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Global klimamodell 

Fra globale utslipp til klima i Norge
Globale utslippsscenarier

Hydrologisk modell for 
Norge

Temperatur, 
nedbør, 
flom og 
vannføring, 
skred, 
havnivå 
i Norge

Skalering og korrigering av 
nedbør og temperatur 

Regional klimamodell 



Klimaprofiler for alle fylker



Innhold:
• Ekstrakt fra KiN 2100: 

– Høye utslipp, RCP8.5

– Slutten av århundret 

– Klima, hydrologi, skred, havnivå

– Anbefalte klimapåslag på ekstrem 
korttidsnedbør, flom, stormflo

– Referanser til nettsidene: klimaservicesenter.no
og klimatilpasning.no 

– Referanser til veiledere som kan brukes i 
planlegging



Oslo og Akershus: Temperatur

• Gjennomsnittlig 

årstemperatur:  + 4,0 °C

• Størst om vinteren 

• Minst om sommeren

Midlere årstemperatur 1971-2000
Ås: 5,7 °C 
Eidsvoll: 4,3 °C
Asker: 5,6 °C
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Årstemperatur



Oslo og Akershus : Nedbør

• Årsnedbør: + 15 %

• Vinter: + 30 %

• Vår: + 25 %

• Sommer: + 5 % 

• Høst: + 10 %
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Årsnedbør

Midlere årsnedbør 1971-2000
Ås: 795 mm 
Hakadal: 1020 mm
Asker:  940 mm



2 – 3 måneder

Snøsesongens lengde avtar

• I lavereliggende 

områder kan snøen bli 

nesten borte i mange 

år.

• Størst reduksjon i 

områder som i dag har 

temperatur like under 0 

grader om vinteren.



Årsmiddel: noe økning

a) Vinter: +

b) Vår: –

c) Sommer –

d) Høst:+

Oslo og Akershus: 

Vannføring



Oslo og Akershus – flom:

• Snøsmelteflommene
blir mindre  ikke 
behov for «klimapåslag 
i Glomma og Vorma

• Regnflommene blir 
større  minst 20 % 
klimapåslag



Regnskyll

Inntil videre 
anbefales et 
klimapåslag på 40% 
på regnskyll med 
varighet under 3 
timer.

Bygdøy, august 2016, Foto: Frode Hansen, VG



Oslo og Akershus – overvann 

Klimaendringer 

påvirker lommeboken

6. august 2016:

Flere hundre millioner i 

skader



Sammendrag



1-times nedbør

• Det er ofte korttidsnedbør som skaper 

problemer

• Har økt mye mer enn 

gjennomsnittsnedbøren på Sør- og 

Østlandet

• Oslo: Timesnedbør økt med ca. 60% på 

50 år

• Generelt: Mange store episoder de siste 

årene med påfølgende skader bl.a. på vei 

og jernbane 





Dimensjonerende nedbørverdier 



Stasjoner med IVF-verdier 
(ajour jan-2016)

Detaljer finnes i:
«Dimensjonerende korttidsnedbør»
Førland et al. 2015, NVE rapport 134/2015

Dimensjonerende nedbørverdier 
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1-times3-timers T = 200 år 

Dimensjonerende nedbørverdier 



Snart ferdig:

 IVF-statistikk: Nåtid/fremtid som graf  og/eller tabeller  for 
vilkårlige steder i Norge basert på 1x1 km kart

Ulike varigheter (1 minutt til 24 timer)
Ulike returperioder (5 år – 200 år)

Valg av scenarie-periode (2031-2060, 2071-2100,)
Valg av lokalitet (Stedsnavn, koordinater eller  punkt på kart)
Verdier for punkt og nedbørfelt

Dimensjonerende nedbørverdier 



Klimatilpasning i NVE
flom og skred



Norges vassdrags- og energidirektorat

Klimatilpasning – Hva kan vi gjøre?

1. Utslippsreduksjon

2. Vedlikehold

3. Økt kunnskap 

Bruk klima-

fremskrivninger (og 

klimapåslag) i 

dimensjonering, 

kartlegging, 

arealplanlegging, 

sikring.



Norges vassdrags- og energidirektorat

Skred- og flomforvaltning –

et virkemiddel i klimatilpasningen

Ikke bygge seg inn i 

nye problemer

Gammel bebyggelse 

og infrastruktur

Aktsomhets- og farekart



Norges vassdrags- og energidirektorat

I større vassdrag: Flomsonekart med klimapåslag

https://www.nve.no/flaum-og-skred/ Rapport 2017-03

https://www.nve.no/flaum-og-skred/


Norges vassdrags- og energidirektorat

25

20.10.2017

Klimatilpasning - overvann

■ Unngå utbygging nær bekker og i 
områder som oversvømmes av 
overvann

Treleddsstrategien:

■ Redusere den raske avrenningen

■ Infiltrere  forsinke

■ Samle, fordrøye  forsinke

■ Sørge for sikker bortledning av vann
Foto: Arnold 

Tengelstad



Norges vassdrags- og energidirektorat

Flom og overvann

■Elver og 

overvann 

henger 

sammen!



Norges vassdrags- og energidirektorat

Flom og overvann

■Elver og overvann 

henger sammen!



Klikk for å redigere tittelstil

• Klikk for å redigere tekststiler i malen

– Andre nivå

• Tredje nivå
– Fjerde nivå

» Femte nivå
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Kontakt: hhi@nve.no //  klimaservicesenter.no

Kongsberg «Petra» september 2015

mailto:hhi@nve.no

