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Ekstremvær utfordring allerede i dag!

Flom Akerselva, Vestre Elvebakke 2000
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OSLO HAR AMBISIØSE MÅL FOR REDUKSJON 

AV SINE KLIMAGASSUTSLIPP
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KLIMAGASSUTSLIPPENE ØKER I OSLO
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• Første vurdering av konsekvenser for helse, 

bygningsmasse, vann- og avløp og annen 

infrastruktur

• Det forventes økt fare for skred og flere 

flommer i regionen, særlig lokale 

regnflommer

• Klimaendringene i Osloregionen vil gi 

utfordringer som krever tiltak for å tilpasse 

seg til kommende endringer



Friluftsetaten starter opp arbeidet med å lage en 

klimatilpasningsstrategi for sitt virksomhetsområde

Skogbruk og landbruk 
Lengre vekstsesong gir økt produksjon. Mer ødeleggelse pga uvær. Mulig negativ effekt av plantesykdommer og 

tørke, for eksempel flere barkebilleperioder.

Park- og friområdene 
Større press og slitasje på friområdene pga. økende befolkning og endringer i nedbørsmønsteret. Mer ødeleggelse 

pga uvær og erosjon. Lengre vekstsesong og varmere klima åpner for fremmede plantearter. Mulig negativ effekt 

av plantesykdommer og tørke.

Bygninger og konstruksjoner
Ødeleggelse av bygg og infrastruktur pga ekstremvær, skred og flom. Økt behov for vedlikehold, restaurering og 

forebygging. Effekt av stigende havnivå.

Friluftsliv/turisme 
Kortere vintersesong og forandringer i snødekke kan påvirke vinteridrett. Høyere sommertemperaturer i Sør-

Europa gir potensial for mer sommerturisme i Oslo. Økt frekvens av flåttbitt, andre skadedyr.

Biologisk mangfold
Utrydding av enkelte arter. Forflytting av arter fra sør til nord. Muligheter for invasjon av skadedyr/ -planter.



Grøntstrukturens rolle i klimatilpasning

- Infiltrerer, fordrøyer og avdunsting av 

overflatevann

-Vegetasjon langs vassdrag hindrer flomskader 

og filtrerer partikler og forurensning

-Kantsoner langs vassdragene utgjør korridorer 

for arter og biotoper som trenger å flytte seg 

høyere opp i terrenget

-Lokale klimatiske effekter kan virke avkjølende
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BYENE/byområdene
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METODIKK FOR HANDLINGSPROGRAMMET
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• Intern nettverksamling i Oslo: etatene bidrar til 
handlingsprogrammet

• Sentrale temaer: havnivåstigning, ekstremvær med 
flom og stormflo, tørkeperioder, overvannsbehandling

• Utarbeide scenarier for klimaendringer i Osloregionen

• Handlingsplan for Oslo kommune – ROS analyse?

• Utvikle rutiner, virkemidler og verktøy for de ulike 
etatene (arealplanlegging, byggesaksbehandling, 
kommunalteknikk, bygg og byutvikling)

• Koordinere og styrke etatenes arbeid med 
ekstremvær og tilpasning!  

VEIEN VIDERE…



HVIS GRØNLANDSISEN SMELTER VIL 

OSLOFJORDEN STIGE MED INNTIL 5 METER

Kommunalteknikk versus 

scenarier med store klima-

endringer


