
Hovedpunkter i FN-klimapanels 

rapport om ekstremværhendelser og 

om Klifs roller 

Framtidens byers storsamling 23. april 2012 

Direktør Ellen Hambro 



Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) 

• Direktorat under Miljøverndepartementet 

• 340 ansatte på Helsfyr 
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Klif jobber med å: 

• klimautfordringen 

• helse- og miljøfarlige stoffer 

• helhetlig havforvaltning 

• helhetlig vannforvaltning 

• avfall og gjenvinning 

• luftforurensning og støy 

 



Våre funksjoner er å 

 

• overvåke og informere om 
miljøtilstanden  
 

• utøve myndighet og føre tilsyn  
 

• styre og veilede fylkesmennenes 
miljøvernavdelinger  
 

• være rådgiver og pådriver  
 

• delta i internasjonalt miljøvern- og  
utviklingssamarbeid 

http://www.miljostatus.no/


Klimautfordringene 

• Global oppvarming under 

2°C forutsetter globale 

utslippskutt på 50-85 % 

innen 2050 

• må parallelt drive 

klimatilpasning 



FNs klimapanel: Hovedkonklusjoner 

• Klimaendringene er menneskeskapte 

• Har gitt og vil gi mer effekter på natur 

og samfunn 

• Is smelter, hav stiger, arter forsvinner, 

matproduksjonen rammes 

• Mer ekstremvær 

• De fattige rammes hardest 

• Det finnes tiltak for å snu utviklingen – 

det må handles raskt 

 

 



Ekstremværrapporten 

• Observerte og framtidige 

klimaekstremer 

• Hva er menneskeskapt? 

• Konsekvensene 

• Hvordan redusere og 

håndtere risikoen?  

• Eksempler 



Menneskeskapte påvirkninger 

Bevis  - noen ekstremer har endret seg  

• Økning i de ekstreme minimums- og 

maksimumstemperaturer globalt  

• Kraftigere ekstremnedbør på global 

skala 

• Ekstremnivå for kystnær høy 

vannstand 
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Klimaekstremer er i endring 

• Hyppighet 

• Intensitet 

• Geografisk utbredelse og 

regionale forskjeller 

• Varighet og tidspunkt 

• Kan få hendelser som vi ikke har 

hatt tidligere 

• Ulik grad av sannsynlighet og 

sikkerhet 
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Størrelse tap – eksponering og sårbarhet  

• Økt eksponering viktigste 

årsak til økte tap 

 

• Økonomiske tap har økt og er 

høyest i utviklede land  

 

• Dødstall og tap/BNP er høyere 

i utviklingsland  
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Risikohåndtering og tilpasning må skreddersys  

• Endringer i ekstremvær varierer fra 

område til område 

• Effektiv risikohåndtering og tilpasning  må 

tilpasses lokale forhold 

• Lokal kunnskap og involvering er viktig 

• Forebygge, forebygge, forebygge  
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• Orkaner i USA og Karibia 

• Tørke/matvaresikkerhet i Vest-

Afrika 

• Oversvømmelse av små 

tropiske øystater  

• Plutselig flom og 

oversvømmelse i uformelle 

bosettinger i Nairobi 

• Hetebølgen i Europa i 2003 

 

Eksempler i rapporten 

Foto: iStockPhoto 



Nasjonale klimamål 

• 2020 kutte globale utslipp tilsvarende 

30 % av våre utslipp i 1990  

• 2/3 hjemme: 15 – 17 millioner  

tonn i forhold til referansebanen  

• karbonnøytrale senest 2030  

 

• redusere samfunnets sårbarhet for 

klimaendringene 

• bidra til å styrke Norges 

tilpasningsevne 
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Trøbbel i vente også i Norge 

• Mer fukt 

• Hyppigere og kraftigere nedbør 

• Havnivåstigning 

• Økt flom/skredbelastning 

• Råteskade 

• Sopp- og algeangrep 

• Frostsprengning 

• Saltkrystallisering 

• Hus som kollapser 



Vann- og avløpssektoren må takle 

overvann og tilbakeslag fra avløpsnett 

Utfordringer: 

• Overvann skader bygg 

• Lekkasjer i ledningsnettet 

• Kloakk på avveie 

 

 

 



Kilde: Finansnæringens Fellesorganisasjon 

Værrelaterte vannskader  
(mill kr)  

Erstatning 
2011 

Vannintrenging utenfra 726 

Stopp i avløp/kloakk 396 

Flomskader 513 

Stormflo 316 

Totalt 1950 



Bygninger utsatt for mer vann –  

fukt er hovedutfordringen  

Omtrent 110 000 bygninger i Norge mindre 

enn én meter over dagens havnivå 

 

Antall norske bygg i råterisikoklasse høy:  

• I dag: 615 000  

• I 2100: 2 400 000  



På mange områder vet 

vi hva som skal til, 

men det er likevel ofte 

vanskelig å få det til… 

 

 

 

KS gjør mye bra! 



 

To tanker på én gang 
 

1) Redusere utslippene  

2) Tilpasse oss endringene 

gjennom forebygging 

 




