser og sårbarhet?

E 
(T4 Aktivere)

Utvikle overordnete 
strategier, prinsipper og 
tiltak for kulturhistoriske 

særtrekk og 
klimatilpasning.

Målet med dette trinnet er 
å definere tiltak som kan 

dempe effektene av 
klimaendringene.

V 
(T3 Vurdere)



TRINN 1 
– Kulturhistoriske og klimahistoriske 
karaktertrekk

D 
(T1 Beskrive) 



Kulturhistoriske 
karaktertrekk

D 
(T1 Beskrive) 



Klimaet og klimarelaterte 
hendelser i området frem 
til i dag 

D 
(T1 Beskrive) 



 Tid/rom-matrisen

D 
(T1 Beskrive) 



TRINN 2 
– Fortolkning av hvordan klimahistorien har 
påvirket Lillestrøm

I
(T2 Fortolke)



TRINN 3 
– Vurdering av klimarelaterte farer for 
kulturhistorisk verdifulle miljøer i Lillestrøm

 Fremtidens klima i Lillestrøm

V 
(T3 Vurdere)



 200- respektive 1000-årsflom i Lillestrøm

V 
(T3 Vurdere)



 Er de kulturhistoriske verdifulle områdene i Lillestrøm truet av 
klimaforandringene?

V 
(T3 Vurdere)



 Kulturmiljøer som bør sikres mot en 1000-årsflom

V 
(T3 Vurdere)



 Kulturhistorisk verdifulle bygninger som bør sikres mot en 200- og 
1000-årsflom

V 
(T3 Vurdere)



TRINN 4 
– Tiltak for å sikre kulturhistoriske verdier i 
fremtidens klima
 Vedlikehold av bygninger
 Beplantning, gjenskape grønne strøk, infiltrering av vann
 Flomsikring

E 
(T4 Aktivere)



Hva kan vi lære av historien?

 Plassering og utvikling mot høyereliggende strøk

 Unngå å bygge med kjellere. Fundamentering med 
materialer som tåler flomsituasjoner og høy 
fuktbelastning

 Tilse god infiltrering / avrenning i bymiljøene, det vil si f 
eks grøntarealer og åpne «bekkefar» som leder bort 
vann og forsinker ved store og intense 
nedbørsmengder

 Jevnlig vedlikehold generelt og med fokus på avrenning 
og drenering

E 
(T4 Aktivere)



Videre arbeide med Klima-DIVE

 Tiltaksplanlegging, inkl. beredskap og restverdiredning (RVR)

 Hvordan prioritere kulturminner og -miljøer

 Overvåking

 Diskusjon om ansvarlige og økonomi
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