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Hvor kommer  

vannet fra? 

Kilder i Himalaya 



Hydrologi – et ungt fag 

I spørsmålet om kildenes opprinnelse, et av de mest 

omdiskuterte problemer i naturfilosofien, fremkommer det 

både i Bibelen og i Aristoteles skrifter at vannet sirkulerer: 

 

"Alle Bække løbe i Havet, dog (bliver) Havet ikke Fuldt; til det 

Sted, fra hvilket Floderne løbe, derhen gaae de igjen tilbage.” 

(Predikeren 1,7).  

 

De fleste forfatterne, fra antikken og helt til slutten av 1600-

tallet var enige om at vannet i første omgang tar den 

underjordiske veien. 
Gottschalk, L. Hydrologiens historie 



Kildens opprinnelse 



Det hydrologiske kretsløp  

Kilde: Kartverket 
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Otnes & Ræstad,  1978 



Det hydrologiske kretsløp 

Prosessforståelse • Nedbør 

• Fordampning 

• Avrenning - vannføring 

• Magasin  

– snø, is, innsjøer 

– mark- og grunnvann 

• Variasjon i tid og rom 

– sesongvariasjoner 

– ekstremer (flom og tørke) 

– Lokal / regional skala  

• Feedback mekanismer 

(land – atmosfære) 



Fordeling av vannressursene globalt 

Gudmudsson et al., 2011 



Hva er tørke? 

Tørke betyr mangel på vann som 

normalt er tilgjengelig i et område 

og er således et relativt fenomen 

 
En mye brukt definisjon er: 

“drought is a sustained and 

regional extensive occurrence of 

below average natural water 

availability”  
(Tallaksen & van Lanen, 2004) 
 

Photo: Henny van Lanen 



og må ikke forveksles med: 
 

– Ariditet (Aridity) som er en permanent 

egenskap ved et tørt klima (årlig 

fordampning overstiger nedbøren) 

 

– Knapphet på vann (Water scarcity) som 

er knyttet til en ubalanse mellom tilgang 

(supply) og forbruk (demand) av vann 

over tid. 

Kilde: iStockPhoto 

Kilde: World Atlas 

Tørke er et midlertidig fenomen  
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•Tørke dekker store 

områder og kan vare 

lenge (måneder, år) 

•Tørke utvikler seg 

langsommere i tid og 

rom 

•Tørke kan ikke varsles 

på bakgrunn av en 

forutgående 

nedbørhendelse 

•Tørke må ofte 

beskrives med mange 

ulike variable for å 

skille mellom de ulike 

type tørker og deres 

konsekvenser 

Tørke - Flom 
Basert på Tallaksen & van Lanen (2004) 
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•Tørke må ofte 
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ulike variable for å 
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konsekvenser 

Tørke - Flom 
Basert på Tallaksen & van Lanen (2004) 

Kilde: US Drought Monitor 



Ulike type tørker 



Modellering av tørke 

• Hydrological models (water balance) 

• Land surface models (energy balance) 

CLM model representations 



Normalised Drought Indices 
 

 SPI / SPEI – transform accumulated precipitation / 

precipitation minus potential evapotranspiration to 

std normal distribution [0,1] 

• recommended by WMO  

• different time lags (1, 3, 6,12 month) 
 

PDSI – Palmer Drought Severity Index 
 

Low flow or groundwater indices: standardised 

to normal or percentiles 
 

Drought indices: include duration and severity 

(deficit volume) 
 

Areal indices: e.g. % area in drought for a given 

threshold 
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Ekstremåret 2018  

Kald vinter Varm mai Ekstremsommeren 

2018 Varm og tørr 

Våt og varm 

høst 

Kulderekorder i 

Sør-Norge 

(mars) 

Varmeste mai på 

over 100 år 

med 4,4 grader 

over normalen. 

 

Varmerekorder 

ved > 70 

målestasjoner  

Middeltemp i Oslo for 

MJJ var 5,1 grader over 

normalen 

 

Varmerekorder ved >  

40 målestasjoner i juli  
 

Våteste 

september i 

Bergen (519,8 

mm) 

 

Varmerekorder i 

Trøndelag i 

oktober 

Mer snø enn 

normalt i Sør-

Norge (30-50 %) 

– mindre i nord  

(1. mars) 

Redusert tilsig 

 

Tørreste juli siden 1901 

 

Laveste vannføring i 

Glomma siden 1902 

 

‘Vårflom’ i 

oktober i vest 

 

Kilde: Meteorologisk Inst.; NVE 



Ekstremsommeren 2018 

Kilde: Meteorologisk Inst. 



Ekstremsommeren 2018 

Kilde: Meteorologisk Inst. 

 

 

Europa: varmeste mai (siden 1910) 

med 2,76 grader over normalen 

Norge: varmeste mai (siden 1900) 

med 4,4 grader over normalen  

(1961-1990) 
 

https://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/ 



Ekstremsommeren 2018 

Kilde: Meteorologisk Inst. 

 

 

Europa: nest varmeste juli (siden 

1910) med 2,32 °C over normalen 

(2,33 °C in 2010) 

Norge: varmeste juli (siden 1900) 

med 4.3 °C over normalen (1961-

1990) = 2014 
 

Bakke et al. (in prep) 





Lavvannsmerker 

‘Hunger Stone’ i Elbe; Decin, Tsjekkia (venstre) og Pillnitz, Tyskland (høyre)  

"Wenn du mich siehst, dann weine"        Kilde: Wikipedia; AFP/RSS 

Flommerke (Otta) 

Kilde:  

Norsk kulturarv 



Kilde: Aftenposten 

Kilde: Trønderbladet 



Grunnvannstand 

Kilde: seNorge.no 

28 juli 2018 14 oktober 2018 



Økonomiske Miljømessige Sosiale 

Jordbruk Flora & Fauna Økt konfliktnivå 

Husdyrhold Vannkvalitet Helse 

Skogdrift Skogbrannfare Migrasjon 

Fiske Erosjon Økt fattigdom 

Energiproduksjon Støv/forurensing Osv. 

Vannforsyning Osv. 

Transport, Osv. 

En rekke ulike konsekvenser 

Kilde:   Depositphotos.com          Nibio         Redd Barna (foto: Kyle Degraw) 



EDII 

Online EDII: http://www.geo.uio.no/edc/droughtdb/index.php 

• EDII – European Drought 

Impact Inventory 

• Hosted at the European 

Drought Centre (EDC) 

website 

• ~ 6000 ‘impact reports’ from 

38 countries 



Archiving impact reports 

Stahl et al., 2016, NHESS 

Impact  

Occurrence 

Impact 

Categorization 
The 

Archive 
Location 

  Source of 

  information 



Tørke – Anekdotiske beretninger 

• Landbruket på Vestlandet 

innstilt på mye regn 

• Stor romlig utbredelse 

• Værtype – tordenbyger 

uvanlig for årstiden 

• Årsak til tørken 

– Plassering H og L-trykk 

– Sannsynlig påvirket av høye 

havtemperaturer 

• Forskningsbehov 

– Undersøke sammenhengen 

mellom hav og atmosfære for 

å bedre kunne varsle været. 

Aftenposten, 1933 



From extreme hazards to impacts 

Stagge et al. 2015 JoH 

Four sectors 
- Agriculture 

- Energy and industry 

- Water supply 

- Freshwater ecosystems 



Sheffield et al., 2012 

PDSI_PM 

PDSI_Th 



Trend i meteorologisk tørke i Europa 

SPI   SPEI 

Stagge et al. (2017) 

Scientific Reports 



Klimaendringer 

IPCC, special report (2018) 

% endring i tørkevarighet (avrenning); 

Prudhomme et al. PNAS (2014) 



New and emerging hazards 

Prolonged dry weather 

and heavy wind 

 

Winter drought causing 

extreme bushfires 

• Greening – biomass 

• Reduced snow cover 

• Ignition 

 

 

Northwestern Norway, January 2014 DSB rapport 2014 



Tørke – hovedbudskap 

• Stor romlig utbredelse 

• Kan vare i måneder/år 

• Påvirker ulike deler av det 

hydrologiske kretsløpet 

• Klimaendringer kan 

forverre sitasjonen 

• Gjelder særlig i 

Middelhavsområdet hvor 

ferskvannsressursene 

allerede er under press 

• Konsekvensene er størst 

i utviklingsland.  
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