
NASJONAL TRANSPORTPLAN

Avinor

Jernbaneverket

Kystverket

Statens vegvesen

Rapport fra en tverrfaglig arbeidsgruppe

Mai 2007

2010–2019

VIRKNINGER AV KLIMAENDRINGER FOR 
TRANSPORTSEKTOREN

A
R

B
E

ID
S
D

O
K

U
M

E
N

T



2 I T S  -  O V E R B L I K K ,  V I S J O N E R  O G  M U L I G H E T S O M R Å D E R

Sekretariatet for Nasjonal transportplan

Statens vegvesen Vegdirektoratet

Postboks 8142 Dep

0033 Oslo

ntp.sekretariat@vegvesen.no

www.ntp.dep.no

Telefon 02030 

Telefaks 22 64 45 46

ISBN 978-82-7704-106-3



I
 

Forord 
Transportetatene fikk 31. januar 2006 i oppdrag fra Samferdselsdepartementet 
og Fiskeri- og kystdepartementet å utarbeide et forslag til Nasjonal transportplan 
2010-2019. Etatenes forslag vil være et grunnlagsdokument for regjeringens 
arbeid med stortingsmelding om Nasjonal transportplan 2010-2019. Regjeringen 
tar sikte på å legge fram stortingsmeldingen ved årsskiftet 2008-2009. 
 
En tverretatlig arbeidsgruppe med representanter fra transportetatene og Avinor 
legger i dette arbeidsdokumentet fram en oppdatering av en forstudie om 
virkninger av klimaendringer for transportsektoren datert mars 2002. Forstudien 
ble utarbeidet som en del av grunnlaget til Nasjonal transportplan 2006 – 2015. 
Dette arbeidsdokumentet vil være ett av flere innspill til planforslaget som skal 
legges fram i desember 2007. Planforslaget vil deretter sendes på en formell 
høring. 
 
Arbeidsgruppen har oppdatert ovennevnte forstudie basert på følgende 
dokumentasjon:  

• Rapporten “Regionale klimascenarier for transportsektoren i Norge – en 
oppdatering” (Haugen og Debernard, februar 2007) fra Meteorologisk 
institutt (met.no). Rapporten er vedlagt i sin helhet.   

• En presentasjon av resultater fra globale klimamodeller og RegClim ved 
Eirik Førland, met.no.  

• Dokumentasjon fra FNs klimapanel (IPCC – Intergovernmental Panel on 
Climate Change)  

• IPCC Third Assessment Report: Climate Change 2001: Synthesis Report, 
Summary for Policymakers 

• Dokumentasjon fra professor Oddvar Lindholm, Universitet for Miljø og 
biovitenskap. 
 

Følgende personer har sittet i arbeidsgruppen: 
- Jan Otto Larsen, Statens vegvesen Vegdirektoratet (leder) 
- Kjell Arne Skoglund, Jernbaneverket 
- Eivind Johnsen, Kystverket 
- Olav Mosvold Larsen, Avinor  
- Pål Rosland, Statens vegvesen Vegdirektoratet (sekretær) 
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Sammendrag  
Gjennom forskningsprosjektet RegClim (Regional Climate Development Under 
Global Warming) har Meteorologisk institutt i samarbeid med fire andre norske 
forskningsinstitutter1 utviklet scenarier for klimautviklingen i Norden, 
omliggende havområder og deler av Arktis ved en global oppvarming. RegClim 
prosjektet har gjennomført en rekke datakjøringer med utgangspunkt i data fra 
FNs klimapanel.  
I motsetning til globale klimamodeller, der modellene simulerer et koblet hav-
atmosfæresystem med relativt grov oppløsning og ofte over et hundretalls år, 
dekker en regional klimamodell et begrenset område av jorda, men med langt 
mer detaljerte beskrivelser av blant annet terrenget og overflatetyper. Ved å 
bruke ulike regionale klimamodeller og som gjengis i denne rapporten, er både 
sikkerheten og den statistiske sannsynligheten forbedret i forhold til tidligere 
datakjøringer. Dette er essensielt for å beskrive lokale variasjoner i temperatur, 
nedbør og vind, og avgjørende for å drøfte virkninger og konsekvenser av 
klimaendringer for transportsektoren. I denne rapporten sammenliknes 
middelverdier og fordelinger av ulike værparametre mellom de to 30-
årsperiodene 1961-1990 og 2071-2100. I tillegg til ulike modeller, er tre av de 
mest brukte politiske utviklingsalternativene fra FNs klimapanel (IPCC) 
innarbeidet i modellkjøringene. Klimamodellresultatene i denne rapporten 
speiler således et gjennomsnitt av de mulige politiske scenariene; alt fra å få 
kontroll på klimagassutslippene til å ha liten kontroll. Funnene basert på 
datakjøringene presenteres som ett mulig scenario for slutten av dette århundret.  
Det er fastslått med stor sannsynlighet at temperaturen og havnivået vil stige i 
Norge. Økt nedbør langs hele kysten, særlig langs Sørlandskysten, samt på 
Østlandet vil skape problemer for veg og jernbane. Flere vannrelaterte skred og 
høyere poretrykk i veg- og banekonstruksjonene vil øke faren for setninger og 
utglidninger og dermed kunne redusere fremkommeligheten og fare for ulykker. 
Effektene av klimaendringene vil dels forsterke etterslepet på vedlikeholdet av 
veg, jernbane og maritime konstruksjoner, og dels vil eksisterende etterslep øke 
effektene av klimaendringene ved at konstruksjonene er svekket i forhold til å 
håndtere de økte nedbørsmengdene. Maritime konstruksjoner vil for eksempel få 
betydelige skader ved høyere havnivå. Dette kan innebære å skjerpe dimensjon-
eringskriteriene for bevegelsessystemene (veg, jernbane, flyplass, havneanlegg). 
Dersom en ønsker å tilpasse seg klimaendringene i NTP, vil det kreve økte 
kostnader i kommende planperioder. I NTP må det således tas hensyn til store 
reinvesteringer og tyngre vedlikeholdstiltak for å bringe infrastrukturen opp på 
et nivå som vil være robust i forhold til virkningene av klimaendringer.   

                                                 
1 Havforskningsinstituttet, Institutt for geofysikk – Universitetet i Oslo, Geofysisk institutt – Universitetet i 
Bergen og Nansen Senteret for Miljø og Fjernmåling. 
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En må forvente redusert fremkommelighet. Det blir mer aktuelt med stenging av 
veg og jernbane enten det skjer på bakgrunn av fare for skred, erosjon eller 
annet, eller som følge av at skaden alt har skjedd. Tilsvarende kan stormflo 
hindre skipstrafikken å legge til kai. Endringer i værsystemet vil kunne føre til 
redusert punktlighet og regularitet i luftfarten.  
Det har ikke vært denne rapportens oppgave å drøfte tiltak som reduserer 
klimagassutlippene, som for eksempel redusert forbruk av fossilt brensel. 
Imidlertid vil slike aktuelle tiltak kunne ha konsekvenser for transportsystemene 
og transportsystemene seg i mellom i form av restriksjoner. 
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1  GENERELT OM KLIMAENDRINGENE 
Variasjoner i solinnstrålingen er en viktig årsak til de naturlige variasjonene i 
klimaet. Andre årsaker er variasjon i atmosfærens innhold av partikler og gasser 
(vulkanaktivitet), samt variasjon i fordelingen mellom land og hav (tørrlegging). 
I atmosfæren finnes det vanndamp og CO2 som slipper gjennom sollys, men 
reflekterer varmestrålingen fra jorda. Disse gassene skaper en naturlig drivhus-
effekt som hever overflatetemperaturen på jorda. Den naturlige drivhuseffekten 
holder jordens middeltemperatur ca. 34 grader høyere enn den ville ha vært uten 
denne effekten. I dag er middeltemperaturen om lag 15 °C. Uten den naturlige 
drivhuseffekten ville den globale middeltemperaturen vært -19 °C.  
Mengden drivhusgasser i atmosfæren øker som følge av menneskelig aktivitet. 
Den viktigste årsaken er økt utslipp av karbondioksid (CO2) ved brenning av 
fossilt brensel, se figur 1. I tillegg kommer økt utslipp av blant annet metan, 
klorfluorkarboner og lystgass. Dette fører til at atmosfæren fanger opp enda mer 
varmestråling fra jorda. Denne effekten er ofte omtalt som den menneskeskapte 
drivhuseffekten og har gitt en forsterket drivhuseffekt.  
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Endring i 
atmosfærens konsentrasjon 
av CO2 i perioden 10 000 år 
før nåtid og fram til nåtid.  
(Kilde: IPCC 2007, SFT) 
 
 

Gjennom en rekke målinger, undersøkelser og rekonstruksjoner av de historiske 
temperaturnivåene på jorda er det sannsynliggjort ved modellberegninger, at den 
menneskeskapte drivhuseffekten vil gi en økning i den global middeltempera-
turen på mellom 1,1 og 6,4 grader innen 2100. I følge Eirik Førland, met.no, er 



2
 

det mer sannsynlig at middeltemperaturen blir nærmere 6,4 grader enn 1,1 grad. 
I følge IPCC WG12 vil det beste estimatet være omkring 3 grader økning.  
Jordens overflatetemperatur har økt med 0,74 grader de siste 100 år. Blant de 
siste 12 årene finner vi 11 av de varmeste årene siden globale målinger av 
lufttemperatur startet i 1850. På våre breddegrader fører et varmere klima med 
seg mer nedbør, men i tørre områder, som i store deler av Afrika, blir det tørrere.  
Oppvarmingen av klimasystemet er entydig, nå bevist av observert økning i 
gjennomsnittlig global luft- og havtemperatur, utstrakt smelting av snø og is og 
stigning i gjennomsnittlig globalt havnivå. En rekke endringer er observert i 
vindmønstre, nedbør, saltinnhold i havet, havis, isdekker samt ved tilfeller av 
ekstreme værforhold.  
I figur 2 er estimert global temperatur presentert som glidende middeltemperatur 
og årsmiddelverdier for de siste tusen år. Figuren viser hvordan temperaturen 
har økt betydelig det siste århundret og hvordan temperaturen forventes å øke 
fram til 2100. Figur 3 er et utsnitt av temaet i figur 2 og viser siste og kommende 
århundre. IPCC har utviklet tre hovedscenarier for hvordan en tenker seg 
utviklingen; scenariene er B1, A1B og A2.  
 

   
Figur 2. Endring i den globale temperaturen i grader Celsius siden år 1000 og 
forventet temperaturøkning fram til 2100. (Kilde IPCC) 

                                                 
2 IPCC Fourth Assessment Report (AR4) WG1: “Summary for policy makers”, side 12 (2007) 



3
 

  
 
 
Figur 3. Den globale temperaturen i oC siden 
1900 og forventet temperaturøkning fram til 
2100. Det vises tre scenarier, A2, A1B og B1, 
for den forventede temperaturøkningen.    
(Kilde: IPCC, Drange et al.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPCC (Lindholm3) har definert de tre scenariene på følgende måte: 
Scenario A2: Høyt estimat. Verden er delt mellom rik og fattig. Høy befolk-

ningsvekst og mindre bekymring for rask økonomsk utvikling. 15 milliarder 
mennesker i 2100. Ulike feedbacksystemer fører til forsterket effekt av økt 
CO2–innhold i atmosfæren, blant annet redusert karbondioksidopptak i havet 
pga temperaturøkning. Atmosfærens CO2-innhold er på 836 ppm i 2100, mot 
380 ppm i dag (ppm = parts per million).  

Scenario A1B: Høyt estimat. Rask økonomisk vekst. Rik verden, men ujevnt 
fordelt. 7 milliarder mennesker i 2100. Teknologiske endringer fører til 
balanse mellom fossil og ikke-fossil energiteknologi. Atmosfærens CO2-
innhold er på 703 ppm i 2100. Ulike feedbacksystemer fører til forsterket 
klimaeffekt.   

Scenario B1: Lavt estimat. Global løsninger på økonomiske og sosial bære-
kraftighet. Raske endringer i økonomiske strukturer og introduksjon av rene 
teknologier. 7 milliarder mennesker i 2100. Atmosfærens CO2-innhold er på 
540 ppm i 2100, mot 380 ppm i dag. 

Det er usikkerhet forbundet med klimamodellene. Naturlig nok er det forbundet 
usikkerhet til framtidig solinnstråling og vulkanisme, men også til hvordan 
menneskeheten vil møte klimaproblemene mht reduserte utslipp av gasser og 

                                                 
3 Oddvar Lindholm, NIVA og UMB. Forelesning til CIENS- seminar, mars 2007: Er en fortettet by en 
bærekraftig by? Økte flomskader og forurensninger p.g.a. fortetting og klimaendringer 
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partikler. Videre er det en svakhet at modellene bygger på mangelfull kunnskap 
om alle prosessene som skaper klimaet.  
De globale scenariene indikerer mer ekstremt vær i Europa, både mht temperatur 
og nedbør. Dette er også i overensstemmelse med den observerte trenden. 
Generelt er det beregnet forholdsvis stor økning av vinternedbøren de fleste 
steder av Europa. Sommernedbøren øker også noe i nord, mens i syd og øst er 
den i ulik grad påvirket av den sterke oppvarmingen og uttørringen i Sentral- og 
Sør-Europa. I neste generasjon vil vedvarende sterk nedbør over flere dager 
kunne gi store flommer, det som kalles flach-flommer. Senere, mot slutten av 
århundret, kan kystområdene i Europa risikere store oversvømmelser.  
Det er svært sannsynlig at den termohaline sirkulasjon (dypvannsdelen av 
Golfstrømmen) vil svekkes i løpet av dette århundret. Det kan se ut til at 
hastigheten på den nord-atlantiske havstrømmen kan gå ned, men temperaturen 
kan gå opp, slik at mengde tilført varme kan bli den samme. Det er svært lite 
sannsynlig at Golfstrøm-systemet vil oppleve en plutselig endring i løpet av det 
21. århundre.  
Snø- og isdekket vil reduseres ytterligere ifølge alle scenarier. Arktis vil være 
isfri om sommeren ved slutten av det 21. århundre ifølge noen av scenariene. 
Nedsmelting av isbreene vil øke vannføringen i elvene, oppdemming av vann 
under breene vil kunne skap flomutbrudd dersom de dreneres ut raskt. Temp-
eraturøkningen vil også endre forutsetningene for flora og fauna, slik at dagens 
økosystemer vil komme under press.  

 
Behov for tiltak 
Økninger i havnivået vil føre til tap av landareal og økt risiko for oversvøm-
melser. Mange av verdens mest mangfoldige og produktive økosystemer ligger 
nær kysten. Videre bor halvparten av verdens befolkning i kystsonene, og mye 
av den økonomiske aktiviteten er konsentrert her. Klimaendringer de nærmeste 
hundre årene vil legge meget sterkt press på verdenssamfunnet. For å komme 
nær en løsning på problemet kreves en full omlegging av verdens energibruk, en 
drastisk reduksjon i industrilandenes utslipp og en bremsing av veksten i 
utviklingslandenes utslipp. I tillegg må det settes i verk tiltak som begrenser 
utslippene av andre klimagasser som metan, lystgass og fluororganiske 
forbindelser. 
Krav om redusert energiforbruk, det vil si redusert bruk av fossilt brensel, vil 
kunne medføre restriksjoner på transportsiden. Videre vil den økte frekvensen 
av ekstremvær kunne redusere fremkommeligheten for samtlige 
transportsektorer. I Norge er derfor redusert fremkommelighet en forventet 
konsekvens av den menneskeskapte klimaendringen.    
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Kostnader knyttet til ekstremvær  
Forsikringsutbetalinger kan være en indikasjon på utgiftene forårsaket av 
ekstreme værforhold. I Norge var utbetalingene i 1983 på 293 mill kr, i 1999 ca 
1500 mill kr og i 2001 ca 2000 mill kr. I følge Lindholm4 lå kostnadene i 2001 i 
virkeligheten på 2,5-3 milliarder kr på grunn av underrapportering. På verdens-
nivå var forsikringsutbetalingene for hele 1980-tallet på til sammen 127 
milliarder kroner. Mellom 1990 og 1995 ødela stormer og orkaner eiendom for 
nesten 1000 milliarder kroner. Dette er åtte ganger mer enn på hele 1980-tallet.  
I november 2005 og begynnelsen av 2006 ble riksvegnettet i vestlands- og 
trøndelagsfylkene påført store skader som følge av ekstremvær. Uværet førte 
blant annet til at flere bruer ble ødelagt, veger ble tatt av ras, og kaier og moloer 
ble påført ødeleggelser av bølger og springflo. Regjeringen kompenserte dette 
med tilleggsbevilgning på 40 mill kr til Statens vegvesen.  
Flere av transportsektorene har store etterslep i vedlikeholdet av infrastrukturen. 
I den grad etterslepet knytter seg til manglende drenering og bæreevne vil 
infrastrukturen være spesielt utsatt ved økt nedbør. Etterslepet forsterker 
skadeomfanget: veger og jernbane som i utgangspunktet skulle tålt vannpå-
kjenningene, svikter under vanntrykket. Resultatet er ytterligere redusert 
fremkommelighet.  
Dreneringssystemet i byer og tettsteder er opptil hundre år gammelt og utgjør en 
verdi på over hundre milliarder kroner. Mange steder er systemet 
underdimensjonert til å ta i mot flomtopper. Byfortetning og flere harde flater 
har forsterket flomtoppene4. Det vil være kostbart å bygge inn fordrøynings-
systemer i tettbygde strøk for å redusere flomtoppene.   
 
Klimaendringer i Norge 
Det har vært en betydelig klimaendring i Norge gjennom det 20. århundre.  
Met.no har målt at den årlige middeltemperaturen har økt med 0,5 til 1,0 oC 
(figur 4). Våren har blitt varmere overalt. Det samme har vinteren i sør og 
sommeren i nord. Nedbøren har økt med mellom 3 og 20 prosent. Størst har 
økningen vært i vestlige områder. Vindmålinger er ikke foretatt lenge nok til å 
kunne vurdere endringer.  
 
 
 

                                                 
4 Oddvar Lindholm, NIVA og UMB. Forelesning til CIENS- seminar, mars 2007: Er en fortettet by en 
bærekraftig by? Økte flomskader og forurensninger p.g.a. fortetting og klimaendringer 
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Figur 4. Årlig målt temperaturvariasjon for Fastlands-Norge siden 1900. Sort 
linje er årlig variasjon, rød linje er glidende middelverdi. Kilde: met.no. 
 
Klimamodeller og RegClim 
Klimamodellene er omfattende numeriske dataprogrammer som bygger på 
fysiske lover for atmosfære, hav, jordoverflate og havis. I FNs klimapanel 
brukes det globale modeller. Men det er også laget regionale modeller for å få 
bedre romlig oppløsning og for å ta bedre hensyn til landskapsformer som fjell 
og kystlinjer.  
I Norge er det gjennomført et koordinert forskningsprosjekt kalt RegClim 1997-
2006 (http://regclim.met.no/) finansiert av Forskningsrådet. I prosjektet er det 
utviklet scenarier for klimautviklingen i Norden, omkringliggende havområder 
og deler av Arktis. Prosjektet ble koordinert av met.no og fire norske institutter 
deltok: Havforskningsinstituttet, Institutt for geofysikk (UiO), Geofysisk 
institutt (UiB) og Nansen Senteret for Miljø og Fjernmåling. 
Et av delmålene i RegClim har vært å kvantifisere framtidige regionale 
endringer i temperatur, nedbør, vind, bølger og vannstand for Norge og de 
omkringliggende havområdene, gitt en global klimaendring. En analyse ble 
utført i 2002 (Haugen og Debernard, 2002) til Nasjonal transportplan 2006-
2015, Strategiske Analyser (NTP). I den sammenheng ble det fokusert spesielt 
på mulige endringer i ekstremer, som er en viktig klimafaktor for 
dimensjoneringsanalyser vedrørende fremtidige utbygginger innenfor 
transportsektorene sjøfart, luftfart, vegtransport og jernbanetransport. RegClim 
har senere fokusert på risiko og usikkerhet, og antall regionale klimascenarier er 
blitt utvidet. Videre har scenariene fått et lengre tidsperspektiv. I de nye 
beregningene har en tatt utgangspunkt i kontrollperioden 1961-1990 og en 
scenarioperiode 2071-2100. Videre har en tatt i bruk fire ulike modeller i et 
felles datasett.  
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2  KLIMASCENARIER FOR NORGE, RELATERT TIL 
SAMFERDSELSSEKTOREN 
Klimascenariene som det legges størst vekt på i dette dokumentet bygger på 
siste datakjøringer i RegClim basert på fire modeller, tre scenarier og to 
perioder. En klimamodell fra Hadley Centre er kjørt i forhold til scenarioene A2 
og B2, mens en modell fra Max-Planck-instituttet5 har brukt scenarioet B2 som 
utgangspunkt og Bjerknessenterets modell er brukt på scenarioet A1B. De to 
periodene er kontrollperioden 1961-1990 og scenarioperioden 2071-2100. 
Modellene har en oppløsning på 0,5 oC, og hvert gitterpunkt representerer et 
gjennomsnitt over et område på 55x55 km2. Denne felles datakjøringen har gitt 
et større datagrunnlag og dermed sikrere analyse.  
Det nylagede datasettet modifiserer styrke og posisjon til lavtrykkene og 
høytrykkene i værsystemet, i forhold til den globale modellen. Fordelingen av 
nedbør og temperatur blir dermed mer realistisk pga et mer detaljert gitter og en 
bedre beskrivelse av topografisk helning og overganger mellom hav og land.  
I den første rapporten (2002) fra RegClim arbeidet ble resultatene presentert i 
form av tabeller for ulike klimaparametere. Den siste rapporten er utvidet til å 
omfatte både figurer og tabeller fra analyser gjort i RegClim. Se vedlagt rapport 
(2007) fra met.no. I tillegg er tabellene modifisert pga dataene som er 
tilgjengelige fra de nye regionaliserte klimascenariene. Endringer i klimaet 
fremkommer ved å sammenligne middelverdier og fordelinger av ulike 
værparametere mellom de to 30-årsperiodene (1961-1990 og 2071-2100), og 
presenteres som et mulig scenario mot slutten av dette århundre.  
Følgende klimafaktorer/parametere er analysert: 
a) Vind  Antall tilfeller med sterk vind 
b) Lufttrykkgradienter  Antall tilfeller med intense lavtrykk 
c) Nedbør  Antall tilfeller med store nedbørsmengder 
d) Temperatur Antall tilfeller med ekstreme temperaturer6 
e) Fryse/tineperioder  Antall tilfeller med tine-/fryseperioder 
f) Bølger og vannstand  Signifikant bølgehøyde 

Resultatene som presenteres i dette kapittelet er laget på grunnlag av døgn-
verdier av vindstyrke i 10-meters høyde, temperatur i 2-meters høyde og nedbør 
i form av totalnedbør (regn + snø) og snø, målt i mm vannekvivalent, fra de to 
30-års periodene 1961-1990 og 2071-2100. For dette formålet er Norge delt opp 
i 12 ulike regioner. Regionene nr 1-8 dekker kystsonen, det vil si kysten og 50-
100 km innover i landet, samt havområdet utenfor. Region nr 9-12 dekker 
innlandet (se også figur 5): 

Nr  Region  Antall gitterpunkter 
                                                 
5 Max-Planck-Gesellschaft, www.mpg.de  
6 Denne analysen er ikke oppdatert i den nye rapporten. 
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1 .........Øst-Finnmark .........................................11 
2 .........Troms, Vest-Finnmark ...........................15 
3 .........Vesterålen, Vestfjorden og Lofoten .......12 
4 .........Helgeland ................................................11 
5 .........Rørvik - Stad ..........................................17 
6 .........Nordfjord - Stavanger .............................15 
7 .........Sør-Rogaland - Stavanger ........................7 
8 .........Aust-Agder - Østfold ................................8 
9 .........Høgfjellsområder Sør-Norge ..................10 
10 ....... Innland Midt Norge ..................................7 
11 ....... Innland Hedemark og Oppland ................9 
12 ....... Innland sentrale Østlandsområdet ............6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Regionene som 
er brukt i analysen. En 
farge for hver av regi-
onene nummerert fra 1 
(mørkeblå) til 12 (rød). 
Rutenettet er modellens 
55 km gitter. Kilde: 
Haugen og Debernard 
(2007) 
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Generelt om resultatene 
Nedbør og vind er sterkt avhenging av hvordan lavtrykkene opptrer. Når det nå 
har blitt brukt flere modeller og scenarier i beregningene, har dette endret resul-
tatene mht hvor lavtrykksrenna går. Det synes som om lavtrykkene kommer til å 
passere over hele Norden. Det betyr at for Vestlandet, der det i dag er mye vind 
og nedbør, vil det bli en begrenset nedbørsøkning. I de indre områdene av landet 
vil økningen imidlertid bli betydelig. Rapporten fra RegClim i 2002 konkluderte 
med at lavtrykkene ville gå lengre nord enn det de gjør i den siste analysen. 
Konklusjonen fra 2002 var at økningen ville være størst langs kysten fra 
Vestlandet til Finnmark og økningen aller størst i nord.  
Generelt viser resultatene at dagens ekstremvær vil forekomme oftere i scenario-
perioden, men i større grad for nedbør enn for vind. Det vil bli økt oppvarming. 
Økningen vil være minst langs vestkysten, og størst i nord (innlandet). Vinter-
sesongen vil ha relativt større temperaturøkning enn sommersesongen, til-
svarende ventes at minimumstemperaturen vil øke mer enn maksimums-
temperaturen.  
Årsnedbøren ventes å øke med 5-15 prosent over mesteparten av Norge. I hele 
Norge vil ekstreme nedbørverdier opptre langt oftere. Høyere temperatur og økt 
nedbør vil føre til endringer i snøforhold, ising på infrastruktur, vannforsyning, 
vannkraftproduksjon, flomforhold, etc.  
Generelt viser resultatene økt fare for flom og avrenning. En må forvente økning 
i flommer sent på høsten og om vinteren i utsatte områder, samt tidligere 
snøsmelting om våren. Det er ventet redusert sommeravrenning, men med 
mulighet for større regnflommer. 
Med hensyn til skred foreligger det ikke nok data til en sikker vurdering, men i 
østlandsregionen og de nordlige kystregionene forventes det opp til moderat 
øking i hyppigheten av skred. I de sørlige kystregionene forventes det moderat 
til sterk øking i hyppigheten av skred. 
Det globale havnivået vil stige med mellom 18 og 59 cm fram til 2100. I tillegg 
kommer lokale variasjoner. Når met.no korrigerer for forventet landheving vil 
havet stige i Oslo med 5-30 cm, i Mandal og Bergen med 20-45 cm, i 
Kristiansund med 15-40 cm, i Bodø 10-35 cm og ved Nordkapp med 15-40 cm.  
 
Antall tilfeller av sterk vind 
Langs kysten av Nord-Norge ventes det liten endring i antall tilfeller av moderat 
sterk vind i scenarieperioden, men for Sørlandskysten kan det bli noe økning. 
Vestlandskysten og innlandet i Sør-Norge er ventet å få en del mer moderat 
sterk vind om våren. For ekstremvær som oppstår en gang per år er det ventet 
betydelig høyere forekomst, for Østlandet opp til 1,5 ganger oftere. Lengst nord 
er det ventet liten endring i forekomsten av ekstremvær (figur 6). 
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Figur 6: RegClim-
analyse av høyeste 
vindhastighet som i snitt 
opptrer 1 gang per år.  
Øverst: Maksimum 
døgnlig vindstyrke (m/s) 
som i snitt i kontroll-
perioden 1961-1990.  
Nederst: Endring i 
hendelse i scenario-
perioden 2071-2100. 2 
betyr dobbelt så ofte, 0,5 
halvparten så ofte. 
Kilde Haugen og 
Debernard (2007) 
 

 



11
 

Antall tilfeller av intense lavtrykk 
Antallet kraftige lavtrykk (<985hPa som døgnmiddel) øker med 20 til 60 
prosent, mest øker antallet i de indre og østre deler av Nord-Norge. I vår-
perioden vil antallet lavtrykk over Sørvestlandet kunne gå ned. De sterkeste 
lavtrykkene vil komme oftere i vintersesongen.  
 
Antall tilfeller av store nedbørsmengder 
Den nordre del av Vestlandet er i dag den klart mest nedbørsutsatte delen av 
Norge. Her var det i perioden 1961-1990 årlig i snitt mellom 30-50 døgn med 
mer enn 20 mm nedbør enten som regn eller snø. For resten av Kyst-Norge var 
tilsvarende tall 5-15 døgn. Innlandet og Øst-Finnmark hadde færre enn 5 døgn 
med nedbør over 20 mm. For scenarioperioden er det ventet at antall døgn med 
mer enn 20 mm nedbør vil øke med 30-100 prosent. Denne endringen vil relativt 
sett være størst langs kysten av Sørlandet, på Østlandet og i Troms-området, og 
minst langs Vestlandskysten til Vestfjorden (figur 7). Økningen i antall døgn 
med mer enn 30 mm nedbør er ventet å øke mer enn for 20 mm nedbør. Ned-
børsmengder som før bare oppsto én gang pr år er ventet å opptre dobbelt så 
hyppig. Unntaket er Nord-Vestlandet der økningen er ventet å være minst.  
Analysene av snømengder viser at midlere snømengder vil øke noe i innlandet 
og i fjellet i vintermånedene. På grunn av temperaturøkningen vil vinteren 
komme senere i gang, og dermed også akkumuleringen av snø.  

 
 
 
 
 
Figur 7: RegClim-analyse 
av nedbør over 20 mm/ 
dag. Viser prosentvis 
endring i scenarioperioden 
2071-2100 i forhold til 
kontrollperioden 1961-
1990. Kilde: Haugen og 
Debernard (2007) 
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Antall tilfeller av ekstreme temperaturer 
Tendensen til høyere minimum og maksimumstemperaturer gjenspeiler at 
middeltemperaturen i området øker, men hvordan variabiliteten endres er ikke 
undersøkt. 
 
Antall tilfeller av tine/fryse-perioder 
Ofte settes en grense på svingninger ± 2 oC omkring 0 oC som parameter på tine- 
og fryseperioder. Slike dager med svingninger omkring 0 oC forekommer i dag 
oftest på Sør-Vestlandet. Resultatene fra modellkjøringene består av både 
minimum og maksimumstemperaturer for hvert døgn. Temperatursvingninger 
fra -1 til +1 er derfor også undersøkt. På årsbasis viser den oppdaterte analysen 
en trend mot redusert antall tine/fryse-episoder, bortsett fra innlandet i nord. 
Dette gjenspeiler den generelle oppvarmingen som er større enn i det første 
scenariet.  
 
Bølger og vannstand 
På grunnlag av de ovennevnte atmosfæredataene fra RegClim (trykk og vind) 
har regionale simuleringer av dagens og kommende klima for bølger og stormflo 
blitt gjennomført. Metoden har bydd på utfordringer da resultatene mellom de 
ulike modellene varierer mer enn mellom kontrollperioden og scenarioperioden. 
Det begrenser muligheten for å lage signifikante resultater. I dette ligger det 
også mulighet for betydelige lokale variasjoner med hensyn til endringer i 
bølgehøyde og vannstand.  
Et gjennomgående trekk i flere av modellresultatene er en tendens til høyere 
bølger og vannstand i Skagerrak og østlige deler av Nordsjøen. I dette området 
kan 99-persentilen oppstå 4-6 % oftere. I andre kystområder er det også ventet 
en økning, men resultatene er ikke signifikante.   
Ser en bare på resultatene fra modellen til Bjerknessenteret, kan en vente 
mellom 6 og 14 % økning i årlig maksvannstand langs kysten. Størst er 
økningen langs Vestlandet og Trøndelag. Årsmidlet for bølgehøyden ventes å 
øke med 4 til 6 %. Makismal bølgehøyde øker signifikant med 10 % utenfor 
Jæren og Finnmark.  
I tillegg kommer det en usikkerhet knyttet til stormflo. Vedvarende lavtrykk og 
sterk vind fra samme retning vil stuve opp vannet slik at det oppstår stormflo. 
Hvordan varigheten på lavtrykkssystemene innvirker på stormflo er ikke 
undersøkt.  
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Svakheter i RegClim resultatene  
Det er ressurskrevende å kjøre store klimamodeller. Som en forenkling fore-
ligger dataresultatene på døgnnivå. Ekstremværsituasjoner vil ofte forekomme 
over kortere perioder enn et døgn, eventuelt over flere døgn. Videre vil 
værmodeller erfaringsmessig ha problemer med å prognostisere ekstrem-
situasjoner. Det er derfor sannsynlig at forekomsten av ekstremvær er 
underestimert. Nye analyser med stor tidsoppløsning sammen med tidsanalyser 
vil kunne øke kunnskapen om hvordan ekstremvær opptre og hvilken hyppighet 
de vil forekomme med.   
 
Oppsummering av forventede endringer 
I tabellen nedenfor, som bygger på tabellene i vedlagt rapport fra met.no, er 
forventet endring presentert for de ulike værparametre og regioner.  

 Kyststrøkene (Utaskjærs + 50-100 km landstripe) Innlandet (Sør-Norge) 

Øst-
Finnmark 

Finnmark 
til Rørvik 

Rørvik 
til Stad 

Vest- 
landet 

Stavanger 
til 

Grenland 

Langfjellene 
til Meråker 

Hedemark 
og 

Sentrale 
Østlandet Regionene 

1 2 - 4 5 6 7 - 8 9 - 10 11 - 12 

Nedbør over 20 mm 

Vinter 

Vår og sommer 

Høst 

 

± 

± 

± 

 

+30 

+30 

+30 

 

± 

–10 

+15 

 

+30 

+30 

+50 

 

+80 

+50 

+30 

 

± 

+10 

+80 

 

± 

+50 

+80 

Snøfall over 10 cm 

Vinter 

 

± 

 

–30 

 

–40 

 

–50 

 

–40 

 

+30 

 

+20 

Vind over 20m/s 

Vinter 

Vår og sommer 

Høst 

 

± 

–25 

+15  

 

± 

–40 

+15 

 

± 

–10 

+15 

 

+10 

–10 

+15 

 

+20 

–30 

+20 

 

± 

± 

± 

 

± 

± 

± 

Dager temp ± 2 oC   

Vinter 

 

+15 

 

–30 

 

–40 

 

–60 

 

–50 

 

+60 

 

+15 

Tabellen oppgir tilnærmede prosentvise endringer fra perioden 1961-1990 til perioden 2071-
2100 for antall dager med nedbør over 20 mm for vinter, vår+sommer og høst for de ulike 
regionene av Norge. Tilsvarende prosentvise endringer er presentert for antall dager med 
snøfall over 10 cm per dag, antall dager med vind over 20 m/s og antall dager med temperatur 
mellom –2 og +2 grader celsius. 
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3 MULIGE PÅVIRKNINGER PÅ SAMFERDSELS-
SEKTOREN AV LANGSIKTIGE KLIMAENDRINGER 

 

3.1 Veg og vegtransport 
Noen typiske trekk ved klimaendringene som vil påvirke veg og vegtrafikk er:  

• Temperaturen vil øke for hele landet, det blir lengre høst og kortere vintre, 
noe som vil føre til en nedgang i temperatursprang omkring null grader. I 
fjellet vil det imidlertid pga varmen kunne bli noen flere tine- og fryse-
perioder.  

• Sommertemperaturen vil ikke øke i samme grad som resten av året. 

• Nedbøren vil øke for hele landet, mest om høsten og vinteren for inn-
landsområdene. Antall døgn med sterk nedbør vil halvdobles eller dobles. 
Økningen vil være størst på Østlandet og indre strøk av Nord-Norge. Den 
økte nedbøren på Østlandet er den klimaendringsfaktoren som har klart 
størst negativ virkning på vegnettet.  

• Vindforholdene ventes å endre seg lite.  

• Hyppigheten av ekstremvær mht nedbør og vind vil øke og størst blir 
økning i de indre strøk. Flom og skred som følge av ekstremvær og 
eventuelt issprenging vil øke for hele landet, og øke mest i områder hvor 
dette i dag ikke er så vanlig, det vil si i indre strøk og i fjellet.  

 

3.1.1 Konsekvenser for drift og vedlikehold (driftsforstyrrelser)  
Hyppigere flommer og mer nedbør 
Det forventes at flom vil inntreffe hyppigere i årene framover som følge av 
høyere temperatur og mer nedbør. Alle områder vil merke dette. Østlandet med 
sine store elver vil være mer utsatt for flom ved sammenfall av kraftig snø-
smelting i fjellet og store nedbørsmengder. For vegnettet vil dette stille store 
krav til et godt dreneringssystem og at vegkonstruksjonene er riktig dimen-
sjonert. Store deler av dagens riks- og fylkesvegnett har til dels mangelfullt og 
dårlig bygd dreneringssystem. Bærelaget i vegkroppen har mange steder for lite 
mektighet og består av for mye finstoff til at vegen kan tåle ønsket aksellast hvis 
grunnvannet står høyt. Dette forholdet kan føre til bevegelser i vegfundamentet 
slik at asfalten sprekker opp, eller mer alvorlig, at deler fundamentet vaskes ut 
og det dannes hull og søkk i vegen. Mange steder er også vedlikeholdet langt fra 
optimalt pga etterslepet. Flom vil derfor kunne føre til hyppigere stenging av 
veger, noe som har betydning for varetransport og framkommelighet for øvrig. 
Brufundamenter vil påvirkes ved at de oftere utsettes for høyere vannstand og 
sterkere strømmer, større ytre påkjenninger enn hva de er dimensjonert for. 
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Utvasking av masser i og langs vegkonstruksjonene vil øke behovet for 
reinvesteringer og helt ny oppbygging av en del eksisterende veger, eventuelt 
omlegging av vegtraséer. Det innebærer også et økt ressursbehov for 
stabilisering og sikring av skråninger langs veger. Med mer vann i veg-
konstruksjonen vil vegen være mer utsatt for telehiv og dermed redusert 
bæreevne.   
 

Flere ras, skred og steinsprang 
Som følge av sterk økning i nedbøren samt innslag av plutselige mildværs-
perioder i vintermånedene, forventes det flere tilfeller av ras, skred og stein-
sprang. Det vil vinterstid gå flere våtsnøskred/sørpeskred i lavlandet. Mens 
sommer og høst vil preges av flere jordskred etter intensive nedbørsperioder 
med påfølgende undergraving av skråninger. Dette vil føre til hyppigere 
stengning av veger.  
 
Flere stormer 
Det forventes at sterke stormer kan forekomme noe oftere på kysten av Sør- og 
Vestlandet, noe som har betydning for trafikksikkerhet og kan medføre behov 
for oftere å stenge veger og bruer. Flere og sterkere kastvinder vil påvirke utsatte 
objekter (skilt, trær, lysmaster osv.) langs vegnettet. Mer snødriv pga mer 
nedbør kan gi endrede forutsetninger for hvordan vintertjenesten skal drives i 
høyfjellet. Det kan innebære økt innsats for å holde høyfjellsovergangene åpne 
mellom øst og vest, samt i Nord-Norge. Langs kysten vil gjennomsnittlig 
bølgehøyde muligens øke. For utsatte ferjekaianlegg og kystbrufundamenter vil 
utvaskingsproblemer og undergraving kunne medføre ustabile konstruksjoner. 
 
Høyere gjennomsnittemperatur høst og vinter 
Høyere temperatur særlig om vinteren, høyere minimumstemperaturen enn 
maksimumstemperaturen og kortere vintre, samt færre dager med temperaturer 
omkring null i lavereliggende områder, vil redusere behovet for vinterdrift. På 
den annen side vil forventet økt nedbør som snø øke behovet for vinterdrift.  
Samlet sett er det usikkert om dette slår ut i færre dager med glatt og vanskelig 
føre. Behovet for salting vil derfor sannsynligvis holde seg stabilt.  
Det er usikkert det blir mindre vilt i vegbanen som følge av bedre beiteforhold.  
En heving av havnivå langs kysten gir foreløpig ikke problemer med 
tunnelåpninger for undersjøiske tunneler.   
Etatens oppsynspersonell vil sammen med andre ”oppryddingsmannskaper” 
være mer utsatt fordi de oftere må ut for å løse hendelser knyttet til ras, skred, 
steinsprang, flom osv. 
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3.1.2 Beredskap ved mer ekstreme værforhold 
Med en økning i ekstreme værforhold vil beredskapsapparatet måtte styrkes for 
å ivareta trafikantenes sikkerhet og trafikkavviklingen når noe skjer. Både flom, 
ras, skred og sterk vind vil gi flere vegstenginger og øke behovet for alternative 
omkjøringsruter. Alternative omkjøringsruter vil også kunne være svekket pga 
været. Pga etterslep i vedlikeholdsarbeidet kan omkjøringsvegene i tillegg være 
uegnede. Dette kan få betydelige konsekvenser for fremkommeligheten.   
Disse beredskapshensynene må ivaretas i drift- og vedlikeholdsavtaler med 
entreprenører når Statens vegvesen ikke selv har mannskaper som kan utføre 
oppgavene.  
 

3.1.3 Dimensjonering av nye veganlegg 
Det er viktig at det tas hensyn til fare for flom, ras, vind og store nedbørmengder 
når vegene planlegges og bygges. Det er vurdert om det vil bli behov for å endre 
vegnormalene, men kunnskapen om dette er dag for liten til kunne konkludere. I 
tillegg til mangelfullt drift og vedlikehold, kan for dårlig standard på eksister-
ende veger og drenering skyldes at de nødvendige hensyn til opprinnelig ut-
forming ikke ble tatt ved bygging. For brukonstruksjoner vil endrede vindlaster 
kanskje måtte medføre revisjon.  
 

3.1.4 Prioriteringer i Nasjonal transportplan 
Klimaendringene, særlig økt nedbør, må forventes å medføre betydelige økte 
kostnader knyttet til økt vedlikehold utover i neste planperiode av Nasjonal 
transportplan. Dette gjelder særlig tiltak for å utbedre vegenes 
dreneringssystemer og overbygning, men også vegfundamentet. Det er behov 
for et bedre beredskapsapparat. Dette vil bli utredet nærmere i Statens vegvesens 
etatsprosjekt "Klima & Transport" som startet opp i 2007 og som vil avsluttes i 
løpet av 2010. De andre transportetatene og Avinor er invitert til å følge dette 
prosjektet. 
Følgende punkter bør undersøkes:  
1. Dreneringssystemet og vegkroppen på vegnettet bør gjennomgås for å 

vurdere hvor og hvordan vegene kan forbedres, når dette bør gjøres og hvilke 
økonomiske konsekvenser dette får. Til dette trengs nedbørsprognoser som 
beskriver bedre nedbørsintensiteten; noe som krever nye modellkjøringer 
med tidsanalyser, høyere tidsoppløsning og muligens høyere geografisk 
oppløsning. 
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2. Vedlikeholdsetterslepet forsterker skadevirkningene av økt nedbør og flom. 
Kostnadsbehovet for å rette opp etterslepet bør utredes særlig for de 
vegstrekningene der fremkommeligheten blir sterkt rammet hvis vegkroppen 
bryter sammen.  

3. Det bør vurderes på hvilken måte beredskapen bør forbedres og økes. 
Prognoser og transportinformasjonssystemer bør utnyttes bedre.  

4. Risikovurdering knyttet til trafikksikkerhet som følge av økt sannsynlighet 
for ras, flom og utrasninger bør gjennomgås, slik at planlagt stenging og 
gjenåpning i større grad kan benyttes i stedet for at vegen stenges når skaden 
har skjedd og det kanskje har skjedd en ulykke. Planlagt stenging på kort 
varsel er bedre for vegfarende og transportører av gods og personer, fordi de 
da får lengre tid til å områ seg.  

5. Konsekvenser for grunnvann og overflatevann med hensyn til 
vannforurensing bør undersøkes nærmere. 

 

3.2 Jernbane og jernbanetransport 
Klimafaktorer som regnes å ha størst innvirkning på jernbanens infrastruktur og 
trafikkavvikling er nedbør, nedbørstype, vindstyrke og -retning og 
temperatur. Hver for seg eller i ulike kombinasjoner kan disse klimafaktorene 
utløse ras, flom/utvasking, snøopphopning, solslyng og vindfall. 
Eksponeringen av jernbanenettet og jernbanetrafikken for hendelser utløst av 
klimaet, krever forebyggende og avbøtende tiltak. Omfang og type tiltak 
innrettes etter de fire fokusområdene i Jernbaneverket 

• Konkurransekraft og samfunnsnytte  
• Sikkerhet, punktlighet og informasjon  
• Produktivitet og prosesskvalitet  
• Mennesker og organisasjon 

 
Jernbaneverkets overordnede sikkerhetsmål konkretiseres i følgende prinsipp: 
Jernbanetransport skal ikke medføre tap av menneskeliv eller alvorlig skade på 
mennesker, omgivelser eller materiell. 
 
Dagens ressursbruk i jernbanesystemet bygger på bl.a. krav til dimensjonering 
av tekniske anlegg og togmateriell, beredskapsplaner og planer for drift og 
vedlikehold. Spørsmålet blir hvorvidt endringer i klima gir grunn til å endre 
innretningen på investeringer, drift og vedlikehold av jernbane. Denne studien 
kan ikke gi fullstendig svar på spørsmålsstillingen, men det er nedenfor pekt på 
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konsekvenser av klimaendringer som bør tas i betraktning i fremtidige 
prioriteringer av ressursbruken. 
 

3.2.1 Konsekvenser for drift og vedlikehold 
I klimascenariet fra met.no regnes det med at antall tilfeller av store 
nedbørsmengder (>30 mm/dag) vil øke i alle deler av landet, dessuten vil 
døgnnedbørsverdiene med returperiode 1 år bortimot fordobles. Dette tolker vi i 
retning av at det blir generelt mer vann i terrenget, samtidig som de ekstreme 
nedbørstoppene kommer oftere og med høyere nedbørsverdier.  
Samtidig forventes en økning av middeltemperaturen, mer i innlandet enn ved 
kysten, mer i nord enn i sør og mest om vinteren. 
Vi tolker scenariet med kombinasjonen av mer nedbør og høyere temperaturer 
dit hen at det en høyere andel av nedbøren vil kunne komme som regn istedenfor 
snø. Dette perspektivet tilsier at det i tiden fremover vil måtte settes av mer 
ressurser til overvåkning og vedlikehold av drenering og avløp langs 
jernbanetraseene for å hindre at jordmasser raser ut og blokkerer eller 
undergraver linjen. Et økt behov for løpende driftstiltak mot ras og utglidning 
kan komme til å berøre alle banestrekninger, men sannsynligvis i særlig grad 
Bergensbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen og Ofotbanen. Det kraftige regnet 
i Nordland januar 2002 og de skadene det medførte på jernbane og veg, viste at 
en ekstrem regnværssituasjon også kan inntre på "unormal" årstid og eksponere 
infrastrukturen i større grad enn forventet for årstiden. Hendelsen kan være et 
forvarsel om hyppigere forekomst av ekstreme regntilfeller, slik met.no tegner 
scenariet. 
En annen konsekvens av økning i antall tilfeller av store regnmengder kan være 
flere flomtilfeller. Til å forebygge og reparere skader på banelegeme og tekniske 
anlegg langs vassdrag/innsjøer kan det bli behov for mer ressurser til drift og 
vedlikehold. Dette gjelder alle banestrekninger som går langs større vassdrag og 
der mindre vassdrag krysser banen. Stikkrenner, kulverter og bruer er 
kostnadstunge elementer som er utsatt ved flom. Flommen på Østlandet 
sommeren 1995 illustrerte hvilke strekninger og anlegg som er utsatt ved særlig 
høy vannstand i dette området. Ved flere tilfeller av flom kan det også forventes 
flere tilfeller av flomskred i vassdrag som krysser banen. 
For snøfall regner met.no med at effekten av større nedbørmengder oppveies av 
høyere middeltemperaturer. I klimascenariet sies det at oppvarmingsraten om 
vinteren fordobles i forhold til sommersesongen. Vi tolker dette slik at det ikke 
kan forventes vesentlig vanskeligere snøforhold enn i dag på de mest utsatte 
deler av banenettet (høyfjellstrekningene på Bergensbanen, Nordlandsbanen og 
Ofotbanen). På grunn av økt nedbør i form av snø i høyfjellet må det likevel 
kunne forventes hyppigere tilfeller av snøskred midtvinters (desember-februar), 
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men samtidig forventes snøsesongen totalt sett å bli noe kortere. Også i 
lavlandet forventes barmarkssesongen å bli lengre, men de snøfall som kommer 
blir mer intense. 
Et spesielt fenomen oppstår når fuktig snø legger seg i trærne og bryter dem ned 
over spor og kontaktledning. Dette skjer når temperaturen er noen få grader over 
null, og har ført til påkjørsler og skader. Jernbaneverket har til hensikt å 
kartlegge mer i detalj under hvilke meteorlogiske forhold slike skader skjer. I en 
slik sammenheng vil det også være av interesse å få vurdert hvordan 
klimaendringene vil påvirke dette fenomenet. 
Økte nedbørsmengder i kombinasjon med høyere temperatur vil også virke 
negativt inn på bæreevne over tid. Det vil bli økt nedbrytning av sviller og økt 
slitasje på pukkballasten, kanskje også en økning i utmatning av skinner pga. 
større elastisk deformasjon av sporfundament (nedbøyning) over større deler av 
året. På den andre siden forventes det en nedgang i antall skinnebrudd pga. 
høyere vintertemperaturer. For fyllinger som allerede i dag er ustabile og krever 
ofte sporjustering, vil økte regnmengder virke negativt inn - også utenom de helt 
ekstreme nedbørstilfellene. Det kan også tenkes at noen av fyllingene og 
jordskjæringene som per i dag er nokså stabile vil begynne å sige i de områdene 
der årsnedbøren øker. 
Økningen i middeltemperatur vil trolig føre til økt biologisk produksjon med økt 
gjengroing langs banene, og kanskje også større produksjon av vilt. Dette vil 
føre til økt behov for vegetasjonskontroll, mens antall viltpåkjørsler på årsbasis 
kanskje kan bli redusert som følge av mildere vintre der viltet er mindre på 
vandring på jakt etter mat. Antall viltpåkjørsler må likevel beregnes å øke noe i 
perioder der snøen ligger dyp og temperaturen er lav. Rotsprengning i 
bergsprekker og murverk kan tilta noe. At tregrensen går lenger til fjells vil være 
gunstig sett ut fra at snøfokk og skavldannelse blir redusert i de nye skogbeltene.  
Når det gjelder fryse-tinesykler viser de oppdaterte dataene fra met.no at antallet 
på årsbasis vil holde seg konstant eller bli svakt færre, bortsett fra i indre strøk 
fra Nord-Trøndelag og nordover. I vintermånedene er det også litt økning i 
antall for de sørøstlige delene av landet. Det antas at dette gjenspeiler den 
generelle oppvarmingen. For jernbanen er det likevel nærliggende å tolke dette 
som en noe økt fare for frostsprengning siden det kan bli nye, høyereliggende, 
områder som blir mer eksponert for fryse-tinesykler. Dessuten blir det også mer 
vann tilgjengelig som kan fylle bergsprekkene. Dermed er det trolig at antall 
steinsprang og steinskred vil øke noe. Dette krever økt fokus på fjellkvaliteten i 
våre tunneler, fjellskjæringer og bratte fjellpartier i sideterrenget. Også 
kvaliteten på eksisterende fjellsikring må fokuseres sterkere. 
Når det gjelder antall tilfeller med sterk vind forutser met.no ca. 50 % økning i 
hyppigheten av vindstyrker med returperiode på 1 år. Om vinteren forventes en 
økning av antall tilfeller i sør, mens det ser ut til å bli færre i nord. Om høsten 



20
 

ser det ut til å bli en økning i hele landet. Ved våte forhold om høsten, kan det 
derfor tenkes økt frekvens av vindfall. Det er ikke fra met.no sagt noe om 
endringer i vindretninger – noe som kan ha betydning for vindfall og 
skavldannelse i og utenfor sporet. Forsterkede tiltak for å forhindre nedbrytning 
av trær over spor, kontaktledning og bygninger bør vurderes; dessuten tiltak i 
forbindelse med snø. 
 

3.2.2 Beredskap for mer ekstreme værforhold 
Flere tilfelle og hyppigere forekomst av ekstremt vær vil kreve en mer 
omfattende beredskap for å 

• oppdage forandringer i naturen langs jernbanestrekningene som kan føre 
til en uønsket hendelse eller ulykke 

• hindre at tog kjører inn skredmasser, skredgroper, vindfelte trær, 
snøfonner o.a. som kan være til fare for mennesker og materiell 

• iverksette fysiske tiltak som kan forebygge eller redusere omfanget av en 
skade 

• reparere oppstått skade 

• organisere alternative transportløsninger når normal trafikk ikke kan 
opprettholdes 

 
Eksempler på beredskap kan være: 

• Beredskap for å takle følgeskader på strømforsyning og kontaktledning 
etter klimabetingede innvirkninger. Et eksempel kan være utvidet reserve 
av diesellokomotiver som kan settes inn ved strømbrudd på elektrifiserte 
baner. 

• Trinnvis beredskap ved ugunstig vær. Dette er nedfelt i JBVs prosedyrer 
og innebærer tiltak som økt oppmerksomhet, saktekjøring og stenging 
avhengig av lokalt definerte verdier på summen av regn og smeltevann. 
Dette skal hindre at tog kommer opp i farlige situasjoner relatert til 
værutløste hendelser. Denne beredskapen har vist seg å fungere godt i de 
tilfellene den har blitt brukt.  

 
Vi vil foreslå at beredskapsrutiner gjennomgåes og revurderes i lys av met.no 
klimascenario. 
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3.2.3 Dimensjonering av anlegg 
Jernbaneverkets tekniske regelverk inneholder en del klimaforutsetninger ved 
dimensjonerende parametre for jernbanens infrastruktur. I tillegg hentes 
dimensjonerende parametre fra andre regelverk, som f.eks. Norsk Standard. 
Parametrene kan være vannføring som bestemmer tverrsnitt på stikkrenner eller 
materialdimensjoner på bærende konstruksjoner, eller vindkrefter som 
bestemmer spennlengder på kontaktledningsanlegg, 
Hittil har dimensjonerende parametre vært fastsatt ut fra historiske klimadata og 
statistikk som i liten grad har blitt oppdatert. Vi vil foreslå at parametrene 
gjennomgåes og eventuelt revurderes ut fra føringer i klimascenariet fram til 30-
årsperioden 2071-2100. I en slik gjennomgang vil det være behov for å vurdere 
hvilke parametre som skal inngå, betydningen av de enkelte parametre og - ved 
hjelp av enkle følsomhetsanalyser - søke å estimere dem optimalt. 
 

3.2.4 Prioriteringer i NTP 
Klimascenariet gir grunn til å revurdere ressursbehovet til investering 
(nyanlegg), til fornyelse av anleggsdeler, til forebyggende og korrektivt 
vedlikehold og til drift. Estimeringen av ressursbehovet vil være knyttet til gitte 
mål bl.a. for sikkerhet, forsinkelser og avbrudd i trafikkavviklingen. Behov for 
en eventuell omfordeling av midler mellom drift/vedlikehold og nyinvesteringer 
bør drøftes i det videre arbeidet med NTP. Identifisering av mest utsatte steder 
på jernbanenettet og prioritering av mest kostnadseffektive tiltak vil bli viktige 
oppgaver i dette arbeidet. 
For nyanlegg - med eventuelle skjerpede dimensjoneringskrav som følge av økt 
klimaeksponering - vil det kreves nærmere analyser med sikte på å komme frem 
til et samfunnsøkonomisk optimalt investeringsnivå i det enkelte 
utbyggingsprosjekt og en optimalt sammensatt prosjektportefølje i NTP og 
Handlingsprogrammet for Jernbaneverket. 
Ut fra det som er sagt om virkninger av klimaendringer ovenfor er det grunn til å 
regne med økte kostnader innenfor følgende områder: 

• Drenering og overvannshåndtering 
• Tiltak for å forebygge ras/utglidninger og erosjonsskader 
• Håndtering av fare for vindfall 
• Fjerning av vegetasjon langs sporet 
• Vedlikehold av sviller og ballast 
• Beredskap og verktøy for å samle inn og tolke værinformasjon 

 
I tillegg er det utfordringer knyttet til vinterberedskapen, der vi trolig kan 
forvente mer intense snøfall selv om vintrene generelt blir kortere. Det er 
usikkert hvordan dette vil slå ut kostnadsmessig. 
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Det poengteres også at etterslepet i vedlikehold vil bidra til å forverre 
virkningene av klimaendringene. 
 

3.3 Sjøfart 
 

3.3.1 Driftsforstyrrelser 
Sett i forhold til andre transportformer er sjøtransporten særlig ømfintlig for 
klimaendringer. Under dagens klimaforhold er det av sikkerhetsmessige grunner 
allerede mange farvann og havner som flere dager i året ikke er tilgjengelige. 
Enhver forverring av vind-, bølge- eller strømforhold vil redusere tilgjenge-
ligheten ytterligere. Resultatene fra RegClim er usikre med hensyn til eventuell 
vindøkning. Dataene er ikke signifikante utenom for Sørlandskysten der det er 
ventet mer sterk vind. Resultatene indikerer imidlertid at det blir mindre sterk 
vind i vår- og sommerperioden, og mer sterk vind om høsten.  Dersom antall 
dager med sterk vind øker må det påregnes mer landligge for sjøverts trafikk og 
for fiskefartøyer.   
En klimaforverring vil komme i tillegg til andre forhold som allerede nå har 
bidratt til å gjøre skipsflåten mer utsatt under vanskelige værforhold. Tendensen 
i dag er at spesielt passasjerskip, herunder ferger, bygges med større over-
bygning noe som resulterer i dårligere manøvreringsegenskaper ved sterk vind. 
Utviklingen de senere årene viser at en stadig økende andel av godset som 
transporteres med skip blir pakket og transportert i containere. Containerfartøy 
er vindfølsomme både i manøvreringssitasjonen og for lasting/lossing. 
Passasjertrafikk med hurtigbåter tåler ikke særlig store bølger og er kanskje den 
type fartøy som mest påvirkes av klimaendringer. Krav til passasjerkomfort og 
økt fokus på sikkerhet vil medføre oftere forsinkelser og kanselleringer av ruter.  
På den annen side vil ønsket om å unngå forsinkelser, eventuelt i kombinasjon 
med mangelfulle værvarslinger, kan medføre forlis med tap av menneskeliv og 
store materielle verdier i tillegg til alvorlige skader på miljøet.  
Moloer og dekningsverk er dimensjonert med sikte på å oppnå så rolige forhold 
i havnene at lasting, lossing og andre havneoperasjoner kan utføres sikkert og 
effektivt uten personskader eller skader på fartøy eller kaianlegg.  
Høyere havenivå og eventuelt høyere bølger i kombinasjon med mulig større 
stormflo øker faren for overskylling og uro bak moloen. Dersom grensene for 
sikker og effektiv operasjon overstiges 10-40 % oftere enn før, gir dette en 
tilsvarende reduksjon i effektiviteten.  
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3.3.2 Beredskap mot mer ekstreme værforhold 
Driftsforstyrrelsene i sjøtrafikken kan i noen grad motvirkes ved å ruste opp 
farleiene, først å fremst ved at farleiene legges i skjermet farvann der det er 
mulig og at farleisbredden økes. Slike tiltak må kombineres med bedre merking 
og trafikkontroll. For å bedre sikkerheten i sjøområder som er spesielt utsatt for 
bølger og strøm, bør det etableres flere målebøyer hvor dataene er tilgjengelig 
på internett.  
Klimascenariet til Meteorologisk institutt viser en betydelig økning av ekstreme 
vindstyrker om vinteren.  
Vindøkningen vil sette opp høyere bølger. Økningen i bølgehøyden vil avhenge 
av strøklengde og vindfeltets varighet. Endringen i bølgehøyde vil variere fra 
sted til sted, avhengig av lokale forhold som f.eks. sjøbunntopografi og 
skjerming av holmer og skjær. I områder med ugunstig vindretning, dypt vann 
og uten skjerming, vil effekten av sterkere vind sette høyere krav til 
dimensjoneringen av maritime konstruksjoner. Dette kan grovt illustreres ved at 
dimensjonerende vindhastighet øker med 5 %, dimensjonerende vindkrefter øker 
med 10 %, dimensjonerende bølgehøyde øker med 13 % og dimensjonerende 
bølgeperiode øker med 6,2 %.  

Moloer: 
Nødvendig vekt av plastringsstein i dekningsverk, moloer og liknende: > 43 %. 
Økning av stormens varighet vil være av vesentlig betydning for risikoen for 
nedbrytning/omforming av molokonstruksjoner.  

Fyrlykter og andre navigasjonsmerker:  
Virkningene av økt bølgehøyde på denne type konstruksjoner er langt mer 
komplisert enn på moloer. Disse konstruksjonene står ofte på grunner der det i 
ekstremsituasjoner er brytende bølger. I tillegg til økt bølgeslag vil det med økt 
vannstand oppstå et større veltemoment i og med at kreftene angriper høyere 
oppe. Kraften mot søyler (fyrlykter) vil kunne øke med 27 % for ikke brytende 
bølger mens kraftøkningen i brytende bølger kan anslås til 35 %. Et annet 
forhold vil være økt oppskyld mot fyrlykter og merker som står på land. En 
økning i vindstyrken med 5 % gjør at vindkraften mot konstruksjonen øker med 
10 %. En økning i bølgehøyden med 13 % gir en tilsvarende økning av 
oppskyllet.  

Kaier: 
Økt bølgeaktivitet og økt vannivå vil for kaier som i dag har lite fribord føre til 
økte bølgekrefter under kaidekket.  

Erosjon: 
Økt vannivå samtidig med økt bølgehøyde vil i områder med sand medføre 
betydelige endringer i strandsonen. Disse strendene har ofte stabilisert seg i 
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skråninger 1:10 – 1:30 avhengig av materialets kornstørrelse. Økt vannivå og 
økt bølgepågang kan føre til at strandlinjen flyttes 30 – 40 meter lenger inn over 
land. Dette kan gi betydelig skade på byggverk i området og også medføre at 
løsmassene forflyttes til områder der de er uønsket for eksempel gi oppgrunning 
i seilingsleder. Økt bølgehøyde og økt bølgeperiode vil også øke sand-
transporten på sjøbunnen generelt. Bølgenes partikkelhastighet vil øke ved 
bunnen og medføre at mer masse forflyttes. Dette er en langsom og udramatisk 
prosess, men som over tid medfører økning i behovet for vedlikeholdsmudring.  

Strøm: 
Strømmer langs Norskekysten er dominert av den norske kyststrømmen, 
tidevannsstrømmer og strømmer knyttet til stormflo samt strøm knyttet til 
vannføring ved elveutløp. Eventuell mer ferskvannsavrenning fra elver til 
Nordsjøen og til Østersjøen vil kunne medføre noe økning i kyststrømmen. 
Tidevannstrømmer er knyttet til det globale tidevannsbildet som ikke forventes å 
endres pga høyere vannstand. Men lokalt kan dette gi endringer. I trange sund 
og fjordåpninger kan effektene sammenlignes med å mudre tilsvarende dypere. 
Økning av vannstand pga stormflo kan lokalt gi noe høye strømhastigheter i 
strømsterke sund der strømmen domineres av tidevannet. 
Met.no regner med at signifikant bølgehøyde vil bli om lag 25 cm større enn før 
på Vestlandet, økende nordover til 10-15 % høgere bølger i Troms og Finnmark. 
Signifikant bølgehøyde kan dermed bli opptil en meter høyere i disse to fylkene. 
Maksimal bølgehøyde i en storm kan bli om lag det dobbelte av den 
signifikante. 
I tillegg kommer en økning i maksimal vannivå på grunn av stormflo, smelting 
av isbreer og temperaturutvidelse av vannet. Økningen er på opptil 20-30 cm, 
mest i nord der den fordeler seg noenlunde likt på stormflo, smelting av isbreer 
og temperaturutvidelse. De andre klimaendringene spiller mindre rolle i denne 
forbindelsen. 
Maritim infrastruktur på kysten er dimensjonert for å tillate en sikker og 
kontinuerlig sjøverts ferdsel og annen sjørelatert virksomhet i den grad det er 
teknisk mulig innenfor fastsatte økonomiske rammer. Den er tilpasset 
værforholdene slik de var i slutten av det tjuende århundret og er derfor, som vi 
nå ser, systematisk underdimensjonert i forhold til de klimaforhold som en kan 
vente i framtida. En må derfor regne med skader i et helt annet omfang enn før, 
og nyanlegg må dimensjoneres for å tåle større bølgekrefter og høgere 
vannstand. 
Det er i alt om lag 200 km molo i utsatte havner. For å unngå overskylling og 
uakseptable bølgeforhold må mange moloer på Vestlandet og i Nordland heves 
med over en halv meter. Noe større heving av moloene kan bli nødvendig i 
Troms og Finnmark. Dette innebærer store kostnader. For en vanlig rausmolo 
krever 10 % heving av molohøyden 20 % mer masse i moloen. Som det går fram 
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av tabellen ovenfor, må moloene forsterkes med et nytt dekklag med større 
steinblokker. Mange steder er det ikke praktisk mulig å legge ut så store 
steinblokker som nye dimensjoneringskriterier tilsier. En må da bygge moloen 
om til en skuldermolo som krever betydelig mer steinmasser. Dette gjelder ikke 
minst i Øst-Finnmark, der det er liten tilgang på stein av god kvalitet. De fleste 
moloer er alt nå underdimensjonert i forhold til alminnelig aksepterte kriterier. 
Det er også et betydelig etterslep i vedlikeholdet. 
Ikke bare dekningsverk, men også fyr og merker vil få merkbart flere havarier. 
Dette krever større ressurser til reparasjonsarbeid og oftere utskifting av utstyret. 
Det er i Norge ca. 100 offentlige trafikkhavner, 5000 private kaianlegg og 700 
fiskerihavner. Høydenivået av kaiene er tilpasset dagens situasjon sett i forhold 
til fartøyer, godshåndtering og tilknytning til vegnettet. En økning i 
stormflonivået på 30 cm vil i de fleste tilfelle være akseptabelt for 
trafikkhavnene, men i mange havner vil det bli nødvendig å heve høyden på 
kaiene med havnearealer og lagerhus. Dette gjelder særlig havner der moloer og 
dekningsverk ikke er dimensjonert for forventet klimaendringer. 

Svalbard: 
Mange av farvannene rundt Svalbard er krevende seilingsmessig. Is, sjøbunn, 
vind, lys- og klimaforholdene utgjør spesielle utfordringer både i det 
forebyggende sjøsikkerhetsarbeid og i beredskapsarbeid. Sysselmannen styrer 
skipstrafikken gjennom regler og pålegg. Bruk av slepebåter og kjentmann kan 
pålegges fartøyene.  
Det er allerede påvist at nye havområder rundt øygruppen de siste årene er blitt 
isfrie. Klimaendringene vil forsterke denne prosessen og åpne stadig nye 
havområder for fiske og annen sjøverts trafikk. Kartlegging av de nye isfrie 
havområder må prioriteres. Dagens forhold er at flere områder har dårlig eller 
ingen kartdekning med den sikkerhetsrisiko dette medfører.  
 

3.3.3 Dimensjonering av nye anlegg 
Nyanlegg, reparasjoner etter sammenbrudd og oppgradering av eksisterende 
anlegg må basere seg på klimaforhold omtrent slik det fremkommer i scenariet 
til Meteorologisk institutt. Det betyr at vannstanden ved maksimal stormflo vil 
være opptil 30 cm høyere enn i dag. Dimensjonerende vind- og bølgeforhold vil 
endres som forutsagt av met.no og videre illustrert i tabellen i avsnitt 5.1.2. For 
prosjekter med forutsatt levetid ut over 2050 bør en legge mer konservative 
kriterier til grunn ved beregninger av maritim infrastruktur. 
Dimensjonerende miljøforhold bygger på en statistisk returperiode på 50 år. Det 
vil si at det er 2 % årlig sannsynlighet for å få en slik storm. Sannsynligheten for 
at en konstruksjon med levetid 50 år skal oppleve en dimensjonerende storm er 
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63 %. Det spesielle ved moloer og dekningsverk er at de dimensjoneres med en 
total sikkerhetsfaktor på 1,0. Det vil si at konstruksjonene ikke har noen reserver 
til å stå imot større påkjenninger enn dimensjonerende bølge. Konstruksjoner 
som ble dimensjonert for ei 50 års bølge slik den ble bestemt ut fra registreringer 
i det tjuende århundret har derfor svært stor sannsynlighet for sammenbrudd. En 
bør derfor i Nasjonal transportplan legge til grunn at alle nyanlegg skal 
dimensjoneres med en sikkerhetsfaktor større enn 1.0. For fremtiden bør det 
vurderes om det ikke bør legges til grunn en 100 års returperiode på de 
konstruksjonene hvor en relativt liten skade hurtig kan utvikle seg til totalhavari. 
Vanlige rausmoloer vil ha en slik utvikling mens for skuldermoloer skjer 
skadeutviklingen mye langsommere. 
 

3.3.4 Nye anlegg 
Mye av infrastrukturen på kysten er allerede skadd og nedslitt og har behov for 
vedlikehold. Det er nødvendig at vedlikehold prioriteres før konstruksjonene 
brytes helt ned med de konsekvenser det kan medføre. Det er dårlig økonomi å 
vente med å reparere til etter et sammenbrudd. 

 

3.4 Luftfart 
Alle lufthavner i Norge vil bli påvirket av klimaendringene, men i ulik grad og 
på ulik måte. Lufthavnene i Nord-Norge og langs kysten vil trolig bli berørt i 
større grad enn lufthavnene i innlandet og på Østlandet, men det er grunn til å 
forvente store lokale variasjoner.  
En stor andel av lufthavnene i Norge ligger i kystnære områder. På grunn av 
operative forhold er mange av plassene lokalisert på flate partier eller fyllinger i 
umiddelbar nærhet til sjø eller åpent vann. En rekke av plassene ligger dessuten 
bare få meter over havets nivå. Som følge av dette er plassenes infrastruktur i 
perioder av året utsatt for påvirkning fra hav og sjø. Denne påvirkningen vil øke. 
Driften på de fleste lufthavner vil også bli påvirket av økte nedbørsmengder, 
endringer i vindretninger og vindintensitet, stormfrekvens, temperaturforhold, 
intense lavtrykk, ising og tåke. Det er nærliggende å anta at regulariteten og 
punktligheten kan bli redusert som følge av økt risiko for ekstremvær. 
Kort oppsummert kan landets lufthavner grupperes slik: Av 51 lufthavner med 
regelbunden rutetrafikk7, ligger rullebanen på 20 av plassene mellom 3 og 15 
moh. Hovedtyngden av disse, som i all hovedsak er lokalisert i Finnmark, 
Nordland og Møre og Romsdal, omfatter arealer som i de fleste tilfellene går 
helt ned i sjøkanten. Nitten plasser er lokalisert under 5 km fra kysten, men 
innenfor et høydeintervall som varierer mellom 20-150 moh. (Båtsfjord lufthavn 
                                                 
7 Avinor eier og driver 46 av lufthavnene, hvorav 12 i samarbeid med Forsvaret.  
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ligger høyest av disse med sin beliggenhet ca. 150 moh). Den siste hoved-
gruppen utgjør 11 flyplasser som er lokalisert i større avstand fra kysten. I 
gruppen inngår blant annet Oslo lufthavn, Gardermoen. Fire av plassene er 
dessuten lokalisert i innlandet over 300 m. I tillegg til disse kommer Svalbard 
lufthavn. 
Mer enn ¾ av landets lufthavner er knyttet til klimaregionene 1-6 (figur 5). 
Dette omfatter også de samme delene av landet som forventes å bli mest berørt 
av klimaendringene. Mange av plassene som ligger innenfor regionene 1-6 er 
allerede under dagens klimatiske forhold, i perioder av året, berørt av ekstreme 
værsituasjoner. En forverring i de fremtidige værforholdene vil derfor kunne 
berøre luftfarten i betydelig grad. 
 

3.4.1 Konsekvenser for drift 
For alle landets lufthavner er det tilgjengelig en omfattende database av ulike 
typer værdata fra de siste fem årene. Meteorologisk institutt (met.no) har 
ansvaret for å ivareta databasens innhold og bruk. Databasen, som er en del av 
met.nos klimadatabase med METAR-data, benyttes til bla. meteorologiske 
beregninger, utarbeidelse av værstatistikk samt analysering av særskilte 
meteorologiske forhold.  
De klimatiske forholdene påvirker flyplassenes regularitetstall. Værdata fra 
lufthavnene viser at det hittil primært er skydekke og tåke som er de viktigste 
faktorene i disse tallene, men også forekomsten av sterke vinder og underkjølt 
regn bidrar. Store forekomster av snø kan også påvirke regularitetstallene.  
Når det gjelder vind viser met.nos analyse at man kan forvente litt oftere 
forekomster av høye ekstremer i scenarioperioden, mens det for moderate 
ekstremer vil være små endringer i nord og litt høyere forekomst i sør og øst. 
Scenariene viser videre at vinden vil øke mest om høsten. Økt hyppighet av 
sterke vinder vil kunne påvirke regularitetstallene for lufthavnene. Vel så viktig 
for lufthavndriften er imidlertid vindretningene. For eksempel vil økt hyppighet 
av sterk sidevind kunne ha stor betydning for regulariteten på mange av 
lufthavnene. Scenariene fra met.no sier lite om endrede vindretninger, men det 
er grunn til å tro at man her vil se store lokale og regionale variasjoner.  
Det er grunn til å anta at forekomstene av lavt skydekke og tåke vil øke. Haugen 
og Debernard (2007) sier ikke noe eksplisitt om dette, men viser til at antall 
ekstreme lavtrykk vil øke. Dette vil kunne ha konsekvenser for luftfarten. Det 
forskes kontinuerlig på navigasjons- og innflyvingsteknologi og i løpet av 
scenarioperioden (frem mot 2100) er det grunn til å tro at redusert punktlighet 
og regularitet på grunn av dårlig sikt vil kunne avhjelpes med utvikling og 
utplassering av ny teknologi.  
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I scenarioperioden er det grunn til å regne med at nedbørsmengdene vil øke med 
50-100 prosent over hele landet, med relativt sett størst endring i innlandet og i 
nord. Generelt vil det også være en forholdsvis stor økning av vinternedbøren i 
hele landet. Denne vil gi seg utslag i gjennomsnittlig mer snø, men snødybdene 
vil reduseres fordi sesongen kommer senere i gang. I RegClim-analysen for 
transportsektoren er det antatt at økt middeltemperatur vil oppveie effekten av 
ekstreme snøfall. Likevel vil temperaturøkningen være større i innlandet enn på 
kysten. Det er ikke mulig å trekke noen klare konklusjoner mht forekomsten av 
dette fenomenet innenfor de enkelte klimaregionene som vil berøre lufthavnene. 
Tatt i betraktning at mange av landets nordligste lufthavner ligger i regioner der 
det ofte forekommer lave gjennomsnittstemperaturer i vintermånedene, kan det 
ikke sees bort fra at noen av disse, i fremtiden, vil bli berørt av mer problemfylte 
snøforhold. Ekstreme snømengder vil sette større krav til vintervedlikehold og 
måkeberedskap, men vil kun begrense lufttrafikken i kortere perioder mens 
rullebanen rengjøres.  
Kombinasjonen av våt snø og sterke vinder setter store krav til flyplassenes 
driftsfunksjon. Mulighetene for hyppigere forekomst av våtere snø, og dermed 
økt sannsynlighet for glatte baner, kan betraktes som et sikkerhetsrelatert 
element. Haugen og Debernard (2007) viser også at man vil få hyppigere intense 
lavtrykk, særlig om vinteren. Videre vil antall tilfeller med tine/fryse perioder 
øke i den nordligste regionen og i de sør-østligste regionene, men vil avta langs 
kysten. Dette vil kunne føre til økt hyppighet av glatte baner og vil kunne 
forsterke utfordringene knyttet til å opprettholde regulariteten på lufthavnene. 
For å oppfylle de sikkerhetsrelaterte kravene, vil behovet for renhold av rulle-
banene kunne øke selv om årsmiddeltemperaturen øker. Av dette følger at det på 
mange flyplasser sannsynligvis vil være behov for økt driftsberedskap for å 
forebygge eventuell mulighet for isete og glatte baner. 
De siste årene har det inntruffet noen hendelser med utforkjøringer på enkelte av 
flyplassene, der årsakene delvis kan tilbakeføres til de meteorologiske for-
holdene. I første rekke gjelder dette forekomsten av glatte rullebaner, dels i 
kombinasjon med kraftig sidevind. Som følge av disse hendelsene har 
myndighetene under vurdering å innføre sidevindsbegrensninger i flyopera-
sjonene på mange av landets lufthavner. I første omgang er dette aktuelt på de 
av plassene som ikke er utstyrt med presisjonsinnflygingsutstyr. Avinor 
gjennomførte i 2006 et prosjekt som skal forbedre måling og formidling av 
faktiske rullebaneforhold. Økt forekomst av ekstremvær med sterke vinder vil 
kunne bidra til å nedsette plassenes tilgjengelighet. Konsekvensene av dette kan 
være at mange distrikter vil oppleve at flyplassene ikke lenger kan opprettholde 
samme funksjon og tilbud som tilfellet har vært fram til i dag. 
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3.4.2 Dimensjonering av infrastruktur / oppgradering av eksisterende 
anlegg 
Avinor står i dag overfor store utfordringer i forbindelse med innføringen av nye 
krav til dimensjonering og sikkerhetsområder. Disse vil berøre en rekke av de 
eksisterende flyplassanleggene. De topografiske forholdene som omgir 
flyplassene bidrar til å komplisere gjennomføringen av myndighetskravene. I 
dette inngår blant annet behov for etablering av utfyllinger og konstruksjoner 
mot sjø. En rekke av landets flyplasser, spesielt innenfor det regionale nettet, har 
til dels store mangler både mht størrelsen på sikkerhetsområder som omslutter 
rullebanene samt i utformingen av innflygingslysrekkene til disse. En endring i 
den fremtidige værsituasjonen, med blant annet økt nedbør og vind, samt 
endrede vindretninger, vil kunne bidra til at det må settes større krav til 
konstruksjonen og utformingene av anlegg på de mest eksponerte flyplassene. 
Hvis det i tillegg må påregnes økt vannstand, med blant annet større maksimal 
stormflo langs deler av kysten, vil dette kunne bidra til at det må stilles 
ytterligere krav til gjennomføringen av de nevnte tiltakene. Met.nos analyse fra 
2007 viser imidlertid at den betydelige økningen i vind og bølgeforholdene på 
blant annet kysten av Troms og Finnmark som ble påvist i 2002, ser mindre 
alvorlig ut i de nye modelleringene. Data fra de ulike modellene varierer, men 
konsekvensene av mer bølger og økt vannstand vil etter alt å dømme berøre flere 
av flyplassene i landsdelen, spesielt flyplassene i bosettingene langs 
Finnmarkskysten. Noe tilsvarende vil trolig også kunne oppleves på Mørekysten 
og i Trøndelag. 
Selv under dagens klimatiske forhold har Avinor erfart at det inntreffer storm-
skader på flyplassanleggene. Enkelte flyplasser har i perioder vært gjenstand for 
utrasinger av sikkerhetsområder, enten fordi den opprinnelige konstruksjonen 
ikke har vært tilfredsstillende eller fordi omfanget av grov sjø har vært mer 
omfattende enn forventet i forbindelse med anleggelsen av plassene. I 2000 ble 
det for eksempel avdekket at det måtte gjennomføres ekstraordinære tiltak på 
Honningsvåg lufthavn som følge av sjøens påvirkning. Det må påregnes at 
behovet for slike ekstraordinære tiltak blir hyppigere dersom det maritime 
klimaet forverres. 
SINTEF har i 2005/2006, på oppdrag fra Avinor, analysert hvordan sterk 
sjø/grov sjø kan påvirke plastringssonene i overgangen mellom 
sikkerhetsområder og åpen sjø. På plasser som ligger svært eksponert til, og med 
stor sjanse for at grov sjø kan påvirke sikkerhetsområdene, kan det bla være 
aktuelt å bygge undervanns bølgebrytere, tilsvarende det Kystverket har etablert 
ved flere moloer i utsatte kyststrøk. 
I tillegg vil øket forekomst av stormflo kunne resultere i at de lavest liggende 
plassene, under slike forhold, får sine rullebaner oversvømt med de følger dette 
kan få for banelegemer m.v. En utvikling i retning av hyppigere oversvøm-
melser på de lavest liggende plassene bør derfor følges nøye. Mulige tiltak for å 
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forebygge dette kan være å heve rullebanene på de mest utsatte plassene. På det 
nåværende tidspunkt er det likevel for tidlig å vurdere dette nærmere. 
 

3.4.3 Prioriteringer i Nasjonal transportplan 
Klimaendringene som er skissert i met.nos rapport vil påvirke både 
lufthavninfrastruktur, drift og de operative forholdene for flyene. Dette kan også 
få konsekvenser for flysikringstjenesten. Videre må det legges opp til at 
gjennomføringen av fremtidige infrastrukturtiltak på flere av landets lufthavner 
vil kunne bli vesentlig mer kostnadskrevende enn det dagens erfaringstall skulle 
tilsi. Det kan blant annet bli stilt høyere krav til drenering ved utbygginger og 
nyanlegg. I tillegg vil det måtte forventes at en del lufthavner vil ha behov for 
større driftsberedskap i de mest nedbørsrike årstidene. Kvaliteten på de 
tjenestene som utøves på dagens lufthavner vil kunne bli svekket i de delene av 
landet hvor klimaendringene har størst negativ effekt. En følge av dette kan 
være at dersom plassenes sikkerhetsnivå skal opprettholdes som i dag, vil dette 
kunne influere på plassenes regularitet. Spesielt kan noen av plassene med liten 
trafikk bli berørt. I et eventuelt videre utredningsarbeid bør det vurderes å 
benytte lufthavnenes klimadata til å belyse konsekvensene av eventuelle 
klimaendringer for luftfarten på lengre sikt. For luftfarten vil det være særlig 
interessant å få bedre kunnskap om mulige endringer i vindretningene på 
lufthavnene.  
 

4 KORT OPPSUMMERING  
Det Norske Meteorologiske Institutt har ledet forskningsprosjektet RegClim. 
Resultatene herfra presenterer for Norge et scenario fra 2071 til 2100 med 
høyere temperatur og mer nedbør, særlig nedbør som kommer med høyere 
intensitet. Områder som i dag mottar mye nedbør ventes å få langt mindre 
økning enn tørrere områder. Høyt grunnvann, sterk vannføring og vannmetting 
av jorda vil skape problemer på Østlandet. Jernbane- og vegfundamenter vil 
være utsatt for utglidninger, setninger og skred dersom overskuddsvannet ikke 
dreneres bort. Maritime infrastrukturer er utsatt. Konstruksjoner som eksponeres 
mot bølgekraft slites i stykker. Høyere havnivå, mer stormflo og større bølger vil 
utsette moloer, kaianlegg og andre installasjoner for betydelig sterkere på-
kjenning enn i dag. Store investeringer vil måtte settes inn for å møte disse 
problemene. Når det gjelder flyplasser som ligger nær havnivå vil disse bli utsatt 
for sterkere erosjon enn i dag. Vindstyrke og vindretning er en viktig faktor for 
flysikkerheten. Resultatene fra RegClim er usikre med hensyn til vind lokalt. 
Endring i værsystemet vil kunne føre til redusert punktlighet og regularitet. 
Videre undersøkelser vil kunne avdekke omfanget av dette.   
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Etterslep knyttet til vedlikehold av konstruksjoner på land og i sjø forsterker 
vesentlig de negative virkningene av forventet klimaendring.  

 

Veg og vegtransport 
Det kan ventes økt behov for ressurser til vedlikehold i NTP planperioden 2010-
2019 pga endringer i klima. Dette gjelder særlig tiltak for å utbedre vegenes 
dreneringssystemer og overbygning. Generelt vil behovet for et bedre 
beredskapsapparat være økende. Hvor store konsekvensene blir, vil bli utredet 
videre i etatsprosjektet ”Klima & Transport”, som Statens vegvesen har startet 
opp i 2007, og som vil avsluttes i løpet av 2010. 
Økt nedbør vil føre til flere vegstenginger pga skred og flom eller fare for dette.  

Jernbane og jernbanetransport 
Infrastrukturen for jernbanen vil merke klimaendringene i form av økt rasfare, 
mer vindfall, mer vann i og rundt sporet, mer intense snøfall og økt nedbrytning 
av sporet. Dersom disse virkningene ikke skal resultere i svekket sikkerhet og 
punktlighet for togtrafikken, må disse forholdene få økt oppmerksomhet i NTP 
gjennom en økning i beredskapstiltak og forebyggende fysiske tiltak. Det må 
bygges inn en robusthet i infrastrukturen slik at virkningene av klimaendringer 
kan møtes. Det er i denne sammenheng særlig viktig at etterslepet i vedlikehold 
kan elimineres. I tillegg er det behov for å oppgradere det tekniske regelverket 
for prosjektering, bygging og vedlikehold slik at virkningene av klima-
endringene kan håndteres på en forsvarlig måte.  

Sjøfart 
Maritime konstruksjoner er utsatt for store påkjenning når de utsettes for 
kraftige bølger. Høyere havnivå og økt mulighet for stormflo og sterk vind vil 
forsterke slitasjen. I verste fall kan kreftene forårsake sammenbrudd i 
konstruksjonene. Dette vil kunne skje dersom bølgene slår over en molo og 
skaper store bølger på innsiden og bryter ned konstruksjonene fra innsiden.  
For å møte dette må de maritime konstruksjonene oppgraderes og forsterkes. 
Behovet for økte ressurser må få oppmerksomhet i NTPs neste planperiode.  

Luftfart 
Konsekvensene av de klimaendringer som skisseres av met.no er for luftfarten 
sin del særlig knyttet til opprettholdelse av regularitet og punktlighet. Videre vil 
klimaendringene påvirke lufthavninfrastruktur, lufthavndrift, eventuell 
utbygging, utbedring av eksisterende anlegg og nyanlegg.  
Det er særlig kombinasjonen av sterk vind – spesielt sidevind – og glatte baner 
som er utfordrende i forhold til å opprettholde regularitet og punktlighet. Slike 
forhold vil kunne opptre oftere som følge av de fleste av de meteorologiske 
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forholdene met.no skisserer. En må forvente at en del lufthavner vil ha behov for 
større driftsberedskap i de mest nedbørsrike delene av året. 
Videre må det tas høyde for at gjennomføringen av fremtidige infrastruk-
turtiltak, herunder dimensjoneringen av de utvidete sikkerhetsområdene på flere 
av landets lufthavner, vil kunne bli mer kostnadskrevende enn det dagens 
erfaringstall skulle tilsi. Det kan også bli stilt høyere krav til drenering av 
rullebanene ved utbygginger og nyanlegg, og det må påregnes at særlig de lavest 
liggende lufthavnene vil kunne få høyere vedlikeholdskostnader på blant annet 
banelegemene.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vedlegg: 

Haugen, Jan Erik og Debernard, Jens (februar 2007). Regionale 
klimascenarier for transportsektoren i Norge – en oppdatering. Det Norske 
Meteorologiske institutt – met.no.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regionale klimascenarier for transportsektoren
i Norge - en oppdatering

Jan Erik Haugen og Jens Debernard

Meteorologisk Institutt - met.no

Februar 2007

1. Bakgrunn

Meteorologisk Institutt, met.no, har hatt prosjektlederansvaret i det koordinerte nasjonale
klimaprosjektet RegClim 1997-2006 (http://regclim.met.no/), finansiert av Forskningsrådet. En
av delmålene i dette prosjektet har vært å kvantifisere framtidige regionale endringer i
temperatur, nedbør, vind, bølger og vannstand for Norge og de omliggende havområdene, gitt
en global klimaendring. De første resultatene fra denne delen av prosjektet ble presentert våren
2000, som et mulig klimascenario for Norge de neste 50 år. En viktig oppfølging har vært å
tilrettelegge resultater for virkningstudier i Norge.  En analyse av resultatene ble utført i 2002
(Haugen og Debernard, 2002) på oppdrag av Norsk Transport Plan – Strategiske Analyser
(NTP). I den sammenheng ble det fokusert spesielt på mulige endringer i ekstremer, som er en
viktig klima-faktor for dimensjonerings-analyser vdr. fremtidige utbygginger innenfor
transportsektorene sjøfart, luftfart, veitransport og jernbanetransport.

I den senere delen av RegClim har fokuset vært risiko og usikkerhet, og antall regionale
klimascenarier er blitt utvidet. I motsetning til det første RegClim-scenariet for perioden 2030-
2049, har de nye scenariene et lengre tidsperspektiv, dvs endringer frem mot perioden 2071-
2100. Denne rapporten er en oppdatering av den første NTP-rapporten i lys av nyere scenarier. 

Klimaet endrer seg både som et resultat av naturlige variasjoner og menneskeskapte
påvirkninger. I tillegg er det usikkerhet pga. de globale modellenes evne til å simulere klimaet.
Selv med et utvidet datagrunnlag, er det fremdeles ikke mulig å fange hele spekteret av
variabilitet. Temperaturen globalt og regionalt i våre områder øker i alle scenarier, men siden de
nye scenariene gjelder for 2071-2100, er oppvarmingen større. Dessuten er effekten av global
oppvarming mer fremtredende sammenlignet med naturlige variasjoner i temperatur og nedbør.
Før nedbør og vind er det fremdeles store variasjoner i midlere endringene innenfor de ulike
sesongene enn for temperatur når man går ned på regional skala. Generelt er det en forholdvis
stor økning av vinternedbøren de fleste steder. Sommernedbøren øker også noe i nord, mens i
syd og øst er den i ulik grad påvirket av den sterke oppvarmingen og uttørringen i sentral- og
syd-Europa. 

Fire av de nye regionale scenariene er blitt analysert som et felles datasett, der hvert av
scenariene blir betraktet som like sannsynlige utviklinger på regional skala. Som et resultat av
større datagrunnlag, er det i mulig å få en sikrere analyse av endringer i ekstreme nedbør-
mengder og vindhastigheter. Her viser resultatene at dagens ekstremer vil gjentas oftere i
scenarioperioden, i større grad for nedbør enn for vind.
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I den første rapporten ble resultatene presentert i form av tabeller for ulike klimaparametre.
Tabellene ble laget 12 regioner i Norge. Denne rapporten er utvidet med figurer fra analyser
gjort i RegClim. I tillegg er tabellene modifisert pga. dataene som er tilgjengelige fra de nye
regionaliserte klimascenariene. Ved å sammenligne figurene og tabellene ser man hvordan
resultatene i tabellene passer inn i bildet på litt større skala.

2. De regionaliserte klimascenariene

I motsetning til globale klimamodeller, der et koblet hav-atmosfæresystem simulerer klimaet
over et hundretalls år med en relativ grov oppløsning, dekker en regional klimamodell bare et
begrenset område av jorda, men med langt mer detaljert beskrivelse av bl.a. terrenget og
overflatetyper. Dette er essensielt for å beskrive lokale variasjoner i temperatur, nedbør og vind.
En regional klimasimulering dekker typisk visse tidsvinduer fra det globale eksperimentet (30-
års perioder i RegClims tilfelle), og kan sees på som en lokal tolkning av globale resultater.
RegClim modellen har en oppløsning på 0.5 grader, slik at hver gitterpunkt representerer et
gjennomsnitt over et område på 55x55 km2. Det synoptiske bildet av værutviklingen fra dag til
dag vil hovedsaklig være gitt av den globale modellen. Den regionale modellen vil i noen grad
kunne modifisere styrke og posisjon av lavtrykk og høytrykk systemer.  I tillegg blir
fordelingen av nedbør og temperatur mer realistisk pga. et mer detaljert gitter og en bedre
beskrivelse av topografisk helning og overganger mellom hav og land. I løpet av RegClim-
prosjekter er den regionale modellen blitt videreutviklet og nøyaktigheten i gitter-oppløsning er
økt, noe som har gitt en noe forbedret simulering av dagens klima i våre områder. I midlertid
har alle RegClim-scenariene i denne rapporten gjort med samme modell-versjon som ble brukt i
den første rapporten.

De fire følgende 2x30-års simuleringer er brukt som grunnlag i denne rapporten.

Global modell Kontroll-
periode

Kontroll-
navn

Scenario-
periode

Scenario-
navn

IPCC SRES-
scenario

Hadley Centre
HadAM3H

1961-1990 HAD CN 2071-2100 HAD A2 A2

Hadley Centre
HadAM3H

1961-1990 HAD CN 2071-2100 HAD B2 B2

Max-Planck Institue
ECHAM4

1961-1990 MPI CN 2071-2100 MPI B2 B2

Bjerknes Centre
BCM

1961-1990 BCM 20C 2071-2100 BCM A1B A1B

Tabell 0: Oversikt over de globale dataene som er blitt brukt for nedskalering med HIRHAM
regional klimamodell.

Endringer i klimaet fremkommer ved å sammenligne middelverdier og fordelinger av ulike
værparametre i de to 30-årsperiodene (’1961-1990’ og ’2071-2100’), og presenteres som et
mulig scenario mot slutten av dette århundrede . I denne perioden øker konsentrasjonen av
klimagasser, for eksempel CO2, etter  IPCC's SRES-scenarier, der A2 har høy økning av
utslippene, B2 ligger blant de med lavest økning i utslippene, mens A1B ender opp med litt
høyere konsentrasjoner og temperaturstigning enn B2.
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3. Oppdaterte resultater for transportsektoren

På grunnlag av døgnverdier av vindstyrke i 10-meters høyde, temperatur i 2-meters høyde og
nedbør i form av totalnedbør (regn+snø) og snø fra de to 30-års periodene, er det beregnet en
del størrelser som er oppsummert i det følgende avsnittet. For dette formålet ble Norge delt opp
i 12 regioner (se Figur 1), og statistikken fremkommer ved å ta ut verdier i alle gitterpunktene
(tilsvarende arealer på 55x55 km2) som den regionale klimamodellen dekker innenfor de 12
regionene. Tallene er et gjennomsnitt over gitterrutene innenfor hvert delområde og skalert til
antall per år. I den første rapporten var tallmateriale 6-timers verdier av f.eks. vind og nedbør.
Analysen fra de nye scenariene er basert på døgnverdier av maksimum vindstyrke (i løpet av
siste døgn), minimum og maksimum 2-meter temperatur (i løpet av siste døgn) og akkumulert
døgnnedbør (mm/24h).  Dette betyr at grensene for vind og nedbør må endres noe, siden
nedbørmengder og vindstyrker over 6-timers intervaller naturlig nok kan være større en
tilsvarende verdier akkumulerte eller midlede døgnverdier. Tabellene er utvidet til å vise den
prosentvise endringen i forhold til dagens verdier (C% = (S-P)/P*100%).

Regionene ble identifisert slik

Nummer              Region                                                          Antall gitterpunkter  
1  Øst-Finnmark                            11
2 Troms, Vest-Finnmark                     15
3 Vesterålen, Vestfjorden og Lofoten 12
4 Helgeland                                11
5 Rørvik - Stad                           17
6 Nordfjord - Stavanger                    15
7 Sør-Rogaland - Stavanger                 7
8 Aust-Agder - Østfold                     8
9 Høgfjellområder Sør-Norge                      10
10 Innland Midt Norge                        7
11 Innland Hedemark og Oppland         9
12                          Innland sentrale Østlandsområdet                         6  

Regionene 1-8 dekker bare kystsonen, dvs. gitterrutene innenfor en sone på omtrent 50-100 km
fra den virkelige kysten. 

Følgende parametere har blitt ble analysert:

(a) Antall tilfeller med sterk vind.

Resultatene fra den 1. rapporten:

Ved å sette en grense på vindhastigheter > 15 m/s, fant vi en økning av antall tilfeller langs hele
kysten fra Stavanger og nordover, men relativt størst økning i nord. Økningen var fra omtrent
10% flere tilfeller i sør til 40% flere tilfeller i nord, hovedsaklig om høsten og vinteren.

Resultatene fra oppdatert analyse:

Figur 2 viser at for moderate ekstremer (høyeste 5%til) i kontroll-perioden er det liten endring i
scenario-perioden.  Vi ser at Norge ligger i en slags overgangssone med små endringer i de
nordligste delområdene og en tendens til litt høyere forekomst i de sørlige og østlige områdene
For høye ekstremer, 1 forekomst per år i kontroll-perioden, er det en derimot en tendens til litt
høyere forekomst, opp til 1.5 ganger oftere, se figur 3. Den regionale klimamodellen under-
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estimerer vindstyrken over land i forhold til over hav pga. oppbremsing i grenselaget over
terrenget. Imidlertid er det fremdeles nyttig å sammenligne endringer mellom kontroll- og
scenario-perioden. I tabell 1 er resultatene analysert som antall tilfeller i kontroll-perioden og
scenario-perioden for døgnlig maksimum vindhastigheter > 10, 15 og 20 m/s. I vintermånedene
avtar antall tilfeller i litt i nord og øker i sør. Om høsten er det stort sett bare økte forekomster.
På årsbasis er det en liten, men negativ endring i nord og positiv endring i sør.

(b) Antall tilfeller med intense lavtrykk.

Resultatene fra den 1. rapporten:

Antallet avtok for de dypeste lavtrykkene (< 950 hPa), men varierte for mindre intense tilfeller
(< 960 hPa). I Øst-Finnmark økte disse i tråd med økning av sterk vind.

Resultatene fra oppdatert analyse:

Siden resultatene nå er basert på døgnverdier (midlet over et lengre periode), er grensene satt litt
høyere. Figur 4 viser antall tilfeller med trykk < 985 hPa i snitt over et døgn i kontroll-perioden
samt hvordan dette endrer seg i scenario-perioden. Vi er i et område med økning av antall
tilfeller, størst i nordøst. I tabell 2 er antallene oppsummert for hvert delområde og for verdier <
995, 990 og 985 hPa. Av tabell 2c med grense 985 hPa, ser vi at de fleste tilfellene forekommer
i vintersesongen, men at både høsten og vinteren bidrar til økt forekomst.

(c) Antall tilfeller med store nedbørsmengder.

Resultatene fra den 1. rapporten:

Vi fant en økning i alle regioner for tilfeller med > 10 mm på 6 timer (40 mm/døgn), størst
økning på vestlandet (Nordfjord – Stavanger), og størst økning om høsten. For snøfall var
endringene mer nøytrale, fordi effektene av økt nedbør oppveies av oppvarmingen slik at det
blir færre tilfeller med snø.

Resultatene fra oppdatert analyse:

I den kombinerte analysen har vi beregnet endringer i antall dager med mer enn 20, 30 og 40
mm/døgn (se figur 6,7 og tabell 3). I kontroll-perioden forekommer disse oftest på vestlandet og
langs kysten i nord. I scenario-perioden øker antallet overalt og endringene er 50-100%.
Relativt sett er endringen størst i innlandet og i nord. Figurene viser også at forekomsten av de
høyere verdiene (>30mm/dag) øker lokalt mer enn mer moderate verdier (>20mm/dag). Hvis
man analyserer de verdiene som i snitt opptrer lokalt 1 gang per år i kontroll-perioden, vil disse
forekomme omtrent dobbelt så ofte i scenario-perioden (figur 5). Dette er en betydelig større
endring i forhold til det vi fant for maksimum vindstyrke.

Analyse av snø i RegClim-scenariene viser at midlere nedbørmengder i form av snø øker i
innlandet og i fjellet i vintermånedene (desember-februar). Likevel vil midlere snødybde avta.
Dette tilsier at temperatur-økningen ikke er stor nok til at det faller mindre snø i disse
områdene, men likevel vil vintersesongen bli kortere; akkumuleringen av snø kommer senere i
gang. Mengder som i snitt opptrer lokalt 1 gang per år i kontroll-perioden, vil forekomme litt
oftere i innlandet og i nord, ellers omtrent halvparten så ofte langs kysten i scenario-perioden
(figur 8). I tabell-form vises antall dager med mer enn 10 cm snø (10mm vannekvivalent).
Antallet i desember-februar øker litt i de norligste regionene, østlandet og i fjellet, og avtar
ellers langs kysten.
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(d) Antall tilfeller med ekstreme temperaturer.

Resultatene fra den 1. rapporten:

Tendensen var høyere minimum og maksimumstemperaturer i tråd med økningen i midlere
døgntemperatur.

Resultatene fra oppdatert analyse:

Ikke oppdatert.

(e) Antall tilfeller med tine/fryse perioder.

Resultatene fra den 1. rapporten:

Både for fall og stigninger var det en tendens til færre tilfeller, bortsett fra høyfjellet og
innlandet i Sør-Norge. Dette gjenspeilet antagelig bare den generelle oppvarmingen; mildere
klima langs kysten gir færre tilfeller og midlere klima i fjellet gir flere tilfeller innenfor disse
områdene.

Resultatene fra oppdatert analyse:

På årsbasis er nå utelukkende en negativ trend i antall fryse/tine episoder, bortsett fra innlandet i
nord. Dette gjenspeiler fremdeles den generelle oppvarmingen, som er større enn i det første
scenariet. Tabellene viser at for vintermånedene øker antallet i den nordligste regionen og i de
sørøstlige regionene, men avtar ellers langs kysten.

(f) Bølger og vannstand

Resultatene fra den 1. rapporten: 

Det var en tendens til høyere bølger og vannstand på kysten avVestlandet om høsten, og en
betydelig økning (mer enn 10%)  i  bølger utenfor Finnmark og Troms, ellers var det små og
ikke-signifikante endringer. 

Resultatene fra oppdatert analyse:

På grunnlag av atmosfæredataene fra RegClim ovenfor (trykk og vind) har det vært gjort
tilsvarende regionale simuleringer av dagens og det framtidige bølge- og stormfloklimaet ved
hjelp av Meteorologisk institutts operasjonelle modeller for bølg og stormflo. Dette
sammendraget gir noen midlertidige konklusjoner fra analysene av disse dataene. En endelig
versjon er forventet publisert i Debernard & Røed (2008).

Generelt må det sies at det er meget stor forskjell på ”dagens” klima mellom disse modellene,
noe som tildels skyldes forskjeller i måten de globale dataene er bearbeidet på før de brukes for
den dynamiske atmosfærenedskaleringen. For bølge og stormflo resultatene fører dette til at det
er generelt er større forskjeller i dagens klima (1961-1990) mellom de forskjellige modellene,
enn mellom dagens klima og scenarioperioden (2071-2100) for samme modell. Det er også
tydelig at resultatene basert på Bjerknessenteret sin model (BCM) har svakere vind, og den gir
dermed mindre bølger og stormflo enn det man får basert på resultatene fra de andre modellene.
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Det er også forskjeller i de enkelte scenariers respons på en klimaendring. Endringen i
resultatene fra BCM er tildels betydelige, med opptil 6-14% økning i årlig maksvannstand langs
kysten av Norge. Endringene er signifikante langs Skagerrakkysten (6-8 %), Vestlandskysten
(8-10%), og kysten av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag (12-14 % endring). Lenger nord er
endringene ikke-signifikante, men alle stasjoner langs kysten opplever en økning i stormflo (4-
6% endring).  Vi finner også en økning på 4-6% i årsmidlet signifikant bølgehøyde (HS) langs
store deler av kysten. Denne endring er med noen unntak statistisk signifikant langs hele kysten.
For årlig maksimal signifikant bølgehøyde finner vi fra -6 til + 10 % endring. Ved Jæren og i
Finnmark er økningen 10% og signifikant. Disse store endringene i resultatene fra BCM
skyldes en systematisk omlegning av vindfeltet. Langs kysten av Norge er endringene i vind
fart små (± 2 %, ikke signifikant), mens endringer i vindretning fører til forskjeller i vindvei (for
bølger), og oppstuvning av vann (stormflo). Årsmidlet vannstand øker med 4 cm i ytre
Oslofjord på grunn av denne omlegningen i vindfeltet. 

Hvorvidt endringene i BCM-scenariet er realistiske er vanskelig å anslå. Ingen av de 3
scenariene fra de andre klimasentrene viser tilsvarende endringer, og hvis kvaliteten på kontroll
perioden kan brukes som et mål på realismen i endringene, betyr det at vi bør feste mindre lit til
BCM-resultatene enn til de andre. Det er imidlertid ikke helt opplagt at dette er riktig kriterium
for å bedømme realismen i endringene. Vi har også laget kombinerte analyser for vannstand og
bølger basert på resultatene fra HADB2-, MPIB2- og BCMA1B-scenariene. I denne analysen
som følger har vi valgt å tillegge alle de globale modellene like mye vekt, men vi har valgt å se
bort fra HADA2 scenariet for å hindre en overrepresentasjon av Hadely modellen i statistikken,
og fordi det globale SRES A2 utslipsscenariet simuleringen bygger på ligger lengre unna B2 og
A1B scenariene brukt for de andre modellene.
 
Resultatene fra de andre simuleringene viser mindre endringer enn fra BCM med tildels motsatt
fortegn på endringene i enkelte områder (± 6 %). For årlig maksimal vannstand viser den
kombinerte analysen en ikke-signifikant økning på 0-8 % langs kysten med mest økning på
kysten fra Stadt til Trondheimsfjorden. Et gjennomgående trekk i flere av scenariene er en
tendens til høyere bølger og vannstand i Skagerrak, østlige Nordsjøen, og vest for de Britiske
øyene, mens det er en minkning i vind og bølger lenger vest i Norskehavet noe som tyder på en
endret lavtrykksbane i scenariene. Den kombinerte statistikken gir signifikant økning i midlere
HS og 99-persentil av denne i Skagerrak og Kattegat på 4-6 %. Langs resten av kysten er det en
svak, ikke-signifikant endring i disse størrelsene. Årlig maksimal HS viser en økning på 2-6 %
langs kysten nord for Lofoten og sør for Trønderlag, men den er kun signifikant i ytre Oslofjord,
og øst i Finnmark. 

Resultatene fra disse klimascenariene tyder på at man må forvente betydelig lokale variasjon i
endringene langsetter kysten. På bakgrunn av scenariene er det vanskelig å konkludere om
mulige framtidige forandringene på en enkelt lokalitet da dette i så stor grad avhenger av
hvordan lavtrykksbanene og sirkulasjonsmønsteret endres. Den mest konsistente endringen vi
ser i disse resultatene er større bølger i Skagerrak. Den betydelig økningen vi fant i forrige
rapport for kysten av Finnmark og Troms, ser mindre alvorlig ut nå. Det er imidlertid meget
store usikkerhet i disse scenariene m.h.p endringen i sjøis i Barentshavet, og dette har en
negativ innflytelse sikkerheten angående endringer langs kysten av Finnmark og Troms.
 
Vi understreker at endringene vi her har snakket om i vannstand kun tar for seg endringer
forårsaket av endringer i vind og lufttrykk. I tillegg forventes en global vannstandsendring på
mellom 18 og 59 cm fram mot århundreskifte (IPCC 2007). IPCC understreker vanskelighetene
med å anslå en øvre grense for denne økningen. I tillegg er det ventet at endringen i Arktis blir
større enn det globale midlet (IPCC 2001). For Norge sin del vil mye av økningen i
middelvannstand bli moderert av fortsatt landhevning etter siste istid (se f. eks. Vestøl, 2006).
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Figur 1. Regionene som er brukt i analysen. En farge for hvert av regionene nummerert fra 1
(mørkeblå, interval 0.5-1.5) til 12 (rød, interval 11.5-12.5). Rutenettet er modellens 55 km
gitter.
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Figur 2: Kombinert analyse av vindhastighet. Øverst: Den øverste 5%tilen for maksimum
døgnlig vindstyrke (m/s) i kontroll-perioden 1961-1990. Nederst: Nederst: Retur-faktor i
scenario-perioden 2071-2100. Retur-faktor 2 betyr dobbelt så ofte, 0.5 halvparten så ofte.
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Figur 3: Kombinert analyse av vindhastighet. Øverst: Maksimum døgnlig vindstyrke (m/s)
som i snitt opptrer 1 gang per år i kontroll-perioden 1961-1990. Nederst: Retur-faktor i
scenario-perioden 2071-2100. Retur-faktor 2 betyr dobbelt så ofte, 0.5 halvparten så ofte.
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Figur 4: Kombinert analyse av trykk. Øverst: Gjennomsnitlig antall dager per år med
bakketrykk (MSLP) < 985 hPa i kontroll-perioden 1961-1990. Nederst: Prosentvis relativ
endring i scenario-perioden 2071-2100.
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Figur 5: Kombinert analyse av nedbør. Øverst: Nedbørmengder (mm/dag) som i snitt opptrer 1
gang per år i kontroll-perioden 1961-1990. Nederst:  Retur-faktor i scenario-perioden 2071-
2100. Retur-faktor 2 betyr dobbelt så ofte, 0.5 halvparten så ofte.
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Figur 6: Kombinert analyse av nedbør. Øverst: Gjennomsnitlig antall dager per år med nedbør
> 20 mm/dag i kontroll-perioden 1961-1990. Nederst: Prosentvis relativ endring i scenario-
perioden 2071-2100.
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Figur 7: Som figur 6, men nedbør > 30 mm/dag. Kombinert analyse av nedbør. Øverst:
Gjennomsnitlig antall dager per år med nedbør > 30 mm/dag i kontroll-perioden 1961-1990.
Nederst: Prosentvis relativ endring i scenario-perioden 2071-2100.
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Figur 8: Kombinert analyse av snøfall. Øverst: Nedbør som snø (cm/dag) som i snitt opptrer 1
gang per år i kontroll-perioden 1961-1990. Nederst: Retur-faktor i scenario-perioden 2071-
2100. Retur-faktor 2 betyr dobbelt så ofte, 0.5 halvparten så ofte.
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Figur 9: Kombinert analyse av 2-meter temperatursvigninger rundt 0 grader C. Øverst:
Gjennomsnitlig antall dager per år med maksimum temperatur > 0 grader C og minimum
temperatur < 0 grader C i kontroll-perioden 1961-1990. Nederst: Prosentvis relativ endring i
scenario-perioden 2071-2100.
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Figur 10: Som figur 9, men +/- 1 grader C. Kombinert analyse av 2-meter temperatur-
svigninger rundt 0 grader C. Øverst: Gjennomsnitlig antall dager per år med maksimum
temperatur > +1grader C og minimum temperatur < -1 grader C i kontroll-perioden 1961-
1990. Nederst: Prosentvis relativ endring i scenario-perioden 2071-2100.
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Forklaring til tabellene:

Første kolonne henviser til de 12 nummererte regionene i tabell 0 og figur 1. De resterende
kolonnene dekker sesongene (Winter=DJF, Spring=MAM, Summer=JJA, Autumn=SON) og
hele året (summen av sesongverdiene). P = Kontroll-perioden 1961-1990, S = Scenario-
perioden 2071-2100, C = Change = S – P. C% = Relative Change = (S-P)/P*100%. Tallene
fremkommer ved å telle opp antall forekomster i gitterpunktene innenfor de respektive
regionene, ut ifra døgnverdier i 30-års periodene for de 4 scenariene. Tallene er skalert til
gjennomsnitt per region og antall per år.  Der det er få tilfeller kan relative mål bli villedende,
og verdien 999 er satt hvis C% >100.

Tabell 1:

a) 10m max-wind > 10m/s                                                            

 Area       Winter            Spring            Summer            Autumn              Year

           P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%  

    1   43  40  -3   -5   29  27  -2  -12   12  12   0    2   33  35   2    5  116 113  -3   -4

    2   45  42  -3   -7   29  28  -1   -7   12  12   0   -9   33  35   2    6  119 116  -2   -3

    3   56  53  -3   -6   36  33  -2   -8   14  14   0   -2   43  44   1    5  149 144  -5   -3

    4   53  51  -2   -3   32  30  -2   -7   12  12  -1  -13   40  40   0   13  137 133  -4    0

    5   39  38  -1    1   23  22  -1   -4   11  10   0  -17   29  29   0   19  101  99  -2    3

    6   54  54   0    7   34  34  -1    2   18  16  -3  -25   43  44   1   30  150 147  -3    9

    7   50  51   1    4   29  30   1    7   15  15   1   -6   38  39   1    5  132 135   3    5

    8   37  38   2   16   20  21   1    4    9  10   1  -11   27  27   0   19   93  96   3   15

    9    1   1   0    8    0   0   0    6    0   0   0   18    0   0   0   73    1   1   0   32

   10    2   2   0    4    1   1   0    1    0   0   0  -37    1   1   0   63    3   4   0   13

   11    0   0   0    3    0   0   0   50    0   0   0  -17    0   0   0   33    0   0   0   17

     12    0   0   0  -22    0   0   0  -33    0   0   0  -17    0   0   0  999    0   0   0   11  

b) 10m max-wind > 15m/s                                                            

 Area       Winter            Spring            Summer            Autumn              Year

           P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%  

    1   10   9  -1   -1    5   4  -1  -22    1   1   0   13    6   6   1   10   21  21  -1    7

    2   13  11  -2  -10    6   5  -1  -18    1   1   0   -3    7   8   1    8   26  25  -2    8

    3   21  19  -2  -11    8   7  -1   -8    1   1   0  -15   11  11   1    8   40  38  -2   -6

    4   19  18  -1  -18    6   6   0  -24    1   0   0  -30    9  10   1  -10   35  34  -1  -17

    5   15  14  -1   84    5   5   0  -13    1   1   0  -16    8   8   0   34   29  28  -1   63

    6   26  26   0    6    9   9   0   -6    1   1   0  -23   14  14   1    5   50  50   1    3

    7   19  20   1   14    6   7   1   -2    1   1   0    0   10  10   0    0   36  38   2   12

    8    9  11   2    8    3   3   0   14    0   0   0  -22    5   5   0    5   17  20   2    0

    9    0   0   0   20    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0  -10    0   0   0    0

   10    0   0   0    0    0   0   0  -43    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0  -31

   11    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0

     12    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0  

c) 10m max-wind > 20m/s                                                            

 Area       Winter            Spring            Summer            Autumn              Year

           P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%  

    1    1   1   0    4    0   0   0  -30    0   0   0  -23    0   1   0   15    2   2   0   -2

    2    2   1   0   -3    0   0   0  -18    0   0   0  -33    1   1   0   13    3   3   0   -2

    3    4   3   0  -10    1   1   0  -13    0   0   0  -78    1   1   0    9    6   5  -1   -7

    4    3   3   0   -3    1   1   0   -2    0   0   0  -70    1   1   0   24    4   4   0    1

    5    3   3   0    1    1   1   0    1    0   0   0  -23    1   1   0   15    5   5   0    4

    6    5   5   1   12    1   1   0   10    0   0   0  -40    2   2   0   15    7   8   1   12

    7    3   3   1   17    0   1   0   12    0   0   0   19    1   1   0   13    4   5   1   15

    8    1   1   0   20    0   0   0   16    0   0   0  -47    0   0   0   40    1   2   0   23

    9    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0

   10    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0

   11    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0

     12    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0    0  
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Tabell 2:

a) MSLP < 995hPa                                                                   

 Area       Winter            Spring            Summer            Autumn              Year

           P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%  

    1   10  13   3   31    5   7   2   39    1   2   0   14    5   7   2   43   21  28   7   35

    2   11  13   2   19    5   7   2   40    1   1   0   -1    5   7   2   38   23  30   6   27

    3   12  13   2   13    6   8   2   33    1   1   0    0    6   8   2   37   24  30   5   22

    4   11  13   2   17    5   7   1   27    1   1   0   -7    5   7   2   39   22  27   5   24

    5   10  12   2   18    5   6   1   24    1   1   0  -16    5   6   1   29   21  25   4   21

    6    9  10   1   15    4   5   1   21    0   0   0  -28    4   5   1   20   18  21   3   17

    7    7   9   1   15    3   4   0   11    0   0   0  -21    4   4   0   12   15  17   2   13

    8    7   8   1   19    3   4   0    3    0   0   0  -23    3   4   1   19   14  16   2   14

    9    7   9   2   21    4   4   1   14    0   0   0  -28    4   5   1   28   15  18   3   20

   10    8  10   2   25    4   5   1   19    1   0   0  -29    4   5   1   35   16  20   4   24

   11    7   8   2   26    4   4   0    8    1   0   0  -28    3   4   1   37   14  17   3   22

     12    7   8   2   24    4   4   0    5    0   0   0  -27    3   4   1   31   14  16   3   19  

b) MSLP < 990hPa                                                                   

 Area       Winter            Spring            Summer            Autumn              Year

           P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%  

    1    6   8   2   41    3   4   1   44    0   0   0   13    2   4   2   76   11  17   5   48

    2    7   9   2   26    3   4   1   40    0   0   0  -18    3   4   2   55   13  18   5   34

    3    7   9   2   20    3   4   1   35    0   0   0   -2    3   4   1   50   14  18   4   29

    4    7   8   2   27    3   4   1   34    0   0   0    4    3   4   1   49   12  16   4   33

    5    6   8   1   23    2   3   1   23    0   0   0  -37    2   4   1   45   11  14   3   27

    6    5   6   1   18    2   2   0   18    0   0   0  -42    2   3   1   36    9  11   2   21

    7    4   5   1   26    2   2   0    5    0   0   0   -3    2   2   0   15    7   9   1   18

    8    3   4   1   32    2   2   0   -3    0   0   0  -23    1   2   0   20    6   8   1   21

    9    4   5   1   25    2   2   0    6    0   0   0  -34    2   2   1   49    8  10   2   25

   10    4   6   1   33    2   2   0   18    0   0   0  -30    2   3   1   56    8  11   3   33

   11    4   5   1   33    2   2   0    4    0   0   0  -57    2   2   1   39    7   9   2   26

     12    3   5   1   33    2   2   0   -1    0   0   0  -47    2   2   0   30    7   8   2   23  

c) MSLP < 985hPa                                                                   

 Area       Winter            Spring            Summer            Autumn              Year

           P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%  

    1    4   5   2   51    1   2   1   64    0   0   0   16    1   2   1   97    6  10   4   62

    2    4   6   2   40    1   2   1   48    0   0   0  -12    1   2   1   91    7  10   3   50

    3    4   6   2   36    1   2   1   52    0   0   0   25    1   2   1   66    7  10   3   45

    4    4   5   1   38    1   2   1   53    0   0   0   89    1   2   1   67    6   9   3   47

    5    3   4   1   28    1   1   0   35    0   0   0   85    1   2   1   70    5   7   2   38

    6    3   3   1   24    1   1   0    8    0   0   0    0    1   1   0   54    4   5   1   27

    7    2   2   1   36    1   1   0   -3    0   0   0    0    1   1   0   31    3   4   1   27

    8    2   2   1   34    1   1   0   -1    0   0   0    0    1   1   0   32    3   3   1   26

    9    2   3   1   27    1   1   0   23    0   0   0    0    1   1   0   62    3   5   1   33

   10    2   3   1   33    1   1   0   32    0   0   0   14    1   1   1   68    4   5   2   40

   11    2   2   1   35    1   1   0   15    0   0   0    0    1   1   0   64    3   4   1   36

     12    2   2   1   38    1   1   0    9    0   0   0    0    1   1   0   38    3   4   1   31  
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Tabell 3:

a) Precip > 20mm/day                                                               

 Area       Winter            Spring            Summer            Autumn              Year

           P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%  

    1    0   0   0  999    0   0   0  999    1   1   0   86    0   1   1  999    1   3   2  999

    2    1   2   1  999    0   1   0  999    1   1   1   91    1   2   1  999    3   6   3  999

    3    2   3   1   38    1   1   0   43    1   1   0   49    2   4   1   36    7   9   3   39

    4    4   5   1   24    1   2   0   24    2   2   1   64    4   5   1   29   11  14   3   30

    5    4   5   1   18    1   2   0   32    2   2   1   64    3   4   1   33   10  13   3   31

    6    9  13   3   35    3   4   1   51    3   4   0   15    7  11   3   49   23  31   8   38

    7    4   8   3   77    2   3   1   76    2   2   0   25    5   7   2   41   12  19   6   54

    8    2   4   2  999    2   2   1   59    2   2   0   22    4   5   1   23   10  14   4   45

    9    0   1   0  999    0   1   0  999    2   2   0   24    1   2   1   63    4   6   2   49

   10    0   1   0  999    0   1   0  999    2   2   1   44    1   2   1   96    3   5   2   69

   11    0   1   1  999    1   1   1   82    2   2   0    8    1   3   1   90    5   7   3   57

     12    1   2   1  999    1   2   1   62    2   2   0   -6    2   3   1   60    6   8   3   49  

b) Precip > 30mm/day                                                               

 Area       Winter            Spring            Summer            Autumn              Year

           P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%  

    1    0   0   0  999    0   0   0   72    0   0   0  999    0   0   0  999    0   1   1  999

    2    0   0   0  999    0   0   0  999    0   0   0  999    0   1   0  999    0   1   1  999

    3    0   1   0   91    0   0   0  999    0   0   0   51    1   1   0   67    1   2   1   69

    4    1   2   0   30    0   0   0    3    0   1   0   87    1   2   0   40    3   4   1   35

    5    1   1   0   12    0   0   0   50    0   1   0  100    1   1   0   49    3   4   1   39

    6    4   5   1   38    1   1   1   81    1   1   0   45    3   4   2   65    8  12   4   51

    7    1   2   1   94    0   1   0  999    1   1   0   77    1   2   1   60    4   6   3   81

    8    1   1   1  999    0   1   0   86    1   1   0   50    1   2   1   40    3   5   2   63

    9    0   0   0   99    0   0   0  999    1   1   0   46    0   0   0   62    1   2   1   66

   10    0   0   0   36    0   0   0  999    0   1   0  999    0   0   0  999    1   1   1  999

   11    0   0   0  999    0   0   0  999    1   1   0   42    0   1   0  999    1   2   1   82

     12    0   0   0  999    0   0   0   73    1   1   0    6    0   1   0  999    1   2   1   68  

c) Precip > 40mm/day                                                               

 Area       Winter            Spring            Summer            Autumn              Year

           P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%  

    1    0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0  999    0   0   0   77    0   0   0  999

    2    0   0   0   29    0   0   0   18    0   0   0  999    0   0   0  999    0   0   0  999

    3    0   0   0  999    0   0   0   31    0   0   0   80    0   0   0   97    0   1   0  999

    4    0   1   0   47    0   0   0  -27    0   0   0  999    0   1   0   33    1   1   0   38

    5    0   0   0   25    0   0   0   50    0   0   0  999    0   0   0   74    1   1   0   51

    6    2   2   1   46    0   1   0   72    0   1   0   71    1   2   1   69    3   5   2   53

    7    1   1   0   62    0   0   0  999    0   0   0  999    1   1   0   79    1   2   1   86

    8    0   0   0  999    0   0   0   80    0   0   0   73    0   1   0   67    1   2   1   76

    9    0   0   0   -1    0   0   0  999    0   0   0   85    0   0   0   26    0   1   0   93

   10    0   0   0   -5    0   0   0  -15    0   0   0  999    0   0   0  999    0   1   0  999

   11    0   0   0    0    0   0   0  999    0   0   0   73    0   0   0  999    0   1   0  999

     12    0   0   0  999    0   0   0  999    0   0   0   15    0   0   0  999    0   1   0   63  
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Tabell 4:

 Snowfall > 10cm/day                                                             

 Area       Winter            Spring            Summer            Autumn              Year

           P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%  

    1    0   1   0  999    0   0   0    9    0   0   0  -81    0   0   0  -31    1   2   0   15

    2    2   2   0   10    1   1   0   11    0   0   0  -99    1   0   0  -52    4   3   0  -10

    3    2   1  -1  -38    1   1   0  -44    0   0   0  -41    1   0   0  -69    4   2  -2  -45

    4    3   2  -1  -37    1   1   0  -46    0   0   0  -16    1   0   0  -69    4   3  -2  -44

    5    2   1  -1  -45    1   1   0  -48    0   0   0  -24    0   0   0  -79    3   2  -2  -51

    6    2   1  -1  -56    1   1  -1  -63    0   0   0  -19    0   0   0  -84    4   2  -2  -61

    7    1   0   0  -61    0   0   0  -74    0   0   0    0    0   0   0  -87    1   0  -1  -68

    8    2   1   0  -32    1   1   0  -49    0   0   0  -13    0   0   0  -79    3   2  -1  -44

    9    3   3   1   38    2   2   0   28    1   0   0  -65    3   2   0   -1    8   8   1   12

   10    2   2   0   21    1   1   0   -2    0   0   0  -89    1   1   0  -16    5   5   0   -2

   11    2   2   0   28    1   1   0   -2    0   0   0  -95    1   1   0  -19    5   5   0    3

     12    2   2   0    8    1   1   0  -12    0   0   0  -17    1   1  -1  -50    4   4  -1  -12  

Tabell 5:

a) T2max>0 T2min<0                                                                 

 Area       Winter            Spring            Summer            Autumn              Year

           P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%  

    1   18  18   0   14   19  14  -5  -29    5   0  -5  -95   12   7  -5  -49   55  39 -16  -29

    2   21  17  -5  -17   18  11  -7  -41    2   0  -2 -100   11   5  -7  -65   52  32 -19  -39

    3   18  10  -8  -44   12   6  -6  -57    0   0   0  -50    7   2  -5  -80   36  18 -18  -55

    4   17  12  -5  -35   13   7  -5  -55    0   0   0  -17    7   3  -4  -73   37  22 -15  -49

    5   16  12  -4  -40   14   8  -6  -58    0   0   0  -34    8   3  -5  -76   38  23 -15  -53

    6   11   7  -5  -59    9   5  -4  -71    0   0   0  -19    5   2  -3  -84   25  13 -11  -67

    7   12   7  -5  -59    9   4  -5  -75    0   0   0  -14    4   1  -3  -86   25  12 -13  -68

    8   19  12  -7  -49   13   6  -7  -69    0   0   0  -13    7   2  -4  -80   38  20 -18  -61

    9   11  18   7   73   26  27   1    5    9   2  -7  -80   24  22  -2   -9   69  69  -1   -1

   10   17  23   6   40   27  26  -2   -7    2   0  -2  -90   21  16  -5  -24   68  65  -2   -4

   11   20  26   5   29   29  24  -5  -16    0   0   0  -95   22  15  -6  -29   71  65  -6   -8

     12   26  27   1    3   28  19  -9  -33    0   0   0 -100   19  11  -8  -44   73  57 -17  -23  

b) T2max > +1 T2min < -1                                                           

 Area       Winter            Spring            Summer            Autumn              Year

           P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%    P   S   C   C%  

    1    6   5  -1  999    4   3  -1  -25    1   0  -1  -94    3   2  -1  -46   14  10  -4  -25

    2    7   5  -2   -8    5   3  -1  -35    0   0   0 -100    3   1  -2  -67   16  10  -5  -36

    3    6   3  -3  -40    3   2  -1  -54    0   0   0  -17    2   1  -1  -80   11   5  -6  -55

    4    5   3  -2  -14    3   2  -1  -45    0   0   0  -17    2   1  -1  -76   11   7  -4  -46

    5    5   4  -1  -36    5   3  -2  -56    0   0   0  -34    3   1  -2  -78   14   8  -5  -52

    6    4   2  -1  -48    3   2  -1  -67    0   0   0  -13    2   1  -1  -86    9   5  -4  -64

    7    5   3  -2  -58    5   2  -3  -72    0   0   0    0    2   1  -1  -87   12   6  -6  -68

    8    7   5  -2  -45    6   3  -3  -65    0   0   0    0    3   1  -2  -82   16   9  -7  -59

    9    0   2   1  999    5   6   1   37    3   1  -3  -84    7   7  -1  -12   16  15  -1   -6

   10    1   3   2  999    7   7   0    6    1   0  -1  -93    6   5  -2  -25   15  15   0   -2

   11    3   5   3  999   10   9  -1  -12    0   0   0  -98    8   6  -2  -27   21  20  -1   -4

     12    7   9   2   28   13   9  -4  -29    0   0   0  -50    8   5  -4  -42   28  23  -5  -18  
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