
Klima i Nord frem mot 2100

- forventer økt naturfare
Foto Andre Taurisano NVE



Våtere – Varmere

Målselv kommune 2012



”  Jeg er ikke i tvil, det blir enda verre i årene fremover 

Bortsett fra selve oppvarmingen er endringer i 

nedbøren noe av det vi klimaforskere er mest sikre 

på, ikke minst i Norge” 

Rasmus E. Benestad: 

Klimaforsker ved Meteorologisk institutt, 
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Norsk klimaservicesenter 



Klimaprofiler Nord-Norge



Klimaprofiler Nord-Norge  - Mulig økt sannsynlighet



Hvilke klimaendringer får vi i Nord-Norge?  

Varmere?

Mer nedbør? 

Flere intense nedbørepisoder? 

Havnivåstigning? 

Flere stormer? 

Mindre snø? 

Tørke? 

Isgang?



Hvilke klimaendringer får vi i Finnmark? 
(sammenlignet med 1971-2000) 

Varmere? Ja! + 5-6 C, størst øking vinter + ca 6,5 C, vekstsesong + 1 måned. 

Mer nedbør? Ja! 20%, mest om sommeren

Flere intense nedbørepisoder? ? Ja! Øking i intensitet og hyppighet

Havnivåstigning? ? Ja! 

Flere stormer? ? Tja! Små endringer, men usikkerheten er stor

Mindre snø? ? Ja! Flere smelteepisoder om vinteren

Tørke? Ja! Selv om sommernedbøren forventes å øke, vil også fordampingen 
fordampingen øke - lengre perioder med lav vannføring 

Isgang? Reduseres i snøsmelteperioden, men kan øke noe tidligere på vinteren 
pga hyppigere skifte mellom mildvær og kulde



Kysten: mildt og vått

Innlandet: tørt og kaldt,  Finnmarksvidda fra -51 til +34

Høyere temp gir kortere snøsesong.

Mer regn og flom om vinteren.

Oftere temp rundt 0 gir mer frost og is.

Typiske endringer



Flom i dag og frem til 2100

Flom i Kirkesdalen, juli 2012, 

Foto: Heidi Bjerknes
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Flom i dagens klima - Troms og Finnmark

Snøsmelteflommer om våren - indre og 

høyereliggende strøk

Regnflommer om høsten - langs kysten

Intens lokal sommernedbør kan forekomme og gi store 

flommer særlig i mindre vassdrag

Vannføringen økt fra 1979-2008 – spesielt på vinteren



Mer nedbør kommer som regn om vinteren = flere flommer hele året

Færre og mindre flommer om våren

Høstflommene endrer seg ulikt i Nord-Norge.

Flere intense nedbørsperioder øker mulighet for skader langs elvene

Flom framover



Lyngen - kortidsnedbør 8 skred på 45 minutter.
Foto: Odd-Arne Mikkelsen NVE

Intens nedbør 

Hold avstand til vassdrag



Hyppig temp.skifte

Isgang og oppdemming

Isgang høyere opp i vassdraget

Isgang på nye tidspunkt

Isgang framover



Utløses primært av menneskelig aktivitet

Økt erosjon utløser også skred

Marin grense er avgjørende

Kvikkleireskred framover



NVE har utarbeidet en informasjonsside om kvikkleire

https://www.nve.no/om-kvikkleire/


Hvor finns det Kvikkleire?



Økt hyppighet

Nye lokasjoner

Utløsningspunkter høyere opp i terrenget

Ikke økt rekkevidde

Steinsprang framover





Vanskelig å vurdere

Avhenger av nedbør, vannmetning, rotsprenging, frost, permafrost

Baserer seg på kjente / ukjente forekomster

Overvåking

Fjellskred framover





Mer regn vil falle på snø = våte snøskred og sørpeskred

Mye snø i kalde perioder ved kysten vil gi trykkbølger

På lengre sikt avtar snømengden pga 3 mnd kortere vinter

Snøskred framover





Oftere temp-skifte rundt 0 gir flere våte skred

Gjør ofte stor skade

Vil løses ut på nye steder

Jord-, flom-, og sørpeskred



Sikring - Eksisterende bebyggelse 

Sikring Storsteinnes 2020
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Avstand til vassdrag -Vanskelig å forutse endringer ved flom og vannbasert skred



Oppsummert

Mer regn, mindre snø, kortere vinter

Mulighet for lengre tørkeperioder på nye steder

Flere flommer på nye tidspunkt

Flere og våtere skred på nye steder
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Grøftrensk og oppfølging av stikkrenner i forkant og 

etterkant av større nedbørsmengder er viktig. 

Skog som mulighet og utfordring

Under MG – Fare for KL?

Følg anbefaling i vedlegg til nye  
kvikkleireveilederen

Hvis det er tvil om stabiliteten må geoteknisk fagkyndig 

kontaktes. 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf


NVE høringspart for arealplaner og tiltak som berører:

• Flom- og erosjonsutsatte områder

• Skredutsatte områder 

• Vassdragsmiljø

• Verna vassdrag

• Energianlegg/ kraftledninger

• Ny overvann



Noen veiledere og kart fra NVE

• Aktsomhetskart for flom 

• Kartbasert veileder for 
reguleringsplan (byggesak) 

• Veileder for kvikkleire 1/2019

• Veileder skred i bratt terreng

• Veileder for utredning av flomfare i 
reguleringsplan og byggesak (2021)

E: Forsgren



NVEs arealplansider: www.nve.no/arealplan (inngangsportal/samleside)

NVEs kartverktøy: www.nve.no/karttjenester (samleside) 

NVEs retningslinjer, veiledere og faktaark om flom- og skredfare

Veileder – Sikkerhet mot kvikkleireskred NY

Nettbaserte temaveiledere – Veileder skred i bratt terreng NY

Kartbasert veiledning er en ny løsning (supplert med temaveiledere) –

er foreløpig utviklet for reguleringsplan NY

NVEs hjelpemidler og veiledningsmateriell 

– nettsider, kartverktøy, veiledere mv.

http://www.nve.no/arealplan
http://www.nve.no/karttjenester
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
https://www.nve.no/flaum-og-skred/kartlegging/rettleiingar-for-flaum-og-skredfarekartlegging/?ref=mainmenu
https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_01.pdf
Veileder%20skred%20i%20bratt%20terreng
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50


Ny 2020



Takk for meg!

E. Forsgren


