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Motivasjon
● Når klimaet blir varmere, endres fordelingen mellom 

nedbørtypene
○ snø
○ s ludd
○ regn

● Mange konsekvenser, bl.a . for norsk naturbasert reis eliv.
● Hvor og når blir snøen borte?
● Analysert i ClimTour-pros jektet

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
As the global air temperature continues to increase, the distribution of the different forms of precip (snø, sleet and rain) changesThis has widespread meteorological, hydrological, ecological, and socioeconomic consequence esp. to snow-dependent tourism in NorwayDifferentiating the different forms of precip, and exploring their climatology and variations are therefore of significant importance, especially under the changing climate.This was analysed within the ClimTour-Project as 



Metodikk
● Nedbørmengde
● Antall dager med nedbørtypene
● Fra historisk referanseperiode 1971-2000 til

○ midten av århundret (2031-2060) 
○ slutten av århundret (2071-2100)

● Hele året, vinter og vår
● For middels utslipp (RCP4.5) og høyt utslipp (RCP8.5)

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
We analysed the different precipitation phases to access changes in 2 main climate indicesi.e  amounts and number of days with either snow, sleet and rain.This was analysed in 3 main time periods:- 1971-2000 -reference period and mid and end of the century—-Når konsekvenser av klimaendringer vurderes, så bør RCP8.5 tas med i betraktning, i f.eks. ROS-analyse, overvannshåndtering og flom. Hvis land holder det de lover om utslippsreduksjon så vil det tilsvare omtrent RCP4.5, men det vet vi jo heller ikke sikkert... 



Definisjon på snø, sludd og regn
● Døgnnedbøren over 0,1 mm
● samtidig som 
● døgnmiddeltemperaturen (T)

○ T(Snø) < -1 'C < T(Sludd) <  +1 'C < T(Regn)

● Modellresultatene: 1 x 1 km ruter, middels høyde 

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Temperature was used as a basis for the division of the precipitation into the different precipitation layersA simple temperature-based climate indicator was applied -  alluding that precipitation falls as snow if……..



Antall dager med nedbør

Foto: Halvor Dannevig



Antall dager i året med regn, sludd og snøfall (historisk 1971-2000)

Days

(a) Regn (b) Sludd (c) Snø

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Regn: Flest dgr langs kysten fra Sørlandet til Lofoten. Sludd: Flest dager langs kysten og inn til vannskillet, �mest fordi dette området får mer nedbør enn øst for vannskillet. Snø: Høyfjellet, Finnmark og særlig Finnmarksvidda flere snødager �og generelt mindre totalnedbør. —Rainy days are dominating over snowy days in the lowlands in southern Norway, including coastal areas, while snowy days are dominating in the mountains and most northern regions . The average for Norway is approx. 136 days with rainfall, 26 days with sleet and 80 days with snowfall per year



Endring i antall dager til 2031-2060 fra 1971-2000 (RCP8.5)

(a) Regn (b) Sludd (c) Snø

Days

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Blå er økninggul er reduksjonRegndager: øker nesten overalt, Sludd-dager: reduseres langst kysten, øker i fjellet og i FinnmarkSnøfall-dager: reduseres overalt Totalnedbør øker overalt og den kan komme som mer intens nedbør. —rain>21days, sleet < 2 day, snow <28 days RCP8 vs, RCP4.5Samme mønster, men mer økning i regn-dager, og reduksjon i snø-dager.endring i sludd-dager er omtrent den samme for de to utslippene.



Antall dager med snøfall historisk og i fremtiden, RCP4.5

Days

(a) 1971-2000
Ave. 80 days

(b) 2031-2060
Ave. 57 days

(c) 2071-2100
Ave. 47 days

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater




Antall dager med snøfall historisk og i fremtiden, RCP4.5

Days

(a) 1971-2000
Ave. 80 days

(b) 2031-2060
Ave. 57 days

(c) 2071-2100
Ave. 47 days

(d) RCP8.5
2071-2100
Ave. 33 days

RCP8.5

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
rcp8.5 there will be on average 33 days i.e. 60% reduction in days with snow in a year 



Reiselivsregioner

Foto: Irene Brox Nilsen



● Analysert i 300 m høydeintervaller
● Endring i antall dager, midten og 

slutten av århundret

1. Lysefjord-området 
2. Møre 
3. Helgeland 
4. Lofoten 
5. Trysil og Hafjell 
6. Røros-området
7. Jotunheimen
8. Folgefonna og Hardanger 
9. Indre Nord-Vestland 
10. Lyngen-området 
11. Finnmarksvidda 

Reiselivsregioner

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Analysert sm. klimaindekser  for 11 reiselivsregioner—We also analysed the same indices described for different tourism regions in Norway and at different altitute levels. Similar statistics applied….



Lofoten Endring til 2031-2060 fra 1971-2000 

Hist. antall dager snøfall: 
0-300 m (37 days), 300-600 m (55 days), 600-900 m (75 days) 

Foredragsholdernotater
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Vannrett: høydeintervaller, mid. / høy utslipp Loddrett: Ant. dgr endring, midt. århun.0-300 m høyde :Ant. dager regn øker 10-20 dgrsludd minker 15-20 dgr. Snøfall minker ca 30 dgr.  <- fra 37 dgr., lite (“7”) dgr igjen. 600-900 m høyde:Ant. dgr regn øker 20-30 dgrSnøfall: minker ca 50 dgr <- fra 75 dgr, 20-30 dgr snøfall igjenStor påvirking på skiturisme i LofotenWhile the number of rainy days will increase by  least two week in both scenarios at the 0-300m interval to upto a month at the highest altitude in Lofoten, Days with snow will decrease by upto 2 months (52 days) under high emission scenerio in the middle of the century at the highest altitude level in Lofoten, This is somewhat significan and not good news to snow-based tourism in the region.



Trysil og Hafjell

Hist. antall dager snøfall: 
0-300 m (54 days), 300-600 m (72 days), 
600-900 m (89 days), 900-1200 m (100 days)

Endring til 2031-2060 fra 1971-2000 



Jotunheimen

Hist. antall dager snøfall: 
0-300 m (49 days), 300-600 m (62 days), 600-900 m (82 days), 
900-1200 m (101 days), 1200-1500 m (122 days),1500-1800 m (143 days) 

Endring til 2031-2060 fra 1971-2000 

Foredragsholdernotater
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Ant. dgr regn øker 15-20 dgr.Sludd liten endringSnøfallsdager minker rundt 20 dager. Mye å tære på så høyt, fra 50 dager i 0-300 m, fra 143 dgr i 1500-1800 m Relativt sett mindre endring enn i Lofoten. 



Indre Nord-Vestland

Hist. antall dager snøfall:
0-300 m (27 days), 300-600 m (39 days), 600-900 m (54 days), 
900-1200 m (82 days), 1200-1500 m (113 days),1500-1800 m (139 days) 

Endring til 2031-2060 fra 1971-2000 

Foredragsholdernotater
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in Indre N Vestland the number of days with snow will decrease by a month at levels 600m and above in both scenarios



Helgeland

Hist. antall dager snøfall: 
0-300 m (46 days), 300-600 m (68 days), 
600-900 m (88 days), 900-1200 m (107 days)

Endring til 2031-2060 fra 1971-2000 



Røros-området

Hist. antall dager snøfall: 
300-600 m (78 days), 600-900 m (108 days), 900-1200 m (115 days), 
1200-1500 m (130 days),1500-1800 m (133 days) 

Endring til 2031-2060 fra 1971-2000 



På web: klimaservicesenter.no
● Flere resultater presenteres på web
● klimaservicesenter.no > Klimaframskrivninger > Snø, sludd og regn
● Vinteren og våren
● Endring til slutten av århundret, 2071-2100
● Flere klimaframskrivninger for snø:

○ Snømengde
○ Dager med snødekke
○ Dager med snødybde over 30 cm

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Vise innholdsfortegnelsen, klikke og opp igjen. Vise lenker til flere klimaframskrivninger

https://klimaservicesenter.no/kss/framskr/sno-sludd-regn
https://klimaservicesenter.no/climateprojections?index=surface_snow_amount_annual_max&period=Annual&scenario=RCP85&area=NO
https://klimaservicesenter.no/climateprojections?index=surface_snow_amount_annual_max&period=Annual&scenario=RCP85&area=NO
https://klimaservicesenter.no/climateprojections?index=number_of_days_with_surface_snow_depth_above_30cm&period=Annual&scenario=RCP85&area=NO


Oppsummert
● Stor snø-endring i lavereliggende strøk. 
● Vinteren og snøsesongen krymper alle steder. 

○ Men vi har områder med mer snøsesong å tære på enn andre. 
○ De som har lite merker det best. Eks. Lofoten
○ Høyfjellet i Sør-Norge og Finnmarksvidda har mest

● Regnet vil nå nye høyder om vinteren og våren
● Sludd endres mindre, flytter seg mest i tiden på året, der gj.snittstemp. passerer 0 

‘C mellom sommer og vinter 
● Utslippskutt betyr mye. Store kutt gir stor effekt, særlig i siste halvdel av dette 

århundret. Følger foreløpig høyt utslippsscen., men hvis alle lands lovnader holdes: 
ca. midt mellom høyt og middels utslippsscen. Stå på med utslippskutt.

● Ser mer: klimaservicesenter.no > Klimaframskrivninger > Snø, sludd og regn

https://klimaservicesenter.no/kss/framskr/sno-sludd-regn


Takk for oppmerksomheten!

Elinah Khasandi Kuya (elinahkk@met.no)
Hanne Heiberg (hanneh@met.no)

Foto: Halvor Dannevig



Spørsmål?

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
Where and when will the snow dissapper?



Ekstra slides



Konsekvenser av økende temp.
● Stor betydning for snøen i lavereliggende strøk. 
● Vinteren og snøsesongen krymper alle steder. 

○ Men vi har områder med mer snøsesong å tære på enn andre. 
○ De som har lite merker det best. Eks. Lofoten
○ Høyfjellet i Sør-Norge og Finnmarksvidda har mest
○ Snøfall, gj.snitt: hist. (1971-2000): 80 dgr, 

■ midten årh. 57 dgr,  slutten 47 dgr, middel utsl.
■ slutten årh. høyt utsl. 33 dgr. (60 % nedgang!)  

● Regnet vil nå nye høyder om vinteren og våren
● Mindre endring i sludd, flytter seg mest i tiden på året, der gj.snittstemp. passerer 0 ‘C mellom sommer 

og vinter 
● Utslippskutt betyr mye. Store kutt gir stor effekt, særlig i siste halvdel av dette århundret. Følger 

foreløpig høyt utslippsscen., men hvis alle lands lovnader holdes er middels utslippsscen. mer 
realistisk. Stå på med utslippskutt.

● Studer ulike områder i Norge i mer detalj på våre websider
klimaservicesenter.no > Klimaframskrivninger > Snø, sludd og regn i fremtiden



Datagrunnlag
● Endring fra historisk periode 1971-2000 til henholdsvis 2031-

2060 og 2071-2100. 
● Basert på 10 biasjusterte regionale klimamodelldata for 

Norge fra Euro-CORDEX. 
● Den historiske perioden er kontrollert opp mot 

observasjonsbaserte data fra SeNorge.

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
We used the seNorge v2018 gridded observational data set and the 10 bias-adjusted Euro-CORDEX projections 1X1 for mainland NorwayBased on these datasets we calculated the changes of snow, rain and sleet with respect to control period 1971-2000Ps: Euro-CORDEX was adjusted based on seNorge version 1.1 ..



Nedbørmengde

Foto: Halvor Dannevig



Average annual precipitation as rain, sleet and snow (historical 1971-2000)

mm/year

(a) Rain (b) Sleet (c) Snow

Foredragsholdernotater
Presentasjonsnotater
The axis choice is rather wide, and this was done so as to to be able to compare maps from the end of century .Nevertherless,  Rain accounted for the vast majority of precipitation over lowlands in southern Norway, including coastal areas. Snow dominated in the mountains and parts of northern regions. The sleet was more on the coastal areas of western Norway. The average for Norway is roughly 1026 mm of rainfall, 198 mm of sleet and 370 mm of snowfall per year—-----Akse valgt så stor for å kunne sammenligne med slutten av århundretVestlandet har mest regn (blue), og langs kysten (green). Disse omådene har også mest totalnedbørsnø mest i høyfjellet på vestsiden av vannskillet og Helgeland(????), og sludd enda lenger vest.



Projected change in annual precipitation in 2031-2060 compared to 1971-2000 (%) (rcp45)

% Change

(a) Rain (b) Sleet (c) Snow

Foredragsholdernotater
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Here we see the ….Grey-green color shows %age increase, while yello-brown decreaseps. Wide axis range to include high emission end of century resultsWhile there is a general increase in precipitation over most of Norway, sleet increases where there is least rainfall increase and snow decrease The average for Norway is about 20% increase  in rain, (8% decrease) of sleet 32% decrease) of snowfall  amount per year in the middle of the centuryGrey and Green is increasYellow brown is decreasingRegn økerSnø minker mest og overalt i Norge, særlig langs kysten og innover. Minst reduksjon i høyfjellet og på FinnmarksviddaSludd reduseres der snøen minker mest, og øker der regn øker litt og snø minker mindre.



Projected change in annual precipitation in 2031-2060 compared to 1971-2000 (%) (rcp85)

% Change

(a) Rain (b) Sleet (c) Snow

Foredragsholdernotater
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Same pattern but more intense change, 
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