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Forord
I forbindelse med Nasjonal Transportplan 2014-2023 er følgende oppdrag gitt: Departementene ber
om at det redegjøres for hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for eksisterende og ny
infrastruktur, samt aktuelle tilpassingstiltak og kostnader for samferdselssektoren. Avinor og
transportetatene Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har nedsatt en tverretatlig
prosjektgruppe for å besvares dette oppdraget med å utarbeide denne rapporten om klimatilpassing til
Nasjonal transportplan 2014-2023.
Prosjektgruppa består av prosjektleder Jan Otto Larsen (Statens vegvesen), sekretær for prosjektet Pål
Rosland (Statens vegvesen), Gordana Petkovic og Heidi Bjordal (Statens vegvesen), Olav Mosvold
Larsen (Avinor), Fridtjof Wangsvik og Jan Arild Jenssen (Kystverket) og Trond Børsting
(Jernbaneverket). Videre har klimadirektør Eirik Førland (Meteorologisk Institutt) lest korrektur på
teksten som gjelder klimaendringer og forsker Thorkel C. Askildsen (TØI) lest korrektur på tekstene
som gjelder transportrelaterte kostnader.
Som bakteppe til denne rapporten om klimatilpassing foreligger blant annet underlagsrapporten til
Nasjonal transportplan 2010 Virkninger av klimaendringer for transportsektoren (2007), rapporten
Klima i Norge 2100 (2009) og diverse underlagsdokumentasjon til arbeidet med NOU Klimatilpassing
(2010), samt et arbeidsdokument fra Transportøkonomisk institutt forfattet av Thorkel C. Askildsen
(TØI) og H. Asbjørn Aaheim (CICERO) som beskriver status og grunnlag for transportrelaterte
kostnader knyttet til klimaendringer. Notatet er utarbeidet på oppdrag av prosjektgruppa for å øke
forståelsen for kostnadsbildet knyttet til klimaendringene.
Prosjektgruppa har deltatt i fellesmøter arrangert av programstyret/sekretariatet for Nasjonal
transportplan.
Oslo, 19. november 2010
Prosjektgruppa for klimatilpassing, NTP 2014-2023

Jan-Otto Larsen
leder av arbeidsgruppa
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Sammendrag
Rapporten Klimatilpassing skal i forbindelse med NTP søke å besvare hvilke konsekvenser
klimaendringene kan få for eksisterende og ny infrastruktur, samt beskrive aktuelle tilpassingstiltak og
kostnader for samferdselssektoren. En tverretatlig prosjektgruppe fra Avinor, Jernbaneverket,
Kystverket og Statens vegvesen står ansvarlig for denne rapporten. En tilsvarende rapport ble skrevet i
2007.

Om klimaendringene
Det er meget sannsynlig at den globale temperauren øker som følge av menneskeskapte utslipp. Det er
påvist samsvar mellom modellresultater og temperaturmålinger. En norsk forskergruppe har utarbeidet
et stort antall framskrivninger som danner bakgrunn for hva som er lavt, middels og høyt estimat for
forventede klimaendringer i ulike deler av Norge. Arbeidet er presentert i rapporten Klimaet i Norge
2100. Disse estimatene danner grunnlaget for rapporten Klimatilpassing.
I løpet av vårt århundre vil klimaendringene påvirke oss mer og mer. Dersom samfunnet ønsker å
redusere sin sårbarhet mot virkningene, må vi de nærmeste tiårene tilpasse oss et klima slik vi kjenner
det med betydelige naturlige variasjoner, men som i perioder trolig vil være sterkt preget av uvanlig
mye nedbør og korte vintre. Etter 2040 - 60 vil vi ha et klima som er 3-4 grader varmere og 5-30
prosent rikere på nedbør enn referanseperioden 1961-1990. Vi vil også merke økt havnivå. Det er
derfor naturlig å se på klimatilpassingen i to faser.
Økte mengder med klimagass vil varme opp lufta. Hvor mye varmere det blir, er mest avhengig av det
vi slipper ut i årene framover og hva havene klarer å absorbere. Når lufta blir varmere kan den
inneholde mer vanndamp. Når lufta varmes opp uten å bli tilført mer vanndamp blir lufta tørrere. Over
store deler av kloden vil høyere temperatur føre til tørrere klima. Norge er omgitt av hav som tilfører
lufta så mye vanndamp at lufta ikke blir tørrere. Når lufta kommer til Norge og blir kjølt ned, enten
som følge av at fjellene presser fuktig luft opp eller fordi sommervarmen danner lokale tordenskyer,
blir lufta overmettet av vanndamp og nedbør blir utløst. Siden lufta har et fuktigere utgangspunkt kan
det bli mer nedbør enn før. Hvor det blir mer nedbør i Norge avhenger av hvor lavtrykkene treffer.
Med økt nedbør følger det økt fare for flom og enkelte steder også økt fare for skred. Dette er episoder
som kan ende med brudd på veg- og banenettet.
Varmere luft tilsier mer energi. Høyere energinivå åpner for en moderat økning i lavtrykksaktiviteten.
Det gir mulighet for en svak økning i episoder med sterk vind og mer bølger. Moloer og rullebaner
som ligger eksponert mot bølgepågang vil være utsatt for kraftigere bølgepågang. Mot slutten av dette
århundret vil disse også bli sterkt påvirket av en havnivåstigning på mellom 40 og 70 cm. Men det er
stormflo på 3 meter over normal vannstand som skaper de største utfordringene. Siden slike
konstruksjoner har en levetid på femti år, må de bli bygd på nytt før vi får slike tilstander.
Om vedlikeholdsetterslep
Lokal nedbør med svært høy intensitet er krevende å varsle. Det vil da være vanskelig å sette inn nok
tiltak på rett sted. I slike tilfeller vil skadeomfanget avhenge av hvor robust infrastrukturen er på de
aktuelle stedene. Dagens vedlikeholdsetterslep på mange titalls milliarder kroner bidrar til at
infrastrukturen ikke tåler lokale flomsituasjoner. En forutsetning for å få til klimatilpassing er at
betydelige deler av vedlikeholdsetterslepet tas igjen, særlig på de vegene som har høy nytteverdi. Det
vil være naturlig å ta hensyn til nye dimensjoneringskrav, standarder og normaler ved lukking av
etterslepet. I så måte er det et definisjonsspørsmål om lukking av vedlikeholdsetterslepet i henhold til
oppdaterte krav er klimatilpassing. Imidlertid er tiltakene av stor betydning for å møte
klimautfordringene.
Det er meget effektivt å forsterke elementer og strekninger som gjennom en ROS-analyse viser seg å
utgjøre en risiko og som kan medfører brudd på infrastrukturen som følge av flom, skred eller storm.
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Det er anslått, med bakgrunn i tall fra Sverige, at samfunnet vil spare det halve om forebyggende tiltak
gjennomføres i stedet for å reparere skaden etter at skaden oppstår. ROS-analyser av moloer,
rullebaner, veger og jernbaner samt skredsikring av veger og jernbaner er derfor viktige tiltak. På den
annen side er ikke målet om full beskyttelse kostnadseffektivt. Samfunnet kan ikke bli fullstendig
beskyttet mot brudd. Svært god beskyttelse er kostnadskrevende i forhold til meget god beskyttelse.
Det er viktigere å sikre funksjonaliteten i samfunnet i stedet for å beskytte de enkelte strukturene mot
brudd.

Om kostnader for samfunnet
Kunnskap om hvilke transportrelaterte kostnader som følger av klimaendringene er begrenset. Det
finnes ikke norske studier som analyserer både merkostnader knyttet til investeringer, drift og
vedlikehold av infrastrukturen og eventuelle nyttetap for trafikanter, transportører og øvrig næringsliv.
For planleggingsformål er det viktig å se betydningen av klimaendringer i lys av tidsperspektivet for
endringene. Noe kommer langsomt som havstigning, annet oppstår som brå hendelser slik som intens
nedbør, flom, skred og storm. Vi bør også ta høyde for at vi i slutten av århundret har et samfunn som
på grunn av økonomiske, teknologiske og demografiske endringer kan være svært forskjellig fra vårt
eget, også med hensyn på etterspørsel og tilbud knyttet til mobilitet. Femti til hundre år går langt
utover det tidsperspektivet det er vanlig å bruke for planleggingsformål, også innen transportsektoren,
der man kan argumentere for å bruke betydelig lengre tidsperspektiv enn i mange andre sektorer.
Å bygge infrastrukturen slik at den skal holde i femti til hundre år er krevende siden
sikkerhetsmarginene som er nødvendige så langt fram i tid foreløpig ikke er kjente. Dersom det legges
inn større sikkerhetsmarginer enn nødvendig vil dette føre til uforholdsmessig store kostnader for
sektoren. I motsattfall vil mangel på nødvendig robusthet gi uforholdsmessig mange brud. Økt
kunnskapen om klimaendinger er en viktig del av klimatilpassing.
Brudd på infrastrukturen der det er gode omkjøringsmuligheter har begrenset skade på samfunnet. Når
bruddet fører til betydelig redusert framkommelighet er dette skadelig for samfunnet. Jernbanenettet er
i så måte mer sårbart enn vegnettet. Norge har sprett bosetting og det norske næringslivet er
desentralisert. Næringslivet er transportintensivt og sårbart for brudd.
Til tross for sikringstiltak vil det normalt fortsatt være en risiko for skade på infrastrukturen i utsatte
områder. For å kunne prioritere og dimensjonere tiltak slik at den samlede risikoen for samfunnet
reduseres mest mulig innenfor de kostnadene man setter av til tiltak, må man også gjøre vurderinger
av hvor mye risiko samfunnet skal tåle. Dette er vanskelige og ofte kontroversielle vurderinger, som
bare blir vanskeligere når usikkerheten øker, men potensielt kontroversielle vurderinger er likevel
nødvendig hvis man vil unngå uhensiktmessig dyre sikringstiltak på tilfeldig utvalgte steder.

Om tiltak
Prosjektet Klima og transport til Statens vegvesen har bygget opp stor kompetanse på klimatilpassing.
Det er viktig å videreføre dette arbeidet sammen med andre norske og utenlandske erfaringer og
omsette det i tiltak og strategidokumenter for transportetatene. Kunnskap og ny viten må nedfelles i
dimensjoneringskrav, standarder og prosedyrer.
Prinsippet om trinnvis beredskap i beredskapsplanene til transportetatene bør stadfestes og utvides til
alle typer skred, flom og stormsituasjoner. Operatører og entreprenører må ha beredskap for å kunne
håndtere ekstraordinære værforhold.
Styrking av beredskapsevnen er viktig for å kunne møte episoder med fare for brudd på
infrastrukturen, samt evne til å legge om infrastrukturen i forbindelse med et varslet brudd slik at
næringslivet, enkeltpersoner og viktige samfunnstjenester blir minst mulig skadelidende. Gode
risikovurderinger, beredskapsplaner, beslutningsstøttesystemer og presise prognoser er viktige
klimatilpassingstiltak.
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Det er viktig å etablere prognose- og beslutningsstøttesystemene Vegvær og FøreVar for å kunne
beskrive risiko for brudd og rett tiltak til rett tid. Systemene krever et nett av målestasjoner og et nært
samarbeid med andre etater. Et tverrfaglig samarbeid er en betingelse for optimal klimatilpassing.
Det er også viktig med mer forskning og bedre kunnskap om skred og skredsikring, havnivå og
stormflo, ugunstige værkombinasjoner, ekstremt langvarig ugunstig vær og vind og stormfrekvens.
For å få økt robusthet i transportsektoren er det viktig å redusere usikkerheten i værprognosene. Dette
kan oppnås med mer forskning for å få bedre kunnskap om det lokale klimaet i framtiden, og ny
kunnskap om sikringstiltak mot naturskader. Det er særs viktig med økt kunnskap om vind,
stormfrekvens, havnivå og stormflo i tillegg til bedre oppløsning på temperatur og korttidsnedbør.
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1.

Innledning

1.1.

Hva er klimatilpassing?

Per i dag er utslippet av menneskeskapte drivhusgasser høyt 1 . Det er forventet at dette vil forsterke
atmosfærens drivhuseffekt og gi global oppvarming. Dersom dagens utslippstakt fortsetter i flere tiår,
er det sannsynlig at temperaturen øker så mye at den setter i gang selvforsterkende prosesser som
ytterligere øker temperaturen. Men dersom mengden utslipp går kraftig ned i løpet av kommende 10 til
20 år er det sannsynlig at temperturøkningen blir begrenset.
FNs klimapanel konkluderte i 2007 med at den globale temperaturen har økt med ca . 0,7 ºC de siste
100 årene, mens lavt og høyt utslippsscenario gir en sannsynlig global temperaturøkning på henholdsvis 1,8 og 4,0 ºC fram til år 2100. En hver temperaturøkning vil endre miljøet. Små temperaturøkninger som følge av klimaendringer vil være mindre enn de naturlige svingningene fra år til år. Det
omfatter også ekstremhendelsene. Samfunnet er i dag mer eller mindre sårbart for ekstreme værfenomen. Hvor sårbare vi bør tillate oss å være, er en del av samfunnsdebatten. Samfunnet tillater en
viss risiko. Med klimaendringen øker risikoen for værfenomener som reduserer framkommeligheten
og sikkerheten for de transporttjenestene som Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen
legger til rette for.
Dersom utslippet av klimagasser ikke blir kraftig redusert innen få år, vil klimaendringen bli en
sterkere bidragsyter til endringer i været enn de årlige svingningene. Det kan bety at værforhold som
er uvanlige i dag blir vanlige etter 2050, og at det kan forekomme værforhold som vi ikke har opplevd
tidligere.
Dersom samfunnet ønsker å redusere sin sårbarhet mot virkningene av klimaendringene, må det
foretas tilpassinger til et klima som endres på grunn av høyere global temperatur – en klimatilpassing.
Ved å iverksette relativt beskjedne tiltak allerede nå og i årene framover kan vi forebygge og begrense
vår sårbarhet mot klimaendringene. Slike tiltak har økonomiske konsekvenser, kanskje også
miljømessige, som det vil være nødvendig å ta hensyn til.

1.2.

Hvilket klima skal vi tilpasse oss til?

Det er usikkerhet knyttet til hvor store mengder klimagass det vil slippes ut i dette århundret, se tabell
1. De meteorologiske modellene er usikre fordi de bygger på fysiske naturlover som påvirkes av
tilfeldigheter. Videre blir ikke alle naturfenomenene beskrevet. Det er også en del fenomener vi ikke
kjenner virkningene av. For eksempel vet vi ikke hvor mye varmenergi eller karbondioksid som ender
opp i dyphavet. Det er usikkerhet knyttet til effekten av vanndamp og skyer 2 , samt dannelse av skyer
som igjen er påvirket av aerosoler (svevestøv og liknende) 3 , men norske studier kan tyde på at
aerosoler virker mindre avkjølende enn mange har trodd 4 . Ikke minst er vi uvitende om kommende
vulkansk aktivitet og solas utstråling.
Til tross for usikkerhetene er modellene fullt brukbare 5 . Dette belegges ved å verifisere modellresultatene som ble laget på 90-tallet med dagens situasjon, og ved å gjenskape dagens klima ved å
etterkjøre modellene hvor historisk kjente vulkanutbrudd og variasjoner i solinnstrålingen er tatt med.
Noen prognoser lar seg verifisere i løpet av få år. For eksempel er det verifisert en større økning i

1

FNs klimapanel (2007). IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change
Sigbjørn Grønås, Universitetet i Bergen (2007). Ikke engang skeptikerne tviler. Kronikk i forskning.no.
3
Merete Bilde, professor København Universitet (2009). Klimamodeller er uunnværlige. Intervju med vitenskap.dk
ved Sybille Hildebrandt.
4
Gunnar Myhre, Cicero (2009). Aerosolers klimapåvirkning. Intervju med forskning.no v/ Marianne Nordahl.
5
Helge Drange, forskningsleder på Nansensenteret og Bjerknessenteret, og Knut H. Alfsen, forskningsdirektør på
CICERO Senter for klimaforskning (2007). Misforståelser om klimaprognoser. Artikkel i forskning.no
2
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nattetemperaturen enn i dagtemperaturen 1 . Tradisjonelle temperaturmålinger på bakken og fra luftballonger viser temperaturdata som sammenfaller med satellittmålingene. Observasjonene understøtter
hva de aller fleste moderne klimamodellene forutsetter 2 . Imidlertid er slik datasimulering en ny type
forskningsmetode som kan ha ukjente svakheter 3 . Det er det nødvendig å ta høyde for. FNs klimapanel
konkluderte i 2007 med at den globale oppvarmingen med 90 prosent sannsynlighet skyldes økt
drivhuseffekt, men at denne usikkerheten er større når vi ser på jorda i regional målestokk. Regionale
naturlige svingninger har stor betydning når vi ser på et område som Norge og havområdene utenfor.
Fenomenet redusert havis på Nordpolen er sannsynligvis en effekt av en klimaendring, men den sterke
reduksjonen som ble observert sommeren 2007 var trolig først og fremst en effekt av varmere vinder
fra Beringstredet og en unormal skyfri himmel over sentrale deler av Arktis 4 . Denne hendelsen var
ikke forutsatt i klimamodellene. Det viser at modellene har mangler. Det behøves trolig mer kunnskap
om hvordan de naturlige regionale lavtrykksbanene og globale sirkulasjonssystemene varierer fra år til
år, og ikke minst hvordan økte mengder klimagasser i atmosfæren påvirker de naturlige
svingningene 5 . Rapporten Klima i Norge 2100 viser at framherskende nedbørsaktivitet fra sørøst gir
mest nedbør øst for langfjellene. Mens lavtrykk fra sørvest bringer nedbør til Vestlandet, slik at Østog Sørlandet ligger skjermet av fjellene. Klimaet i Norge er sterkt påvirket av det storstilte
atmosfæriske sirkulasjonsmønstret i regionen. Hvilken himmelretning lavtrykkene har, betyr mye for
hvordan nedbøren fordeler seg over Norge. Endringer i det atmosfæriske sirkulasjonsmønstret kan
påvirke Norges klimautvikling i stor grad.
Norges havområde er dominert av den norske kyststrømmen som skyldes utstrømning av brakkvann
fra Østersjøen og av Atlanterhavsstrømmen (Golfstrøm-systemet) 6 . Kyststrømmens varmeinnhold er i
stor grad påvirket av regional soloppvarming; noe som varierer fra år til år. Atlanterhavsstrømmen
bringer saltvann og enorme varmemengder inn i havområdet rundt Norge slik at temperaturen blir 10
til over 20 grader høyere enn breddegraden skulle tilsi. Atlanterhavsstrømmen gjennomgår naturlige
variasjoner som preger klimasvingningene i regionen. Perioder med høyere innstrømning faller ofte
sammen med perioder med mye lavtrykk og nedbør fra vest over Norge. Det er ikke sannsynlig at
Golfstrøm-systemet vil oppleve en plutselig endring i løpet av dette århundret. Det er sannsynlig at
overflatevannet som driver nordover langs norskekysten blir varmere og at det vil renne sydvestover
igjen ned i dyphavet når det når fram til Barentshavet 7 . Havvannet har normalt saltinnhold på omkring
3,5 prosent og vil i motsetning til ferskvann ha lavere tetthet jo kaldere det er. Vannet fra Golfstrømmen er tyngre enn brakkbannet langs Norskekysten og det som oppstår i Arktis på grunn av alt
ferskvannet som renner ut fra fastlandet i Russland. Når saltvannet blir kaldt nok i forhold til
omgivelsene vil det synke ned i dyphavet. Dyphavet blir på denne måten tilført mer varme jo varmere
Barentshavet er. Temperaturøkningen vil føre til lavere tetthet, termisk utvidelse og havnivåøkning.
Det hersker stor usikkerhet om hvor stor denne havnivåøkningen blir. Et økt havnivå i dette århundret
vil primært skje som følge av termisk utvidelse av vannmassene i dyphavet, men smelting av isbreer
betyr også noe.
Når kaldt saltvann synker ned mot dyphavet tar det også med seg karbondioksid (CO2). Dette
reduserer mengden CO2 i lufta. Tilsvarende tilføres atmosfæren denne gassen der dyphavet igjen
strømmer opp til overflaten. Gassen CO2 både løser seg opp i vann og reagerer med vann og danner
kullsyre. Det er manglende kunnskap om kapasiteten på dette karbonkretsløpet og hvor mye havene

1

Lars Holden, administrerende direktør Norsk Regnesentral (2008). Statistikk og klimaprognoser, innlegg i
forskning.no.
2
Sigbjørn Grønås, professor Universitetet i Bergen (2007). Ikke engang skeptikerne tviler. Kronikk i forskning.no.
3
Matthias Heymann, Aarhus Universitet (2009). Vanskelig å teste klimamodeller. Intervju med vitenskap.dk ved
Sybille Hildebrandt.
4
Ola Johannessen, Nansensenteret (2010). Isen i Arktis – framtidige perspektiver. Kronikk i forskning.no.
5
Ola Johannessen, Nansensenteret (2010). Pers. med. Han viser til årlige varierende høytrykk over Russland,
den Nord-atlantiske oscillasjonen og El Niño i Stillehavet.
6
Inger Hanssen-Bauer et al (2009). Klima i Norge 2100. Norsk klimasenter.
7
Svein Sundby, Havforskningsinstituttet (2010). Pers. med.
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vil bli forsuret. Dersom havet har evne til å oppta mer CO2 enn forventet vil dette redusere
klimaeffekten av utslippet av CO2 til atmosfæren betydelig 1 .
Med utgangspunkt i de datasimuleringene og klimamodeller som er kjørt, og gitt ovennevnte
usikkerheter, er det sannsynlig at vi i siste halvdel av dette århundret vil ha et betydelig fuktigere og
varmere klima enn i dag. En høyere lufttemperatur vil øke luftas evne til å ta opp mer vanndamp.
Dette øker potensialet for økt mengde nedbør når det regner over Norge.
Det er ventet at klimaskiftet vil komme gradvis, men først etter 2040-2060 er det ventet at endringene
vil være betydelige og større enn de årlige svingningene vi ser i dag 2 . Det er derfor naturlig å se på
klimatilpassingen i to faser. Første fase er tilpassing til kjente, uvanlige lokale værfenomener. Andre
fase er tilpassing til et annerledes klima.
Første fase
I de nærmeste tiårene framover vil vi måtte tilpasse oss et klima slik vi kjenner det nå med betydelige
naturlige variasjoner, men som i perioder trolig vil være sterkt preget av uvanlig mye nedbør og korte
vintre. Temperaturen vil øke noe i forhold til temperaturen vi har hatt i de foregående tiårene. Det blir
økt behov for beredskap for å håndtere uvanlige eller ekstreme perioder. Det blir økt behov for tilsyn
og drift av infrastrukturen for å forebygge skader og brudd på kommunikasjonssystemene. De
ekstreme værsituasjonene kan vare over noen dager, uker eller måneder.
Andre fase
Når andre fase slår til er usikkert, men dette vil trolig bli klarere gjennom videre forskning. Det er
mulig at det skjer midt i dette århundret. Som beskrevet i kapittel 2.2.2 vil vi gradvis måtte tilpasse oss
et klima som trolig vil være karakterisert av mer nedbør, korte vintre og 3-4 grader høyere temperatur
enn normalperioden 1961-1990. Svalbard vil få opp mot 8-10 grader varmere vintre. Foreløpige
resultater tyder på at nedbøren vil falle med større intensitet. Modellene er usikre med hensyn til hvor
mye havnivået vil stige, men anslagene er fra 40 cm til opp mot 70 cm.

1.3.

Generelt om klimaendringene

En viktig årsak til de naturlige variasjonene i klimaet er variasjoner i vulkansk aktivitet og
solinnstrålingen. I tillegg til variasjoner i solas utstråling varierer solinnstrålingen med jordas avstand
til sola og klodens skråstilling. Da isen smeltet over Norge for over ti tusen år siden, gikk vi inn i en
periode med temperaturer 1,5 til 2 grader høyere enn normaltemperaturen fra 1961-1990. Den gang sto
jorda nærmere sola om sommeren og klodens akse hadde større helningsvinkel. En annen viktig årsak
er naturlig variasjon i de store regionale sirkulasjonssystemene som styrer hvor lavtrykkene og
høytrykkene går.
I atmosfæren slipper vanndamp og karbondioksid (CO2) gjennom sollys, men reflekterer varmestrålingen fra jorda. Disse gassene skaper en naturlig drivhuseffekt som hever overflatetemperaturen
på jorda. Den naturlige drivhuseffekten holder jordas middeltemperatur ca. 34 grader høyere enn den
ville ha vært uten denne effekten. I dag er planetenes middeltemperatur om lag +15 °C. Mengden
drivhusgasser i atmosfæren øker som følge av menneskelig aktivitet. Den viktigste årsaken er økt
utslipp av CO2 ved brenning av fossilt brensel. Dette fører til at atmosfæren fanger opp mer
varmestråling fra jorda.
Gjennom en rekke målinger, undersøkelser og rekonstruksjoner av de historiske temperaturnivåene på
jorda er det sannsynliggjort ved modellberegninger og datasimuleringer, at den menneskeskapte
drivhuseffekten vil gi en økning i den globale middeltemperaturen på mellom 1,4 og 5,8 grader innen
2100.
1

Wolfgang Knorr, professor University of Bristol (2009). Konflikt om karbonets kretsløp. Artikkel i forskning.no v/
Bjørnar Kjensli.
2
Ola Johannessen, Nansensenteret (2010). Isen i Arktis – framtidige perspektiver. Kronikk i forskning.no.
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I følge IPCC WG 1 vil det beste estimatet være omkring 3 grader økning. Målinger viser at jordas
overflatetemperatur har økt med 0,74 grader de siste 100 år. Et varmere klima vil på norske
breddegrader gi mer nedbør. På sydligere breddegrader vil økt varme gi mer tørke og mulighet for
avlingsskader.
Estimert global temperatur gjennom de siste tusen årene er presentert i figur 1. Selv om det har vært en
del diskusjon om denne figuren, som følger formen til en ishockeykølle, er det enighet om
hovedtrekkene: temperaturen har økt det siste århundret og temperaturen forventes å øke videre fram
til 2100. Figur 2 viser et utsnitt av figur 1 og viser siste og kommende århundre. FNs klimapanel har
utviklet ulike hovedscenarier for hvordan en tenker seg utviklingen i utslipp. Tre av de mest brukte
utslippsscenariene for norske forhold er A2, A1B og B1. Disse tre utslippsscenariene er definert i
tabell 1.
Scenario A2:
Høyt estimat. Verden er delt mellom rik og fattig. Høy befolkningsvekst 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 CO2 i havet pga
temperaturøkning. Atmosfærens CO2-innhold er på 836 ppm i 2100, mot 380 ppm i dag.
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. Globale løsninger på økonomiske og sosial bærekraftighet. 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.

Tabell 1. Tre mye brukte utslipsscenarier definert av IPCC (2007).

1

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

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014‐2013 | UTREDNINGSFASEN

KLIMATILPASNING | SIDE 12

Figur 1. Endring i den globale temperaturen i grader Celsius siden år 1000 (rød strek er
glidende middel) og forventet temperaturøkning fram til 2100. Kilde: IPCC, 2007.

Figur 2. Den globale temperaturen i oC siden
1900 og forventet temperaturøkning fram til
2100. Figuren viser tre scenarier, A2, A1B og B1,
for den forventede temperaturøkningen.
Kilde: IPCC, Drange et al.

De globale scenariene indikerer mer ekstremt vær i Europa, både med hensyn til temperatur og
nedbør. Dette er også i overensstemmelse med den observerte trenden. Det er ventet stor økning av
vinternedbøren de fleste steder av Europa. Nord-Europa forventes å få noe økt sommernedbør, mens
Sentral- og Sør-Europa vil bli påvirket av oppvarmingen og uttørringen i sør. Mot midten av århundret
er det ventet episoder med vedvarende sterk nedbør over flere dager som vil gi opphav til styrtflommer. Senere, mot slutten av århundret, kan kystområdene i Europa risikere store oversvømmelser.
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Arktis vil være isfri om sommeren ved slutten av århundret, ifølge noen av scenariene. Nyere studier
viser at dette kan skje tidligere 1 , kanskje før 2050. Temperaturøkningen vil også endre forutsetningene
for flora og fauna, slik at dagens økosystemer vil komme under press.
Økninger i havnivået vil føre til tap av landareal og økt risiko for oversvømmelser. 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. Klimaendringene
vil legge 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
framkommeligheten for samtlige transportsektorer.
1.4.
NOU-rapport om klimatilpassing i Norge
NOU-rapporten Tilpassing til eit klima i endring 2 ble offentlig samme uke som denne rapporten ble
ferdigstilt. NOU-rapporten legger til grunn at den totale belastningen på natur og økosystem må bli så
liten som mulig. Dette bør skje gjennom en økosystembasert forvaltning. Når et økosystem settes
under press, som en klimaendring gjør, vil systemet gå mot et vippepunkt der endringene i naturmiljøet skjer brått. Slike vippepunkter kan også finnes i det regionale klimasystemet. Det er et viktig
mål å unngå at vi kommer til disse vippepunktene. Videre tilrår NOU-rapporten følgende tiltak for
klimatilpassing:
Hensynet til klimaendringer må styrkes i plansystemet
Alle planprosesser må ta høgde for økt uvisshet som følger av et klima i endring. Dette stiller endrede
og nye krav til planleggere og planmyndigheter. Det bør utarbeides en ny forskrift til plan- og
bygningsloven som håndterer klimatilpassing. Kommunene bør bli tilført øremerkede midler for å
styrke plankapasiteten og plankompetansen, slik at klimatilpassing kan integreres i planleggingen.
Overvannshåndtering og havnivåstiging er to områder som i så måte ikke er godt nok forankret i
nasjonal fagmyndighet.
Kunnskapsgrunnlaget må styrkes gjennom kartlegging, overvåking og forskning
Høy kunnskap og erfaring med håndtering av dagens klima vil være viktig i klimatilpassingsarbeidet,
men også ny og bred kunnskap er viktig. Det innebærer mer detaljerte grunnkart med høy oppløsning,
bedre kartlegging av områder som er utsatt for skred, flom og overvann, og bedre overvåkning av
været. Rapporten tilrår forsterket forskning på klimaendringer, klimaeffekter og tilpassing.
Kompetansen i forvaltningen må heves
Det bør etableres et klimaservicesenter og fire regionale kompetansesentre som skal bistå den lokale
forvaltningen med opplæring og oppdatert modellgrunnlag og data om klima og hydrologi. Fylkesmennene bør styrkes for å kunne føre tilsyn og veiledning.
Tilpassingsunderskuddet må dekkes inn
Samfunnet er ikke godt nok tilpasset klimaet i dag på grunn av manglende vedlikehold og ivaretaking
av naturmiljøet. Rapporten setter fokus på skredsikring av veg og jernbane, bedre drenering,
forsterkning av maritim infrastruktur, mer kartlegging, bedre fagkunnskap og bedre datagrunnlag. Det
bør utvikles insentiver som fremmer vedlikeholdet.

1
2

Ola Johannessen, Nansensenteret (2010). Pers. med.
Tilpassing til eit klima i endring (november 2010). NOU 2010:10.
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Tilpassingsarbeidet må koordineres
Miljøverndepartementets koordinering må styrkes ved at sekretariatet for den praktiske koordineringen
av tilpassingspolitikken blir etablert som en permanent funksjon med økt kapasitet og ressurser.

2.

Klimaet i Norge

2.1.

Klimautviklingen fram til i dag

Rapporten Klima i Norge 2100 (2009) beskriver klimaet i Norge. Årsmiddeltemperaturen for
Fastlands-Norge er ca. +1 oC når vi legger normalperioden 1961-1990 til grunn. Årsmiddeltemperaturen langs kysten fra Kragerø til Stad er over +6 oC. Finnmarksvidda har laveste temperatur,
ned mot -3 oC, se figur 3. Det siste tiåret har årstemperaturen for Norge vært mer enn 1 oC høyere enn
normalen.

Figur 3. Midlere årstemperatur (oC) og årsnedbør (mm) i normalperioden 1961–90. Kilde:
met.no.
Det har vært betydelige temperaturvariasjoner i Norge gjennom 1900-tallet, se figur 4. I følge
rapporten har den årlige middeltemperaturen økt med mellom 0,5 og 1,0 oC i ulike deler av landet. I
forrige århundre var det en varm periode på 1930-tallet. Det var det også globalt, men her i Norge var
temperaturøkningen større. Siden 60-tallet har det igjen vært en temperaturøkning både globalt og i
Norge, se figur 4. Temperaturøkningen har vært størst om vinteren og minst om sommeren og høsten.
Våren har blitt varmere overalt.
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Vind er i begrenset grad målt sammenhengende over lengre perioder. Hansen-Bauer et al (2009)
konkluderer likevel med at det ikke siden 1880 er noen trender som tilsier økt hyppighet for storm i
våre kyst- og havområder.

Figur 4. Årlig målt temperaturvariasjon i oC for Fastlands-Norge fra 1900 og fram til i dag.
0 = normalperioden 1961-90. Lysebrune søyler er årstemperturer høyere enn normalen.
Grønne søyler er lavere temperaturer. Heltrukken kurve viser utjevnede variasjoner på en
10-årsskala. Kilde: met.no, 2010.
Det er meget store variasjoner i nedbørforhold i Norge, både i tid og mellom ulike regioner. Årsnedbøren varierer fra 300 mm på Finnmarksvidda og i øvre deler av Gudbrandsdalen til over 3500 mm på
Vestlandet, se figur 3. I byer og tettsteder gir kraftig nedbør i løpet av kort tid ofte skader. Mamen og
Iden 1 (2010) viste at for varigheter opp til 6 timer er det Østlandet og Sørlandet som har de kraftigste
regnskyllene. På de automatiske målestasjonene til met.no er det siden 1967 i løpet av 1 og 3 timer
registrert maksimalverdier på henholdsvis 43 mm (Asker) og 88 mm (Galleberg). For lengre
varigheter enn 6 timer er det Vestlandet som har de største nedbørverdiene. På Vestlandet er det ikke
uvanlig at det 3-4 ganger i året faller mer enn 100 mm nedbør i løpet av 24 timer. Den høyeste verdien
som er målt på ett døgn er 230 mm (Indre Matre).
For Fastlands-Norge har årsnedbøren økt med ca. 20 prosent siden 1900. Endringen har i stor grad
skjedd de siste tretti årene, se figur 5. Både for Fastlands-Norge og for de fleste landsdelene er det
vinternedbøren som har økt mest. For landet som helhet er økningen i vinternedbøren de siste 30 årene
på 17 prosent, men i de nedbørrike regionene på Vestlandet er økningen på ca. 25 prosent. Høstnedbøren har avtatt i alle landsdeler unntatt i de nordligste. Nedbøren om våren har øket i alle
landsdeler.
På de fleste stasjonene der det måles snø, er det en klar trend til kortere snøsesong. På den annen side
er det ved en del målestasjoner i Nord-Norge målt økende snøakkumulering over ett døgn, mens det på
Østlandet er målet nedgang. Sterkt snøfall krever omfattende snøbrøyting. Snøakkumulering over kort
tid er sterkt avhengig av høyde over havet og avstand til kysten.

1

Jostein Mamen og Knut Iden, 2010: Analyse av korttidsnedbør i Norge 1968–2008.
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Figur 5. Årlig målt nedbørsvariasjon i mm for Fastlands-Norge fra 1900 og fram til i dag.
100 = normalperioden 1961-90. Mørkeblå søyler er årsnedbør større enn normalen. Lyseblå
søyler er mindre nedbør. Heltrukken kurve viser utjevnede variasjoner på en 10-årsskala.
Kilde met.no, 2010.
Flommer i vassdrag skyldes snøsmelting, snøsmelting i kombinasjon med regnvær, langvarig regnvær
eller intense skybrudd. Hvilke årsaker som dominerer varierer fra periode til periode og fra landsdel til
landsdel. Store regnflommer var vanlige i 1930-årene og etter 1987, som begge er varme perioder. Det
er en tendens til at høyere temperatur de senere år har ført til at vårflommene kommer tidligere.
Storflom i de store vassdragene på Østlandet forutsetter at det er flom i flere høydenivåer samtidig.
Under storflom er det fare for alvorlige flomskred og store skader på vegnettet.
Den totale mengden utbetalinger av skadeforsikring kan være en indikasjon på utgiftene forårsaket av
ekstreme værforhold. I Norge var utbetalingene i 1983 på 293 millioner kr., i 1999 på ca. 1500
millioner kr. og i 2001 på ca. 2000 millioner kr. I følge Lindholm 1 lå kostnadene i 2001 i virkeligheten
på 2,5-3 milliarder kr. på grunn av underrapportering. På verdensnivå 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 millioner kr. til Statens vegvesen. Flere deler av
transportsektoren 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 vannpåkjenningene, svikter under vanntrykket. Resultatet er redusert framkommelighet.
Dreneringssystemet i byer og tettsteder er opptil hundre år gammelt og utgjør en verdi på over hundre
milliarder kroner. Mange steder er systemet ikke dimensjonert til å ta i mot flomtopper. Byfortetning
og flere harde flater har forsterket flomtoppene (Lindholm). Det vil være kostbart å bygge inn
fordrøyningssystemer i tettbygde strøk for å redusere flomtoppene.

1

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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2.2.
2.2.1.

Klimaendringer i Norge
Modellgrunnlaget

Til Nasjonal transportplan 2010-2019 ble det laget en rapport om virkninger av klimaendringer for
transportsektoren. Denne bygde på regionale klimascenarier for transportsektoren i Norge 1 . Det ble
brukt fire globale modeller fra Hadley Centre, Max-Planck Institut og Bjerknessenteret. Disse ble
utviklet i forbindelse med Forskningsrådprosjektet RegClim (1997-2006). Nevnte klimamodeller er
omfattende numeriske dataprogrammer som bygger på fysiske lover for atmosfære, hav, jordoverflate
og havis. De tilsvarer de globale modellene brukt av FNs klimapanel, men har bedre romlig
oppløsning for å ta bedre hensyn til landskapsformer som fjell og kystlinjer. Hver modell tar
utgangspunkt i ulike utslippsscenarier som vist i tabell 1.
I forbindelse med rapporten Klima i Norge 2100 2 er resultatene fra ovennevnte klimamodeller supplert
med nedskaleringer utført med regionale klimamodeller fra norske og andre europeiske institutter.
Rapporten bygger på et ensemble av i alt 22 klimaframskrivninger basert på slike regionale
klimamodeller. Videre bygger rapporten på et ensemble av i alt 50 klimaframskrivninger utført med
empirisk-statistiske nedskaleringsmetoder. Begge metodene har styrker og svakheter. I den grad man
setter sammen resultatene fra forskjellige modeller og lager middelverdier av disse, gjør det
resultatene mer sannsynlige. Datamaterialet er unikt og er det mest omfattende i sitt slag per 2009.
I følge rapportens redaktør Inger Hanssen-Bauer på Meteorologisk institutt er hovedkonklusjonene fra
RegClim-prosjektet ikke endret. Det er ventet våtere vær og høyere temperatur. Antakelig kommer
lavtrykksbanen til å gå lengre nord enn i dag.

2.2.2.

Klimaframskrivninger basert på rapporten Klima i Norge 2100

Rapporten Klima i Norge 2100 presenterer som nevnt en middelverdi av to ensembler, ett bestående av
22 dynamiske framskrivninger og ett bestående av 50 statistiske framskrivninger. Videre angis det et
høyt estimat basert på 90-persintilen og et lavt estimat basert på 10-persentilen. Persentilen er definert
slik at 10 prosent av ensemblemedlemmene har lavere (10-persentilen) eller høyere verdi (90persentilen).
Temperaturøkning
Årsmiddeltemperaturen for Norge anslås å øke med 2,3 til 4,6 ºC innen 2100. Dette er betydelig mer
enn temperaturøkningen på 0,5 til 1,0 ºC gjennom hele forrige århundre. Det har vært en betydelig
temperaturøkning i løpet av de siste 30 årene. Dette kan indikere at forventet temperaturøkning er
konservativ eller noe underestimerte, men også at vi i inneværende periode er sterkt påvirket av
naturlige klimavariasjoner. Figur 6 viser observert temperaturutvikling i Norge fra 1900 til i dag og
tilsvarende en framskriving fra 2000 til 2100 som et lavt, middels og høyt estimat. I forhold til
referanseperioden 1961-1990 øker temperaturen i ulike regioner med fra 3 til over 4 grader. Se figur 8
(A). Temperaturøkningen er minst på Vestlandet og størst på Finnmarksvidda. Det er vintertemperaturen som øker mest, hele 4 til 5 grader i ulike regioner. De dynamiske framskrivningene viser at
høsten også blir tilsvarende varmere. Sommeren får minst temperaturøkning. Tabell A i Appendiks
gjengir forventet temperaturøkning for de enkelte sesonger og regioner av Norge for periodene 20212050 og 2071-2100. For mer detaljer vises det til rapporten Klima i Norge 2100.

1

Jan Erik Haugen og Jens Debernard, Meteorologisk institutt (2007). Regionale klimascenarier for
transportsektoren i Norge – en oppdatering.
2
Forfatterne av rapporten er Inger Hanssen-Bauer (redaktør) og Eirik Førland (met.no), Lars Roald, Hege Hisdal
og Deborah Lawrence (NVE), Helge Drange, Atle Nesje og Kristian Vasskog (Bjerknes), Stein Sandven
(NERSC), Bjørn Ådlandsvik og Svein Sundby (IMR). (2009)
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Figur 6. Observert temperaturutvikling i Norge gjennom det 20. århundret og framskrivninger
for det 21. århundre. Endringene er i forhold til normalperioden 1961-1990. Observasjonsverdiene er glattet og viser variasjoner på 10-års og 30-års tidsskala. Høy og lav framskrivning er stiplet og middels framskrivning er heltrukken. Fire enkeltresultater er avmerket,
se tabell 1. Kilde: Hanssen-Bauer et al, 2009.
I perioden 1961-1990 ble det sjeldent målt døgnmiddeltemperaturer over +20 oC. I perioden 20212050 kan vi årlig forvente opp til 10 slike døgn i lavereliggende områder i sør og øst. Mot slutten av
dette århundret vil opp til 20 slike døgn være vanlige over store deler av Norge. Langs Oslofjorden og
Sørlandskysten vil vi kunne forvente over 30 døgn hver sommer med middeltemperatur over +20 oC.
Det er tilsvarende beregnet at vekstsesongen i hele landet forlenges med en måned fram mot 2050 og
opp til to måneder i store deler av landet mot slutten av århundret.
Med varmere og kortere vintre utover i dette århundret er det ikke ventet betydelig flere eller færre
dager med temperaturer omkring null grader i indre og høyereliggende strøk. Vintrene vil innledes
med en overgangsperiode med temperaturer omkring null, og avsluttes tilsvarende. Det er ventet at
overgangsperiodene blir omtrent like lange i framtiden. I kystnære områder er det ventet at vintrene vil
være preget av temperaturer nettopp omkring null, men at antallet slike vinterdager reduseres med 10
til 60 prosent. Det er ventet at dette kan variere mye fra år til år.
Nedbørsøkning
Nedbørøkningen vi hadde gjennom siste århundre vil muligens øke med samme takt fram mot slutten
av dette århundret. Den kraftige nedbørsøkningen vi har hatt siste tjue år indikerer at forventet
nedbørsøkning er konservativ eller noe underestimert, men kan også skyldes naturlige klimavariasjoner. Figur 7 visere observert nedbørsutvikling i Norge fra 1900 til i dag og tilsvarende en
framskriving fra 2000 til 2100 som et lavt, middels og høyt estimat. Tabell B i Appendiks gjengir
forventet nedbørsøkning for de enkelte sesonger og regioner av Norge for periodene 2021-2050 og
2071-2100. For flere detaljer vises det til rapporten Klima i Norge 2100.
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Figur 7. Observert nedbørsutvikling i Norge gjennom det 20. århundret og framskrivninger for
det 21. århundre. Endringene er i forhold til normalperioden 1961-1990. Observasjonsverdiene er glattet og viser variasjoner på 10-års og 30-års tidsskala. Høy og lav framskrivning er stiplet og middels framskrivning er heltrukken. Fire enkeltresultater er avmerket,
se tabell 1. Kilde: Hanssen-Bauer et al, 2009.
For Sør-Norge er det god overensstemmelse mellom de dynamiske og statistiske framskrivningene.
Det øker tilliten til resultatene. Når det gjelder resten av landet har forskerne størst tillitt til resultatene
fra de dynamiske bergningene, slik at de statistiske resultatene er utelatt. Den store økningen i vinternedbør de siste tjue årene er kraftigere enn estimatene. På den annen side er det estimert høstnedbør
høyere enn det som har vært observert. Observert sommernedbør har størst overensstemmelse med
beregningene.
Det er ventet 5 prosent nedgang i nedbøren om sommeren på Østlandet mot slutten av århundret
sammenliknet med referanseperioden 1961-1990. På Vestlandet blir sommernedbøren omtrent som
referanseperioden eller litt høyere. For Midt- og Nord-Norge er det ventet 15-20 prosent mer
sommernedbør.
Vinternedbøren i Norge vil i siste halvdel av århundret trolig ligge omkring 20 prosent over referanseperioden 1961-1990. Det gjelder også for høstnedbøren. Det er ventet 15 prosent mer nedbør om
høsten på Østlandet. Om våren på Østlandet ventes det 15 prosent nedbørsøkning og på Vestlandet og
nordover om lag 20 prosent økning.
Modellresultatene for nedbør spriker langt mer enn for temperatur. Det gjør estimatene mer usikre.
Mest usikkerhet er knyttet til vår- og vinternedbør og til kysten fra Lindesnes til Nordkapp. Figur 8 (B)
viser at det er stor spredning i modellberegningene for årsnedbøren for de ulike regionene i Norge.
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Atemperatur

Bnedbør
Figur 8. Framskrivninger basert på 22 dynamiske modeller for årsmiddeltemperaturer (A) og
årsmiddelnedbør (B) for ulike regioner i Norge. Sort strek er middelverdi, øvre del av grå
boks er høyt estimat og nedre del av grå boks er lavt estimat. Fem enkeltresultater er
avmerket. N = Norge. Følgende regioner er vist i A: 1 = Østlandet, 2 = Vestlandet, 3 =
Trøndelag, 4 = Nordland/ Troms, 5 = Finnmarksvidda og 6 = Varanger. Følgende regioner er
vist i B: 1 = Østfold, 2 = Østlandet, 3 = Sørlandet, 4 = Sør-Vestlandet, 5 = Sunnhordland, 6 =
Sogn og Nord-Hordaland, 7 = Dovre/ Nord-Østerdal, 8 = Møre og Romsdal, 9 = InnTrøndelag, 10 = Trøndelag/Helgeland, 11 = Hålogaland, 12 = Finnmarksvidda og 13 =
Varanger. Kilde: Hanssen-Bauer et al., 2009.
Med økende lufttemperatur øker evnen til å ta opp vanndamp i atmosfæren. Dersom lufta deretter
kjøles ned øker den relativ fuktigheten slik at vanndampen kan felles ut som nedbør. Dette gir et
potensial for økt nedbør i framtiden. Når atmosfæren presses opp i høyden når den møter norske fjell
blir lufta kjølt ned slik at regn kan utløses på lo side av fjellheimen. Regn kan også bli utløst lokalt når
lufta stiger til værs på grunn av lokal soloppvarming; noe som ofte skjer om sommeren. Mengden
nedbør blir da i stor grad styrt av hvor fuktig lufta var før den ble nedkjølt. Siden det er flere viktige
faktorer som styrer mengde nedbør, åpner det for flere ulike svar når man lager framskrivninger for
nedbør.
Det er ventet at antall dager med mye nedbør vil øke. Ettdøgns nedbørsmengde som tilsvarer de to
mest nedbørstunge dagene per år i referanseperioden 1961-1990, vil bli vanligere. På lands- og
årsbasis tilsier framskrivningene en økning i antall slike dager på 75 prosent, altså nærmest en dobling.
Det er også ventet en nedbørsøkning på 10 til 25 prosent på slike dager. Høyere nedbørsintensitet kan
føre til mer flom og skred.
Moderne vegbruer i Norge er materialteknisk lite påvirket av økt temperatur og nedbør, men noen
bruer er bygd for korte slik at landkarene stikker for langt i elva og blir undergravd dersom det blir for
sterk vannføring.
Vind
Modellene som er brukt i Klima for Norge 2100 gir ikke klare signaler når det gjelder vindforhold i
våre områder. Et norsk særstudie 1 fra 2008 viser at middelverdien for vind blir noen få prosent
sterkere, se figur 9. Ut fra studiet mener forskerne at den sterkeste vinden som i gjennomsnitt oppsto
3-4 ganger hvert år i perioden 1961-1990, vil opptre dobbelt så ofte når vi kommer til 2050. Det kan
bli vanligere med høye vindhastigheter. Rapporten Klima i Norge 2100 mener det er sannsynlig at
1

Haugen, Jan Erik, Morten Køltzow og Trond Iversen, met.no (2008). Mer ekstrem nedbør og vind i Norge.
Artikkel i Klima (nr 2) (Norklima).
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polare lavtrykk langs kysten flytter nordover etter hvert som sjøisgrensen flytter seg nordover. Polare
lavtrykk er små, kraftige lavtrykk som kan føre til kraftig vindøkning i løpet av kort tid. De er
vanskelige å varsle og kan være til fare for skipstrafikken.

Figur 9: Endring av vindhastighet i vintersesongen fra åtte kombinerte regionale
nedskaleringer, fra dagens klima (19611990) fram til rundt 2050. Figuren viser
prosentvis endring av vindhastighet i 10meters høyde. Kilde: Klima-2-2008.

Havstigning og stormflo
IPCC (2007) har beregnet at den globale havnivåstigningen blir 80 cm i dette århundret. Havnivåøkningen er ikke jevnt fordelt på jorda. Havnivåstigningen i løpet av dette århundret er et resultat at
forventet termisk utvidelse av havet (20-30 cm stigning), bre- og issmelting (noen få cm stigning),
lokal landheving og endringer av havstrømmer.
Ser en bort fra landhevingen i Norge, har vi hatt en havstigning på 14 cm de siste 100 årene. Store
deler av Kyst-Norge har hatt større landheving enn 14 cm i samme periode. Norskekysten vil trolig få
10 cm kraftigere havstigning enn den globale havstigningen på grunn av endrede temperaturer,
saltkonsentrasjoner og strømningsforhold. Landhevingen modifiserer dette. Den er lavest på vestkysten og høyest innerst i Oslofjorden og Trondheimsfjorden.
I løpet av dette århundret kan havnivået langs norskekysten forventes å stige som et gjennomsnitt med
rundt 70 cm langs sør- og vestlandskysten, rundt 60 cm i Nord-Norge og rundt 40 cm innerst i
Oslofjorden og Trondheimsfjorden. Lavt estimatet er 20 cm lavere enn middelverdien og høyt estimat
er 35 cm høyere. Eventuell stormflo er ventet å bli 1,5 m til over 3 m over refereransenivået NN1954.
Tabell 2 oppgir minimum og maksimum verdier for havstigningene og stormfloer.
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2050
Havstigning (cm)

2100

Stormflo (cm)
Relativt NN1954

Havstigning (cm)

Stormflo (cm)
Relativt NN1954

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Min.

Maks.

Tromsø

10

32

229

251

43

98

267

322

Trondheim

-1

21

246

268

22

77

274

329

Bergen

15

37

178

200

53

108

221

276

Stavanger

17

39

143

165

58

113

189

244

Oslo

-1

21

189

211

21

76

216

271

Tabell 2: Øvre og nedre verdier for havnivåstigning og stormflo (100 års returnivå) medregnet
usikkerheter i havnivåstigning. Kilde: Hanssen-Bauer et al, 2009.
Som referanse for stormfloverdiene er NN1954 (normalnull 1954) brukt. De fleste landkartverk i
Norge referer seg til denne som høydekote null meter over havet. Det vises til rapporten Klima i Norge
2100 der det er listet opp hva havstigningen vil si i centimeter for den enkelte kystkommune. I
appendiks er NN1954 beskrevet nærmere.
Stormflo er en kombinasjon av springflo, lavtrykk og kraftig vind som presser sjøen inn mot kysten.
Forskerne er ikke sikre på hvor gode stormfloestimatene er. Estimerte nivåer for stormflo for et 100
års returnivå er ikke verifisert tilfredsstillende fordi det mange steder ikke foreligger nøyaktige
målinger på historiske stormfloverdier. Videre må en stormfloverdi ses i sammenheng med hvor mye
et område vil være utsatt for bølger og pålandsvind. Høye bølger i kombinasjon med stormflo vil virke
med store krefter på konstruksjoner i vannkanten. I så måte er det indikasjoner på at høyden av
ekstreme bølger i Nordsjøen og Skagerrak vil øke med 6-8 prosent i løpet av dette århundret. I
skjermet farvann er bølgepågangen (signifikante bølgehøyden 1 ) ventet å øke opp mot 25 cm på
Vestlandet og opp mot 15 prosent i Nord-Norge 2 . I Barentshavet er det også beregnet en viss økning,
men resultatene er usikre.
Moloer og anlegg som ligger eksponert mot bølger i åpne sjøområder er utsatt. For å motstå
bølgepågangen må de ha tilstrekkelig overhøyde og ha steinblokker som har høy nok egenvekt og
størrelse til at bølgende ikke klarer å vaske over kanten og bølgene ikke klarer å rugge på blokkene.

3.

Hva skjer i EU og andre land

De enkelte land ser både fordeler og problemer av forventede klimaendringer, og de vektlegger dette
ulikt. Men de er sammenfallende i å mene at klimaendringer vil påvirke transportinfrastrukturen. I de
fleste land er arbeidet med klimatilpassing nettopp igangsatt. Innen samferdselssektoren er flere av de
nordiske landene ledende med hensyn til konkret klimatilpassing.

3.1.

EU

I Nord-Europa vil de negative effektene av klimaendringene delvis bli veid opp av de positive.
Varmere somrer og lengre vekstsesonger kan være positive effekter. Noen samfunnssektorer er mer
sårbare for virkningene av endringer i klimaet enn andre. Samfunnets endringsevne er i følge EU
1

Signifikant bølgehøyde er gjennomsnittsverdien av den høyeste tredjedelen av individuelle bølgehøyder i en 20
minutters periode.
2
Kystverkets Designhåndbok om faste installasjoner (2008) (svakt nedjustert v/ Jon Arild Jensen, Kystverket)
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avgjørende for hvor negative effektene blir 1 . Endringsevnen er styrt av endringsvilligheten og de
ressursene samfunnet rår over. EU ser for seg klimatilpassing på bred front, som omfatter
infrastruktur, landbruk, økologi og næringsliv. Samfunnet må bli bærekraftig når det gjelder
klimaendringene.
De største tilpassingskostnadene er knyttet til forsterkning og omlegging av infrastrukturen i
risikoområdene, og da særlig til de strukturene som skal hindre oversvømmelse av områder som ligger
lavt i forhold til havstigning (Nederland mm). EU vurderer å utarbeide direktiver for å få til felles
europeisk lovverk.
EU tar utgangspunkt i at infrastrukturen er kostbar og bygd for å ha lang levetid, og at den ikke kan bli
fullstendig beskyttet mot brudd. Full beskyttelse er ikke kostnadseffektivt i forhold til de faktiske
truslene. Svært god beskyttelse er kostnadskrevende i forholdt til meget god beskyttelse. Det er
viktigere å sikre funksjonaliteten i samfunnet i stedet for å beskytte de enkelte strukturene. EU mener
på den annen side at det er viktig å komme tidlig i gang med klimatilpassing. Bygging av ny infrastruktur må ta høyde for kraftigere ekstremvær, flom, erosjon og havstigning. For samfunnet vil det
være en stor gevinst om man bygget mer robust, slik at levetiden fortsatt blir lang.

3.2.

Nord-Amerika

Canada
Nasjonalt har Canada arbeidet i flere år med klimatilpassing 2 , og det er etablert et eget direktorat.
Canada har særlig belyst temperaturendring, økt nedbør, endringer i grunnvannsnivå og ekstreme
hendelser. Områder med permafrost er spesielt sårbare for økt temperatur. Infrastruktur på permafrost,
særlig i kystområder, kan bryte sammen som følge av at permafrosten forsvinner. Videre er skipsfarten
på De store sjøene utsatt.
Et varmere klima leder til kortere vintre og dermed færre byggekostnader, rimeligere drift og
vedlikehold av infrastrukturen. Vegbanen blir mindre forstyrret av fryse- og tinesykluser. Vinterdriften
blir kortere og det blir færre trafikkulykker på grunn av mindre snø og is på vegen. På den annen side
kan økt nedbør ramme vegkonstruksjoner i form av økt risiko for skred, oversvømmelse og utvasking,
og forsterke nedbrytningen av betongkonstruksjoner.
Når det gjelder infrastrukturen vil Canada skjerpe kravene til design, robusthet og vedlikehold, samt
forbedre informasjonssystemene og beslutningsstøttesystemene for å stå bedre rustet mot kraftig
nedbør og andre værfenomen.
USA
Føderale amerikanske myndigheter har i liten grad utarbeidet offisielle nasjonale planer for
klimatilpassing. En arbeidsgruppe under den amerikanske presidens råd (The White House Council)
anbefaler i en revidert, tverrfaglig rapport fra 2010 ulike tiltak for klimatilpassing 3 . Rapporten er
meget generell. Den peker blant annet på behovet for å tilrettelegge vitenskapelig informasjon for
beslutningstakerne slik at disse lettere kan foreta klimatilpassinger. Luftfartsmyndighetene har
imidlertid utarbeidet flere dokumenter som beskriver utfordringene. En rapport 4 beskriver hvordan
klimaendringer kan påvirke det amerikanske transportsystemet. I USA vil klimaendringene ta mange
former, slik at infrastrukturen vil rammes på forskjellige måter.

1

White paper - Adapting to climate change : towards a European framework for action (2009)
Climate Change Impacts and Adaptation Directorate, Canada (2004). Climate Change Impacts and Adaptation
Program.
3
The White House Council on environmental quality (oktober 2010). Climate Change Adaptation Task Force:
Recommended Actions in Support of a National Climate Change Adaptation Strategy.
4
National research Council of the National Academies (2008): Potential Impacts of Climate Change on U.S.
Transportation., Transportation Research Board Special Report 290.
2
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3.3.

Naboland

Sverige
Svenske vegmyndigheter har hatt fokus på klimatilpassing i lang tid. Vägverket slo alt fast i 2000 at
vegholder må være forberedt på økt nedbør i Nord-Sverige, med fare for økt vannføring og økt risiko
for flom. Ekstremvær kan sette driften under press, mens høyere grunnvannstand kan svekke
bæreevnen. I Sør-Sverige ventet de mindre nedbør, som kunne føre til setningsskader på grunn av
lavere grunnvannstand.
For å få økt klarhet og kunnskap om Sveriges sårbarhet mot klimaendringer og samfunnets kostnader,
inngangsatte svenskene en offentlig utredning (SOU) som ble gitt navnet Klimat- och sårbarhetsutredningen 1 . Denne ble ferdig i 2007. Utredningen er detaljert og meget omfattende, særlig for
vegsektoren.
Klimat- och sårbarhetsutredningen legger til grunn økt fare for oversvømmelse, skred og erosjon. Den
foreslår at staten etablerer en økonomisk støtteordning til gjennomføring av større klimatilpassingstiltak, og at det etableres regionale organ og et forskningsinstitutt med ansvar for klimatilpassing. Den
sier at klimaendringene vil påføre transportsystemene i Sverige betydelig belastninger og at drikkevannskvaliteten kommer under press, noe som vil kreve mottiltak.
Økt nedbør og vannmengde kan gi oversvømmelse, bortspyling av veger og skade på bruer, samt økt
risiko for skred og erosjon. Nedbørøkningen som har skjedd de siste tiårene, har alt ført til økte
reparasjonskostnader. Høyere temperatur vil i Sverige redusere telerelaterte skader og minske
vedlikeholdsbehovet på betongbruer. Utrederne antar at klimaendringene vil redusere kostnadene for
vinterdrift av vegnettet i Sør-Sverige, mens tilsvarende kostnader i Nord-Sverige vil øke. For å møte
dette skal Vägverket gis særskilt ansvar for å tilrettelegge for klimatilpassing innen sitt ansvarsområde.
Det samme gjelder Baneverket og Sjøfartsverket. Det innebærer kartlegging, revisjon av dimensjoneringskravene og utvikling av modeller for risikovurderinger.
Jernbanenettet kan bli alvorlig rammet som følge av økt nedbør, men vindfall byr også på utfordringer
for togene. Skipsfarten i Sverige er robust når det gjelder klimaendringer. Mindre isproblemer og
høyere vannstand vil gi bedre farleder, men kan påvirke havneaktiviteten negativt i de sydligste kystområder. Luftfarten påvirkes lite av endringer i klimaet. Redusert tele i rullebanen vil forsterke
bæreevnen. Det blir mindre behov for avising av flyene og salt på rullebanene i sør, men økt behov for
salt i nord. Klimaforandringene er ikke ventet å medføre endringer i tåke.
I forbindelse med vegnettet vil økte reparasjonskostnader som følge av mer skred, flom og
oversvømmelse, bli 80-100 millioner SEK per år omkring 2080, forutsatt at ingen forebyggende tiltak
iverksettes. For hele perioden fram til 2100 og for hele det svenske vegnettet beløper dette seg til 12,3
milliarder SEK som lavt estimat og 22 milliarder SEK som høyt estimat. Store skred er ikke tatt med
her. Bare for riksvegnettet er skadekostnadene beregnet til 9-13 milliarder SEK. Kostnaden for å
forebygge halvparten av disse skadene beløper seg til 2-3,5 milliarder SEK. Det er derfor meget
lønnsomt å forebygge. Se tabell 3.
Munkedalsskredet som rammet E6 i 2006 kostet 120 millioner SEK, hvorav mer enn 50 prosent var
indirekte kostnader samfunnet fikk på grunn av forsinkelser knyttet til omkjøring. Denne kostnaden
kom til tross for at det ble bygd provisoriske løsninger for å lede biltrafikken forbi skadeområdet. I
glissgrente strøk innebærer brudd på infrastrukturen ofte større utfordringer enn i tettbefolkede
områder der omkjøringsmulighetene er gode. Når omkjøring er vanskelig kan det bygges provisoriske
løsninger.

1

Bengt Holgersson et al (2007). Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter. Miljödepartementet,
Klimat- och sårbarhetsutredningen. Statens offentliga utredningar - SOU 2007:60
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På lang sikt er det forventet store og økende skadekostnader på vegnettet. For å forebygge dette vil det
måtte settes inn omfattende tiltak, men det er viktig at disse ikke settes inn for tidlig, da dette vil koste
mer enn nødvendig. Det blir mest kostnadseffektivt om tiltakene gjennomføres i henhold til en
helhetlig plan. Kortsiktige tiltak må ses i sammenheng med andre nødvendige tiltak. Det gjelder tiltak
for å hente igjen etterslep, vedlikehold av eldre konstruksjoner som nærmer seg sin tekniske levetid,
tilpassing til dagens klima som er langt mer nedbørrikt enn for 30 år siden og tiltak som kommer av
strengere regelverk og funksjonskrav. Slike tiltak skal ikke regnes som klimatilpassing. På den annen
side er det formålstjenlig å gjennomføre kortsiktige målrettede vedlikeholdstiltak som er rettet mot
særlige punkter på vegnettet der erosjon og dreneringsproblemer kan oppstå som følge av
klimaendringer. Slike tiltak vil kunne redusere risikoen for vannrealterte skader med 90 prosent.
Kostnadene for slike tiltak må ses på som tilleggskostnader til det ordinære vedlikeholdet.
Med hensyn til langsiktige tiltak beregner Klimat- och sårbarhetsutredningen at tiltak som koster
minst 50 prosent av forventede skadekostnader, med fordel kan utføres som en del av en ombygging
av vegen til en kostnad av 10 prosent av hva tiltaket ville kostet som isolert tiltak. Tiltak som koster
mindre enn 25 prosent av forventede skadekostnader bør utføres som isolerte tiltak. Se tabell 3.

Skadetyp

Årlige skadekostnader uten
mottiltak

Samlede skadekostnader uten
mottiltak

Kortsiktige
forebyggende
tiltak (totalt)

Erosjon og
oversvømmelse

65 M-SEK/år

50-150 M-SEK/år

150-500 M-SEK

Skred og ras

15 M-SEK/år

Langsiktige
forebyggende
tiltak (totalt)

1000-2000 M-SEK
20-50 M-SEK/år

>200 M-SEK

Tabell 3. Kostnadene på kortsiktige og langsiktige tiltak for å forebygge skader på grunn av
klimaendringer i dette århundret. Viser dagens årlige skadekostnader og framtidige årlige
skadekostnader om tiltak ikke gjennomføres. Kilde: Vägverket.
Jernbanenettet i Sverige er de siste årene blitt rammet av stormer, oversvømmelse og skred. Stormene
Gudrun og Per kostet Baneverket 180 millioner SEK. Kartlegging av risikoområder, opplæring av
personell, bedre drenering og nedhogging av trær langs linjene er kostnadsberegnet til 100 millioner
SEK, og deretter 20 millioner SEK årlig til forsert vedlikehold. Det er ventet reduserte kostnader for
luftfarten. Avisning og vinterdrift vil koste 60 millioner SEK mindre per år. Noen rullebaner må
oppgraderes når det gjelder vindretning og bæreevne for til sammen 300 millioner kr fram mot 2080.
Mens økt drenering vil koste 100 millioner SEK. Mye av sjøfarten i Sverige foregår i Østersjøen og
Bottenhavet. Varmere klima vil redusere isproblemene. Sjøfartsverket vil spare 150 til 250 millioner
SEK årlig til isbrytere, avhengig av hvor stor beredskapen skal være. For hele århundret tilsvarer det
2,4 til 4,9 milliarder SEK.
Det foreslås å gi Sveriges meteorologiske og hydrologiske institutt (SMHI) et særlig ansvar for
varsling av ekstremvær, enten det er tørke, regn eller vind. Det omfatter gratis tilgjengeliggjøring av
digitale data og flere værstasjoner. I dag tar SMHI seg betalt for slike data.
Vägverket oppsummerte Klimat- och sårbarhetsutredningen og laget i 2009 en egen strategi 1 for å
funksjonssikre vegene med hensyn på klimaendringene. De definerer vegen til å være funksjonssikker
når vegens klimapåvirkninger står i balanse til funksjonskravene og et risikovurdert vedlikehold.
Vägverket har utledet en risikomodell for å beregne funksjonssikkerheten. Klimapåvirkningene
vurderes med hjelp av scenarier og påvirkningsfaktorer, mens funksjonskravene skal avspeile hvilken
kvalitet, og med hvilken sikkerhet, vegen kan levere framkommelighet og sikkerhet. Risikovurdert
vedlikehold bygger på dimensjoneringskrav, tilstandsdata om vegen og hvordan disse brukes og
forvaltes, samt risikoreduserende tiltak.
1

Vägverkets strategi för att funktionssäkra vägarna (2009)
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Finland
Finland har arbeidet flere år med klimatilpassing. Myndighetene publiserte i 2005 en omfattende
strategi om klimatilpassing 1 . Implementeringen av denne ble evaluert i 2009. Arbeidet beskriver
klimaendringene fram til 2080 og relevante tiltak innen ulike samfunnssektorer. Utfordringene er
knyttet til økt nedbør som kan forårsake høyere grunnvannsnivå, samt økt erosjon på vegskuldre og
brufundamenter. Det setter dreneringssystemene under press. Dersom vann blir demt opp som følge av
tiltetting kan vannmassene skade vegen. Det er utarbeidet nye dimensjoneringskrav innen vegsektoren.
Økt temperatur og nedbør i Sør-Finland vil trolig kreve mer bruk av vegsalt på grunn av underkjølt
regn, men gi færre problemer med telehiv. Høyere temperatur i nord vil redusere behovet for
snøbrøyting, men øke problemer med isete veger, rullebaner og jernbanelinjer. Ekstremvær og isete
rullebane kan påvirke flytrafikkens punktlighet og regularitet. Det kan også bli en sikkerhetsrisiko.
Dette vil innarbeides i nye prosedyrer. Som avbøtende tiltak settes det opp værradar og bedre og flere
værstasjoner langs vegene. Frysning og tining blir et større problem i nord. Kjøring på frossen mark
blir også begrenset. Stabiliteten på veger kan bli mer kritisk på grunn av økt nedbør.
I Finland anslås risikonivået å være optimalt når de årlige tiltakskostnadene ikke overstiger summen
av livstidskostnadene og de årlige skadekostnadene. Når risikonivået er lavere kan man forsvare et
dyrere vedlikehold, for eksempel en høyere drift- og vedlikeholdsfrekvens. De økonomiske
konsekvensene av klimaforandringene kan resultere i økt behov for reparasjon og rehabilitering av
løpende skader, forsinkelseskostnader for næringslivet og kostnader knyttet kortere levetid og økt
behov for vedlikehold. Nordisk vegforbund framlegger med grunnlag i de finske utredningene at
reparasjonskostnadene som oftest er det eneste som blir synliggjort og tatt hensyn til 2 . Levetidskostnadene er ofte lite kjente og redusert framkommelighet er vanskelig å identifisere. Kostnadene på
forebyggende tiltak bør altså jevnføres med skadekostnadene.
Klimatilpassing oppfattes i Finland som håndtering av risiko. Det innebærer beredskapsplaner og
varslingssystemer som varsler når kritiske værforhold kan oppstå. Og det omfatter beredskapskapasitet
til å begrense eller hindre brudd på infrastrukturen. Dette krever risikovurdering og risikoplanlegging,
samt tilpassing av dimensjoneringskravene. Alt dette fordrer aktiv kunnskapsoppbygging. Testing av
konstruksjoner, for å se hva de tåler av framtidige belastninger, er nevnt som eksempel. Det legges til
grunn at så sant man håndterer risiko som et potensial for økonomisk tap, kan man behandle og
optimalisere risikoen.
Danmark
Vejdirektoratets utfordring i dag er å opprettholde hovedvegnettets funksjonalitet gjennom
bortdrenering av vannet 3 . Det er krevende å holde dreneringssystemet åpent. I 2009 ble det satt nye
dimensjonskrav til avløpssystemet. Økt nedbør som følge av klimaendringer øker presset på
dreneringssystemet. Vegnettet gjennomgås for å kartlegge hvor oversvømmelse kan forekomme og
hva konsekvensene blir lokalt når det gjelder framkommelighet. Også for jernbanen er vann og
drenering en utfordring. Banedanmark har prosedyrer for styring av togtrafikken dersom det er risiko
for at banelegemet kan bli underminert. Nye anlegg vil kreve risikovurderinger og at det eventuelt
foretas klimatilpassinger.
Kysten omkring Danmark er utrustet med bølgebrytere som er enkle og raske å bygge. Som oftest er
det grunneieren som bekoster slike bølgevern, men det offentlige bidrar også. Havnivåøkning byr ikke
på problemer da bølgebrytere lett kan flyttes.

1

Minstry of Agriculture and Forestry (2005). Finland’s National Strategy for Adaptation to Climate Change
Nordisk vegteknisk forbund, NVF (2008). Sluttrapport. Klimaforandringer – påvirkning på vegvedlikeholdet.
3
Transportministeriet (2010). Transportministeriets klimatilpassingsstrategi
2
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Ved stormflo oversvømmes i dag enkelte rullebaner. Økt havnivå vil forsterke dette. Kraftigere
stormer kan påvirke flysikkerheten og rullebaner kan bli stengt i perioder, men det finnes allerede
prosedyrer for å ivareta sikkerheten ved slike hendelser.
Island
Island har økt dimensjoneringshøyden på moloer, kaier og havnekonstruksjoner med 0,2 m. Det er
foreløpig ikke gjort tilpassinger knyttet til navigasjonsinstallasjonene langs kysten.
Skottland
Skottland har lovbestemt (2009) et rammeverk for å framme klimatilpassing og reduksjon av
klimagasser for å gjøre landet robust mot klimaendringene innen de ulike samfunnssektorene 1 . Det vil
si varmere og tørrere somre, varmere og våtere vintre samt mer intens nedbør. Det pekes på en rekke
positive og negative effekter. Men for infrastrukturen er det ventet økt fare for flom. Målet er å se de
mange ulike tiltakene i sammenheng for å oppnå best mulig effekt. Det skal utvikles virkemidler og
beslutningsstøtte, samt reguleringer og politikk som er sensitivt for de lokale behovene. Regjeringen i
Skottland skal gå foran i dette arbeidet, for å identifisere hindringer mot effektiv tilpassing og
adressere tiltak som bygger opp under samfunnets politikk. De lokale myndighetene får et sentralt
ansvar for å følge opp, og de skal rapportere til staten. Privat og offentlig sektor har ansvar for å følge
opp de nasjonale målene.

4.

Transportrelaterte kostnader som følge av klimaendringer

Arbeidet med klimatilpassing har reist behov og ønske om å estimere merkostnadene som klimaendringene i framtiden kan føre til. Det gjelder forringelse av eksisterende transportinfrastruktur,
investering i ny struktur samt forsterket innsats med hensyn til drift og vedlikehold. Det har vist seg å
være vanskelig å estimere disse merkostnadene. For å trenge ned i disse spørsmålene har Thorkel C
Askildsen (TØI) og H Asbjørn Aaheim (CICERO) vært engasjert i å skrive et notat 2 om dette. Dette
kapitlet refererer i stor grad til i notatet.
I dette kapitlet er begrepet transportsektoren reservert de næringer som utøver transport og tilsluttede
tjenester. Offentlige etater som eier transportinfrastruktur har gjerne en dobbeltrolle i samferdselssammenheng: som tilbyder av infrastruktur og som regulator av aktivitetene som utøves på denne.
Disse etatene betegnes her infrastruktureiere. I begrepet transportsystem inkluderes all kapital og
arbeidskraft knyttet til samfunnets samlede mobilitetstilbud.

4.1.

Betydningen og omfanget av transportsektoren

Teknologisk utvikling og nedbygging av handelsbarrierer har frambrakt et nær sagt umettelig behov
for mobilitet, for både personer og gods. Persontransportarbeidet (antall reisende*antall kilometer) og
godstransportarbeidet (tonn*kilometer) er firedoblet siden 1965. Personbilens andel av persontransportarbeidet har økt fra 57 til 77 prosent, mens lastebilens andel av godstransportarbeidet har økt
fra 11 til 25 prosent 3 . Transportsektoren utgjorde i 2008 snaut 4 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt. Sektorens bruttoprodukt er et mål på den andel av verdiskapningen som blir igjen i sektoren i
form av profitt, og gir ingen indikasjon på hvordan transportsektoren bidrar til verdiskapning i andre
sektorer.
Produktiviteten i samfunnet er avhengig av industriens funksjonelle og geografiske organisering.
Nettopp med bakgrunn i transportsektoren kan vi nevne stikkord som globalisering, regionalisering,
1

Scotland’s climate change adaptation framework, The Scottish Goverment (2009)
Thorkel C Askildsen og H Asbjørn Aaheim (2010). TØI-arbeidsdokument ØL/2265/2010 (upublisert)
3
Rideng og Vågane (2009). Transportanalyse i Norge 1946-2008. TØI-rapport 1046/2009.
2
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outsourcing, just-in-time og industrielle nettverk. Dette er begreper som viser til oppsplitting av
tidligere integrerte produksjonsprosesser der hver delprosess blir lokalisert til det stedet prosessen kan
utføres billigst. Som følge av dette erfarer vi en framvekst av globale produksjonskjeder eller nettverk,
der transporttilbudet spiller en betydelig faktor i koordineringen av vareflyten. Transportinfrastrukturen er derfor av betydning for næringslivets muligheter for å delta i en stadig mer finmasket
internasjonal arbeidsdeling.
I Norge står 10 000 lastebilforetak for 78 prosent av godstransportarbeidet på veg. Innenfor
skinnegående transport er det registrert 10 jernbanetransportører i Norge, mens 13 ordinære foretak
har tillatelse til å trafikkere det norske jernbanenettet. Av disse utfører 4 foretak persontransport og 9
utfører godstransport 1 . I 2008 var det registrert drøyt 1700 foretak innenfor sjøtransport. Det var 60
trafikkhavnene i kommunalt eller interkommunalt eie. Innen luftfart var det registret samme år 13
ruteflygningsselskaper i Norge, samt 80 andre flyselskap. Inkluderer vi foretak som lagring, spedisjon,
reisebyråer og liknende, var det totalt nær 24 000 foretak som hadde sin virksomhet knyttet til
transportrelatert virksomhet. Samlet hadde disse foretakene en omsetning i 2008 på 348 milliarder
kroner 2 .

4.2.

Kostnader for infrastruktur

For norske forhold kan den kraftige vårløsningen som førte til store skader og trafikkavbrudd i NordNorge i 2010, stå som eksempel på vegsektorens sårbarhet mot flom og skred. Kapittel 3 viser at
mange land kan dokumentere at klimaendringene vil påvirke transportsystemet. En rekke fagartikler
underbygger dette inntrykket. Til tross for dette er det få eksempler på empirisk forskning med formål
å kvantifisere effektene i økonomiske termer 3 . Imidlertid anslår Mazzarino (2000) 4 at transportsektoren i Italia vil påføres kostnader som utgjør mellom 0,02 og 0,1 prosent av BNP ved en global
oppvarming på mellom 2,5 og 3 grader.
Samfunnets sårbarhet når det gjelder transportsystemets eksponering for værsituasjoner, naturskader
og klimaendringer i Norge har i stor grad vært ganske overfladisk behandlet. Studiene så langt har
gjerne vært sektorvise gjennomganger av klimakostnader med hensikt å estimere samfunnets samlede
kostnader som følge av klimaendringer. Detaljeringsgraden har dermed blitt lav. Imidlertid framholder
utredningen Et sårbart samfunn (NOU 2000:24), hvor terrortrusler snarere enn klimaendringer står i
fokus, at vegnettet er robust i det meste av landet i og med at alternative rutevalg vanligvis finnes
dersom det oppstår et brudd på vegnettet på grunn av sabotasje. Sentrale samfunnsfunksjoner lar seg
ikke lamme som følge av transportavbrudd. På den annen side vurderes jernbanenettet som svært
sårbart grunnet få omkjøringsmuligheter og til dels lang utbedringstid. Imidlertid må en ved
overveielser av sårbarhet i transportsystemet også ta hensyn til muligheten for overføring av gods og
personer mellom transportformene. Transporter på jernbanen kan i mange tilfeller flyttes over på veg
eller sjø, og vice versa. Dette er neppe kostnadsfritt, men reduserer graden av sårbarhet i forhold til å
analysere hver transportform separat.
Det er to utredninger om infrastrukturkostnader fra midten av siste tiår som står sentralt i Norge. Den
ene er om vegkapital 5 og den andre er om etterslep 6 . Begge inngår delvis i Vegkapitalprosjektet til
Statens vegvesen. Basert på omfattende empirisk arbeid framsetter prosjektene estimater på verdien av
riksvegnettet samt vedlikeholdsetterslep for riksveger og fylkesveger. Prosjektets mål var å beregne
samfunnets vegkapital i økonomiske termer, for dermed også blant annet å kunne estimere
1

http://www.sjt.no/Jernbanevirksomheter/. Oktober 2010
Tallet refererer seg til foretakene innenfor næringskodene 60.100 – 64.120 i SSBs strukturstatistikk.
3
Koetse and Rietveld (2009). The impacts of climate change an weather on transport: An overview of empirical
findings. Transportation Research Part D, 14.
4
Mazzarino (2000). The economics of the greenhouse effect: evaluation the climate change impact due to the
transport sector in Italy. Energy policy, 28.
5
Johansen og Thomasen (2004). Vegkapital. Via Nordica 2004, NVF,
1
Wright-Hansen m fl (2004): Beregning av gjenanskaffelsesverdien av riksvegnettet.
6
Wright-Hansen et al (2003-2005). Beregning av vedlikeholdsetterslep for riksveger og fylkesveger.
2
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vedlikeholdsetterslepet. Med dette etablerer utredningene en definisjon på vegens verdi. En definisjon
som kun delvis sammenfaller med den som brukes i andre nordiske land. I Vegkapitalprosjektet blir
den aktuelle vegkapitalen definert som gjenanskaffelsesverdien. Det vil si kostnaden i nåtid for å
bygge vegen på nytt, minus en normal levetidsavskrivning for aktuell infrastruktur med begrenset
levetid, minus det aktuelle vedlikeholdsetterslepet. Vedlikeholdsetterslepet ble definert som den
kostnaden det er å bringe aktuell veg fra sin nåværende tilstand til et definert tilstandsnivå slik at
vegen oppfyller sin tiltenkte funksjon over en normal levetid.
Vegkapitalprosjektet beregnet vedlikeholdsetterslepet på det tidligere riks- og fylkesvegnettet til
henholdsvis 11,3 og 10,8 milliarder kroner, mens en oppdatert beregning ved Schjølberg (2009) 1 viser
et totalt vedlikeholdsetterslep på rundt 30 milliarder kroner. I tillegg kommer et etterslep på mellom 40
og 50 milliarder kr. for kommunale veger. I følge NOU om klimatilpassing 2 er kostnadene for å
utbedre kommunale veger som er utilfredsstillende eller i svært dårlig tilstand 22–26 milliarder kroner.
I kapittel 3 viste vi til at nedbøren i Sverige har økt meget kraftig de siste tiårene. Dette understøttes
også med norske tall i kapittel 2. I Sverige har dette økt belastningen på infrastrukturen. På den annen
side hevder Econ (2006) 3 at det ikke har vært noen utvikling i Norge i retning økt sårbarhet innenfor
samferdselssektoren for naturskader de siste 30 årene. Econ framhever økende grad av urbanisering
som ”… antakelig den enkeltfaktor som bidrar sterkest til å øke sårbarheten for naturskader”. Isolert
sett har flere veger gjort oss mer eksponert for naturskader, mens flere veger på den annen side byr på
flere omkjøringsalternativer som gir lavere grad av sårbarhet.
Jernbanenettet, i motsetning til vegnettet, byr på få rutevalgsalternativer, noe som gjør denne
transportformen mer sårbar. At transportsektoren ikke er blitt mer sårbar for naturskader begrunnes i
Econ-rapporten blant annet med at vi over tid har blitt rikere, og dermed har kunnet bruke mer
ressurser på å kunne motstå økt sårbarhet. Etter hvert som klimaendringene griper om seg utover i
dette århundret øker ressursbehovet for å hindre degradering av transportinfrastrukturen, og for å
hindre eller begrense skadene som er knyttet til brudd på infrastrukturen.
Aaheim m fl (2009) 4 har gjennomgått ulike studier om klimaendringens antatte virkninger på
transportsektoren, og konkluderer med at ”... det er liten grunn til å tro at transportsektoren vil
påvirkes i betydelig grad av en økning i global gjennomsnittstemperatur på to grader over de neste
hundre årene”. Rapporten påpeker allikevel at dersom den globale gjennomsnittstemperaturen øker ut
over to grader, vil de transportrelaterte kostnadene kunne bli betydelige. Blir klimaendringene relativt
små, poengteres det at de kostnadsbesparende konsekvensene kan bli vel så store som de kostnadsøkende. En tar altså i rapporten høyde for at klimaendringene også kan frigjøre ressurser på enkelte
områder.
Statens vegvesens etatsprosjekt Klima og Transport har klarlagt behovet for å sikre infrastrukturen
mot klimaendringer. Konklusjonen er at vegnettets tilstand og framtidige utbedringsbehov må
kartlegges systematisk. Vurderinger av konsekvenser for vinterdrift er foretatt. Det er i prosjektet
foretatt vurderinger av skredrisiki, og modeller for nedbrytning av veger er vurdert.
I forbindelse med den svenske Klimat- och sårbarhetsutredningen 5 ble det utarbeidet estimater for
forserte vedlikeholdskostnader knyttet til transportinfrastrukturen som følge av klimaendringer. Det
ble gjort ved å framskrive historiske vedlikeholdskostnader knyttet til klimatiske forhold. Det vil si
kostnader til utbedring av skader forårsaket av skred, ras, erosjon og flom. Kun større reparasjonstiltak
over de seneste 12 årene ble tatt med. Se kapittel 3.3 om Sverige.
1

Schjølberg et al (2009). Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren. Rapport 119066/2009, Multiconsult.
Tilpassing til eit klima i endring (2010). NOU 2010:10.
3
Econ (2006). Samfunn i endring – hva betyr det for naturskadeordningen? Econ-rapport 2006-085.
4
Aaheim et al (2009). Konsekvenser av klimaendringer, tilpassing og sårbarhet i Norge. Rapport til
Klimatilpassingsutvalget. CICERO rapport 2009-04.
5
Bengt Holgersson et al (2007). Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter. Miljödepartementet,
Klimat- och sårbarhetsutredningen. Statens offentliga utredningar - SOU 2007:60
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De mest kostnadskrevende effektene på vegnettet som følger av forventede klimaendringer ble
kvantifisert på basis av ovennevnte. Grunnet regionale forskjeller i klimaendringer forventes effektene
på vintervedlikehold og slitasje å kunne virke både positivt og negativt, slik at disse kostnadene
utligner hverandre. Jernbanen antas å bli påført kostnader som følge av ras og stormer, mens
skipsfarten vil oppleve reduserte kostnader som følge av redusert behov for isbryting.
Utrederne har identifisert spesielt risikoutsatte partier på vegnettet. Utredningen kan dermed
sannsynliggjøre hvordan utbedring av de mest utsatte objektene vil redusere de framtidige
kostnadsøkningene. Den viser at slike tiltak har en meget høy nytte. Investeringer i målrettede,
forebyggende tiltak på riksvegnettet i en størrelse på 2-3,5 milliarder SEK i sum for hele århundret, vil
kunne halvere skadeomfanget.
Den svenske rapporten estimerer altså kostnadsbildet på basis av brå hendelser som gir høye
reparasjonskostnader. Gradvise hendelser som følger av de forventede klimaendringene kan i
prinsippet medføre både reduserte og økte vedlikeholdskostnader i Sverige. Utredningen tar derfor
ikke med slike gradvise hendelser i kostnadsbildet.
Vista Analyse (2010) 1 fastslår at det finnes ingen beregninger for norske forhold som tilsvarer det som
er gjort i forbindelse med Klimat- och sårbarhetsutredningen. I Vistas rapport om samfunnsøkonomiske virkninger av klimaendringer i Norge velger forfatterne å ta utgangspunkt i stormen
Narve som gjorde store skader på Vestlandet og Trøndelag og som ble kompensert over statsbudsjettet
med 40 millioner kroner. Se bilde av stormen under. Vista Analyse estimerer derfor kostnadene som
følger av ekstremværsituasjoner til 50 millioner kroner per hendelse.

Figur 10. Kabelvåg molo – Stormen Narve 2007 (foto: Tone Sivertsen)

1

Vennemo og Rasmussen (2010). Samfunnsøkonomiske virkninger av klimaendringer i Norge. Vista Analyses
rapport 2010/01.
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Ved hjelp av noen grove antagelser om frekvens for ekstremværsituasjoner og skredforekomster, samt
skredsikringsinvesteringer og prosentvise endringer i drifts- og vedlikeholdsbudsjettene, estimerte
Vista Analyse videre de årlige merkostnadene for vegnettet. De beregnet et lavscenario på -155
millioner kroner med svakt reduserte drift- og vedlikeholdskostnader, et mellomscenario på 223
millioner kroner i økte kostnader og et høyscenario på 530 millioner kroner. Tall fra Klimat- och
sårbarhetsutredningen ble omregnet til norske kroner og veglengder. Det gir som lavt estimat en årlig
ekstrakostnad for det norske vegnettet på 139 millioner kroner og et høyt estimat på 575 millioner
kroner. Se tabell 4.
Scenarier for infrastrukturkostnader
inkludert vegvedlikehold

Vista Anallyse (2080-2100)
Lav

Middels

Høy

50 mill kr
hver 20. år
10 mill kr
pr år

50 mill kr
hver 10. år
50 mill kr
pr år

50 mill kr
hvert 5. år
100 mill kr
pr år

Drift og vedlikehold

-168 mill kr
pr år

168 mill kr
pr år

SUM årlig kostnad
2080-2100

-155,5 mill kr

223 mill kr

Ekstremværhendelser
Skred

SOU om klima
Lav

Høy

-

-

83 mill kr
pr år

415 mill kr
pr år

420 mill kr
pr år

56 mill kr
pr år

160 mill kr
pr år

530 mill kr

139 mill kr

575 mill kr

Tabell 4: Alternative scenarier for klimarelaterte kostnader for veg. Gjelder årlige kostnader
for perioden 2080-2100 for eksisterende vegnett. Kilde: Vennemo og Rasmussen (2010)
Vista Analyse påpeker at vedlikeholdsetterslep og tidligere tiders dimensjoneringskrav til veg gjør
infrastrukturen mer utsatt for klimaendringer. Dette kan forsterke vedlikeholdsetterslepet med 5-10
prosent fram til år 2050.
I følge Vista Analyse er den norske jernbanen preget av store vedlikeholdsetterslep og kapasitetsproblemer i sentrale strøk, noe som gjør trafikkavviklingen på skinner svært sårbar selv for små værog klimamessige endringer. Merkostnadene for jernbanenettet og driften av denne som følger av
klimaendringene vil i henhold til Vennemo og Rasmussen ligge på 0-100 millioner kroner årlig.
Tilsvarende beløp for Kystverket estimeres i rapporten til under 10 millioner kroner per år. Beløpet
inkluderer kostnader som følger av redusert regularitet, altså en næringsutøvelsesfaktor. En potensiell
gevinst ved nye, nordlige seilingsruter til Japan sommerstid er nevnt, men ikke beregnet. Ekstrakostnadene for luftfarten er ventet å bli høye, men er ikke beregnet. Havnære rullebaner er sårbare.
Men det er flypassasjerenes kostnader ved trafikkavbrudd i luftfarten som antakelig vil stå for den
største kostnadsfaktoren.

4.3.

Kostnader knyttet til opprettholdelse og brudd på infrastruktur

Ovennevnte rapporter bidrar til å klarlegge og å sammenstille potensielle kostnadsmessige
utfordringer når det gjelder klima og transport, men ingen av dem har estimert de assosierte
kostnadene. Hvis vi begrenser oss til å analysere de fenomenene som klimaendringene forsterker, er
det naturlig å trekke fram nyttekostnadsanalysen til Tretvik og Odeck (2004)1 , der de rangerer
viktigheten av ulike skredsikringsprosjekter. Rapporten argumenterer for at skredsikringsprosjekter i
prinsippet kan nyttekostnadsvurderes på en slik måte at de kan konkurrere med andre vegprosjekter
om begrensede ressurser. Uttestingen av modellen viste også svakheter ved tidligere prioriteringer av
skredsikringsprosjekter. Det vises også til det faktum at mange skredsikringsprosjekter er lokalisert til
veger med liten trafikk, samt at risikoen for å bli fysisk rammet er relativt liten, noe som gjerne gir
1

Tretvik og Odeck (2004). The Challenges of Avalanches: Can their impact be Benefit-Cost Analysed? European
Transport Conference, 2004.
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liten nytteeffekt av tiltakene. Videre gjennomførte Bråthen m fl (2008) 1 en samfunnsøkonomisk
analyse av 17 skredpunkter på Vestlandet og i Nord-Norge. Analysen viser at trafikantenes kostnader
knyttet til skredstengte veger kan variere fra 2000 til over 80 000 kr pr time, alt avhengig av
trafikkmengde, trafikkens sammensetning på trafikantgrupper og omkjøringsmuligheter. I følge
rapporten kan de økte trafikantkostnadene som følger av skred og ras forsvare en investering i
sikringstiltak på rundt 2 mrd kroner totalt. Det tas forbehold om at estimatene, som er beregnet ut fra
en svært svak statistisk underbygning, sannsynligvis ligger i underkant av de reelle
samfunnsøkonomiske kostnadene. Framtidige kostnader som følge av klimaendringer er ikke en del av
prosjektet.
I forbindelse med etatsprosjektet Klima og transport gjennomførte Bjordal (2010) 2 en analyse av
trafikantenes nyttetap i forbindelse med stengningen av riksveg 70 ved Oppdølsstranda. Resultatene
indikerer et nyttetap per døgn på 350 000 kroner. Også her er det nå-situasjonen som
kostnadsestimeres.
Det treårige prosjektet Geoextreme hadde som mål å estimere samfunnsøkonomiske kostnader relatert
til klimaendringer i form av ekstremværhendelser. En søkte å anslå hvilke virkninger forventede
klimaendringer kan få for hyppigheten av ulike former for skred, og beregne de samlede samfunnsøkonomiske konsekvensene. Fire skredutsatte områder ble analysert med henblikk på aktuelle og
framtidige forekomster av snøskred, jordskred, steinsprang og kvikkleireskred i år 2050. Prosjektet
konkluderte med at forventede klimaendringer med stor sannsynlighet vil øke hyppigheten av snø- og
jordskred, men ikke hyppigheten av steinsprang. Framtidige kvikkleireskred er vanskelig å forutsi,
fordi det finnes lite kunnskap om hvordan utløsningsfaktorene for kvikkleireskred påvirkes av
klimafaktorene.
På grunnlag av skredfrekvensen ble det simulert sannsynlighetsfordeling for samlede skader innenfor
skredutsatte områder. Flere usikre faktorer er med på å bestemme hvor store skadene blir. Dette gjør
sannsynlighetsfordelingen asymmetrisk, og den kan ha flere lokale maksimumsverdier, noe som stiller
store krav til utforming av tilpassingsstrategier 3 . De største skadene knytter seg til bygninger. Skade
på veg er betydelig mindre, men er også vanskeligere å anslå fordi vegens verdi er usikker.
I prosjektet Geotrans som er en videreføring av enkelte av temaene fra Geoextreme, var målet å bruke
kunnskapen om økt framtidig snøskredhyppighet til å estimere framtidige kostnader for lastebilnæringen og næringslivet for øvrig, samt å øke kunnskapen om hvordan næringslivet forholder seg til
opplevd og forventet skredrisiko. Ved å kombinere data om interkommunale lastebiltransporter med
data fra skreddatabasen www.skrednett.no, beregnet de godstransportens tilleggskostnader. Dette
avdekket både hvilke transportruter som var mest sårbare, og hvilke skredstrekninger som påførte
lastebilnæringen de høyeste kostnadene.
Ved å koble estimater for framtidige volumer for vegtransport med resultatene fra Geoextreme om
snøskredhyppighet 4 ble lastebilnæringens kostnader estimert for år 2050. Undersøkelsen viste at de
samlede kostnadene for lastebilnæringen blir lave. Det skyldes at risikoen for å bli utsatt for snøskred
er lav, periodene med stenging stort sett er korte, det er små godstransportvolumer på de aktuelle
strekningene og det foreligger akseptable omkjøringsmuligheter. En vis økning i kostnadene kan
ventes dersom transportvolumene blir større og skredfrekvens øker. Imidlertid vil framtidig rassikring
avbøte på dette.
Mens prosjektet Geoextreme hadde som ambisjon å estimere de samlede samfunnsøkonomiske
kostnadene som kan følge av ekstremvær, er hensikten til prosjektet Infrarisk å studere framtidige,
klimarelaterte kostnader for transportinfrastrukturen. Prosjektet skal blant annet søke å kvantifisere
1

Bråthen et al (2008). Samfunnsøkonomisk verdi av rassikring. Rapport 801/2008, Møreforskning.
Bjordal (2010). Risikovurdering av steinsprangfare på Oppdølsstranda. Samling av bakgrunnsmateriale. SVV.
3
Aaheim et al (2009). Konsekvenser av klimaendringer, tilpassing og sårbarhet i Norge. Rapport til
Klimatilpassingsutvalget. CICERO rapport 2009-04.
4
Kronholm og Stalsberg (2009). Klimaendringer gir endringer i skredhyppigheten. CICERO, Klima-1/2009.
2
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transportinfrastrukturens samfunnsmessige verdi og dens sårbarhet. Prosjektet ledes av Norges
geotekniske institutt (NGI) 1 .

4.4.

Begrensinger i grunnlagsmaterialet

Gjennomgangen av ovennevnt relevant litteratur om klimaendringens kostnadsmessige konsekvenser
for transportinfrastrukturen viser at de fleste studiene begrenser seg til å veie negative konsekvenser
mot positive, uten å kvantifisere de enkelte effektene. Allikevel er det mye lærdom å hente fra
studiene, også fordi de avdekker hvor det er mangel på kunnskap.
De studiene som fokuserer direkte på transportsystemene går i detalj om årsaker og konsekvenser,
men det anlegges i stor grad et teknisk og i mindre grad et økonomisk perspektiv på disse. I den grad
Klimat- och sårbarhetsutredningen og Vista Analyse søker å nærme seg økonomiske størrelser, rettes
dette mot gjenanskaffelseskostnadene. Trafikantenes nytte av infrastrukturen og nyttetapet ved
nettverksbrudd behandles mest som et à propos.
Det er først og fremst vegene og vegtransporten som vies oppmerksomhet. Det er kanskje ikke å
undres over, tatt i betraktning denne transportformens utbredelse og nærvær i folks bevissthet.
Allikevel er det viktig at alle transportformene underkastes samme grundighet, slik at vi kan se
transportformene i sammenheng for å få et riktigere bilde av samfunnets samlede tilbud og behov for
mobilitet. Videre viser gjennomgangen av studiene at de stort sett estimerer tilleggskostnadene enten
basert på vedlikehold og rehabilitering av infrastrukturen, eller ut fra nyttetap for trafikantene. Det er
essensielt at dette ses i sammenheng.
Klimat- och sårbarhetsutredningen bygger i stor grad de framtidige tilleggskostnadene på påløpte
kostnader som følge av ekstremværsituasjoner de siste 12 årene. Antakelig eksisterer slike data også i
Norge, men det er usikkert om de er samlet med tanke på å kunne brukes for prognoser. Eksempelvis
kunne kostnader som er knyttet til skred som rammer veg knyttes opp mot data i skreddatabasen, for
på denne måten å gi en bedre, samlet oversikt over hendelser og tilknyttede kostnader. Klimat- och
sårbarhetsutredningen anbefaler å identifisere spesielt risikoutsatte vegpartier som grunnlag for å
vurdere hvor høy nytte og hvor stor kostnadsreduksjon det vil være å utbedre de mest utsatte
objektene. For Norge bør ikke denne vegen være lang, da prosjektet Klima og Transport allerede har
identifisert sårbarheten til ulike elementer i vegnettet. Arbeidet bør videreføres ved å gjennomføre
nyttekostnadsberegninger av å utbedre disse elementene.
Minken m fl (2008) 2 argumenterer for å utvikle økonomiske metoder for å utforme vedlikeholdsstrategier for vegnettet. Det krever en klarere definisjon av vegkapitalbegrepet. I dag er kapitalbegrepet enten basert på historiske anskaffelseskostnader, slik det er vanlig i andre nordiske land, eller
på kostnaden ved en nåtidig gjenanskaffelse, slik det er gjort i Vegkapitalprosjektet. Denne
definisjonen relaterer ikke verdien av objektet til nytten det representerer. Dagens begrep for verdien
på vegen bygger på et retrospektivt verdibegrep basert på nåverdien av historiske anskaffelseskostnader. Minken m fl (2008) argumenterer for et prospektivt verdibegrep basert på framtidig nytte.
Det vil si vegens samlede nytte år for år i hele dens levetid. Forskergruppa hevder det at ulike
definisjoner på vegkapital kan gi svært forskjellige utslag i vedlikeholdsstrategier; noe som kan være
av betydning når det gjelder klimaendringene, spesielt fordi tidsperspektivet er så langt. Dersom målet
for vedlikehold og rehabilitering er å bringe objektet tilbake til sin opprinnelige tilstand, vil dette bidra
til å sementere et infrastrukturtilbud basert på fortidens prioriteringer. Det kan føre til at det blir
”kastet gode penger etter dårlige”, hvis objektet ikke har noen netto samfunnsnytte eller denne nytten
har forvitret med tiden.

1

http://www.ngi.no/en/prosjektnett/infrarisk. Oktober 2010
Minken, H., C. Steinsland og G. Dahl (2008): Samfunnsøkonomisk vurdering av vedlikeholdsstrategier,
oppgradering og standardutforming i vegnettet. TØI-rapport nr 957/2008. Oslo: Transportøkonomisk institutt
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Vista Analyse peker på at økonomiske analyser generelt forutsetter stor grad av rasjonalitet hos
aktørene, og at analyser av kostnader ved tilpassing til klimaendringer blant annet består i å beregne
kostnaden ved at samfunnet forflytter seg fra ett optimum til et annet. I følge Schjølberg m. fl. (2009) 1
målbærer Statens vegvesen i sin Håndbok 111: Standard for drift og vedlikehold en ambisjon om null
vedlikeholdsetterslep. Når dette ledsages av beregninger av vedlikeholdsetterslep på rundt 80
milliarder kroner for det samlede norske vegnettet, tyder det på at samfunnet ikke foretar en optimal
tilpassing. Det gjør det aktuelt å sette spørsmål ved representativiteten i beregningene.
Minken m. fl. (2008) argumenterer for å konseptualisere infrastrukturkapitalen som nåverdien av
framtidig nytte. Innenfor korte tidshorisonter som gjennomføring av vedlikeholdsprosjekter, er det
trolig mulig å beregne framtidig nytte av vegen. Det er langt mer utfordrende å estimere samfunnsnytten av transportsystemene om 90 år, med tanke på samfunnets potensielle økonomiske,
teknologiske og demografiske utvikling. Det vi kan gjøre er imidlertid å foreta noen prinsipielle
betraktninger om hvilke vurderinger man må gjøre i tillegg til ovennevnte for å bringe inn effektene av
forventede klimaendringer, samt kunnskapsbehovet for å kunne gjøre slike vurderinger.

4.5.

Beslutningsgrunnlag for å investere i klimatilpassing

For planleggingsformål er det viktig å se på tidsperspektivet for når klimaendringene kommer, og hva
dette i så fall betyr. Selv om man med stor sikkerhet kan slå fast at klimaendringene er på gang
allerede, er det betydelig større usikkerhet om hvor store virkningene blir og når de kommer. Når vi
ser på virkninger av klimaendringer er det vanlig å referere til endringer innenfor et 100 års
perspektiv. Dette går langt utover det tidsperspektivet det er rimelig å bruke for planleggingsformål,
også innen transportsektoren, der man kan argumentere for å bruke betydelig lengre tidsperspektiv enn
i mange andre sektorer. Valget av tidsperspektiv bestemmes av hvor lenge en nyinvestering forventes
å vare, gitt normalt vedlikehold og levetid. Tidsperspektivet for veginvesteringer bestemmes delvis av
hvor lenge man kan regne med at grunnlagsinvesteringene vil holde, og delvis ut fra hvor robust og
kraftig dimensjonert vegen er i forhold til trafikkbelastningen. Normalt regner man med en levetid på
40 til 50 år for veg i Norge. Imidlertid har de har de ulike objektene i vegen ulike tekniske
livsløpslengder.
Dette krever en nærmere definisjon på hva som er en robust infrastruktur. Og det må klargjøres hva
endrede dimensjoneringskriterier eventuelt skal bygge på. Mangelen på robusthet representerer et
tilpassingsunderskudd som gjør det spesielt utfordrende å tilpasse veg og jernbane til et framtidig
klima. For å kunne foreta endringer i standarder, dimensjoneringskriterier og sikringstiltak kreves et
betydelig underlagsmateriale. Kartlegging og overvåkning av været og ulike naturforhold er
nødvendig for å få dette underlagsmaterialet på plass.
Virkningene av klimaendringer kan oppleves som gradvise endringer eller som brå hendelser.
Gradvise endringer vil ha relativt forutsigbare konsekvenser, der årlige variasjoner i liten grad avviker
fra en langsiktig trend, slik som havnivåstigning. Slike endringer er det forholdsvis lett å tilpasse seg
til, selv om det er usikkerhet i styrken på disse trendene.
I investeringsfasen vil hensynet til langsomme endringer avhenge av hvor store merinvesteringer det
kan være snakk om, for eksempel behov for drenering, samt hvor langt inn i framtiden disse
merinvesteringene vil ha en nytte. I noen tilfeller kan det være snakk om å gjøre avveininger mellom å
korte ned på vegens levetid framfor å gjøre merinvesteringen nå for å unngå uheldige virkninger i
framtiden. Det er grunn til å tro at trendmessige virkninger av klimaendringer i Norge vil være
forholdsvis moderate innenfor et 40-50 års perspektiv.
Den andre kategorien virkninger er de som kommer brått på og som det ikke kan tidfestes når vil skje.
Disse virkningene knytter seg gjerne til ekstremvær, som flom, skred, storm og stormflo. Endringer i
1

Schjølberg m fl (2009): Vedlikeholdsetterslep i vegsektoren. Rapport nr 119066/2009. Oslo:
Multiconsult/Analyse&Strategi
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slike hendelser trenger ikke komme overraskende, som lyn fra klar himmel. Man kan imidlertid ikke si
noe om når de vil skje eller hvor sterke de blir før bare kort tid før hendelsen finner sted.
For planleggingsformål er det de potensielt brå og uforutsigbare endringene som det knytter seg størst
utfordringer til, også når det gjelder hvilken informasjon man trenger. For å møte dette vil det kreve
omfattende informasjon om lokale forhold for kunne gjennomføre gode risikovurderinger som kan
danne solide beslutningsgrunnlag for investeringer. Slik informasjon er sjelden tilgjengelig i
tilstrekkelig grad. Fram til nå har vi kunnet basere oss på erfaringer og tidligere ekstremhendelser.
Men med klimaendringer blir dette erfaringsgrunnlaget svekket.
Klimaendringer fører til at historiske data er utilstrekkelige, noe som fører til endringer i risiko. Det
blir ressurskrevende å finne ut hva den nye risikoen blir. Dersom det foreligger tilstrekkelig lokal
informasjon og gode risikovurderinger og det er en gjennomtenkt holdning og beredskap til risiko, vil
en vurdering om behovet for investeringer i klimatilpassing i prinsippet være det samme som ved
vurdering av de langsomme virkningene.
Til tross for sikringstiltak vil det fortsatt være risiko for skade i utsatte områder. For å kunne prioritere
og dimensjonere klimatilpassingstiltak slik at den samlede risikoen for samfunnet reduseres mest
mulig, bør en også ta i betraktning hvor mye risiko samfunnet skal tåle. Dette er ofte kontroversielle
vurderinger som blir vanskeligere når usikkerheten omkring risikoen øker.

5.

Konsekvenser og tilpassing for etatene

Transportetatene og Avinor vil i stor grad før NTP-perioden starter opp i 2014, ha etablert regelverk
og krav til utforming og dimensjonering av nye installasjoner og konstruksjoner som tar høyde for
klimaendringer. Det innebærer generelt et krav om mer robust infrastruktur som tåler naturkreftene
bedre. I kommende NTP-periode (2014 - 2023) vil disse legge føringer for investeringsprosjekter og
tyngre vedlikehold.
I perioden 2014 - 2023 vil infrastrukturen bli utsatt for økt press med økt fare for brudd. Dette vil
kreve evne til å beslutte og gjennomføre adekvate tiltak; noe som krever tilgang til beslutningssystemer som kan beskrive farenivå for uønskede hendelser og beskrive rett tiltak til rett tid, og videre
ha tilstrekkelig kapasitet til å møte utfordringene. I stor grad vil Avinor oppnå sine mål om beredskap
før NTP-perioden starter opp, mens Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket vil måtte bruke
NTP-perioden til å videreutvikle sin beredskap med hensyn til å framskaffe nok data, kunnskap og
kompetanse. Med grunnlag i en god beredskap kan etatene motvirke at brudd på infrastruktur oppstår,
og når annet ikke nytter, sørge for å avvikle slike brudd med lavest mulige samfunnskostnader.

5.1.

Flom, skred og skredsikring

Flom og skred kan skape brudd på infrastrukturnettet. Et brudd har samfunnsøkonomiske kostnader og
de fysiske skadene av flom og skred kan bli betydelige. Brudd på infrastrukturnettet kan forebygges
gjennom å gjøre strukturen mer robust, forsere vedlikeholdet og ha høy nok beredskap i driftsmiljøet
til å redusere faren for brudd som følge av ekstremvær, samt ha gode varslingsrutiner slik at
vegfarende kan få tid til å tilpasse seg et varslet brudd.
Framskrivningene om flom i rapporten Klimaet i Norge 2100 er svært usikre. Tendensen for de fleste
områdene i Norge er imidlertid at flomstørrelsen vil øke i gjennomsnitt, men avta i enkelte områder.
En konsekvens av høyere temperatur er at flomtidspunktene vil forskyve seg. Vårflommene vil
komme tidligere mens det blir økt fare for flom sent på høsten og om vinteren.
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Vinterflommer kan skape problemer for infrastrukturen dersom det er frost i bakken. Vannet vil da
ikke trenge ned i bakken, men gå i dreneringssystemet. Lokalt kan slike regnflommer skape store
problemer i små, bratte nedbørsfelt og i urbane områder.
Skred utløses av ulike typer værforhold, hvor temperatur, vind og nedbør er de viktigste faktorene. I
tillegg kan erosjon i flomsituasjoner og poretrykksoppbygning i jord føre til skred i bratt terreng.
Forventede endringer i disse faktorene vil forsterke faren for skred i enkelte områder og redusere dem
i andre områder.

Figur 11. Bildet viser
flomskred forårsaket av
intenst nedbør på Møre.
Eikesdalen (2003).

Det blir trolig færre snøskred i lavlandet på grunn av kortere vintre og mindre snø. Derimot vil
skredfaren kunne tilta i høyden der snømengdene antas å øke på grunn av mer nedbør. Her kan også
snøskredenes utløpsdistanse øke slik at tidligere lite utsatte områder nå får høyere skredfrekvens.

Figur 12. Bildet viser
sørpeskred vest for Alta.
E6 i Langfjorden (2010).

Sørpeskred, som er en blanding av snø og vann, kan også opptre på nye steder. Det er ventet at denne
skredtypen vil øke som følge av økt nedbør i form regn samt kombinasjonen økt regn og økt
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snøsmelting. Et varmere klima vil også føre til at denne typen skred kan opptre gjennom hele
vinterhalvåret.
Jord- og flomskred, som er en blanding av jord, stein og vann, har hatt en økende frekvens det siste
tiåret. Denne trenden vil trolig forsterkes som følge av høyere nedbørsintensitet og økt frekvens av
kraftige regnbyger. Med kortere vintre og hyppigere flukteringer omkring frysepunktet vil disse
skredene tilta i antall i vinterhalvåret. Disse skredene forekommer i bratt terreng, og følger ikke kjente
skredbaner. De er derfor i liten grad omtalt i de utarbeidete skredsikringsplanene.
Flom- og skred innen vegsektoren
Vegnettet er årlig utsatt for skred av ulike typer, størst frekvens er det av steinskred, se figur 13. Av
hensyn til vegfarende og de som drifter vegen blir skredutsatte vegstrekninger stengt når sannsynligheten for skred er stor. Stengte veger fører til redusert framkommelighet, da det kan innebære
omkjøring eller forsinkelser i påvente av at vegen åpnes igjen. Næringslivet, som er avhengig av sikre
transportårer, rammes når vegen stenges. For å imøtekomme disse problemene blir det årlig bevilget
betydelige midler. De fordeles i henhold til skredsikringsplaner med anbefalinger om hvordan midlene
skal prioriteres.
Omtalte skredtyper i figur 13 er sterkt relatert til værforhold, der temperatur, vind og nedbør er viktige
utløsende årsaker. Forventede klimaendringer i form av temperaturøkning, økt nedbørsaktivitet og
mulighet for høyere stormfrekvens vil forsterke faren for skred i enkelte områder og redusere faren for
skred i andre områder.
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Figur 13. Registrerte skred på vegnettet i perioden 2000 til 2009.
I inneværende NTP-periode (2010 - 2019) mottar Statens vegvesen 1 milliard kroner årlig til
skredsikring. Midlene fordeles i henhold til utarbeidede skredsikringsplaner. På sikt må trolig disse
skredsikringsplaner revideres i henhold til forventet klimautvikling, særlig hvis skredsikringen
videreføres til neste NTP-periode. Mot slutten av denne perioden og videre framover vil det kunne
være områder som historisk har hatt store problemer som kan få redusert skredfrekvens. Dette vil
kunne gi en lavere prioritet for disse områdene i forhold til områder som får en høyere skredfrekvens.
Endringer kan også føre til at nye plasser får en skredhyppighet som gjør at disse må inn i
skredsikringsplanene og gis prioritet.
Flom og skred innen jernbanesektoren
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Jernbanens infrastruktur og trafikkavvikling er påvirket av nedbør, nedbørstype, vindstyrke,
vindretning og temperatur. Hver for seg eller i ulike kombinasjoner kan disse faktorene utløse ras,
flom/utvasking og snøopphopning. Figur 14 viser antall skred og skredtyper som har rammet
jernbanen de siste 10 årene.
Kunnskap om været danner grunnlaget for det arbeidet Jernbaneverket gjør når det gjelder rassikring,
enten det gjelder utvikling av beredskap, årlig visitasjon/sikring/fjellrensk eller permanente
sikringsarbeider. Forventede klimaendringer tilsier at skredvarsling ikke lenger bare kan baseres på
historiske data. Varslingssystemet må bli supplert med oppdaterte data og et tett nett av værstasjoner.
Økt frekvens av skred og flom tilsier oftere stenging av jernbanen. Det er ventet at problemet med
flom- og sørpeskred vil oppstå på nye steder.
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Figur 14. Registrerte skred på jernbanenettet i perioden 2000 til 2009
Klimaframskrivningene medfører at dimensjoneringen og utformingen av sikringstiltak bør gjøres med
henblikk på forandringer i skredfrekvens og skredtype. Dagens flomsikringer og dreneringssystemer
kan vise seg ikke å tilstrekke til. Endret erosjon og grunnvannsmiljø kan påvirke skråningsstabiliteten.
Det må utarbeides nye retningslinjer for flomsikring, drenering og skredsikring. Underbygningen må i
høyereliggende strøk tilpasses et miljø med høyere tine og frysefrekvens vinterstid.
Flom og skred knyttet til luft- og sjøtransport
Rullebaner er lokalisert slik at de i liten grad er i konflikt med flom og skred. Det gjelder også moloer
når det gjelder skred.

5.2.

Beslutningsstøtte og informasjonssystemer

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) har gjort det mulig for transportetatene og Avinor å
etablere trafikkstyringssystemer for effektiv og sikker trafikkavvikling. Statens vegvesen har
vegtrafikksentraler, Jernbaneverket har togledersentraler, Kystverket har sjøtrafikksentraler og Avinor
har kontrolltårn og kontrollsentraler. Perspektivanalysen som er laget for neste NTP-periode viser at
IKT vil bli en enda viktigere del av vår hverdag. Befolkningen vil forvente lett tilgang til adekvat og
kvalitetsmessig god informasjon.
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For å møte informasjonsbehovet vil transportetatene og Avinor i neste NTP-periode måtte videreutvikle sine systemer for beslutningsstøtte og informasjon samt tilrettelegge dette for publikum og
brukere av transportsystemene. Ved å gi målrettet og kvalitetssikret informasjon vil trafikantene kunne
tilpasse seg. Ut fra tilrettelagt informasjon kan trafikantene velge den beste måten å transportere seg
på. Det kan for eksempel brått oppstå redusert framkommelig og trafikksikkerhet eller miljøproblemer
som tiliser en annen transportmåte. Været, klimaet, trafikksikkerheten og miljøet er noe vi må ta
hensyn til.
Beslutningsstøttesystem for veg og jernbane
Det er ventet økt nedbør, og følgelig økt fare for flom, og enkelte steder også økt fare for skred. Dette
er episoder som kan ende med brudd på veg- og banenettet. Mer robust infrastruktur, gode driftstiltak
og høy beredskap vil kunne motvirke slike brudd eller redusere samfunnets kostnader når brudd på
infrastrukturen oppstår. Stor evne til å gjennomføre målrettede drift- og vedlikeholdstiltak og høy
beredskap for å avverge brudd, eller avvikle brudd med laves mulig samfunnskostnader, er avhenging
av et godt beslutningsstøttesystem. Det vises til kapitlene 4.4 og 4.5.
Et godt beslutningssystem vil kreve omfattende overvåkning av vær og naturfenomener i sanntid, samt
et høyt kunnskapsnivå. Det er behov for mer forskning og bedre kunnskap om klimaeffekter og
skadelige værfenomen. Dette er særlig viktig for å oppnå tilfredsstillende drenering og skredsikring
ved ugunstige værkombinasjoner og lang varighet på slike værfenomener. Vi må bli bedre til å forstå
sammenhengen mellom vær, skred og bestemte terrengtyper. Det er behov for målinger og
framskrivninger av korttidsnedbør innenfor små nedbørsfelt med tidsoppløsning på timenivå og
kortere. Dette vil gi grunnlag for å lage prognoser for lokale værrelaterte hendelser og bidra til å styrke
beredskapen for den enkelte jernbane- og vegstrekning. Det bør årlig avsettes 20 mill kr i NTPperioden til dette forskningsarbeidet. I tillegg kommer risikokartlegging av skredutsatte områder med
en årlig samlet kostnad på 30 mill kr.
Avinor har i mange år hatt en nært samarbeids med Meteorologisk institutt om å varsle flyværet.
Rutetrafikken har tilgang til gode meteorologiske data gjennom blant annet NAIS 1 . Videre har Avinor
på sine hjemmesider etablert et webbasert vind- og turbulensvarslingssystem 2 for piloter på småfly og
helikoptre. Jernbaneverket og Statens vegvesen har inngått samarbeid med Meteorologisk institutt og
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å varsle skred og flom. Dette varslingssystemet har
foreløpig fått navnet FøreVar (SeNorge.no). Dette er et avansert beslutningsstøttesystem som vil kreve
deltakelse fra forskningsmiljøer, transportetatene og andre etater.
Statens vegvesen etablerte i 2010 varslingssystemet Vegvær som vil bli tilgengelig for hele landet fra
neste NTP-periode. Fra 2011 er systemet tilgjengelig for fylkene rundt Oslo-fjorden. Vegvær skal i
første omgang bistå til å gjøre driftstiltakene mer rettidige. Planen er at Vegvær i løpet av NTPperioden skal utvikles til å bli et beslutningsstøttesystem for å velge rett driftstiltak til rett tid.
Meningen er at Vegvær inngår i et framtidig beslutningsstøttesystem som også skal gjelde for skred og
flom, samt lokal luftforurensning som jo også er påvirket av været. Samfunnet har behov for å bli
varslet om hva som er rett tiltak til rett tid. Et slikt system er krevende å etablere, ikke minst fordi vi
ofte mangler kunnskap om hva som er det rette tiltaket lokalt og fordi hendelsene kan komme brått.
Beslutningsstøttesystemet må derfor følges opp med tilhørende beredskapsplaner, beslutningskompetanse og virkemidler.
Et avansert beslutningsstøttesystem reduserer sårbarheten mot klimaendringer. Forsert vedlikehold kan
settes målrettet inn dersom vedlikeholdsetterslepet på en vegstrekning innebærer fare for sammenbrudd hvis det oppstår ekstremnedbør. Ordinære og forsterkede driftstiltak kan settes inn når det er
fare for flom, skred eller vanskelige føreforhold. Dersom forserte tiltak ikke synes å strekke til kan
trafikantene i god tid bli varslet om at vegen blir stengt. Med god varsling kan vegfarende og de som
1
2

Norwegian Aeronautical Information System
Internet Pilot and Planning Centre –IPPC
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arbeider på vegen tilpasse seg, og i tide velge andre veger eller løsninger. Tilsvarende vil det være for
togpassasjerer og togledere. Troverdige og tidlige prognoser vil redusere samfunnskostnadene som
oppstår på grunn av brudd på infrastrukturen, ikke minst kan man hindre at liv går tapt.
Beslutningsstøttesystemene Vegvær og FøreVar vil for Statens vegvesen og Jernbaneverket kreve opp
mot 500 værstasjoner i 2020. Statens vegvesen hadde i 2010 omlag 250 værstasjoner, mens
Jernbaneverket hadde 7. Sammen med Meteorologisk institutt vil Jernbaneverket i løpet av 2012 ha
opp til 75 værstasjoner langs banenettet. Drift av et nettverk på 500 stasjoner koster årlig 30 millioner
kr. I tillegg kommer 100 mill kr til bygging av de nye stasjonene fram mot 2020, samt 10 millioner kr
til årlig drift og videreutvikling av beslutningsstøttesystemene. I tillegg kommer eventuelt behov for å
etablere varslingsanlegg mot skred og ras.
Det er inngått samarbeidsavtaler med Meteorologisk institutt om å få til et koordinert samarbeid om
bruk av sanntidsdata fra værstasjonene til Jernbaneverket, Statens vegvesen og Norges vassdrags- og
energidirektoratet. Målet er et felles stasjonsnett. Dataene fra værstasjonene må holde en kvalitet som
Meteorlogisk institutt aksepterer og som de kan kvalitetssjekke. Stasjonene som vil inngå i Vegvær og
FøreVar vil holde denne kvaliteten. Et tverretatlig samarbeid er en betingelse for optimal
klimatilpassing.
Implementering av informasjonssystemer
For å nå NTP-målene om framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og universell utforming vil det
kreve bruk av IKT og intelligente transportsystemer (ITS). Det vises til perspektivanalysen. Bruk av
IKT i transportsektoren omfatter blant annet beslutningsstøttesystem, elektroniske systemer for
sanntidsovervåkning av vær, trafikk, hendelser, miljø, skred og vannføring, og applikasjoner for å
analysere, bearbeide og prognostisere data, samt grensesnitt for ulike IKT-løsninger mot publikum og
operatører.
Dagens transportrelaterte IKT-løsninger er i for liten grad standardisert i åpne standarder med
sammenhengende tjenester over landegrensene til nytte for industriutvikling, trafikanter, transportører
og passasjerer. For å påskynde dette har EU vedtatt et ITS-direktiv 1 som trådde i kraft august 2010.
Direktivet lister opp flere prioriterte tiltak. Statene skal uten kostnad for brukerne legge til rette for
tjenester som omfatter multimodal reiseinformasjon, sanntidsinformasjon om trafikk og generell
sikkerhetsrelatert trafikkinformasjon. EU-kommisjonen iverksetter nødvendig standardisering og
koordinering. Implementeringen av bestemmelsene vil således i stor grad komme til å skje i
kommende NTP-periode.
Full implementering av informasjonssystemer i transportsektoren vil få konsekvenser ut over det vi i
dag kan forestille oss. Vi vil kunne forvente oss sanntidsinformasjon til alle brukere om alle
transporttilbud på mobile enheter som støtter alle aktuelle språk. Avinor har allerede etablert løsningen
for eget ansvarsområde. Vi kan integrere trafikkstyring og næringslivets logistikksystemer. Om vi
ønsker kan det om en del år bli vanlig med full førerstøtte for alle transportformer. Vi kan velge å ta i
bruk systemet for å oppnå effektiv utnyttelse av transportsystemet som vil være mer trafikksikkerhet
og miljøriktig.
I henhold til Nasjonal Transportplan 2010 vil det skje en standardisering av IKT-systemene i og
mellom transportetatene og Avinor for å bedre intermodaliteten i det nasjonale transportnettet og for å
innføre en nasjonal multimodal reiseplanlegger. I så måte er det ønskelig at det skjer en harmonisering
i forhold til datatilgjengeligheten. Videre vil det skje en videreutvikling av trafikkstyringssystemer
innen luftfart (SESAR) og togtrafikk (ERMTS) samt en automatisering av identifikasjonssystemet
innen sjøfart (AIS).
1

DIRECTIVE 2010 / 40 / EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 7 July 2010 On the
framework for the deployment of Intelligent Transport Systems in the field of road transport and for interfaces with
other modes of transport
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Statens vegvesen har inngått samarbeid med NRK, Ruter og Trafikanten om å etablere en felles ruteog trafikkportal på internett fra 2011, som kostnadsfritt skal tilby ruteopplysninger og trafikkinformasjon i sanntid for publikum. Målet er å etablere en løsning hvor all reise- og trafikkinformasjon
finnes ett sted. Informasjonen vil primært ta utgangspunkt i brukerens nærområde, men også vise opplysninger for lengre reiser. Portalen vil i første omgang tilby rutetider og reiseplanlegger for ferjer, tog,
trikk og buss i Østlandsområdet, samt en ruteplanlegger for hele landet basert på trafikkdata og data
fra vegtrafikksentralene som løpende håndterer hendelser på vegen.
Etter lanseringen i 2011 skal trafikkportalen videreutvikles. Før vi kommer til neste NTP-periode vil
den sannsynligvis inneholde prognoser for vær- og føreforhold og ha landsdekkene ruteplanlegger for
fly 1 , ferjer, tog, trikk og buss. Videre vil den integrere en multimodal reiseplanleggingstjeneste basert
på MultiRIT 2 , det vil si en tjeneste for å finne det beste reisealternativet og ferdsel i forhold til
trafikken, som gjelder alle transportformer og alle faser av reiseprosessen. En reisende vil da kunne
finne den mest hensiktsmessige reisemåten, enten det er med bil, buss, båt, tog eller fly.
Til tross stor usikkerhet er det ventet at godstransporten vil øke i de kommende tiårene. Vegtransporten over landegrensen vil øke, og med dette flere utenlandske lastebiler. Gjennom trafikkportalens datagrunnlag og integrerte flåtestyringstjenester vil nyttetrafikken få en løsning som ruter
dem fram til serviceanlegg, hvileplasser og terminaler, og leder dem fram til destinasjoner, når det er
eller oppstår framkommelighetsproblemer. Det blir også laget informasjonsløsninger for Park & Ride
for dem som etterspør enkle overganger fra privatbil til andre transportformer, samt for kameratkjøring
for å utnytte kapasiteten til privatbilene i rushtiden bedre. Rådataene som brukes i for eksempel
trafikkportalen skal være fritt tilgjengelige for andre som ønsker å bruke disse, via en datavarehusløsning og formatet DATEX II 3 . Dette innebære et sømløst samarbeid mellom de nordiske landene og
resten av EU.
Gjennom hele NTP-perioden vil det være fokus på implementering av løsningene og videre utbygging
av datanettverket, samt etablering av gode grensesnitt. Foruten internett er målet å bygge ut
grensesnittet mot passasjerer om bord i båter, tog og buss. Erfaringene fra prosjektet WiseCar 4 vil
danne grunnlag for intelligente førerstøttesystemer. Dette vil kreve en handlingsplan som sikrer
ressurser, kompetanseoppbygging og personell. For Statens vegvesen vil det kreve 15 millioner kroner
årlig til å drifte og utvikle systemene som tilgjengeliggjør kvalitetssikret informasjon, samt felles
trafikkportal.
Det er grunn til å regne med at den teknologiske utviklingen vil muliggjøre mer sofistikerte
logistikkløsninger og trafikksikkerhetssystemer. EU arbeider med å sette krav til data- og
kommunikasjonsenhetene som skal brukes i de nye bilene, biler som vil være i markedet om få år.
Implementering av eCall 5 på nye europeiske biler i 2014 er et eksempel på slik ny teknologi.
Forvaltning
Transportinfrastrukturen bør være robust og overholde dimensjoneringskravene. Det er en
forvaltningsoppgave å innhente vedlikeholdsetterslepet og gjennomføre målrettet vedlikehold av
sårbare konstruksjoner og sikre sidearealene. Forvaltningen vil blant annet måtte bygge på teknisk
kompetanse og en økonomisk vurdering av vegens anskaffelsesverdi eller dens framtidige nytte. Dette
1
2

Avinor vil ventelig slutte seg til ordningen, og har foreløpig gitt tilgang til en XML-feed.

Prosjektet MultiRIT, Multimodale Reise Informasjonstjenester (2008). Etablere nye, bedre og lettere tilgjengelige
reiseinformasjonstjenester for å finne det beste reisealternativet og ferdsel i forhold trafikken. Gjelder alle
transportformer, rutegående og ikke-rutegående transport og alle faser av reiseprosessen.
3
DATEX II er en europeisk standard for utveksling av trafikkrelaterte data. Se www.datex2.eu/.
4

WiseCar, pågående prosjekt for intelligente førerstøttesystemer for sikker og effektiv trafikk. Støttet av Norges
forskningsråd. Sintef.
5
eCall er et system for å tilkalle assistanse automatisk når ulykken er ute. Det er en enhet om bord i bilen som er
utstyrt med GPS og som kaller opp hjelp på egenhånd.
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vil være komplekse vurderinger som vil kreve støtte i mer avanserte beslutningsmodeller enn det vi
har i dag.
Det er trafikkforvaltningens oppgaver å legge til rette for forsvarlig bruk av infrastrukturen. Forvaltningen skal sørge for sikker, effektiv og miljøvennlig transport. Når et avansert beslutningsstøttesystem prognostiserer normale behov for driftstiltak, skal dette kunne håndteres av driftsoperatørene i
henhold til beskrevne standarder. Dette vil være standarder som tar hensyn til ovennevnte mål og
endringer i klimaet. Det å fastsette riktige driftsstandarder er derfor en løpende oppgave.
Når et avansert beslutningsstøttesystem prognostiserer mulighet for brudd på infrastrukturen og
foreslår beredskapstiltak, er det viktig at denne informasjonen tolkes av kompetente operatører som
har forståelse for risikoen og sannhetsgehalten i prognosene. Med bakgrunn i gode prognoser kan rett
tiltak gjennomføres til rett tid. Trafikkforvaltningens oppgave blir da å sørge for at det foreligger
beredskapsplaner og en egnet beredskapsorganisasjon. Beredskapsplanene kan beskrive hvordan brudd
skal motvirkes og, dersom det går mot brudd, hvordan bruddet skal håndteres med lavest mulige
samfunnskostnader. For eksempel kan det lages planer for omkjøringsruter eller planer hvordan
transport kan overføres fra en transportform til en annen. Samfunnets sårbarhet er avhengig av om
samfunnets funksjonalitet er ivaretatt. I så måte betyr brudd på enkelte strukturer mindre dersom det
finnes alternative strukturer som fungerer. IKT-løsninger som den felles trafikkportalen, er da
nødvendig for å formidle informasjon og råd til publikum.
Dersom det igjen oppstår lokal luftforurensning slik den som rammet Bergen januar 2010, kan dette
møtes med tiltak som er beskrevet i beredskapsplaner. Det kan være tiltak som legger restriksjoner på
biltrafikken eller stimulerer til bruk av andre transportformer enn bil. Dette blir altså en parallell til å
håndtere brudd. De aktuelle løsningene kan være styrke kollektivtrafikkens konkurransekraft i forhold
til privatbilen og intermodal godstransport i forhold til rendyrket vegtransport.

5.3.

Statens vegvesen

Topografi og klima stiller høye tekniske krav til vegnettet når det gjelder utbygging, drift, vedlikehold
og bruk av vegene. På basis av blant annet klimadata utarbeider Statens vegvesen vegnormaler, krav,
standarder og dimensjoneringskriterier. Når klimaet er i endring er det ikke tilstrekkelige å basere seg
på historiske klimadata. Manglende tilpassing kan føre til underdimensjonering, som igjen kan
medføre økte kostnader til reparasjon og vedlikehold. Et tilpasset regelverk er derfor viktig for å oppnå
klimatilpassing. Med bakgrunn i forventede klimaendringer gjennomgår Statens vegvesen regelverket
som en del av prosjektet Klima og Transport. Hva en eventuell endring i regelverket vil skape av økte
kostnader er ikke ennå beregnet.
Vegnormalene danner grunnlaget for planlegging, dimensjonering og bygging av hele det offentlige
vegnettet i Norge. Det er imidlertid ingen formelle krav til at de skal anvendes på fylkesveger og
kommunale veger. Fra 2010 består vegnettet av ca. 10 800 km riksveger, 44 000 km fylkesveger og
40 000 km kommunale veger. Det innebærer en fragmentering av ansvarsforholdene for utbygging og
drift. Forskningssenteret for miljø og samfunn (CIENS) påpeker i egen rapport om klimatilpassing 1 at
denne fragmentering gjør tilpassingsarbeidet i sektoren vanskeligere.
Statens vegvesen tar sikte på å fremme forslag til forskrifter på områder der det er viktig å følge opp
nasjonale mål. Foreløpig prioriteres forskrifter for tunnelsikkerhet, bruk og innhenting av veg- og
trafikkdata, samt sikkerhetskrav til bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner. De skal definere
felles minstestandard for riks- og fylkesveger, samt kommunale veger i Oslo. Staten har mulighet til å
lage flere forskrifter dersom det viser seg å være nødvendig, for eksempel med bakgrunn i
klimaendringer.

1

Kjell Harvold, et al (2010), Ansvar og virkemidler ved tilpassing til klimaendringer. CIENS-rapport nr 1 (2010).
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Forholdet mellom byggherre og entreprenør er også utfordrende. Riksrevisjonen 1 påpekte i 2009 at det
i mange driftskontrakter er brukt for lite ressurser til byggherrekontroll. En tilpassing til klimaendringene vil gi større behov for byggherrekontroll, samt at det stilles tydeligere krav og insitamenter
i driftkontraktene for å sikre høy nok kvalitet og beredskap.
De nye driftskontraktene til Statens vegvesen per 2009 stiller krav og incentiver til trafikksikkerhet og
framkommelighet, i følge Rambølls utredning 2 . Det stilles ikke krav eller incentiver som ivaretar
miljøhensyn. Det er hvordan driften utføres som har størst betydning for miljøet. Utredningen påpeker
at bruk av det kjemiske stoffet natriumklorid er det mest ressurseffektive middelet for å oppnå god
trafikksikkerhet innen de gitte tiltakstider og krav. Mer mekanisk vinterdrift vil redusere saltbruken og
koste mer. Om ikke incentivene endres er det forventet at høyere temperatur vil øke bruken av vegsalt,
da flere veger i indre strøk trolig vil driftes med hensyn på å oppnå bar veg. Omfattende bruk av
vegsalt er trolig i konflikt med vanndirektivet 3 . Innen 2020, i aktuell NTP-periode, skal direktivet
være implementert for alle vassdrag i Norge. Det kan innebære tiltak for å unngå vannforurensing og
skade på drikkevannsforekomster.
Den enkelte kommune utarbeider vegnormaler for egne kommunale veger, men ikke alle kommuner
har gjort det. Mangel på kompetanse og kapasitet på lokalt nivå, og eventuelt manglende regelverk,
gjør det utfordrende å klimatilpasse det kommunale vegnettet. Styrking av faglige nettverk kan
avhjelpe den enkelte kommune. Fylkesvegene og kommunale veger finansieres gjennom
rammetilskuddet. Det er nødvendig at framtidige rammetilskudd innarbeider tilleggskostnader som
kan oppstå på grunn av klimatilpassing.
Jo flere kilometer veg det er i områder hvor vegen er utsatt for brudd, jo større risiko er det for brudd.
Imidlertid er samfunnet mindre sårbart jo flere omkjøringsveger det finnes. Brudd vil oppstå, men
konsekvensene trenger ikke å være alvorlige for samfunnet så sant beredskapen for å takle brudd er
stort.
Vedlikeholdsetterslep
Omfattende undersøkelser gjennomført de siste ti årene viser at vegnettet har et betydelig
vedlikeholdsetterslep, og at dette sannsynligvis fortsatt er økende. Dette kan innebære at
infrastrukturen ikke er robust nok til å tåle dagens klima og nedbørsnivå, og heller ikke endringer i
klimaet som innebærer enda mer nedbør, for eksempel dersom dreneringssystemet er underdimensjonert. Kommunale veger har gjerne lavere standard og lavere grad av vedlikehold enn de
høytrafikkerte riks- og fylkesvegene, og har i følge Schjølberg m. fl. (2009) det største etterslepet. Det
totale vedlikeholdsetterslepet for hele det offentlige vegnettet er beregnet til flere titalls milliarder
kroner, selv om selve beløpet kan variere noe ut fra hva som inkluderes i bergningene. Sett fra et
samfunnsøkonomisk nytteperspektiv kan det for enkelte vegstrekninger være riktig å leve med et
etterslep, men for andre vegstrekninger er nytten meget høy, og da er det viktig å lukke vedlikeholdsetterslepet, og dermed også forebygge skader som klimaendringer kan frambringe. Gjøres dette
målrettet, effektivt og planmessig, vil dette kunne redusere framtidige skadekostnader i betydelig grad.
Hvor stor nytte samfunnet skal tillegge en veg vil måtte være basert på kriterier for verdsetting som
primært er politiske spørsmål, men nytten er også styrt av vegens bruk og trafikkmengde. Det vises til
kapitlene 4.2 og 4.3.

1

Riksrevisjonen (2009). Riksrevisjonens undersøking av drift og vedlikehald av vegnettet. Dokument nr. 3:16
(2008–2009)
2
Rambøll Management Consulting (2009). Sluttrapport: En kartlegging av funksjonskontraktenes krav og
insitament til vinterdrift. Dette er en SaltSMART rapport.
3
Rammedirektivet for vann ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008. Målet er å sikre tilnærmet naturtilstand i vann,
vassdrag og grunnvann. Se Vannportalen.no.
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Konklusjon
Endret klima vil måtte skjerpe kravene til hvordan Statens vegvesen forvalter vegnettet og trafikken
samt hvordan beredskapen håndteres. Nedenfor har vi listet opp de klimatilpassingstiltakene som
prosjektgruppa mener er viktigst innenfor kommende planperiode.
Lage strategidokument for Statens vegvesens klimatilpassing
Statens vegvesen har gjennom prosjektet Klima og transport bygget opp stor kompetanse på
klimatilpassing. Det er viktig å videreføre dette inn i et strategidokument for Statens vegvesens
klimatilpassing. Den skal bygge på resultatene og erfaringene fra prosjektet og andre norske og
utenlandske prosjekter og dokumenter.
Revisjon av beredskapsplanene
Prinsippet om trinnvis beredskap i beredskapsplanene videreføres og utvides til alle typer skred og
flom. Beredskapsplanene må implementeres i driftskontraktene. Driftsoperatørene må ha beredskap
for å kunne håndtere ekstraordinære værforhold. Dette krever opplæring av entreprenørene.
Kartlegging av sårbarheten
Brudd på transportinfrastrukturen øker samfunnets sårbarhet. Det er viktig å gjennomføre ROSanalyser av de enkelte vegstrekningene med hensyn til spesielt sårbare elementer i lys av ekstremværhendelser. Det er videre viktig å gjennomføre SAMROS-prosjektet til Statens vegvesen.
Satsning på prosjektene Vegvær og FøreVar
Oppbygging av prognose- og beslutningsstøttesystemene Vegvær og FøreVar er sentralt for å kunne
møte værhendelser som kan ende opp i brudd på infrastrukturen. Systemene krever et nett av
målestasjoner og et nært samarbeid med andre etater.
Håndbøker – oppgraderinger og mye håndbøker
Håndbøkene 018 om vegbygging, 111 om drift og vedlikehold av riksveg, 185 om prosjekteringsregler
for bruer og 189 om trafikkberedskap, inkludert mal for driftskontrakter, inspeksjonsrutiner for bruer,
beredskapsplaner og krav til vegtraséens høyde, bør oppgraderes med hensyn på større nedbørsmengder som skaper flom og erosjon. Det bør lages en ny håndbok om dimensjonering av
vanngjennomløp og en håndbok om sikring mot snø, stein og flomskred.
Bruk av data fra VegLoggen
Det bør tilrettelegges for aktiv bruk av data registreringer i VegLoggen som supplement til den
nasjonale vegdatabanken. Rapportering av hendelser og uønskede hendelser langs vegen i sanntid er
viktig for å øke presisjonsnivået til FøreVar.
Skredsikring og nasjonal skreddatabase
Det er nødvendig å ha løpende revisjon av skredsikringsplanene. Data om skred og ras skal legges inn
i den nasjonale skreddatabasen www.skrednett.no.

5.4.

Jernbaneverket

Klimafaktorer som regnes å ha størst innvirkning på jernbanens infrastruktur og trafikkavvikling er
nedbør i form av regn og snø, vindstyrke, vindretning og temperatur. Hver for seg, eller i ulike
kombinasjoner, kan disse klimafaktorene utløse skred, ras, flom, utvasking, snøopphopning, solslyng
og vindfall. Eksponeringen av jernbanenettet og jernbanetrafikken mot hendelser utløst av ekstreme
værforhold, krever økt beredskap og økning i forebyggende og avbøtende tiltak.
Framskrivningene i rapporten Klimaet i Norge 2100 estimerer et økt antall tilfeller av store
nedbørsmengder (>30 mm/dag) i alle deler av landet, dessuten vil døgnnedbørsverdiene med
returperiode på 1 år bortimot fordobles. Videre tilsier framskrivningene at nedbøren i større grad vil
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falle som regn på grunn av høyere temperatur. Til tross for kortere vintre er det likevel ventet at blir
akkumulert like mye snø som tidligere på grunn av økt nedbør. Det gir grunnlag for generelt mer vann
i terrenget, samtidig som de ekstreme nedbørstoppene kommer oftere og kanskje med høyere
nedbørsverdier. For å møte dette må det 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.
Mer nedbør åpner for flere flomtilfeller. Til å forebygge og reparere skader på banelegemet 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 for flom. Ved flere
tilfeller av flom kan det også forventes flere tilfeller av flomskred i vassdrag som krysser banen.
Jernbaneverket tar høyde for at det blir like vanskelige snøforhold i framtiden som i dag på
høyfjellstrekningene på Bergensbanen, Nordlandsbanen og Ofotbanen. Kraftigere snøfall øker
muligheten for hyppigere snøskred midtvinters. I lavlandet forventes barmarkssesongen å bli lengre.
Bæreevne vil over tid bli påvirket negativt av økte nedbørsmengder i kombinasjon med høyere
temperatur. Det vil bli økt nedbrytning av sviller og økt slitasje på pukkballasten, kanskje også en
økning i utmatning av skinner på grunn av større elastisk deformasjon av sporfundament (nedbøyning)
over større deler av året. På den andre siden forventes det en nedgang i antall skinnebrudd på grunn av
høyere vintertemperaturer. For fyllinger som allerede i dag er ustabile og krever 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 framskrivningene i rapporten Klimaet i Norge 2100 at disse på
årsbasis vil holde seg konstante eller bli noe færre, bortsett fra i indre strøk fra Nord-Trøndelag og
nordover. I vintermånedene er det også litt økning i antallet 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.
Tilpassing og tiltak mot klimaendringene innen jernbanesektoren
Gjennom programmet Robuste baner kanaliserer Jernbaneverket arbeidet med å effektivisere sikringstiltakene, forbedre beredskapen mot ekstremvær samt videreutvikle disse. Det gjelder for eksempel
stikkrenner som leder vann bort fra jernbanesporet og sikring av rasutsatte skråninger med nett og
varslingsanlegg.
Jernbaneverket har et trinnvist beredskapssystem ved store nedbørsmengder. Rutinene er innført over
hele jernbanenettet. Ved mye nedbør er det krav om hyppige inspeksjoner. Baner kan bli stengt som
følge av ekstreme nedbørsmengder. Før 2011 skal Jernbaneverket ha etablert 27 værstasjoner i
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områder med store nedbørsmengder. Disse kommer i tillegg til de 57 værstasjonene Meteorologisk
institutt alt har plassert langs jernbanenettet. Sammen med systematisk kartlegging av rasfare vil værstasjonene bidra til å gjøre jernbanen tryggere både for lokførere, passasjerer og banearbeidere.
Jernbaneverket deltar i et samarbeid med Meteorologisk institutt, Statens Vegvesen og NVE om å
utvikle et bedre beslutningsstøttesystem for varsling av alle typer skred og flom. Systemet heter
foreløpig FøreVar og skal vise beredskapsnivået for de ulike stedene i landet. Det vises til
beslutningsstøttesystem under kapittel 5.1.
De forventede klimaendringene vil skape grunnlag for mer flom og i enkelte områder mer skred. Dette
skaper økt behov beslutningsstøttesystemet FøreVar, og mer omfattende risikokartlegging av sårbare
områder for skred- og rasfare, spesielt med fokus på løsmasseskred. Kartleggingsarbeidet er i gangsatt
og vil strekke seg gjennom hele NTP-perioden. Risikokartleggingen vil kreve 10 millioner kr. årlig i
planperioden.
Jernbaneverket har hittil fastsatt dimensjonerende parametere for jernbanens infrastruktur ut fra
historiske klimadata og statistikk som i liten grad har blitt oppdatert. Parametrene må trolig
gjennomgås og eventuelt revurderes ut fra forventede klimaendringer i vårt århundre. I en slik
gjennomgang vil det være behov for å vurdere hvilke parametere som skal inngå, betydningen av de
enkelte parametere og - ved hjelp av enkle følsomhetsanalyser - søke å estimere dem optimalt.
Skredfaren langs jernbanestrekningene vil bli kartlagt i tre nivåer: Første nivå er å kartlegge hvor man
må være aktsom på skredfare. Andre fase er å kartlegge faregrad, det vil si sannsynlighet for skred,
angitt i et faresonekart. Tredje fase er risikokartlegging ved å koble faregrad med konsekvens og angi
dette i et risikokart. Arbeidet er igangsatt. De mest utsatte delstrekningene er ferdig kartlagt med
hensyn til steinsprang.
Jernbaneverket har igangsatt risikokartlegging av rasutsatte områder i samarbeid med geologer.
Områder kartlegges med hensyn til risiko for steinsprang og nedfall mot sporet, i tillegg kartlegges
fare for snø- og jordskred, flom- og kvikkleireskred i felles nasjonal database. Dette arbeidet er ledet
av Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med NGI, NVE og andre etater. Det vises til
kapittel 5.1 om beslutningsstøtte.
Kostnadsestimat klimatilpassing
Det må forventes økt behov for investeringer til permanente sikringstiltak og varslingsanlegg. I
inneværende handlingsplanperiode avsettes det om lag 80 millioner kroner årlig. Dette økes til om lag
100 millioner kr. mot slutten av inneværende NTP-periode.
Det forventes behov for økt vedlikehold og fornyelse. Kartlegging og beregninger som hittil er gjort av
drenssystem og avrenningsforhold tyder på at eldre systemer jevnt over har tilstrekkelig kapasitet, men
trenger vedlikehold på grunn av gjengroing, oppfylling eller skader. Arbeidsrutiner vil bli gjennomgått
og vurdert sammen med forbedring av utstyr som er nødvendig for daglig å holde drensanleggene
åpne.
Som forebyggende vedlikehold gjennomføres et systematisk skogryddingsprosjekt langs alle baner.
Prosjektet har pågått i 2 år og vil være avsluttet når neset NTP-periode starter. Det er avsatt 10
millioner kroner til denne vegetasjonskontrollen.
Fornyelsen av underbygningen og forsering av dette arbeidet er kostnadsberegnet til 700 millioner kr. i
10-årsplanen.

Konklusjon for jernbanesektoren
Foreløpige konklusjoner vedrørende klimaendringer og konsekvenser for jernbanesektoren:
• Økt frekvens av skred og flom kan føre til økt stengningsfrekvens
• Skredvarsling kan ikke lenger bare baseres på historiske data.
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5.5.

Økt frekvens av flom- og sørpeskred gir problemer på nye steder
Sikringstiltak som er bygd tidligere kan vise seg å være utilstrekkelige
Design av sikringstiltak i framtiden bør gjøres med henblikk på forandringer i skredfrekvens
og skredtype
Eksisterende flomsikring og drenering kan vise seg å være utilstrekkelig
Nye retningslinjer må utarbeides for flomsikring, drenering og skredsikring.
Endret skråningsstabilitet ved endret erosjon og grunnvannsmiljø
Bygningsmaterialet må tilpasses et miljø med økt frekvens av frysing og tining vinterstid.

Kystverket

Maritim infrastruktur er tilpasset værforholdene slik de var mot slutten av det forrige århundret.
Infrastrukturen er underdimensjonert i forhold til de klimaendringene som er forventet og det må
derfor påregnes et noe større skadeomfang på maritim infrastruktur. Det er mange havner og
farledstrekninger som i dag ligger så eksponert til at de av sikkerhetsmessige grunner ikke kan
trafikkeres flere dager i året. Enhver forverring av vind-, bølge- eller strømforhold vil redusere
tilgjengeligheten ytterligere. Kystverkets oppgave vil være å bidra til at farledene og havnene blir
utformet slik at de negative effektene av klimaendringene minskes. Et mottiltak er å legge farledene i
mer i skjermet farvann, der dette er mulig, og øke bredden og dybden på farledene. Slike tiltak må
kombineres med bedre merking og trafikkontroll. For å forbedre sikkerheten til de sjøfarende er det
inngått samarbeid med Meteorologisk institutt for å forbedre værvarslet herunder forventet
bølgehøyde. Varslene blir i samarbeid med næringen utarbeidet for konkrete strekninger og er
tilgjengelig via internett. I tillegg blir det forløpende vurdert behovet for flere bøyer for måling av
vind, strøm og bølgehøyde. Dataene blir tilgjengelig via internett.
Moloer og dekningsverk er dimensjonert med sikte på å oppnå så rolige forhold i havnene at lasting,
lossing og andre havneoperasjoner kan foretas sikkert og effektiv uten personskader eller skader på
fartøy eller kaianlegg. Høyere havnivå og eventuelt høyere bølger i kombinasjon med stormflo øker
faren for overskylling og uro bak moloen med tilsvarende økt fare for skader og reduksjon i
effektivitet.
Modellene som er brukt i rapporten Klima for Norge 2100 estimerer ikke klart og tydelig hvordan
vindforholdene blir. Det antas at sterk vind vil kunne opptre oftere, men at vindstyrken ikke
nødvendigvis blir sterkere. Dersom det blir flere dager med sterk vind, må det påregnes mer landligge
for sjøvertstrafikken og fiskeflåten samt påregnes flere kanselleringer for rutetrafikk som ferger,
hurtigbåter og Hurtigruta. Det er ikke beregnet hva det vil koste samfunnet.
Navigasjonsinstallasjoner
Kystverkets Designhåndbok om faste navigasjonsinstallasjoner, regulerer utformingen av nye
navigasjonsinstallasjoner. For å komme klimaendringene i møte har håndboken konkrete føringer for
dimensjoneringen. Håndboken blir ytterligere revidert hvis det framkommer ny forskning som gir
grunnlag for endringer i dimensjoneringsgrunnlaget. I så måte antar IALA 1 at temperaturøkningen mot
slutten av århundret vil øke risikoen for lynnedslag i faste installasjoner.
Som følge av klimaendringer i første halvdel av dette århundret vil navigasjonsinstallasjoner bli påført
økte belastninger i områder med ugunstig vindretning, der bølger kommer uskjermet fra åpent hav
uten holmer og skjær. I slike områder skal de økte belastningene kompenseres med å øke dimensjoneringen. I forhold til karakteristisk vindhastighet skal lastøkningen økes med fem prosent, i forhold til
karakteristisk bølgehøyde skal lastøkningen økes med 13 prosent og i forhold til karakteristisk
bølgeperiode med 6,2 prosent.
Forventet havstigning fram til 2050 er vist i tabell 2. I overensstemmelse med det har Kystverket for
navigasjonsinstallasjoner økt dimensjoneringshøyden for havnivået med 20 cm for Vestlandet og 30
1

International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities
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cm for Nord-Norge. Navigasjonsinstallasjonene har en levetid på 50 år og ved fornying og utbedringer
av eksisterende installasjoner vil klimaendringenes betydning for utformingen av installasjonene blir
ivaretatt. Kostnadene med å ta hensyn til klimaendringen er ut i fra nåværende kunnskap relativt små.
Moloer
Kystverket har 780 moloer fordelt på 510 steder. De fleste er bygget som steinfyllinger, det vil si en
kjerne med finere materialer som er bekledd med store steinblokker. Molohåndboka gir retningsgivende dimensjoneringskriterier for moloer og dekningsverk. Revidert håndboka skal foreligge i
2012. Nye retningslinjer vil i planperioden få mest betydning for eldre moloer som er bygd i henhold
til lokale erfaringer og forhold. Moloene må generelt bygges 50-70 cm høyere enn tidigere krav; noe
som trolig gir en kostnadsøkning på 5-10 prosent. Men naturkreftene som virker på moloen varierer
når det gjelder hvor eksponert moloen er. Da moloene i tillegg er utformet ulikt fra sted til sted, gjør
dette det vanskelig å generalisere hvor mye det vil koste å tilpasse seg vesentlig større bølgepågang.
En økning i bølgepågangen på 6-8 prosent krever 15-30 prosent større steinblokker. Bølgehøyder på
omkring 4,5 m krever steinblokker på mer enn 15 tonn. Så store steiner er langt mer kostbare å
håndtere enn steiner mindre enn 10 tonn.
Svalbard
Havområder rundt Svalbard har de siste årene er blitt isfrie. Forventede klimaendringer forsterke
prosessen og åpne stadig nye havområder for fiske og annen sjøtrafikk. Men farvannet er krevende å
seile. Is, sjøbunn, vind og mørketid skaper spesielle utfordringer for sjøsikkerhetsarbeidet og
beredskapsarbeidet.
Konklusjon Kystverket
Kystverket har trukket fram følgende sentrale elementer.
Kartlegging av sårbarheten
Det er viktig å gjennomføre ROS- analyser av havner hvor moloer er med på å sikre bakenforliggende
infrastruktur og bygninger. Det bør også gjennomføres ROS- analyser for særlig viktige
navigasjonsinstallasjoner.
Utarbeide strategidokument for Kystverkets klimatilpassing
Kystverket mangler et felles strategidokument som omhandler hele Kystverket ansvarsområde. Dette
er viktig for å videreutvikle kompetansen innenfor området klimatilpassingen, samt å få et felles
dokument som omhandler alle fagområdene i Kystverket.
Oppgraderinger håndbøker
Det er viktig å oppgradere Molohåndboka, Kystverkets Designhåndbok for faste
navigasjonsinstallasjoner og Farledsnormalen slik at den nyeste viten om klimatilpassingen tas inn i
disse.

5.6.

Avinor

Dette kapitlet beskriver Avinors tilpassing til klimaendringer på egne lufthavner og ved egen
infrastruktur.
Avinor har ansvar for å planlegge, videreutvikle og drive et samlet lufthavnnett i Norge. Avinor driver
46 lufthavner i Norge, derav 12 i samarbeid med Forsvaret. Virksomheten omfatter også kontrolltårn,
kontrollsentraler og teknisk infrastruktur for flynavigasjon. I tillegg til Avinors lufthavner, er det pr
2010 regelbunden rutetrafikk ved seks lufthavner drevet av private, eller det offentlige utenom Avinor:
Moss lufthavn, Rygge; Sandefjord lufthavn, Torp; Notodden flyplass, Tuven; Skien lufthavn,
Geitryggen; Stord lufthavn og Ørland lufthavn.
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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.
Det er viktig for Avinor å understreke at luftrommet og rullebanene overvåkes kontinuerlig, både fra
kontrollsentralene, tårnet på lufthavnen og ved friksjonsmålinger. Sannsynligheten for skade på liv og
helse som følge av endrede klimatiske forhold antas å være meget begrenset. Lufthavnene kan stenges
for kortere eller lengre perioder, dersom vær- og føreforhold skulle tilsi det.
Dimensjonering av infrastruktur / oppgradering av eksisterende anlegg
For eksisterende infrastruktur er det særlig bølgepåvirkning på sjønære lufthavner som kan få
konsekvenser, men økt nedbør og flere intense nedbørshendelser vil også stille større krav til drenering
av bygg og rulle- og taksebaner.
20 av Avinors lufthavner ligger mellom 3 og 15 moh., og hovedtyngden av dem, som i all hovedsak er
lokalisert i Finnmark, Nordland og Møre og Romsdal, omfatter arealer som går helt ned i sjøkanten.
Det er lite sannsynlig at høyeste vannstand vil komme over rullebanen. Den reelle utfordringen ligger i
beskyttelse mot overskylling på grunn av stormbølger. Lufthavner som ligger mest utsatt mot
storhavet vil eksponeres mot bølger i størrelse 4-7 meter, og i ekstremsituasjoner kanskje også høyere.
Konsekvenser av slik overskylling kan være ødeleggelse/deformering av fyllingsskråninger og
mastefundamenter for innflygingslys. Videre kan oppskylling av vann løfte asfalt på skuldre og
rullebane og ødelegge disse, og returavrenning kan medføre utgraving. Oppkast av stein og grus på
rullebanen vil forårsake driftsavbrudd og påfølgende inspeksjon og banevedlikehold. Kostnadene for
beskyttelse mot bølgeerosjon i strandsonen øker kraftig med økende dimensjonerende bølgehøyde.
Imidlertid vil kostnadene variere en del avhengig av eksponering, forutsetninger for beregningene, og
de anleggstekniske metoder som kreves.
Som følge av nye myndighetskrav til dimensjonering og sikkerhetsområder på siden og i enden av
rullebanene har Avinor de siste årene gjennomført en rekke utbedringer på eksisterende flyplassanlegg, og utbedringer vil bli foretatt på flere andre anlegg fram til 2013. I alle disse prosjektene er
framskrivningene for framtidige klimaendringer hensyntatt og risikovurderinger gjennomført, slik at
risikoen for skader som kan påvirke trafikkavviklingen er betydelig redusert. Det må imidlertid
påregnes at behovet for ekstraordinære vedlikeholdstiltak kan bli hyppigere dersom det maritime
klimaet forverres. Utenfor Honningsvåg lufthavn er det bygd bølgebrytere under vann. På tilsvarende
plasser som ligger svært eksponert til der det er stor sjanse for at grov sjø kan påvirke sikkerhetsområdene, kan det bli bygd bølgebrytere hvis det blir behov i framtiden.
Lufthavnene består av store, flate og tette arealer og håndtering av overvann er en utfordring. For å
sikre rask avrenning fra rullebanen og derved god friksjon lages riller i asfaltoverflaten med avløp til
overvannshåndtering i sidearealene. Vedlikehold av drenssystemet er viktig, og ved utvidelser av
rullebaner og sikkerhetsområder vektlegges tiltak for å ivareta håndtering av vann. For å sikre
overvanns- og grunnvannshåndteringen er det et viktigste tiltaket å forbedre dreneringen.
Konsekvenser for trafikkavvikling
De klimatiske forholdene påvirker lufthavnenes regularitetstall. Værdata fra lufthavnene viser at det
hittil primært er skydekke og forekomsten av 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 klimaframskrivningene at det kan forventes 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 endringer i de dominante vindretningene, men dette sier klimafram-
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skrivningene lite om. Økt hyppighet av sterk sidevind kan for eksempel få stor betydning for
regulariteten på mange av lufthavnene.
Avinor antar, med bakgrunn i framskrivningene om økt nedbør og høyere temperatur, at forekomstene
av lavt skydekke og tåke vil øke. Dette vil kunne få konsekvenser for luftfarten. Et program for vind
og turbulensvarsling er imidlertid etablert og det forskes kontinuerlig på navigasjons- og
innflygningsteknologi. I løpet av århundret 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.
Mot slutten av århundret er det ventet at høst- og vinternedbøren i landet trolig vil ligge omkring 1520 prosent over referanseperioden 1961 - 1990. For Midt- og Nord-Norge gjelder dette også
sommerhalvåret. For Sør-Norge er det for sommernedbøren ventet nedgang eller ingen endring. Med
økt temperatur er det ventet i indre strøk kortere vintre, men like mye snø på grunn av økt nedbør. Det
er 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
med hensyn til forekomsten av dette fenomenet innenfor de enkelte klimaregionene som berører
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 vil bli berørt av mer problemfylte snøforhold. Ekstreme snømengder vil stille større krav til
vintervedlikehold og brøyteberedskap, men vil kun begrense lufttrafikken i kortere perioder mens
rullebanen ryddes for snø.
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, vil
av mange betraktes som et sikkerhetsrelatert element. Det er videre ventet at forekomsten av de tre
mest vindfulle dagene i løpet av ett år vil dobles i antall mot slutten av århundret. Det er ikke ventet
særlige endringer i antall tilfeller med tine-/fryseperioder. Slike episoder vil ofte gjøre rullbanen mer
glatt og vil kunne forsterke utfordringene knyttet til å opprettholde regulariteten på lufthavnene. For å
oppfylle de sikkerhetsrelaterte kravene, vil behovet for renhold av rullebanene 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.
Oppsummering
På grunn av operative og sikkerhetsmessige forhold er lufthavner lokalisert på flate og åpne plasser.
Økt forekomst av ras og skred som følge av klimatiske endringer medfører således ikke en særskilt
utfordring for luftfarten. Videre overvåkes at luftrommet og rullebanene kontinuerlig, både fra
kontrollsentralene, tårnet på lufthavnen og ved friksjonsmålinger. Lufthavnene kan stenges for kortere
eller lengre perioder, dersom vær- og føreforhold skulle tilsi det. Sannsynligheten for skade på liv og
helse som følge av endrede klimatiske forhold antas å være meget begrenset.
En rekke av plassene ligger imidlertid på fyllinger i umiddelbar nærhet til sjø eller åpent vann, bare få
meter over havets nivå. Som følge av dette er plassene i perioder av året utsatt for påvirkning fra hav
og sjø. Det er lite sannsynlig at vannstanden vil stige så mye at høyeste vannstand kommer over
rullebanen. Den reelle utfordringen ligger i beskyttelse mot overskylling av stormbølger. Avinor har
siden 2006 oppgradert infrastrukturen på en rekke lufthavner og vil fortsette dette arbeidet fram mot
2013. Videre har Avinor vedtatt en strategi som bidrar til å designe overgangen mellom
sikkerhetsområder og åpen sjø og samtidig ta hensyn til klimautviklingen. Dimensjonering av disse
overgangene legges til grunn i alle nye prosjekter. Avinor planlegger også å igangsette et prosjekt som
vurderer klimafølsomheten for annen kritisk infrastruktur. Hvor stor vindlast kontrolltårnene på
lufthavnene er konstruert for vil være et av flere tema.
Driften på de fleste lufthavner kan også bli påvirket av økte nedbørsmengder, mulige endringer i
vindretninger og økt vindintensitet, stormfrekvens, temperaturforhold, intense lavtrykk, ising og tåke.
Når slike forhold inntreffer samtidig, noe som er vanlig, øker sannsynligheten for at trafikkavviklingen
kan bli påvirket. Det er nærliggende å anta at i framtiden kan regulariteten og punktligheten bli
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redusert som følge av økt forekomst av ekstremvær. Det er imidlertid grunn til å tro at bedre
værvarsling, samt ny og bedre teknologi for flygning i lag sikt vil avhjelpe situasjonen. Mange
distrikter kan imidlertid i framtiden oppleve at lufthavnene ikke lenger kan opprettholde samme
funksjon og tilbud som tilfellet har vært fram til i dag.
Kostnadene ved den ”ekstra” beskyttelsen av sikkerhetsområder og lysanlegg er ikke tallfestet. De
endrede klimatiske forhold er lagt inn som premisser for prosjekteringen, og alternativer er ikke
beregnet. Kostnadene ved eventuelle reparasjoner vil variere etter omfang og hvilke(n) lufthavn som
rammes.
I perioden fram mot om lag 2050, omtalt som fase 1 i denne rapporten, vil klimatilpassing for luftfart
altså innebære fokus på vedlikehold, beredskap og oppgradering av eksisterende infrastruktur, samt
sikre at ny infrastruktur er tilpasset framtidens klima. Vedlikeholdsetterslepet for kritisk infrastruktur i
luftfarten er relativt lite, og det forventes at tilpassingen til klimaendringene vil kunne gjennomføres
innenfor ordinære vedlikeholds- og investeringsbudsjetter.
Etter 2050 kan, i følge framskrivingene, klimaendringene blir mer dramatiske og også få betydning for
trafikkstrømmer og fordelingen av trafikk i europeisk luftrom. De siste årene har interessen for
klimatilpassing og økt betydelig innenfor internasjonal luftfartsindustri. Dette er svært positivt og
bidrar til at Avinors egne vurderinger kan bli mer robuste. Avinor følger utviklingen nøye.

6.

Konklusjoner

Rapporten Klimatilpassing er en underlagsrapport til Nasjonal Transportplan 2014-2023. Rapporten
skal søke å besvare hvilke konsekvenser klimaendringene kan få for eksisterende og ny infrastruktur,
samt aktuelle tilpassingstiltak og kostnader for samferdselssektoren.
Det er sannsynlig at den globale temperauren øker som følge av menneskeskapte drivhusgassutslipp.
Dette belegges ved å verifisere modellresultatene som ble laget på 90-tallet med dagens situasjon, og
ved å gjenskape dagens klima ved å etterkjøre modellene hvor historisk kjente vulkanutbrudd og
variasjoner i solinnstrålingen er tatt med. Det er påvist overensstemmelse mellom temperaturmålinger
og modellresultater. For å forstå hva dette betyr for Norge har en større forskergruppe bak rapporten
Klimaet i Norge 2100 laget et stort antall framskrivninger, som danner bakgrunn for hva som er lavt,
middels og høyt estimat for forventede klimaendringer i ulike deler av Norge. Disse estimatene som
danner grunnlaget for denne rapporten.
Det er sannsynlig at vi i siste halvdel av dette århundret vil ha et betydelig fuktigere og varmere klima
enn i dag. En høyere lufttemperatur vil øke luftas evne til å ta opp mer vanndamp. Dette øker
potensialet for økt mengde nedbør når forholdene ligger til rette for nedbør. Det er ventet at
klimaskiftet vil komme gradvis, men først etter 2040 - 2060 blir endringene betydelige og større enn
de årlige svingningene vi ser i dag. Det er derfor naturlig å se på klimatilpassingen i to faser.
I de nærmeste tiårene vil vi måtte tilpasse oss et klima slik vi kjenner det nå med betydelige naturlige
variasjoner, men som i perioder trolig vil være sterkt preget av uvanlig mye nedbør og korte vintre.
Dette vil kunne føre til økt intensitet og varigheten på temperatur, nedbør, flom, skred, erosjon og
vind; noe som enkelte ganger vil påvirke transportsektoren. Været kan øke slitasjen, skadeomfanget og
antallet trafikkavbrudd. På den andre siden kan mindre snø- og ismengder forbedre
framkommeligheten og sikkerheten. Det blir økt behov for beredskap for å håndtere uvanlige eller
ekstreme perioder. Det blir økt behov for tilsyn og drift av infrastrukturen for å forebygge skader og
brudd på kommunikasjonssystemene. De ekstreme værsituasjonene kan vare over noen dager, uker
eller måneder.
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Når vi kommer inn neste fase er usikkert. Mye av usikkerheten er knyttet til hvor mye klimagasser
menneskeheten fortsetter å slippe ut og hvor mye havet absorberer. Det er mulig at andre fase
begynner midt i dette århundret. Vi vil da gradvis måtte tilpasse oss et annet klima som trolig vil være
karakterisert av mer nedbør, korte vintre og 3-4 grader høyere temperatur enn normalperioden 1961 1990. Svalbard vil få opp mot 8-10 grader varmere vintre. Vi kjenner ikke til hvordan ekstremvær vil
fortone seg i dette klimaet, fordi vi er usikre på hvordan de store regionale værsystemene vil variere.
Foreløpige resultater tyder på at nedbøren vil falle med større intensitet. Modellene er usikre med
hensyn til hvor mye havnivået vil stige, men anslagene er fra 40 cm til opp mot 70 cm.
En hver temperaturøkning vil endre miljøet. Små temperaturøkninger som følge av klimaendringer vil
være mindre enn de naturlige svingningene fra år til år. For Norge vil en moderat temperaturøkning ha
mange fordeler. Blant annet blir det lengre vekstsesong. Men med et varmere klima venter vi mer
ekstremværhendelser. Med klimaendringer øker risikoen for værfenomener som reduserer
framkommeligheten og sikkerheten for de transporttjenestene som Avinor, Jernbaneverket, Kystverket
og Statens vegvesen legger til rette for.
Dersom samfunnet ønsker å redusere sin sårbarhet mot virkningene av klimaendringene, må det
foretas tilpassinger til et klima som endres på grunn av høyere global temperatur. Ved å iverksette
relativt beskjedne tiltak allerede nå og i årene framover, kan vi forebygge og begrense vår sårbarhet
mot klimaendringene. Slike tiltak har økonomiske konsekvenser, kanskje også miljømessige, som det
vil være nødvendig å ta hensyn til.
Brudd på infrastrukturen der det er gode omkjøringsmuligheter har begrenset skade på samfunnet. Når
bruddet fører til betydelig redusert framkommelighet er dette skadelig for samfunnet. Norge har spredt
bosetting og det norske næringslivet er desentralisert. Næringslivet er transportintensivt og sårbart for
avbrudd, noe som igjen har betydning for samfunnets totale sårbarhet. Jernbanenettet er mer sårbart
enn vegnettet fordi det vanligvis ikke finnes omkjøringsmuligheter, annet enn ved å skifte over til vegeller sjøtransport.
Transportsektorens sårbarhet for vær og klimaendringer er i stor grad knyttet til etterslepet i
vedlikeholdet. Ser en bort fra et tilfredsstillende vedlikehold på Avinor sine rullebaner, har dagens
infrastruktur for transport et betydelig vedlikeholdsetterslep. Bare det offentlige vegnettet har et
etterslep på mange titals milliarder kroner. Størrelsen avhenger av hvordan man beregner. Transportinfrastrukturen er ikke tilstrekkelig tilpasset verken dagens klima eller klimaendringer i form av økt
nedbør, kuling eller stormfrekvens. Økte klimapåkjenninger vil forsterke sårbarheten. Klimaendringene er et sentralt argument for et forsvarlig vedlikehold. En forutseting for å få til
klimatilpassing er at betydelige deler av vedlikeholdsetterslepet tas igjen.
Vår kunnskap om hvilke transportrelaterte kostnader som vil følge av klimaendringene er svært
begrenset. Det finnes faktisk ingen norske studier over dette som analyserer både merkostnader knyttet
til investeringer, drift og vedlikehold av infrastrukturen og eventuelle nyttetap for trafikanter,
transportører og øvrig næringsliv.
For planleggingsformål er det viktig å se betydningen av klimaendringer i lys av tidsperspektivet for
endringene. Selv om man med stor sikkerhet kan slå fast at klimaendringene er på gang allerede, er det
betydelig større usikkerhet om hvor store virkningene vil bli og når de kommer. Om endringene er
forholdsvis moderate innenfor de nærmeste tiårene, vil de bli betydelige når vi nærmer oss slutten av
dette århundret. Vi kan anta at vi i slutten av århundret har et samfunn som på grunn av økonomiske,
teknologiske og demografiske endringer kan være svært forskjellig fra vårt eget, også med hensyn på
etterspørsel og tilbud knyttet til mobilitet. Femti til hundre år går langt utover det tidsperspektivet det
er vanlig å bruke for planleggingsformål, også innen transportsektoren, der man kan argumentere for å
bruke betydelig lengre tidsperspektiv enn i mange andre sektorer.
Gradvise klimaendringer med forholdsvis forutsigbare konsekvenser, slik som havnivåstigning, er det
forholdsvis lett å tilpasse seg til, selv om det er usikkerhet i styrken på disse trendene. Innenfor
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tidsperspektivet på 40-50 år er det snakk om forholdsvis moderate trendmessige endringer med
relevans for transportnettet i Norge.
Å bygge infrastrukturen slik at den skal holde i femti til hundre år er krevende siden sikkerhetsmarginene som er nødvendige så langt fram i tid foreløpig ikke er kjent. Hva skal infrastrukturen tåle?
Dersom det legges inn større sikkerhetsmarginer enn nødvendig vil dette føre til uforholdsmessig store
kostnader for sektoren. I motsatt fall vil mangel på nødvendig robusthet gi uforholdsmessig mange
avbrud. Økt kunnskap om klimaendinger er en viktig del av klimatilpassing. Det krever mer
omfattende kartlegging av været, skredfaren og tilstanden i naturen.
For planleggingsformål er det de potensielt brå og uforutsigbare endringene som storm, stormflo,
styrtregn, flom og skred det knytter seg størst utfordringer til, også når det gjelder hvilken informasjon
man trenger. Investeringsbeslutninger, for eksempel i sikringstiltak eller kostnader knyttet til mindre
utsatte alternative trasévalg, må baseres på risikovurderinger som krever omfattende informasjon, og
som sjelden er tilgjengelig i tilstrekkelig grad. Men det er mulig å kunne lage seg mønstre på basis av
hendelser som oppstår og som har overføringsverdi andre steder. Når klimaendringene fører til at
historiske data blir utilstrekkelige, er det viktig å ta vare på den informasjonen nye hendelser kan gi
oss slik at vi kan foreta en bedre risikovurdering. Uten et omfattende program for overvåkning og
datainnhenting vil dette arbeidet være utfordrende og heftet med større usikkerhet om hva risikoen er.
Men å håndtere risikovurdering er ikke nytt for infrastruktureierne.
Til tross for sikringstiltak vil det normalt fortsatt være en risiko for skade i utsatte områder. For å
kunne prioritere og dimensjonere tiltak slik at den samlede risikoen for samfunnet reduseres mest
mulig for de kostnadene man settes av til sikringstiltak, må man også gjøre vurderinger av hvor mye
risiko samfunnet skal tåle. Dette er vanskelig og ofte kontroversielle vurderinger som bare blir
vanskeligere når usikkerheten omkring risikoen øker, men potensielt kontroversielle vurderinger er
likevel nødvendig hvis man vil unngå uhensiktmessig dyre sikringstiltak på tilfeldig utvalgte steder.
Samfunnets beredskapsevne til å møte brudd på infrastrukturen har vesentlig betydning på samfunnets
totale sårbarhet. Styrking av beredskapsevnen er viktig for å kunne møte episoder med fare for brudd,
samt evne til å legge om infrastrukturen i forbindelse med et varslet brudd slik at næringslivet,
enkeltpersoner og viktige samfunnstjenester blir minst mulig skadelidende. Gode risikovurderinger,
beredskapsplaner, varslingssystemer og presise prognoser er et viktig beredskapstiltak.
Det er behov for mer forskning og bedre kunnskap om klimaeffekter. Det gjelder havnivå og stormflo,
effekten av ugunstige værkombinasjoner og av ekstremt langvarig ugunstig vær, samt framskrivninger
om vind og stormfrekvens. Det er viktig å etablere et beslutningsstøttesystem som beskriver risikonivå
og rett tiltak til rett tid i forbindelse med ordinære og ekstraordinære værforhold og i forbindelse med
planlegging av klimatilpassingstiltak. Gode risikovurderinger er forutsetning for å prioritere tiltakene
til beste for samfunnet.
Statens vegvesen har gjennom prosjektet Klima og transport bygget opp stor kompetanse på
klimatilpassing. Det er viktig å videreføre dette inn i et strategidokument for Statens vegvesens
klimatilpassing, og tilsvarende for de andre transportetatene. Den skal bygge på resultatene og
erfaringene fra prosjektet og andre norske og utenlandske prosjekter og dokumenter.
Prinsippet om trinnvis beredskap i beredskapsplanene til transportetatene bør stadfestes og utvides til
alle typer vind, skred og flom. Beredskapsplanene må implementeres i kontraktene. Operatør og
entreprenører må ha beredskap for å kunne håndtere ekstraordinære værforhold. Dette krever
opplæring.
Brudd på transportinfrastrukturen øker samfunnets sårbarhet. Det er viktig å gjennomføre ROSanalyser av moloer og de enkelte veg- og jernbanestrekningene med hensyn til spesielt sårbare
elementer i lys av ekstremværhendelser. Skredsikring er viktig for sikkerhet langs veg og jernbane i
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dag og vil bli enda viktigere i et endret klima. Kunnskap og ny viten må nedfelles i dimensjoneringskrav, standarder og prosedyrer.
Oppbygging av prognose- og beslutningsstøttesystemene Vegvær og FøreVar er sentralt for å kunne
møte værhendelser som kan ende opp i brudd på veg og jernbane Systemene krever et nett av
målestasjoner og et nært samarbeid med andre etater. Et tverrfaglig samarbeid er en betingelse for
optimal klimatilpassing.
Moloer og flyplasser som ligger eksponert mot kraftig bølgepågang vil være utsatt for kraftigere
bølgepågang. Det er viktig å følge opp dette med å forsterke konstruksjonene og å ta i bruk reviderte
dimensjoneringskrav. Mot slutten av århundret vil høyere havnivå få betydning og klimaendringene
vil påvirke lufttrafikken i det europeiske luftrom i betydelig grad.
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Appendiks
Tabell: Temperaturframskrivninger

Middels (M), lav (L) og høy
(H) temperaturframskrivning
for Norge og 6 forskjellige
regioner, på årsbasis og for
4 sesonger og for tidsperspektivene 2021-2050
og 2071-2100. Tallene angir
anslått temperaturendring i
forhold til perioden 1961–
1990. Kartet nedenfor viser
de 6 seks regionene.

Region
Sesong

Økning (°C) til 2021–2050

Økning (°C) til 2071–2100

M

L

H

M

L

H

År

1,9

1,2

2,5

3,4

2,3

4,6

Vinter

2,3

1,5

3,3

4,3

2,8

6

Vår

1,9

1,2

2,6

3,5

2,3

4,8

Sommer

1,3

0,8

1,9

2,4

1,4

3,5

Høst

1,9

1,3

2,6

3,5

2,4

4,8

År

1,9

1,2

2,6

3,4

2,3

4,8

Vinter

2,4

1,5

3,5

4,5

2,8

6,5

Vår

1,7

1,1

2,5

3,2

1,9

4,6

Sommer

1,3

0,8

2

2,5

1,5

3,8

Høst

1,9

1,3

2,8

3,6

2,5

5,1

Norge

1- Østlandet

2 - Vestlandet
År

1,7

1

2,3

3,1

1,9

4,2

Vinter

2,1

1,2

2,9

3,8

2,3

5,4

Vår

1,7

1

2,3

3,1

1,8

4,3

Sommer

1,3

0,7

1,9

2,3

1,2

3,5

Høst

1,7

1,2

2,3

3,2

2,2

4,3

År

1,7

1,2

2,4

3,2

2,2

4,4

Vinter

2,2

1,4

3,2

4,1

2,6

5,8

Vår

1,8

1,1

2,5

3,3

2,1

4,6

1

0,5

1,6

1,9

1

3

1,8

1,3

2,6

3,4

2,3

4,8
4,6

3 - Trøndelag

Sommer
Høst

4 - Nordland/ Troms
År

1,9

1,3

2,5

3,4

2,3

Vinter

2,3

1,5

3,3

4,2

2,7

6

Vår

2,1

1,4

2,9

3,8

2,6

5,2

Sommer

1,2

0,7

1,8

2,2

1,3

3,3

Høst

1,9

1,2

2,5

3,4

2,3

4,5

5 - Finnmarksvidda
År

2,3

1,7

2,8

4,2

3,1

5,2

Vinter

2,9

2

3,9

5,3

3,6

7,1

Vår

2,3

1,6

3,1

4,3

3

5,8

Sommer

1,5

1

2,2

2,8

1,7

4

Høst

2,3

1,6

3

4,1

2,9

5,5

År

2,3

1,6

2,9

4,2

3

5,4

Vinter

2,8

1,7

4

5,2

3

7,3

Vår

2,6

1,8

3,5

4,7

3,3

6,4

Sommer

1,6

0,9

2,2

2,9

1,7

4

Høst

2,2

1,4

2,8

4

2,6

5,2

6 - Varanger
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Region
Sesong

1961–90 til 2021–50:
Endring (%) i nedbørsum
M
L
H

1961–90 til 2071–00:
Endring (%) i nedbørsum
M
L
H

Norge

Tabell:
Nedbørframskrivninger

År
9,6
Vinter
11,1
Vår
10
Sommer
5
Høst
12,2
1 - Østfold
År
6,7
Vinter
13,5
Vår
7,6
Sommer
-3,8
Høst
9,2
2 - Østlandet
År
6,7
Vinter
15,8
Vår
7,6
Sommer
-2,4
Høst
8,2
3 - Sørlandet
År
4,6
Vinter
12,4
Vår
6,3
Sommer
-4,6
Høst
3,3
4 - Sør-Vestlandet
År
10,1
Vinter
13,7
Vår
11,3
Sommer
0,4
Høst
12,2
5 - Sunnhordland
År
10,2
Vinter
12,4
Vår
12,3
Sommer
1,5
Høst
12,9
6 - Sogn og Nordhordland
År
12
Vinter
12,1
Vår
14,1
Sommer
5,6
Høst
15,4
7 - Dovre/ Nord-Østerdal
År
9,9
Vinter
15,3
Vår
10,3
Sommer
3,9
Høst
13,3
8 - Møre og Romsdal
År
12
Vinter
11,7
Vår
13,5
Sommer
9,3
Høst
13,9
9 - Inntrøndelag
År
12,7
Vinter
14,7
Vår
13,9
Sommer
9,2
Høst
14,5
10 - Trøndelag/ Helgeland
År
12,3
Vinter
10,1
Vår
12,3
Sommer
11,5
Høst
15,4
11 - Hålogaland
År
10,4
Vinter
6,9
Vår
9,5
Sommer
10,5
Høst
14,3
12 - Finnmarksvidda
År
9,1
Vinter
8,5
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2,4
3,8
3,7
-1,6
2,1

14
18,4
20
9,7
16,1

18,3
21,4
19,4
9,2
23,3

5,4
8,5
7,2
-3,2
4,6

30,9
39,9
41,5
17,4
33,4

1,5
5,6
1,4
12,2
-2

12,1
28,7
16,9
10,9
15

12,2
24,7
14
-7
16,8

2,7
10,2
2,6
-22,4
-3,7

22,2
52,6
31
19,9
27,5

3,1
7
2,9
-11,5
1

10,3
26,6
15,5
5,1
12,5

12,2
28,9
14
-4,4
15,1

5,6
12,9
5,4
-21
1,8

18,8
48,8
28,5
9,4
22,9

-0,8
3,8
-0,4
-15,4
-4,8

9,3
28
16,6
5
8,7

8,5
22,7
11,6
-8,5
6

-1,5
7
-0,8
-28,2
-8,8

17
51,4
30,4
9,2
16

1,8
2,6
4,8
-11,2
0,3

18,2
24,7
17,2
12,8
20,3

18,6
25,1
20,8
0,8
22,4

3,3
4,7
8,8
-20,5
0,5

33,3
45,2
31,6
23,5
37,2

3,3
2,3
3,9
-9,8
-0,1

17,8
23
18,3
12,4
19,6

18,7
22,7
22,5
2,7
23,6

6,1
4,2
7,2
-18
-0,1

32,6
42,2
33,6
22,7
35,9

1,5
3,6
4,7
-5,8
0,4

19,6
21,9
24,8
14,2
24,1

22
22,2
25,9
10,3
28,2

2,7
6,6
8,6
-10,6
0,8

36
40,2
45,4
26
44,2

3,1
7,4
5,5
-2,8
1

14,3
27,4
17,1
7,6
22,8

18,2
28
18,9
7,1
24,3

5,6
13,6
10,1
-5,2
1,8

26,3
50,2
31,3
14
41,8

-0,5
-4
0,5
-1,4
-0,8

23,3
23,3
27,8
16,6
25,7

22
21,4
24,7
17
25,5

-1
-7,3
0,9
-2,6
-1,4

42,7
42,7
51
30,4
47,1

1,5
-4,1
3,5
1,3
0,5

21,9
29,1
27,1
15,4
24,9

23,2
27
25,5
16,9
26,5

2,7
-7,5
6,4
2,4
1

40,1
53,4
49,6
28,3
45,6

0,6
-6,3
3,1
4,4
0,5

28,3
19,9
31,3
19,7
33,2

22,5
18,6
22,6
21,1
28,3

1,1
-11,6
5,7
8
0,9

51,8
36,5
57,4
36,1
60,8

2,7
-6,4
0,4
6,5
5,6

23,2
21,1
34,7
18
23,6

19
12,7
17,4
19,2
26,3

4,9
-11,7
0,7
11,9
10,3

42,6
38,6
63,7
33
43,3

3,7
0,4

14,9
19,8

16,6
15,6

6,8
0,8

27,3
36,3
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Relativ forandring (%) i årsog årstidsnedbør i Norge og
i 13 forskjellige regioner fra
perioden 1961–90 til
perioden 2021-2050 og
perioden 2071–2100 ifølge
middels (M), høy (H) og lav
(L) framskrivning. Kartet
nedenfor viser de 13
regionene

Vår
Sommer
Høst
13 - Varanger
År
Vinter
Vår

8,8
7,2
12,3

1,7
2,3
5,6

22,3
11,6
20,3

16,2
13,2
22,6

3,2
4,3
10,3

40,9
21,3
37,3

8,3
7
5

0,9
-5,3
-2,7

15,9
23,5
23,8

15,3
12,8
9,1

1,6
-9,7
-5

29,2
43,1
43,6

Sommer

9,7

1

17

17,8

1,9

31,2

Høst

11,6

6,1

16,1

21,2

11,2

29,6

13
12
11

10
9
7

8

2

6
5
4

1
3

Figur: Definisjon av sjøkartverkets nullpunkt
Beregning av moloens høyde over havet tar utgangspunkt i sjøkartverkets nullpunkt.
Nullpunktet er lokalt bestemt. Dermed er også avstanden mellom Normalnull (NN1954) og
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sjøkartverkets null stedsavhengig. I Tromsø er denne avstanden 167 cm, i Bergen 89 cm og i
Stavanger 68 cm. En høyde eller dybde i et kart er alltid gitt i forhold til et bestemt nivå
(referansenivå). Et norsk sjøkart har flere referansenivå, og felles for disse er at de tar
utgangspunkt i middelvann og størrelsen på tidevannet. Nivåene blir bestemt ved analyse av
vannstandsmålinger over mange år. Kilde: Statens kartverk

http://www.statkart.no/filestore/Geovekstforum_-_Ekstranett/Referaterinnkallinger//standard_hoydesystemer.pdf
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