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Dimensjonerende nedbør
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● IVF-kurver viser hvor ofte 
(returperiode eller frekvens, F) en 
nedbørintensitet (I) av en viss 
varighet (V) forventes å forekomme

● Viktig verktøy i planlegging og 
dimensjonering av infrastruktur

● Varigheter: 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 
60, 90, 120, 180, 360, 720, 1440 
minutter

● Gjentaksintervaller: 2, 5, 10, 20, 25, 
50, 100, 200 år

Returperiode [år]
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IVF fra stasjoner

• Pluviometer - måler nedbør hvert 
minutt

• Minst 10 år med data

• Korte tidsserier → stor usikkerhet

• Ikke vinternedbør

• Statistikk i et punkt

• Begrenset antall IVF-stasjoner
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Nye IVF-kurver

● Dagens metode ble utviklet mer enn 
45 år siden

○ det har skjedd mye innen utvikling 
av metodikk i mellomtiden

● ingen estimat på usikkerhet
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ClimDesign
NFR (2020-2023)



Nye IVF-kurver

• 14 stasjoner i og rundt Oslo

• årlig maksimum

• minst 80% gode data i mai - 
september

• metoden er basert på 
Bayesiansk statistikk
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Nye IVF kurver - Resultater (varigheter)
● Forskjell mellom dagens og 

nye verdier for Oslo-Blindern

● varigheter: 10-180 minutter

● ny metode gir lavere verdier 

for korte gjentaksintervaller

● ny metode gir høyere verdier 

for lengre gjentaksintervaller

● dagens verdier er innenfor 

usikkerhetsintervallet
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Nye IVF kurver - Resultater (stasjoner)
● Forskjell mellom dagens og 

nye verdier for 14 stasjoner

● varighet: 60 min

● ny metode gir lavere verdier 

for korte gjentaksintervaller

● ny metode gir høyere verdier 

for lengre gjentaksintervaller

● dagens verdier er innenfor 

usikkerhetsintervallet 
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“Gammel” og ny IVF-kurve for Oslo-Blindern
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dagens metode

ny metode



Usikkerhet
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Hvordan skal informasjon om usikkerhet 
brukes i praksis?



Ny IVF-kurver

10

● Ny metode testes på alle 
stasjoner i Norge

● Nye verdier blir justert 
slik at IVF-kurvene er 
strengt stigende

● Vi skal implementere ny 
metode på 
klimaservicesenteret.no 
(forhåpentlighvis i 
begynnelsen av 2022)

https://www.mdpi.com/2073-4441/12/6/1735?type=check_update&version=1
https://www.mdpi.com/2073-4441/12/6/1735?type=check_update&version=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169421010507
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022169421010507


Utskifting av 
bakgrunnsbilde:

- Høyreklikk på lysbildet 
og velg «Formater 
bakgrunn»

- Under «Fyll», velg 
«Bilde eller tekstur» og 
deretter «Fil…»

- Velg ønsket 
bakgrunnsbilde og klikk 
«Åpne»

- Avslutt med å velge 
«Lukk» Har nedbøren endret seg?

IVF i et klima i endring



Nedbørutvikling i Norge
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ca. 20% mer nedbør

største økningen på 
vinter og vår

Normalen: 1961-1990



Nedbørutvikling i Norge
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ca 7 % mer vanndamp

1 grad temperaturøkning

 Mer fordampning

 Mer nedbør

 Varmere luft - Temperatur +

Vanndamp i 
atmosfæren
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Styrtregn øker mest
● hyppighet; flere episoder

● intensitet; regner mer når det regner

● potensielt mer overvann



Styrtregn i Oslo
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Kraftigere og oftere kraftig regn i Oslo siste 50 år



Kraftig nedbør i Norge
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Økning
Reduksjon

Den kraftigste 
nedbøren ila ett 
døgn 1968-2019



Kraftig nedbør i Norge
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Økning
Reduksjon

Antall nedbørhendelser 
> 50 mm/døgn 
1958-2018



Nye klimaframskrivninger for Norge

18

1. Utslippsscenario 2. Globale 
klimamodeller

3. Regionale 
klimamodeller

4. Nasjonale 
framskrivninger

5. Brukere



Klimapåslag
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Utskifting av 
bakgrunnsbilde:

- Høyreklikk på lysbildet 
og velg «Formater 
bakgrunn»

- Under «Fyll», velg 
«Bilde eller tekstur» og 
deretter «Fil…»

- Velg ønsket 
bakgrunnsbilde og klikk 
«Åpne»

- Avslutt med å velge 
«Lukk» Arealnedbør: fra punktmåling 

til kartløsning
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60 min
(20 år)

180 min

Forbedre romlig modell for IVF



Arealnedbør og arealreduksjonsfaktorer (ARF)
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Område (eks: størrelsen på nedslagsfeltet)

% av 
punktnedbør

100%

70%

90%

60%

1 dag

1 time



Hvis vi har «gode nok» data
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Serie med årlig maksimal 
nedbør for punkter

Serie med årlig maksimal 
nedbør for arealer

Beregn IVF statistikk for 
nedbørserien for punkter

Beregn IVF-statistikk for 
nedbørserien for arealer

Stasjonsdata Gridded 
data

ARF = 
areal returverdi for returperiode T

punkt returverdi for returperiode T



Planer i prosjektet ClimDesign (NFR 2020-2023)

● Nye IVF-kurver på stasjoner og i kart

● Nye arealreduksjonsfaktorer (ARF)

● Klimajusterte dimensjonerende verdier
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IVF fra stasjoner og kart
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https://klimaservicesenteret.no

https://klimaservicesenter.no/ivf?locale=nb
https://klimaservicesenter.no/ivf?locale=nb
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/idf.xhtml


Takk for 
oppmerksomheten
julial@met.no
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