
Global oppvarming 

Klima og værrelaterte risiko 

@RasmusBenestad 
foto: Rasmus Benestad 
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Rekordregn i Oslo juni 2014 

Foto: Mai-Linn Finstad, met.no 
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Hva med fremtiden? 

http://youtube.com/v/3FOyzK33L0Y


foto: Rasmus Benestad 
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Global middeltemperatur: 
Modellberegninger & 

observasjoner 



Hva gjør en global 

oppvarming med 

nedbøren?  

foto: Rasmus Benestad 



Nedbørens natur 

Konvektiv - sommerbyger 

Lokal 



[mm/døgn] 

20-40 

40-80 

80-200 

Kraftig nedbør i dag 

foto: Rasmus Benestad 



Komplisert bilde: drivhuseffekten og vannets 

kretsløp 



Hvorfor øker nedbøren fortere enn fordampningen? 



Økt fordampning pga økte temperaturer 

Clausius-Clapeyron (1834-1850): sammenhengen mellom temperatur og 

vanndamp 

%/dekade 



Det er ikke nedbør over alt til enhver tid 

⅓ med nedbør (24t) 
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Trend maks 1t-nedbør, 1968-2014 

Rød 

Blå  

Største times-nedbøren har økt mange steder 

  

Norsk klimaservicesenter  
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Kraftig regn, Oslo 1968-2014 
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Antall tilfeller per år med times-nedbør > 5 mm 



Norwegian Meteorological Institute 

foto: Rasmus Benestad 

Hva tilsier de markante toppene? 



24-timers nedbørsintensitet (hele året) 

Middeltilstand Observert endring (mm/døgn per dekade) 



Det kommer flere dager med mye 
nedbør hvis det regner oftere eller 
den gjennomsnittlige mengden øker.  



24-timers nedbørsfrekvens (hele året) 

Middeltilstand Observert endring (frekvens per dekade) 
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Det kommer oftere dager med kraftig nedbør 

21 

  
Norsk klimaservicesenter  

Vinter    Vår Sommer Høst Hele året 

+ 100 % 

+ 50 % 

+ 150 % 

Medium 

Scenario 
Høyt 

  

Norsk klimaservicesenter  

Hele Norge: Antall dager pr. år som overskrider dagens 

99.5 persentil for 2071-2100 sammenlignet med 1971-2000.  
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Lavtrykkene og deres utbredelse 



Norwegian Meteorological Institute 

Lavtrykk har størst betydning for vinternedbør (venstre) og 

minst for sommerregn (høyre). 

Lavtrykk gir mest nedbør nær kysten 
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Nord-Atlantiske stormbaner 

Beregninger peker 

på økt stormaktivitet 

i nord knyttet opp 

mot klimaendringene 

 
Utslippsscenario rcp4.5 

 

Relativ endring i ensemble 

median (108 simuleringer) 
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Estimert endring i 

«200-års flom» for 

2100  

Fra NVE 

Introduction              Warning System              Design Values            Trends             Scenarios            Dissemination 
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Takk for oppmerksomheten! 


