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Hva har vi observert?



ca 1 grad varmere 
siden 1900



ca 20% mer 
nedbør siden 1900



ca 7 % mer vanndamp

1 grad temperaturøkning

 Mer fordampning

 Mer nedbør

 Varmere luft - Temperatur +

Vanndamp i 
atmosfæren



Hva forventer vi i 
framtiden?
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Temperatur

+ 4,5oC

+ 2,7oC

Oslo & Akershus:

• Årstemperatur  
+ 4,0 °C

• Størst om vinteren og 
våren

• Minst om sommeren



Nedbør

+ 18%

+ 8%

Oslo & Akershus:

• Årsnedbør 
+ 15 %

• Vinter: + 30 %
• Vår: + 25 %
• Sommer + 5 % 
• Høst: + 10 % 



Styrtregn øker mest
- hyppighet; flere episoder
- intensitet; regner mer når det regner
- potensielt mer overvann



Klimapåslag for nedbør
For å unngå forhøyet skaderisiko som følge av forventet økning i kraftig nedbør anbefales det å 
legge til et klimapåslag på dagens dimensjonerende nedbør 



Mindre
Større

Flom

• Snøsmelteflommene 
blir mindre

• Regnflommene blir 
større



• I små, bratte vassdrag som reagerer 
raskt på nedbør, og i tettbygde strøk 
med tette flater vil mer intens nedbør 
skape mer overvann

Flom



Klimapåslag for flom
0% Store nedbørfelt dominert av 
snøsmelteflommer
20% Nedbørfelt hvor 
regnflommer vil dominerer i 
fremtiden
Alle små nedbørfelt som reagerer 
raskt på regn: minst 20%
40% I noen områder er 
forventede endringer enda større 

Mindre
Større



Skredfare
Endringer i klima og hydrologi vil 
påvirke skredfaren, eksempler:
• Mer ekstremnedbør i bratt terreng  

økt fare for flom-, jord-, og 
steinskred

• Høyere temperatur  redusere 
faren for tørrsnøskred, øke faren 
for våtsnøskred og sørpeskred

Økt aktsomhet! Flomskred, Nesje juli 2011, 
Foto: O. A. Jensen, NVE



Lengre vekstsesong
● Mer tørke?                           Økt 

temperatur vil føre til at snøsmeltingen 
vil foregå tidligere, og at fordampningen 
vil øke både om våren og sommeren

● Nye muligheter? 
2018 sommeren var for varm for noen 
druesorter

  1 – 3 måneder 
kortere



Kortere snøsesong
● I lavereliggende områder vil 

snøen bli nesten borte i 
mange år

● Størst reduksjon i områder 
som i dag har temperatur like 
under 0 grader om vinteren

  1 – 4 måneder 
kortere
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