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Normalperioder 

Världens meteorologer enades i början av 1900-talet om att 30 år är en 

lämplig längd att beräkna medelvärden för klimatet. Varje sådan 

trettioårsperiod ska sluta på en nolla. 

  

Varför?  

 Medelvärden från olika länder kan jämföras på ett riktigt och enkelt sätt. 

 Återkommande uppdatering av klimatologiska medelvärden. 

 

Vissa 30-årsperioder har getts en högre status, så kallade 

standardnormalperioder. Nuvarande: 1961-1990. Nästa: 1991-2020. 

 

Många länder, dock än så länge inte Sverige, har helt eller delvis övergått 

till normalperioderna 1971-2000 eller 1981-2010. Detta eftersom det kan 

vara för länge att vänta 30 år mellan uppdateringarna om klimatet blir allt 

varmare. Från och med nästa normalperiod kommer de enligt internationell 

överenskommelse att uppdateras vart tionde år i stället för vart trettionde. 



  
Årsmedeltemperaturens avvikelse 2005-2018 

 

2018 



Temperatur- och nederbörd för 1991-2016 

jämfört med 1961-1990 

 

 

”Slutsatsen är att det har blivit 

varmare under alla de fyra 

årstiderna, med den största 

temperaturökningen under vintern i 

norra Sverige och minst ökning 

under hösten. Nederbörden har 

ökat för hela året, med störst 

ökning under sommaren. Under 

hösten har det varit både en svag 

ökning och en svag minskning, 

beroende på vilken del av landet 

som studeras.” 

Nederbörd            Temperatur 

http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/sveriges-klimat-har-blivit-

varmare-och-blotare-1.21614 



Medeltemperatur i Sverige 1860-2018 
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Medeltemperatur i Sverige 1860-2018 
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Medeltemperatur i Sverige 1860-2018 
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I Sverige har temperaturen stigit ungefär dubbelt så mycket sedan 1800-talet som 

det globala medelvärdet.  



Klimatförändringar i modern tid 

FRÅN CLIMATE RESEARCH UNIT, UNIV. OF EAST ANGLIA 

FRÅN IPCC (2013) Från En varmare värld, 

Naturvårdsverket 

Jämfört med 1850-1900 



Att mäta väder och klimat 



Inte bara temperatur och nederbörd 

 

 

 Temperatur 

 Nederbörd  

 Vind 

 Instrålad energi och solskenstid 

 Lufttryck 

 Molnmängd och molnhöjd 

 Luftfuktighet 

 Sikt 

 



Granska, rätta, homogenisera 

 

 Förändringar i omgivningen 

 Ändrad mätmetodik 

 Flytt av stationer 

 Läckage/instrumentfel 

 Mäskliga faktorn 

 Yttre påverkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Foto: Sophie Ehnbom  
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Klimatindikator - temperatur 

2015-11-06 - Åre Sustainabillity Summit 
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Klimatindikator - nederbörd 

 

Årsmedelnederbörd för Sverige för 87 stationer från år 1860. Den svarta 

kurvan visar ungefär ett tio-årigt löpande medelvärde.  



Klimatindikator – vegetationsperiodens 

längd 

 Södra Sverige 

 

 

 

 

 

 

 

 

Norra Sverige 

Löpande 10-års medelvärden av vegetationsperiodens längd.  



Klimatindikator - vårflodsstart 

 



Klimatindikator – antal dagar med 

snötäcke 

Det förefaller som antal 

dygn med snötäcke har 

hamnat på en lägre 

nivå från ca 1989/90 i 

jämförelse med tidigare 

vintrar.  

 

Det är speciellt 

märkbart i södra halvan 

av landet.  

 

Den relativa variationen 

mellan olika vintrar är 

större i söder än i norr. 



Klimatindikator - havsvattenstånd 

 

Havsvattenståndets förändring i centimeter för 14 mätstationer sedan 1886. 

Diagrammet är korrigerat för landhöjningen. Den svarta kurvan visar ett 

utjämnat förlopp. 



Extremväder 

 

 

 Klimatet består inte enbart av medelvärden och säsongsmässiga variationer. 

Även mer sällsynta händelser med extremt väder hör till klimatet.  

 

 Extremer är ofta lokala (tex skyfall) även om t.ex. kraftiga stormar, värmeböljor 

och köldknäppar kan täcka stora arealer och även sträcka ut sig över tiden. 

 

 Klimatextremer kan definieras utifrån att de förekommer sällan (klimatologiskt är 

extrema) eller utifrån att de påverkar samhälle och miljö på ett kännbart sätt. 

 



 

 

”Om man jämför 

perioderna 1991-2016 och 

1961-1990 så har 

medelvärdet av årets 

högsta temperatur stigit 

något i Götaland och upp 

längs ostkusten. I övrigt är 

den oförändrad eller något 

lägre. De flesta 

förändringar är dock inte 

signifikanta.” 

Årets högsta temperatur 

 Medelvärde           

1961-2016 

Skillnad 1961-1990           

och 1961-2016 



Antal högsommardagar 

 

Antalet högsommardagar = 

antalet dagar med en 

maximitemperatur på 25,0°C 

eller högre. 

 

Jämför vi 1961-1990 till 

1991-2016 så har antalet 

ökat i Götaland, östra 

Svealand och östra 

Norrland. I övrigt är antalet i 

stort sett oförändrat. 

 

 

 

 

Medelvärde           

1961-2016 

Skillnad 1961-1990           

och 1961-2016 



Årets största dygnsnederbörd  

Vid sju tillfällen under 137 år, sedan 1881, har någon av SMHIs observatörer 

mätt minst 150 mm på ett dygn. Fyra av dessa sju fall har inträffat de senaste 

ca 20 åren. 



Var faller de största nederbördsmängderna? 

Stationer som mätt årets 

största dygnsnederbörd, 

1881 – 2017 

Stationer som mätt minst 

90 mm under ett dygn för 

perioden 1961 – 2017.  



 





 



Tack! 


