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F A K T A

Vannlandet i 2050 
Vann, natur og samfunn i et endret klima

Vi vil møte betydelige klima-
endringer i de nærmeste tiår. 
Nye beregninger utført ved 
NVE og Meteorologisk Insti-
tutt viser at klimaendringene 
fører til store endringer i de 
hydrologiske forhold. 
Over det meste av landet blir 
det mer nedbør og det blir 
større sannsynlighet for store 
nedbørshendelser. Selv om 
fordampningen også øker 
noe, gir nedbørøkningen en 
betydelig større avrenning.

Vestlandet får størst nedbør-

økning, og her kan store områder 

forvente seg mellom 450 og 1100 

mm mer nedbør pr. år. 

På Vestlandet vil avrenningen 

øke med mellom 400 og 1100 mm 

året (spredt jevnt utover land-

overflata), mens endringene for 

Østlandsområdet og i Finnmark 

er betydelig mindre. Forskjel-

lene mellom landsdelene blir 

dermed forsterket. Det vil også bli 

sesongendringer i avrenningen. 

Om høsten øker avrenningen i 

de fleste områdene, men spesielt 

langs kysten av Vestlandet og i 

Trøndelag. Avrennin-

gen om vinteren øker i 

lavlandet på Østlandet 

og langs kysten av Vest-

landet til Trøndelag. 

Avrenningen om våren 

vil øke i fjellområder i 

Sør-Norge, i innlandet 

i Nord-Norge og langs 

kysten av Finnmark. 

Minst endringer er det 

for sommerforholdene. 

Snømengdene vil øke 

i fjellet i Sør-Norge 

og i Øst-Finnmark, 

mens resten av landet 

stort sett får mindre 

snøakkumulasjon. 

Spesielt lavereliggende 

fjellstrøk og kystnære 

områder langs kysten 

av Vestlandet, Trøndelag og Nord-

land får mindre snø. Økte snø

mengder i fjellområdene vil mer

enn kompensere for økt smelting 

på isbreene, slik at disse etter 

hvert vil rykke fram både kyst-

nære strøk og i innlandet.

På elver og innsjøer vil den islagte 

perioden bli kortere. Mer varia-

ble værforhold kan gi økt fare 

for isganger i elvene vinterstid. 

En del av permafrostarealene i 

fjellområdene vil begynne å tine. 

Økt avrenning vinterstid vil gi 

økt erosjon og mer transport av 

løsmateriale med elvene, og større 

Endringer i avrenning
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Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) 

er et direktorat under 

Olje- og energideparte-

mentet med ansvar for å 

forvalte landets vann- og 

energiressurser. 

NVE skal sikre en helhet-

lig og miljøvennlig for-

valtning av vassdragene, 

fremme en effektiv kraf-

tomsetning og kostnads-

effektive energisystemer 

og bidra til en effektiv 

energibruk. 

NVE har en sentral rolle 

i beredskapen mot flom 

og vassdragsulykker og 

leder den nasjonale 

kraftforsynings-

beredskapen. 

NVE er engasjert i FoU 

og internasjonalt sam-

arbeid innen sine fag-

områder. NVE er nasjonal 

faginstitusjon for hydro-

logi. 
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utvasking av næringsstoffer både 

fra landbruksarealer og landover-

flata ellers.

Klimaendringene vil ha betyde-

lige ringvirkninger for natur og 

samfunn. Endringer i de hydrolo-

giske forholdene vil sannsynligvis 

få større og videre effekter enn de 

rene temperaturendringene. Ska-

der og problemer vil være knyttet 

både til større naturulykker under 

til ekstreme forhold og til gjen-

nomsnittsforholdene. 

Den direkte faren for flommer vil 

øke, som følge av mer akkumulert 

snø i fjellet, større fare for intense 

lokale regnskyll og akkumulasjon 

av grus og stein i elveløpene. Min-

dre utglidninger og erosjon langs 

bekker og elver kan gi økte pro-

blemer med skred i leirområdene, 

hvor mange av de mest befolkede 

arealene i Norge ligger. En økt fore-

komst av jordskred og snøskred er 

sannsynlig, muligens også økt fare 

for store fjellskred. 

Det bebygde miljø i Norge vil få 

økte belastninger på konstruksjo-

nen fra nedbør og fuktighet, mer 

vind og større snølaster, skred og 

flomhendelser og fra overbelastede 

avløpsanlegg i tettbygde strøk. 

Samferdselssektoren vil oppleve 

hyppigere stengning av veier som 

følge av ulike former for skred og 

flom. Kraftlinjer og damanlegg 

vil bli mer utsatt for klimapåkjen-

ninger som gir økt sårbarhet for 

skader, brudd og produksjons- og 

energitap. På den annen side vil 

produksjonspotensialet for elek-

trisk kraft vil øke, selv om det er 

store forskjeller mellom landsde-

lene knyttet både til økningen i 

avrenning og i vannkraftanleg-

genes kapasitet. 

Fakta
Norges vassdrags- og 
energidirektorat

Hovedkontor: 
Middelthunsgt. 29 
Postboks 5091,  
Majorstua  0301 Oslo
Telefon: 22 95 95 95, 
Telefaks: 22 95 90 00
Internett: www.nve.no

Region Midt-Norge (RM)
Trekanten, Vestre Rosten 81, 7075 Tiller
Telefon: 72 89 65 50, 
Telefaks: 72 89 65 51
E-postadresse: rm@nve.no

Region Nord (RN)
Kongensgate 14-18
Postboks 394, 8505 Narvik
Telefon: 76 92 33 50, 
Telefaks: 76 92 33 51
E-postadresse: rn@nve.no

Region Sør (RS)
Anton Jenssens gate 5
Postboks 2124, 3103 Tønsberg
Telefon: 33 37 23 00, 
Telefaks: 33 37 23 05
E-postadresse: rs@nve.no

Region Vest (RV)
Naustdalsvn. 1b, Postboks 53, 6801 Førde
Telefon: 57 83 36 50, 
Telefaks: 57 83 36 51
E-post: rv@nve.no

Region Øst (RØ)
Vangsveien 73, Postboks 4223, 2307 Hamar
Telefon: 62 53 63 50, 
Telefaks: 62 53 63 51
E-postadresse: ro@nve.no

Ansvarlig: 
Informasjonsdirektør Sverre Sivertsen
Fagansvarlig: Ivar Berthling
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