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• Solinnstråling 

• Kosmisk stråling 

• Avstand sol-jord 

• Atmosfærens innhold av drivhusgasser 

og aerosoler

(Helge Drange, Bjerknes senter for klimaforskning)

Hvorfor oppvarming siste 50 år?





Kan vi stole på FNs klimapanel?

Fagfellevurdert forskning fra 

tusenvis av forskere fra hele 

verden.

Det beste verktøyet vi har.

Uttaler at det er mer enn 90 % 

sannsynlig at 

klimaendringene er påvirket 

av menneskene.



Hvordan blir klimascenarioene laget?

Økning i global gjennomsnittstemperatur, 2000 - 2100

Kilde: FNs klimapanel (IPCC), 2007



Et scenario viser bare hvordan det kan bli:



Usikkerhet om konsekvenser 

Hvor store

blir utslippene?

Hvor mye 

oppvarming

fører 

utslippene

til?

Hvordan 

påvirker

oppvarmingen

værsystemer?

Hvordan

påvirker

endringene

økosystemer?

Hva betyr

endringer

i økosystemer

for mennesker?

(eks. jordbruket)

+ + + +



Lokale klimascenarioer

 Nedskalerte globale klimamodeller

 Basert på

 En eller flere regnemodeller

 Ett eller flere utslippsscenarioer

 Noen scenarioer er sikrere enn andre.

 For eksempel er temperatur sikrere enn endringer i nedbør, mens 

vind er vanskelig å beregne. 



Klimaparametre levert til Fredrikstad i NORADAPT

 Temperatur

 Nedbør

 Havnivåstiging og stormflo

 Vind

 (Usikkert)



Oppsummering av endring i middeltemperatur fra 

1981-2010 til 2021-50





Oppsummering av endring i nedbør fra 1981-2010 til 

2021-50





Ekstremnedbør:
De 1 % mest 

nedbørsrike dagene



Havnivåstigning

Kan føre til økning i stormflo på 48-79 cm ifht 

høyeste historiske stormflo



Hva sier klimanedskaleringene oss?

 Viser oss noe av det klimaendringene kan føre til. 

 Utgangspunkt for planlegging

 Gir ikke et fasitsvar på hva som vil skje.

 Kan se sikrere ut enn de er.



Vi vet nok til å gjøre noe

Havnivå

”Husnivå”

Finne frem til tiltak for å bli mer robuste

Klimakunnskap + lokal fagkunnskap





 Til syvende og sist politiske prioriteringer

 Basert på kunnskap om tilpasningsmuligheter

 Velge hva som skal gjøres, i hvilken rekkefølge

 Lete etter balansen mellom 

 Risiko for å gjøre mer enn nødvendig

 Risiko for å handle for sent



Hvor nytt er dette?

 Vi vet heller ikke alt om fremtidens økonomi, teknologi, 

demografi, institusjoner osv.

 Vi planlegger likevel 

 For eksempel bygger vi veier selv om vi ikke vet nøyaktig 

transportbehov i fremtiden.



Mer enn været over hodene våre…

Vår sårbarhet henger sammen med global bærekraftig 

utvikling. 

 Matvaresikkerhet 

 Klimaflyktninger?

 Osv.



Noen utfordringer: 

 Hvor nytt er klimatilpasning for samfunnsplanleggingen sammenlignet 

med andre tema som teknologi eller økonomi?

 De største klimaendringene kommer først mot midten av dette århundret, 

men avgjørelser i dag påvirker sårbarheten i fremtiden. 

 Hvordan planlegge med så langt tidsperspektiv?

 Hva er kommunenes rolle og ansvar, og hva bør nasjonale myndigheter 

gjøre?

 Globale klimaendringer kan påvirke oss vel så mye som lokale 

klimaendringer.

 Hvordan få med det globale perspektivet?

 Klimasårbarhet angår ikke bare det offentlige, men også den private 

sfæren og næringslivet. Hvordan inkludere alle samfunnssektorer i 

klimatilpasningen?



Takk for meg! 
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