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Klimamålene for NTP
● De spesifikke målene for transportsektoren i NTP kan oppsummeres som følger:
– All veksten i personbiltransporten i storbyområdene skal tas av kollektiv, sykkel og
gange.
– Gjennomsnittlig utslipp av CO2 fra nye personbiler skal ikke overstige 85 gram CO2/km
i 2020. Nullutslipp i 2025.
– Tiltak for å legge til rette for å overføre godstransport fra veg til sjø og bane er viktig
for å redusere utslipp av klimagasser fra tunge kjøretøy
– Norge har innført CO2-avgift på innenlands luftfart, for å gi flyselskapene incentiver til
å bruke mindre drivstoff
– Gjennom arbeidet med helhetlige bymiljøavtaler skal vi bidra til arbeidet med
samordnet areal og transportplanlegging

Norsk elbilforening
Det er svært bra at Regjeringen fastslår
«nullutslipp i 2025» som et mål for bilparken.
Men det er uholdbart at de ikke har noen plan
for hvordan vi skal komme dit.

Holdningsundersøkelse om klima

● Flertall av de ansatte tror at det foregår klimaendringer
● Flertallet tror også at klimaendringene siden 1950-årene i stor grad er
menneskeskaptemenneskeskapte, men det er mer tvil knyttet til hvorvidt de er
menneskeskapte enn til hvorvidt det foregår klimaendringer overhodet.
● Oppfatningen er at teknologi kan løse noe av problemene knyttet til klimaendringer men
vil ikke være tilstrekkelig

Opinionens (SVV) tro på klimaendringer (Alder, kjønn og utdannelse)
Alder
● De under 40 har større tro på at det foregår klimaendringer og at de er menneskeskapte.
●

De er mer enig i at SVV har et stort ansvar for klimagassreduksjon, og mer uenig i at det er lite SVV kan gjøre på
dette området. De sier seg også mindre enige i at SVV er fleksibel og nytenkende på klimaområdet, og i at deres
leder er klimafokusert.

Kjønn
● Kvinner er mer enige enn menn i at det foregår klimaendringer og i at de er menneskeskapte. Samtidig har de
mindre tro på egne kunnskaper om klima.
●

Kvinner er mer enig i at klima bør være et gjennomgående fokus i SVV.

Utdanning
● De med høyere utdanning (høgskole eller universitet) har større tro på at det foregår klimaendringer og på at de er
menneskeskapte. De har høyere tiltro til egne klimakunnskaper og kunnskaper om klimatiltak i NTP, og mindre tro
på at teknologi kan begrense klimaendringer og skadeomfanget.
Holdninger
● Spørsmålstegnet som ble satt ved hvorvidt personlige holdninger til klima skal ha noe som helst å si for hvorvidt
folk jobber for klimamålene i Statens vegvesen eller ikke, er således betimelig i dette perspektivet.
●

Fra holdningsundersøkelsen kan det virke som om flertallet ønsker at klima skal ha en større plass i SVV, noe som
øker sannsynligheten for å få gjennomslag for klimavennlige tiltak.

Holdningsundersøkelse om klima, Region sør 2013

Bølgeerosjon, havnivå og stormflo
Havnivåendring
•

Vi antar at stormene som forårsaker stormflo i fremtiden
ikke vil være kraftigere eller inntreffe hyppigere enn i
dag. Videre har vi ikke tatt høyde for effekten av bølger

•

For vi vil ikke kunne rømme unna havnivåendring. Vi kan
derimot sørge for å være best mulig forberedt og ha
planer for å håndtere det som vil komme.

•

havnivået langs norskekysten i slutten av inneværende
århundre er antatt å stå 40 til 80 cm høyere enn i dag, til
tross for landhevingen.

•

Landheving større inn havnivåøkning. På vei til å endres?

•

Høyt havnivå kan skape utfordringer for lavtliggende
kystveger, der både overskylling og bølgeerosjon kan
skje oftere enn tidligere. Dette kan også skape
utfordringer for undersjøiske tunneler der
tunnelportalen ligger utsatt for overskylling i perioder
med høyvann.

•

Så langt er 75 prosent av norskekysten kartlagt, og i de
kartlagte områdene er 600 km med vei utsatt ved 200
års stormflo pr. i dag. Disse tallene øker til 1400 km vei
dersom vi legger til forventet havstigning frem mot
2090.

•

Heldigvis er ikke vår egen langstrakte kyst blant
områdene som vil bli hardest rammet. Dette
skyldes i hovedsak bratt terreng og bergarter som
er motstandsdyktige mot erosjon.

Flom og prinsipper for tiltak
● små felt der korttidsnedbør er dimensjonerende for flomtoppen er spesielt utsatt for
flomskader.

– Beholde naturlige/opprinnelige dreneringsveier og ta hensyn til dem i planleggingen
– Dimmensjonering i forhold til 200 års flom med 40% klimapåslag anbefales i
nedbørfelt der det er viktig infrastruktur
– Prioritere åpne løsninger for dreneringsveier, flom- og overvannshåndtering. Rør bør
helst bare benyttes der en må krysse veier med stikkrenner og lignende
– Det må settes av nok plass til drenering og dreneringstiltak
– Trygge flomveier bør utredes, spesielt med hensyn til med frost (kjøving og igjenfrosne
stikkrenner)
– Det bør utarbeides en plan for hvordan en håndterer en eventuell flomsituasjon i
utbyggingsperioden

Skred ved varmere og våtere klima
● Skred er en stor utfordring for trafikksikkerhet og
fremkommelighet på vegnettet
● Sammenheng mellom vær og skred er vanskelig å beskrive og å
uttrykke kvantitativt
● Gjennomsnittlig registreres det i underkant av 2000 skred årlig
på riks- og fylkesvegnettet
● Klimaendringer vil føre til:
– Færre tørrsnøskred, flere våtsnøskred
– Flere løsmasseskred
– økt vanntrykk i sprekksystemer -> Hyppigere steinsprang
– Klimaendringer med større vannføring i vassdrag øker faren
for naturlig utløste kvikkleireskred.
● Det vil trolig bli økning i alle skredtyper, men spesielt «våte»
skred.
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Økende trend på mengde steinsprang. Resultat av klimaendringer?

Fylkesvis fordeling av skred

Nækkeltall for skred

Forsøk på skredrisikomodell for vegnettet (2013)
● utvikle en modell for beskrivelse av skredrisiko
● Modellen skiller mellom statiske /varige forhold, slik som geologi og topografi og variable
forhold som vær og klima
● Sannsynlighet og konsekvens vurderes separat og en samlet risikofaktor regnes ut

Klima- og transportutredningen
● En sentral konklusjon er at klimaendringene spiser av de marginene vi har lagt inn
● Rapporten stiller spørsmål om konstruksjonene er sterke nok. For eksempel: Vil bruene tåle 200årsflommen?
● Veg- og tunnelforvalterne må skaffe seg kunnskap om hvilke lavereliggende strekninger og tunneler
som kan bli utsatt for oversvømmelser i framtiden.
● 200-års flom legges til grunn for beregning av dimensjonerende flomvannstand og flomlast, heter det
i anbefalingen om vegens linjeføring. + fylkestillegg
● Anbefalinger
– Bygging og fornying
• 200 års flom må legges til grunn for flomsikre høyder.
• Mer robuste drensløsninger
• Kulverter og grøfter må ha tilstrekkelig kapasitet
• ROS-analyser skal vurdere konsekvenser for 1000-årsflom og katastrofale konsekvenser ved
kollaps av hele konstruksjonen
– Drift og vedlikehold
• Det haster med ROS-analyser som identifiserer de mest utsatte og sårbare strekningene på
vegnettet
• Hva ekstremvær vil bety for bruer, stikkrenner og vegoverbygging må analyseres

– Beredskap
• Mer kartbasert informasjon
• Driftskontrakter må beskrive behovet for preventivt vedlikehold, som åpne vannveier
etc
• Legge inn kriterier for trinnvis beredskap i Vegvesenets egen organisasjon, i
driftskontrakter mm
– Kunnskap
• Mer tilrettelegging av forskning til praktisk bruk i etatene
• Oppgradering av klimadata
• Utvikle metoder for å fremstille skredrisiko og beregning av akseptrisiko

Veileder for rosanalyse i Statens Vegvesen
● Kilde for bedre planlegging og redusere tiltak som følge av klimaendringer
En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
skal på en systematisk måte
beskrive og vurdere uønskede hendelser og
forhold som kan påvirke risikoen.

Kompetansesammensetning
•
•
•
•

Geologi
Geoteknikk
Hydrologi
Meteorologi eller klimaforskning

Kostnader av klimaendringer

For planlegging og prosjektering . Pr.prosjekt

100 000

Klimatilpasningstiltaket som er å benytte 200-års flom som
dimensjonerende flomstørrelse. Pr. m veg.

6 500

stabiliseringstiltak i skråninger pr m2

150

Årlige inspeksjoner vil medføre en kostnadsøkning

140 000 000

kostnadsendring for klimaavhengige drift og vedlikeholdsoppgaver
• Kostnad til oppgrusing av grusveg øker med 19 mill. kr/år
• Kostnad til kantklipp, skogrydding og plenklipping øker med 33
mill. kr/år
• Kostnad til vinterdrift minker med 470 mill. kr pr år.

19 000 000
33 000 000
-470 000 000

Ca. 1000 bruer flomutsatt. Oppgraderingskostnad.
Kostnadsøkning på 10 % for å ivareta klimaendringer

2 milliarder
200-400 mill

Det er estimert at brumassen bygd over vann vil få en økt
byggekostnad på 10 % for å ivareta økte krav til flomsikring. Pr. år

150 mill

Etablering av 3 500 stikkrenner årlig

15 mill (ny veg)
36 mill (oppgradering)
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