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Klimautfordringer-gjelder dette oss? 
  

Hvordan unngå det uhåndterlige? 
Hvordan håndtere det uungåelige? 

Klimakonferanse Nordhordland, 15. mars 2017 

Kikki Kleiven 
 

Bjerknessenteret for klimaforskning 
Universitetet i Bergen 

kikki@uib.no / @KikkiKleiven   

Kilde:	NASA	
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Kilde: NASA 

1000 tonn CO2 slippes ut – hvert sekund 
 

NASA, 3. april 2015, 



11/5/18	

3	

Kilde: NASA 

 
 

CO2 innholdet i atmosfæren fra 1958 til september 2018 
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CO2 innholdet i atmosfæren fra 1958 til september 2018 
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Licorne	test,	1971,	French	Polynesia.	Photo:	The	Official	CTBTO	Photostream		

Licorne test, 1971, French Polynesia. Photo: The Official CTBTO 
Photostream  
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Photo: NOAA 

4°C 6th 10mrd 

 
VELKOMMEN TIL ANTROPOSEN 
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Klimaendringer 

1°C 

 
1.0°C ”igjen” 

til 2°C målet 
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Opphavsrett: UiB 
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Opphavsrett: Kikki Kleiven, UiB/data fra Yasuyuki Aono 
 

Opphavsrett: UiB 
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…..men her kjem det, ja det kjem til å 
komme 
nedbørsrekord og erosjon 
ekstreme massar av vatn og stein 
og døande innsjøar og ville brannar 
her kjem global oppvarming og lyn og 
varmerekordar 
ja det kjem, det kjem til å komme 
du treng ikkje ein gong ei krystallkule 
bare vent og sjå 
mi elv denne gong 
di neste gong 
det kjem til å komme 
ingenting du har sett før 
ingenting du har sett før 

 Utdrag frå ”Den Rasande elven” av Frode Grytten 
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Fuzhou City, Kina 

© 2012 Imaginechina via AP Images 

© 2012 AP Photo/The Herald-Sun, Bernard Thomas 
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Temperatur i Norge 2100 

•  Temperaturøkning på 2.3-4.6°C 

•  Mest økning om vinteren, minst 
om sommeren 

•  Størst økning i de nordlige 
områdene  
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NASA / Reuters 

Foto: www.yannarthusbertrand2.org 
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FOTO: Sunnhordaland.no 

 
Havnivå stiger 3 mm/år, og vil de neste  

82 årene stige med mellom 30 - 80 centimeter.  

Stormflo kommer i tillegg 
•  Høyest vannstand inntreffer i forbindelse med stormflo. 

 

Både land og hav stiger 
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								Atmosfæren	kan	holde	på	6%	mer	
vanndamp	for	hver	1°C	temperaturen	øker	



11/5/18	

19	

Atmosfæriske Elver 

Storflommen på Vestlandet oktober 2014 
Flåm 
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Kilde: TERJE LÆGREID  (Aftenposten) 

Odda-Opo 

Utvik, Nordfjord, juli 2017 

Foto:	NRK	
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Foto:	NRK	

Sørlandet,	høsten	2017	(Drangsholt)	

Luster i går ettermiddag 
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© 2010 Sean R. Heavey 
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Phoenix,	Arizona	•  Juli	18,	2016	

© 2016 Chopperguy Photographer Jerry 
Ferguson and Pilot Andrew Park 

We can’t say that Hurricane Harvey was caused by climate change,  
but it was certainly worsened by it (M. Mann) 

Photograph: Joe Raedle/Getty Images  
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12 oktober 

Ekstremværet «Aina» 
Jordskredet på Votlo, Osterøy, desember 2017 
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•  2005: Ekstremværet Kristin førte til ras på Hatlestad terrasse.  

•  Uværet var rester av Atlanterhavsorkanene  «Maria» og «Nate» 

Beredskap i Norske kommuner Er Norge godt forberedt  
på klimaendringer? 
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Klimarobust? 
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Owensboro,	Kentucky	
Juni	20,	2012	

© 2012 AP Photo/The Messenger-Inquirer, Gary Emord-Netzley 

Loire Elven, Ancenis, France 
 Mai 20, 2011 

© 2011 Reuters/Stephane Mahe 



11/5/18	

31	

Lake	Hughes,	California	
June	1,	2013	

© 2013 David McNew/Getty Images 

Hveteåkre, Saudi Arabia 
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Havforsurning 

CO2 IS STORED IN THE  
ATMOSPHERE AND 

CONTRIBUTE TO GLOBAL 
WARMING 

CO2 IS TAKEN UP BY LAND 
AND PLANTS 

CO2 IS TAKEN UP BY THE 
OCEAN 
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Klima	i	Norge	mot	år	2100	

Regn 
Snø 

Ekstremvær 
Flom  
Skred 
Vind 

Tørke/skogbrann 
Havnivå/
Stormflo 

 

Vekstsesongen	blir	lengre	

2° 4° 
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Mer	kraftig	regn	og	mindre	snø	
	

•  Nedbørsmengden	vil	øke	ulikt	rundt	i	landet	totalt	
mellom	fem	og	30	prosent.		

•  Det	blir	flere	dager	med	ekstremnedbør	over	hele	
landet	og	for	alle	årstider.		

 
Nedbør i Hordaland 2100 

øker med opptil 15% (i forhold til 1971-2000) 
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Flere	tilfeller	av	ekstremnedbør	

A.	Sorteberg,	BCCR,	UIB	

 Kraftige 
nedbørhendelser opptrer 

hyppigere 
 og har øket i intensitet 

de siste 50 årene.   
 Mest markant økning 

langs kysten i nord  
 og i Sørvest Norge. 

Nye nedbørsrekorder… 
 

I løpet av august og september har det kommet 
770 millimeter nedbør i Bergen. Det er mer enn 

den tidligere rekorden på 754 millimeter fra 1975 

Kilde:BA 
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Snøsesongen blir kortere 

3 – 4 færre måneder med snødekke 

2 – 3 måneder 

2 – 4 måneder 

1 – 2 måneder 

2100: I lavtliggende områder vil snøen bli nesten borte i mange år, 
mens det i høyfjellet kan bli større snømengder i enkelte områder. 

Foto: Ingjerd Haddeland 

Mer	kraftig	regn	og	mindre	snø	
	

•  Frem	til	2050	vil	økt	nedbør	føre	til	økte	snømengder	i	
fjellområdene,	mens	i	resten	av	landet	vil	økt	temperatur	
føre	til	at	mer	nedbør	kommer	som	regn	også	om	vinteren.		

•  Snøsesongen	vil	bli	mindre.	I	lavlandet	blir	snødekket	2–3	
måneder	kortere	enn	i	dag.	I	lavtliggende	områder	blir	
snøen	bli	nesten	helt	borte	i	mange	år,	men	det	blir	fortsatt	
enkeltår	med	betydelig	snøfall.		
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Mer vann i elvene om vinteren – mindre 
vann i elvene om sommeren 

Vinter 

Sommer 

•  Om vinteren blir det mer vann, og om sommeren blir det tørrere. I sør har dette en direkte 
sammenheng med økt temperatur. I nord har det i tillegg med at den snøsmeltingen som i dag 
skjer på sommeren på Finnmarksvidda vil skje tidligere, slik at det blir mindre vann om sommeren 

 

Flom	
•  Sannsynligheten	for	dramatisk	flomhendelser	vil	øke	i	
hele	landet	–	til	dels	betydelig.		
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Flom	
•  I	områder	hvor	årets	største	flom	i	dag	er	en	regnflom,	vil	
flommene	bli	større.		

•  Ekstreme	nedbørsepisoder	på	kort	tid	gir	flere	og	større	
lokale	regnflommer.		

•  Urbane	områder	er	svært	utsatt	fordi	avløpsnettet	er	
underdimensjonert	for	å	takle	ekstreme	nedbørsepisoder.		

	

Flommene blir større her og mindre der 
Regnflommene blir større og kommer oftere.  
 
Snøsmelteflommene blir færre og mindre.  

Prosent endring,  
store flommer 

Foto: Ingjerd Haddeland 

•  I områder som i dag er dominert av regnflommer, så vet vi at flommene blir større pga økt nedbør 
•  Mens hvis en går til Finnmark, så er flommene der ofte forbundet med snøsmelting og med 

mindre snø så blir det mindre snøsmelteflommer 
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Skred	
•  Skredfare	er	sterkt	knyttet	til	terrengforhold,	men	været	er	
en	av	de	viktigste	årsakene	for	å	utløse	skred.		

•  Oftere	ekstremnedbør	vil	øke	faren	for	flomskred	og	
jordskred	i	bratt	terreng	over	hele	landet.		

	

Foto:	Mette	Anthun	/	NRK	

Vind		
•  De	siste	50	årene	har	kun	deler	av	Østlandet	og	Sørlandet	
hatt	en	viss	økning	i	vindstyrken	–	seks-åtte	prosent.		

•  Det	forventes	kun	små	økninger	av	gjennomsnittsvinden	i	
Norge.	Klimamodellene	viser	at	høye	vindstyrker	kan	
forekomme	oftere.		
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Skogbrann/tørke	
	
	
•  Høyere	temperatur	og	mindre	nedbør	om	sommeren	kan	gi	
redusert	vannføring	i	elver	og	lavere	grunnvann.	Kan	få	
konsekvenser	for	drikkevannsforsyning	og	jordbruk.		

•  Sommertørke	vil	gi	økt	fare	for	skog-	og	lyngbrann	i	flere	
områder.		

	

	
•  Globalt	havnivå	stiger	3	mm/år,	og	vil	de	neste	82	årene	
stige	med	mellom	30	centimeter	og	én	meter.		

Havnivå	
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Hvordan	unngå	det	uhåndterlige?	
UTSLIPPSREDUKSJON	

	
Hvordan	håndtere	det	uunngåelige?	

TILPASNING	

	
Hvordan	skape	et	mer	bærekraftig		

og	robust	samfunn?	
	

Klimautfordringene 

Tåler vi 1°C til? 
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Klimamål 2030 
 
 
Kutt i utslippene av klimagasser 
innen 2030 på minst 40 prosent 
sammenlignet med nivået i 1990 
 
 

FOTO: Rolf Øhman (arkiv)  

Ø  I 1990 slapp Norge ut 52 millioner tonn CO2 

Ø  I 2016 slapp Norge ut 53.3 millioner tonn CO2 
Ø  I 2017 slapp Norge ut 52.4 millioner tonn CO2 

+ 2,4%  
Utslipp i Norge 
2017 vs. 1990  
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Dette må Norge kutte på 12 år 
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Ved å jobbe både med utslippskutt og 
klimatilpasning reduseres klimarelatert risiko.  

Motivasjon for klimatilpasning 

Ønsker kunnskap om trusler og muligheter fra klimaendringer § 

§ Ønsker å stå på riktig side i en sosial utvikling dere ser kommer – 
 ta samfunnsansvar 

§ Konkurransedyktig, robust, bevisst, tydelig  i morgendagens lavutslippssamfunn 
forbedret bunnlinje, redusere risiko 

Bygge positivt eksternt (kunder) og internt (ansatte) omdømme § 
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•  KLIMATILPASNINGSTILTAK  
 
vil bidra til å redusere 
sårbarhet og eksponering av 
klimaendringer, slik som for 
eksempel hvor og hvordan vi 
bygger. 
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KLIMATILPASNINGSTILTAK 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) publiserte i 2016 
en veileder for hvordan man skal ta hensyn til framtidig havnivåendring  
og stormflo i kommunal planlegging 

Landheving Bergen 
 
Årlig  1,5 mm 
2030    5 cm 
2100  15 cm 

•  1000-års returnivå for stormflo (sikkerhetsklasse 3 i 
TEK10) med klimapåslag (ref. DSB) 213 cm 

•  200-års returnivå for stormflo (sikkerhetsklasse 2 i 
TEK10) med klimapåslag (ref. DSB) 206 cm 

•  UTSLIPPSREDUKSJONER	
handler	om	å	redusere	
faren	for	alvorlige	
klimaendringer	og	
effekter	av	disse,	slik	
som	f.eks.	flom,	stormflo	
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1.  Sterke, positive visjoner 

2.  Merverdi, ta og føle på fremtiden 

3.  Lettvint, tydelig og meningsfullt 

4.  Kraft i sosiale strukturer, normer og insentiv 
 
 

Kilde: Futerra, Ed Gillespie 

Kommunikasjon for klimatilpasning  



11/5/18	

48	



11/5/18	

49	

Få endring ved å gjøre bærekraftige valg lette å ta… 

”Grønne dytt…”

enten du vil det eller ei

Bruke sosial norm 
Å anbefale bærekraftig oppførsel 
ved å informere om hva andre gjør 

C. Petersen. Enabling sustainable choices in every day life. 2014 
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Foto: BKK 

Skap nye vaner
Hjelp folk å skape nye 
vaner ved å bryte dem 
ned i delmål og planlegge 
hvordan, når og hvor 
endringene skal skje 

Bli et lag !
Motiver til endring ved 
å jobbe sammen med 
andre i lag mot et felles 
mål.. 
 
 

C. Petersen. Enabling sustainable choices in every day life. 2014 
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Bruk smarte 
insentiver
Forstå hvorfor og når 
insentiver kan være  en 
effektiv måte å få folk 
til å være grønn.. 

Inngå avtaler
Finn måter å oppfordre 
folk til å inngå 
forpliktende avtaler om å 
endre væremåte 

C. Petersen. Enabling sustainable choices in every day life. 2014 
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Foto: Eivind A. Pettersen 

Tiltrekk oppmerksomhet
Bruke smarte og innovative 
måter som gir 
oppmerksomhet og minner 
folk på hva som er rett å 
gjøre 

Gi tilbakemelding!
Utforsk nye & kreative 
måter å belønne folk og 
vise dem at det de gjør 
betyr noe! 

C. Petersen. Enabling sustainable choices in every day life. 2014 
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Historiefortelling 

Historiefortelling 
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Bryggen 2100? 

Ill: Morgenbladet 

Oslo kommune har åpnet Hovinbekken og laget vannspeil for å 
ta unna overvann 
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Oslo kommune har åpnet Hovinbekken og laget vannspeil for å 
ta unna overvann 

Regnbed som fordrøyer nedbør 
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Grønne tak 

Hvordan tenke som en Nederlender…. 

•  Nederlenderne snakker om 
vann både  kulturellt og som 
ingeniører. Dette er et resultat 
av flere hundrede år gamle 
behov for å finne sammen for å 
beskytte seg mot vann. 

•  Vannråd, som kan dateres 
tilbake til Middelalderen  er på 
plass i alle regioner og gir råd 
om infrastruktur og planlegging 

Henk Ovink, Nederlansk vannstyringsekspert, forsøker å få 
Amerikanerne på vestkysten å tilnærme seg vannproblematikken 
slik Nederlenderne gjør 



11/5/18	

58	

The Delta works i Nederland 

Et av verdens (ingeniør) 
underverk… 
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Cesky	Krumlov,	Czech	Republic	
June	2,	2013	

© 2013 Slavomir Kubes/MAFRA/isifa/Getty Images 

”Room for the river” 
 i Nederland 
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Tverrelvi i Flåm 2016 (NVE). Bekken ble fullstendig erosjonssikret med gjennomgående kant- og 
bunnplastring – men den er knapt synlig. Plastringen er ru og uregelmessig samt at den er satt til 
side og gravd ned i bakken. Med dette er det rom for naturtypiske elvebredder og substrat i 
bekken. Kantvegetasjon med stedegen selje og gråor er plantet og alt ligger til rette for en 
naturtypisk og produktiv sjøørretbekk samt at veien og arealet mot høyre er erosjonssikret.  
 
 

Kilde: Uni Research Miljø 

 
Flåmselvi ovenfor Flåm kirke – bosetting krever erosjonssikring med stabil plastring 
langs yttersvingen. Foran plastringsfoten ble det etablert en variert elvebredd med 
naturtypiske steinblokker og rullestein som gir habitat for fisk og i tillegg sikrer 
plastringsfoten ytterligere mot erosjon.  

Kilde: Uni Research Miljø 
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I	en	by	med:	
	
•  2015	:	267	regndager!		

•  2015:	3.054,4	mm	
nedbør	

	

Solcelletak	i	Bergen	
	
galskap	eller…?	
DNV-GL	har	bygget	det!	

Haukeland Universitetssykehus arbeid med å få ned energiforbruket per kvadratmeter 
inkluderer blant annet bruk av gjennomsiktige solceller som integreres i vindusglassene 



11/5/18	

62	

Strand kirke, Rogaland 

Jakten på 100 klimaløsninger i landbruket! 
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Fossilfri rundballeplast Klimasmarte fjøs: lys & ventilasjon 
Gjenbruk av melkevarme 

 

Ny teknologi reduserer energibruken 
 i kraftfôrproduksjon med 25 prosent 

Gårdsvarme fra egen skog 

DUDGEON VINDPARK I NORDSJØEN (VG) 

402 megawatt strøm til 410 000 husstander i England 

Oljegiganten Statoil tar et stort steg inn i vinden 
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Ta og føle på framtiden 

Kilde: Sustainia 

Iøynefallende - tydelig 

“Bosco Verticale” Vertical Forest Residential Towers in Milan, Italy (Boeri Studio) 
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Hvordan	skape	et	mer	bærekraftig		

og	robust	samfunn?	
	

Klimautfordringene 

Opphavsrett: UiB 
 

Takk! 


