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Det blir varmare

Temperaturen har ökat med 1,7 grader mellan perioderna 1991-2018 och1861-1890 



Framtiden?

4.5

8.5

Enhet: W/m2

Inget scenario är mer 

sannolikt än något annat.

RCP8.5: utsläppen fortsätter 

att accelerera.

RCP4.5: kraftfull klimatpolitik, 

utsläppen kulminerar år 2040.



Högupplöst data

▪ Jämföra en kontrollperiod med observationer (4x4 km)

▪ Minimera systematiska fel

▪ Användning i effektstudier, tex hydrologiska modeller

Utdata från 

regional klimatmodell

50x50 km

(dygnsnederbörd)

Efter nedskalning 

med DBS

4x4 km



Hydrologisk modellering

Indata: Nederbörd + temperatur från statistiskt 

nedskalat klimatscenario (4x4 km)

Utdata: Flöden, snö, avdustning, markfuktighet…

=> Framtida översvämningar?

HBV-modellen



Länsrapporter
▪ Varje län har varsin rapport.

▪ Urval av klimatindex: tex medeltemperatur, 

värmebölja, kraftig nederbörd, 100-

årsflöden, snö, markfuktighet…

▪ Nya klimatscenarier på gång



Varmast i norr

1961-1990 Förändring till 2069-2098:

RCP 4.5 RCP 8.5



Blötare…
1961-1990 Förändring till 2069-2098:

RCP 4.5 RCP 8.5



…men inte alltid

Förändring i 

sommarnederbörd

2069-2098 jämfört med 

1961-1990

RCP 4.5 RCP 8.5



Skyfall
Intensiv nederbörd med varaktighet 1-12 timmar

Förändring i Sverige

▪ RCP4.5: 20 % ökning

▪ RCP8.5: 40 % ökning

SMHI rapport Klimatologi Nr 37



Förändring lokal tillrinning (säsong)
Störst nederbördsökning vintertid, mest avdustning sommartid

Vinter Vår Sommar Höst

RCP8.5



Förändring 100-årsflöde
▪ Orsakas av kraftig nederbörd/

snösmältning

▪ Minskat snötäcke -> minskad vårflod

▪ Ökad kraftig nederbörd -> ökade 100-

årsflöden i södra Sverige

RCP8.5

2069-2098

vs 1961-1990



Förändrad flödesdynamik

Månad Månad

Sangisälven, Norrbottens län Badebodaån, Kronobergs län



Dagar med låg markfuktighet
▪ Ökad temperatur 

➢ förlängd växtsäsong

➢ ökad avdunstning

▪ Främst sommartid

1961-1990 2069-2098 (RCP8.5)



Snötäcke

1961-1990 2069-2098 (RCP4.5) 2069-2098 (RCP8.5)





Hantering av osäkerheter

Vetenskap

▪ Vi har god men begränsad kunskap om klimatsystemet.

✓ Använd resultat från så många olika klimatmodeller som möjligt, ta höjd för 

osäkerheter.

Utsläppsscenarier

▪ RCP-scenarier är antaganden om framtida utsläppsnivåer

✓ Analysera resultat från minst två olika scenarier

Klimatmodeller

▪ En klimatmodell är alltid en generalisering, värden är 

medelvärden över stora areor.

▪ Modellen är aldrig i fas med verkligheten

✓ Använd alltid långa tidsperioder vid analys (30 år)

✓ Använd alltid flera gridrutor för att undvika missvisande 

värden (>5).
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Sammanfattning
▪ Norra Sverige och vintern visar störst temperaturökning

▪ Det blir blötare, men inte överallt

▪ Kraftigare skyfall

▪ Stigande havsnivå, landhöjning i norra Sverige

▪ Det blir inte blåsigare

▪ Flödena ökar vintertid men minskar sommartid

▪ Säsongsförändring: förskjutning av vårflod eller 

vinter/sommarflöden

▪ 100-årsflödet minskar i norra Sverige (minskad vårflod) 

men ökar i södra Sverige (kraftig nederbörd)

▪ Markfuktigheten minskar

▪ Snötäcket minskar

▪ Olika klimatmodeller ger lite olika resultat men trenderna 

är lika

▪ Den största osäkerheten är utsläppen


