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Hvordan går det med utslippene?



Det hydrologiske kretsløpet



Snøsesongens lengde i ulike høydenivåer i Sør-Norge



Endring i sesong fra 1971-2000 til 1985-2014



(Vormoor et al., 2016) 

Trender flom



Trender i tørke

1920-2002 1961-20001941-2002

(Wilson et al., 2014) 



Hva har vi observert?

• Det har blitt varmere, ca 1 0C 
siden 1900

• Det har blitt våtere, nedbøren 
har økt med nesten 20 % 
siden 1900

• Det settes flere 
«varmerekorder» og færre 
«kulderekorder»

• Under 1000 moh i Sør-Norge 
har snøsesongen blitt kortere

• Siden 2000 har de fleste 
breene i Norge trukket seg 
tilbake

• Det har blitt flere regnflommer

• Det har blitt færre snøsmelte-
flommer

• Vårflommen kommer stadig 
tidligere

• Tendens til mer alvorlig 
sommertørke i Sør-Norge





Flom

Reduksjon

Store nedbørfelt dominert av snø-
smelteflommer

Økning

Nedbørfelt hvor regnflommer vil 
dominerer i fremtiden

Alle små nedbørfelt som reagerer raskt 
på regn

HØYT

(Lawrence, 2016) 



Prosentandel høst- og vinterflommer

(Lawrence, 2016) 



Sommer-tørke

 Ingen eller liten økning i 

nedbør om sommeren + økt 

fordampning 

 mindre vannføring, 

markvannsunderskudd, lav 

grunnvannstand 

 økt behov for vanning, økt 

skogbrannfare, økosystemer, 

tomme brønner …

Foto: John Olav Oldertrøen, NIBIO



Mot slutten av dette århundret –

i hele Norge blir det:

• Varmere

• Våtere

• Lengre vekstsesong

• Kortere snøsesong

• Færre og mindre breer

• Mer overvann i byer og 

tettsteder

• Flere og større regnflommer

• Færre og mindre 

snøsmelteflommer

• Økt sannsynlighet for tørke om 

sommeren

• Økt fare for jord-, flom- og 

sørpeskred

• Havnivåstigning 



«Vannproblemene»

For mye

For lite

For dårlig 



Økologiske prosesser i 

vegetasjon og jord i 

skoger, våtmarksområder,  

og urbane landskap spiller 

en svært viktig rolle for 

bevegelsen og lagringen av 

vannet i dets ulike faser. 

Sammenheng 

økosystemer og vannets 

kretsløp

Kilde: WWDR 2018



• Inspirert av naturen

• Bruker eller kopier 

naturlige prosesser

• Mål: Bedre, 

«kosteffektiv» 

vannforvaltning

• Bidra til å «redusere» for 

mye, for lite og for dårlig

Naturbaserte løsninger for vann

Kilde: WWDR 2018



Hvor i nedbørfeltet tiltaket 

gjennomføres

Andre typer tiltak i 

nedbørfeltet

Størrelsen på nedbørfeltet

Hvordan elvenettverket er 

koblet sammen

Vanskelig å overføre kunnskap fra 

små til store nedbørfelt, eller fra ett 

nedbørfelt til ett annet

Naturbaserte løsninger 

og flom (Dadson et al., 2017)



Flomstørrelsen for SMÅ 

flommer i SMÅ nedbørfelt kan 

reduseres vesentlig

Flomstørrelsen for STORE 

(skade)flommer påvirkes ikke 

vesentlig 

Flomstørrelsen i STORE 

nedbørfelt påvirkes ikke 

vesentlig

Hva viser forskningen?

«Natural flood

management» i UK



Økt størrelse på flomsletter, og 

tilbakeføring av elver kan 

redusere flomtoppen

Restaurering av våtmarker og 

myrer: Virker i liten grad 

flomdempende på store 

(skade)flommer  er ikke et spesielt 

godt klimatilpasningstiltak – MEN:

Bidrar til karbonfangst  klimatiltak

Viktig for å bevare naturmangfoldet
Seiglivet «myte»?





Trenger lange måleserier

På hvilken skala og hvilken plassering i 

nedbørfeltet vil et tiltak påvirke store 

flommer?

Hvordan virker tiltak på liten skal på 

større skala?

Systematisk sammenlikning med 

tradisjonelle flomdempende tiltak 

mangler

Det mangler veiledere for hvordan 

naturbaserte tiltak bør designes

Tverrfaglig samarbeid

Kunnskapshull



Blågrønne eller grå løsninger?

Målet er å finne den 

perfekte balansen 

mellom blågrønne og 

grå løsninger for å 

maksimere fordelene 

og minimere 

kostnadene! 

Stort behov for FoU!

Source: Acreman, 2011
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