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● Hvor uvanlig var 

sommeren 2018?

● Hvorfor ble det tørke?

● Hvor alvorlig var 

tørken?

● Hva kan vi forvente i 

framtida?
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Foto: Bente Wahl

4 kalde

fylkesrekorder

i mars, 

7 i april

Den første “vårmåneden”: Mars

Mer snø,

-2,8 ‘C fra normal 

lite smelting

Mye snø i

Sør-Norge
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En svært snørik 

vinter i Sør-Norge
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mars                                 april                                   mai                                   juni      juli  

august                              september                           oktober                               november       desember  

Grunnvanntilstand 2018 Kilde: seNorge.no  NVE - MET
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Grunnvanntilstand 2018

Snøsmelting – lite regn

april                                    mai

Glomma sør for Rena 11. mai 2018  

Foto: MoS@NVE © regobs
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Raskt synkende 

grunnvannstand

mai                                   juni

mai-juni:
• Lite snø

• Svært lite regn

• Ekstremt varm temperatur 
➢ Stor fordampning

➢ Stort vannforbruk fra plantene

Kilde: seNorge.no  NVE -

MET
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Svært lav 

grunnvannstand

mai                                    juni                                      juli

august                                september                          oktober

Grunnvanntilstand 2018 Kilde: seNorge.no  NVE - MET
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Nedbør 

Mai

70 %

Juni

115 % 

Juli

55 % 
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Temperatur 

Mai  Juni 2018 Juli 2018
Mai

4,4 °C

Juni

0,5 °C

Juli

4,3 °C
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Eksepsjonelt varm mai-juli i Norge 

Mai-juli 2018
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Uvanlig tørt - uvanlig tidlig

Mai-juli 2018
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Varmt og tørt i kombinasjon       tørke



Tørke Oslo mai-august

2018

1947



Landbrukstørke

• Stort underskudd av vann i jorda førte til 
svært dårlige gress- og kornavlinger

• Flere bønder vurderte å sende dyr til slakting 
pga. av manglende fôr

• Ifølge NRK har tørken påført bøndene tap på 
ca. 5-6 mrd. kr 

Faksimile: Aftenposten 25.07.2018 

Faksimile: nrk.no 13.06.2018 

Faksimile: nrk.no 24.06.2018 



Tomme brønner og 

drikkevannsmagasiner

• Sparetiltak pga. kombinasjonen tørke og stort 
vannforbruk

• Tappepunkter slik at innbyggere som hadde 
mistet vannforsyning kunne hente vann

Faksimile: nrk.no 05.07.2018

Faksimile: Romerikes Blad 07.07.2018

Faksimile: nrk.no 06.07.2018

Tørre brønn

Sparetiltak

Byrkjedal

Nord-OdalEggedal
Modalen

Elverum

Nesodden

Sarpsborg, 

Skiptvet, Hobøl, 

Askim, Spydeberg..

Vegglifjell

Vennesla

Vestre Toten

Nannestad/Ullensa

ker

Gjøvik

Askøy



Energisituasjonen

• Lite vann i elver og vannkraftmagasiner, 

stort strømforbruk i Norge og Europa, 

økt strømpris

• Vi må tilbake til vinteren 2011 for å ha 

like høye priser som sommeren 2018

• På noen få uker tidlig høst kom det så 

mye regn at de fleste vannkraftmagasiner 

fylte seg gradvis opp 

Desember nesten normal fyllingsgrad

Faksimile: nkr.no 24.07.2018 

Faksimile: TV2 11.07.2018 



Skogbranner

Mest ekstreme 

skogbrann-

perioden 

noensinne

1906 branner
(per 28.08.2018)
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Tidenes mest ekstreme tørkeperiode i Europa

Temperatur (°C), avvik fra normal Nedbør (mm/dag), avvik fra normal

Juli 2018
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Årsaker til tørken

Svak jetstrøm.

Vedvarende 

høytrykk.
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Oppsummert

● Tørkesommeren 2018 var ekstremt uvanlig:

○ Dekket store områder

○ Startet tidlig og varte lenge

○ Eksepsjonelt høy temperatur => stor fordampning

○ Svært lite nedbør 

○ Rekordmange skogbranner

● Årsaker til tørken:

○ Svak jetstrøm som gikk lenger nord enn normalt

○ Vedvarende høytrykk over Skandinavia

○ Klimaendringene gjør hetebølger mer ekstreme
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Bergen

Ekstremt tørt og 

varmt

mai-juni-juli

Rekordvått

aug-sep-okt

2018

1,1 °C

107 %

Foto: Scott Sporleder
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Styrtregn

122 mm/3 t i vest

Ca. 30 mm/3 t i øst

Norgesrekorder 

Kristiansand

101,1 mm/2 t

122,0 mm/3 t

134,7 mm/6 t
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2

0

1

8
1,4 °C

over 

normalen

100 % 

av 

normalen
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Farenivåer for vær-, flom- og jordskredfare

Utfordrende

Alvorlig

Ekstrem situasjon!

Normal situasjon

Tørke

varsom.no



Er 2018 framtidas sommer?



Globale utslippsscenarioer, CO2

HØYT

MIDDELS

LAVT
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Fra utslipp til fremtidig 

klima

33

Global 
modell 

Regional 
modell 

Hydrologisk 
model
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Temperatur Oslo – Blindern
mai, juni, juli og august (RCP8.5)
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Nedbør Oslo - Blindern
mai, juni, juli og august (RCP8.5)



Meteorologisk institutt39



Meteorologisk institutt

Meteorologisk situasjon

Jordbrukstørke

Hydrologisk tørke

Meteorologisk 

tørke

Naturlig klimavariabilitet

Vedvarende høytrykk

Lite/ingen nedbør
Høy temperatur, lav 

fuktighet, mye sol, 

osv.

Nedbør-

underskudd

Stor fordampning

Markvannsunderskudd
Redusert biomasse 

og avlinger

Redusert tilsig 

Svært liten 

vannføring

Uttømming av 

grunnvannsmagasin

Hva forårsaker tørke?

(Basert på Tallaksen og van Lanen, 2004)
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Framtidas tørkeperioder

2031-2060

Norsk klimaservicesenter

• Ubetydelig endring i 

varighet til 

meteorologisk tørke 

• Dvs. antall 

påfølgende dager 

uten nedbør 

• Økning i varighet 

hydrologisk tørke 

pga. økt fordampning
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Framtidas tørkeperioder

2071-2100

Norsk klimaservicesenter

• Økning i varighet 

hydrologisk tørke 

pga. økt fordampning



Meteorologisk institutt

Markvannsunderskudd

• Mengde vann til 

metning (mm) 

Norsk klimaservicesenter
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Markvannsunderskudd

2031-2060

• Økning for Østlandet og 

kysten sørover, 

Trøndelag

• Økt sjanse for 

jordbrukstørke 

Norsk klimaservicesenter

Middels utsl. (RCP4.5) Høyt utsl.(RCP8.5)
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Markvannsunderskudd

2071-2100

• Ytterligere økning, stort 

sett hele Norge

• Økt sjanse for 

jordbrukstørke

• Utslippsreduksjon viktig 

Norsk klimaservicesenter

Middels utsl. (RCP4.5) Høyt utsl. (RCP8.5)



• Nedbørmengden på «tørre» somre beregnes å bli 

omtrent som nå. 

• Høyere temperatur gir økt fordampning og økt 

sannsynlighet for jordbrukstørke og hydrologisk tørke.

• Nedbørmengden på «våte» somre kan bli litt større enn 

nå. 

• Nedbøren blir ganske sikkert mer intens.

• Økt sannsynlighet for overvannsproblematikk.

• …og det beregnes mer nedbør både vår og høst 

Konklusjon, framtidas somre

Norsk klimaservicesenter
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1. Utslippsreduksjon

2. Vedlikehold

3. Økt kunnskap 

Bruk klimafremskrivninger 
(og klimapåslag) i 
dimensjonering, kartlegging, 
arealplanlegging, sikring.

Klimatilpasning - Hva kan vi gjøre?

Sørkedalsvassdraget, 2016. Foto: Irene Brox Nilsen
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Klimaprofiler - klimaendringer
klimaservicesenter.no 



Finn rapporten på:
met.no/publikasjoner/met-info
Rapport 14-2019
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Nye resultater

Bakgrunn Klimaprofil Telemark Somrene 2017 og 2018



• Nedbørmengden på «tørre» somre beregnes å bli 

omtrent som nå. 

• Høyere temperatur gir økt fordampning og økt 

sannsynlighet for jordbrukstørke og hydrologisk tørke.

• Nedbørmengden på «våte» somre kan bli litt større enn 

nå. 

• Nedbøren blir ganske sikkert mer intens.

• Økt sannsynlighet for overvannsproblematikk.

• …og det beregnes mer nedbør både vår og høst 

Konklusjon, framtidas somre
Bakgrunn Klimaprofil Telemark Somrene 2017 og 2018


