
Hva betyr klimaendringene for:

Vann og avløp

Av Einar Melheim, Norsk Vann
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Hva er konsekvensene av 
klimaendringene for VA-sektoren?

Vannkilde

Vannbehandlingsanlegg

Distribusjon av vann

Abonnenter 

(befolkning/næringsliv)
Høydebassenger/

pumpestasjoner

Stikkledninger
Overvannsledninger

2
Renseanlegg 

for avløpsvann og 

behandlingsanlegg for slam

Transport av avløpsvann

Pumpestasjoner

Resipient

Stikkledninger

Hovedledninger

Slamdisponering

Overvannsledninger



Vann- og avløpssektoren i tall

I Norge har vi:
Nok vann til å forsyne hele verdens befolkning 
med drikkevann (175 l/p*d)
1.600 vannverk som produserer drikkevann
2.600 avløpsanlegg som renser avløpsvann 

3

2.600 avløpsanlegg som renser avløpsvann 
225.000 t gjødselprodukt (slam fra 
avløpsrensingen)
~100.000 km VA-ledninger som frakter rent og 
forurenset vann

Gjenanskaffelsesverdi er 500 milliarder kr



VA-tjenestene er basert på VANN og 
påvirkes sterkt av klimaendringene…
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Konsekvenser av klimaendringer 

Eks. 1: Forverret vannkvalitet i 
drikkevannskilder

Norske vannverk: 90 % overflatevann
Klimaendringer kan gi forverring i fargetall, 
mikrobiologisk og kjemisk kvalitet, bl.a. pga.:

økt nedbør/økt avrenning/økt flom
lengre sirkulasjonsperiode/endret strømningsmønster

Behov for bedre overvåking og utvidet vannbehandling
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Behov for bedre overvåking og utvidet vannbehandling

Fargetall i råvannskilder 
(Oslo kommune)



Konsekvenser av klimaendringer 

Eks. 2: Påvirkning tekniske anlegg

VA-anlegg ligger i stor 
grad i eller ved vassdrag 
og kyst
Utsatte for

Flom
Ras
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Ras
Havnivåstigning
Springflo
M.v.

Behov for å ta høyde for 
klimaendringene i 
planlegging, sikring, drift 
og beredskap



Konsekvenser av klimaendringer 

Eks. 3: Skader som følge av økt 
avrenning til avløpssystemene

Økt antall 
kjelleroversvømmelser
Økte forurensningsutslipp 
via overløp
Økt belastning på 
avløpsrenseanleggene
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avløpsrenseanleggene

Behov for 
”ny” overvannsstrategi
separering av 
fellesledninger
oppgradering av 
avløpsnettet (0,45 % 
fornyelse i dag…)



Gode nedbørprojeksjoner er viktige!
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Utfordring:
Hva blir nedbørintensitet, 

gjentaksintervall & avrenning?
Nedbørintensitet (monsterregn) øker mer enn 
gjennomsnittlig årsnedbør
Økte avrenningsfaktorer pga mettet grunn, kombi-
nasjon nedbør/snøsmelting, økt andel tette flater mv.
Store lokale nedbørvariasjoner (konvektiv nedbør) og 
avrenningsvariasjoner
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Eksempler på 
overvannstiltak

Overvannsløsningene må 
integreres i arealplanene
Tilrettelegge for flomveger
Lokal overvannshåndtering 
(takvann til terreng mv)
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(takvann til terreng mv)
Fordrøyningssystemer
Åpne lukkede bekkeløp
Mer permeable flater 
(veger og plasser)
Grønne tak
Separering/oppgradering 
avløpsledninger



Mye nasjonal 
aktivitet

akkurat nå

Norsk Vann i dialog med 
klimatilpasningsutvalget

Dialogmøte med 
bransjen 18. november 
med mer.
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med mer.

Flerårig Norsk Vann 
prosjekt 
”Klimatilpasningstiltak i 
VA-sektoren” (forprosjekt 
2009)
Mer info: 

nou-klimatilpassing.no
www.klimakommune.no
www.klimatilpasning.no



Klimaendringer: VA-sektoren må tilpasse 
seg klimaendringene i tide

Hensynta klimaendringer i kommunale planer på VA-
området 
Sikre drikkevannets kvalitet ved periodisk eller gradvis 
forverring av vannkvalitet i drikkevannskilder 
Sikre teknisk infrastruktur mot skade som følge av 
flom, havnivåstigning, springflo og ras 
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flom, havnivåstigning, springflo og ras 
Håndtere ekstreme nedbør- og smeltevannmengder



Eks.: Veiledning i klimatilpasset 
overvannshåndtering

Erstatter rapport 144 fra 2005
Det er tatt inn stoff om 
forventede klimaendringer og 
effekten av disse 
Det er gitt anbefalinger for 
dimensjonerende gjentaks-
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dimensjonerende gjentaks-
intervall, og det legges 
fortsatt vekt på bruk av lokal 
overvannshåndtering med 
åpne løsninger, forsinkelse og 
fordrøyning osv.
Samspill overvannshåndtering 
og arealplanlegging gjør at 
rapporten også er viktig for 
arealplanleggere og politikere



Hva bør gjøres for å møte 
klimaendringene (I)?

Nasjonal tilrettelegging og koordinering
430 kommuner…..
Sørge for nødvendig FoU
Utgi retningslinjer, veiledninger og verktøy
Tverrsektoriell samhandling mellom myndighetene
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Samhandling myndigheter, bransjer, forskning mv
Finne balansen mellom særskilte klimavirkemidler og andre 
virkemidler (eks. vanndirektivet)

Eksempler VA-sektoren
1. Scenarier/modeller klimaendring & vannkvalitet
2. Retningslinjer for havnivå/springflo, flom/ras
3. Avklare nasjonal ”overvannsmyndighet”, retningslinjer for 

dimensjonerende nedbør,   ansvar og finansiering av 
overvann fra veger



Hva bør gjøres for å møte 
klimaendringene (II)?

Lokal bevissthet og handling
Klimaprojeksjoner premiss i overordnet planlegging 
(kommuneplan/arealdel, beredskapsplaner, hovedplaner, 
konsekvensutredninger mv)
Politisk vilje til investeringer
Koordinert innsats (plan- og byggesak, miljø, helse, jordbruk, 
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Koordinert innsats (plan- og byggesak, miljø, helse, jordbruk, 
VA mv.)
Prioritering av innsatsen ut fra kost/nytte- og ROS-
vurderinger

Eksempler VA-sektoren
1. Bedre vannkildeovervåking og utvidet vannbehandling
2. Gjennomføre ROS-analyser og sikringstiltak for tekniske 

anlegg
3. Iverksette ny overvannsstrategi og oppgradere avløpsnettet



Avsluttende kommentar

Samfunnet er avhengig av velfungerende VA-
tjenester
Klimaendringer = endringer i det hydrologiske 
kretsløp = endringer for VA-sektoren
Investeringer må gjøres i et 100-års perspektiv
Tilrettelegging nasjonalt muliggjør handling 
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Tilrettelegging nasjonalt muliggjør handling 
lokalt

Norsk Vann bistår 
Klimatilpasningsutvalget i                                  
deres viktige arbeid



(VA-sektoren har et uutnyttet potensiale 
mht. reduksjon av klimagassutslipp)

Energiproduksjon, energisparing, energigjenvinning
Varmepumper, biogass, mikrokraft, 
temperaturstyring m.v.
Satsing lokalt samt i Norsk Vanns prosjektsystem
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