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HYDROLOGISK FORSKNING
SMHI har en lång tradition av operationell hydrologisk modellering. Det omfattar 
prognoser för vattenföring, brandrisk, design av dammar och rutiner för dammreg-
lering, översvämningsrisk, vattenkvalitet och näringstransport, samt effekterna av 
klimatförändring på hydrologi och vattenkvalitet. 

SMHIs forskningsenhet för hydrologi arbetar med ut-
veckling av prognos- och scenarioverktyg för vatten, 
klimateffekter och vattenkvalitet, inklusive flöde i avrin-
ningsområden i Sverige, Europa och världen. 

Syftet med arbetet är att förbättra beslutsstöd för 
fysisk planering och miljöövervakning, såväl som prog-
noser och varningar för översvämning och för vatten-
kraftindustrin. Målgruppen är både slutanvändare och 
SMHIs operationella tjänster. 

Resultaten används både av SMHI i den operatio-
nella prognos och varningstjänsten, av externa använ-
dare och i vetenskapliga sammanhang. Flera projekt 
utförs i samarbete med andra forskningsgrupper natio-
nellt och internationellt. 

UPPDRAG 
SMHIs forskare inom hydrologi kombinerar olika typer 
av rumsliga data och mätningar (såsom tillfälliga fält-
provtagningar, långvariga fältobservationer, satellitdata 
och radardata) med matematiska beräkningar av pro-
cesser och generella antaganden för att beskriva stor-
skaliga system med hög detaljeringsgrad i modeller. 

Modellerna används för att analysera de komplexa 
sambanden och samspelen mellan människan och mil-
jön. Kortsiktiga förutsägelser kan göras utifrån de se-
naste förhållandena, medan långsiktiga förutsägelser 
görs utifrån uppskattade förändringar (t.ex. korrige-
rande åtgärder och klimatförändringar). 

En viktig del av uppdraget är också att göra en be-
dömning av noggrannheten i dessa förutsägelser. 

Resultaten används som underlag i olika typer av be-
slutsstöd. Framstegen i kunskap kommuniceras direkt 
till klienter eller till samhället genom avancerade webb-
produkter och i vetenskapliga artiklar. 

HYPE-MODELLEN 
Under 2000-talet har en ny hydrologisk modell, HYPE, 
utvecklats för att bättre möta samhällets behov av att 
kartlägga vattenflöden och status. 

HYPE-modellen beskriver vattenbalansen och flö-
desvägar från nederbörd till olika hydrologiska områ-
den, såsom snö, glaciärer, markfuktighet, grundvatten, 
ytvatten, floder och sjöar. Beräkningarna görs i sam-
manfogade delavrinningsområden längs flodområden. 

Modellen HYPEs källkod är öppen under en GNU-
licens. Du hittar mer information på hypecode.smhi.se. 

STORSKALIG MODELLERING
Modellen HYPE har använts för stora modellområden, 
såsom hela Europa, Arktis avrinningsområde, Niger-
floden, La Plata-bassängen i Sydamerika och Indien. Nu 
utvecklas även en global HYPE modell. 

I alla tillämpningar kopplas modellen till observerade 
data, och kunskap om landskapets egenskaper och va-
riabilitet, med relativt hög upplösning. Förbättringar 
och nya versioner av modelldomänerna släpps fortlö-
pande. 

http://hypecode.smhi.se
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KONTAKT
Berit Arheimer 
Fil Dr, chef för SMHIs hydrologiska forskningsenhet

Telefon: 011-495 82 60 
E-post: berit.arheimer@smhi.se

SMHI, Hydrologisk forskning 
601 76 Norrköping

Telefon: 011-495 80 00 
E-post: hydro.fou@smhi.se

www.smhi.se

Läs mer om SMHIs hydrologiska forskning på  
www.smhi.se/hydrologiforskning

NATIONELLT OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE
Forskningen utförs i samarbete med ett stort antal na-
tionella och internationella partners. Forskningen har 
fått stöd från olika EU-program såsom FP7, Horisont 
2020, JPI och BONUS, och från nationella forsknings-
råd. 

Arbetet utförs mest i projektform. Information om 
aktuella projekt finns på smhi.se.
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