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1 Övergripande analys och generell slutsats 

SMHI bidrar till en hållbar omställning i samhället genom att beskriva status och 

förändringar inom luft, vatten och hav där både miljö och klimat är mycket viktiga 

dimensioner. Myndighetens leveranser tar hänsyn till den komplexitet som finns i en 

hållbar omställning mellan naturmiljö, biologisk mångfald, klimat, samhällsutveckling, 

ekonomi och folkhälsa, i både ett nationellt och ett internationellt perspektiv. Målen i 

Agenda 2030, Parisavtalet och Sendairamverket är centrala för SMHIs arbete 

SMHIs verksamhet kan beskrivas som en värdekedja där basen utgörs av en 

infrastruktur, bestående av bland annat mätningar och beräkningsmodeller. Med 

underlag från infrastrukturen tas produkter och tjänster fram, såsom prognoser, 

varningar, scenarier, information och statistik. Nästa steg i värdekedjan består av 

analyser, bedömningar och beslutsunderlag som utgör viktiga nationella underlag eller 

som svarar på en specifik fråga inom en sektor eller bransch. Högst upp i värdekedjan 

levererar SMHI expertstöd, både till regeringskansliet och andra nationella 

myndigheter. Allt arbete vilar på vetenskaplig grund.  

Hela värdekedjan hänger ihop. En länk fungerar inte utan de övriga länkarna. Genom 

att delta i och bidra till högt ansedd internationell forskning och leverera nischade, 

kundspecifika tjänster till både myndigheter och näringsliv inom flera sektorer och 

branscher, byggs den kollektiva förmågan som stärker hela kedjan. Den avgiftsbelagda 

och bidragsfinansierade verksamheten bidrar även ekonomiskt till infrastrukturen, 

basen i värdekedjan. Stora delar av värdekedjan kommer också samhället till godo, 

genom SMHIs öppna data.  

Men det finns utmaningar. Efterfrågan på tjänster som bygger på SMHIs infrastruktur 

ökar, speciellt inom klimat. Samtidigt räcker inte ramanslaget och avgifts- och 

bidragsfinansiering för att bygga basen, vilket leder till en värdekedja i obalans. Det 

försämrade säkerhetsläget gör också att det ställs betydligt högre krav på 

myndighetens säkerhet och redundans. 

Konsekvenser som uppstår när värdekedjan inte är i balans är att verksamheten i allt 

för hög grad blir styrd av externa finansiärer, vilket leder till svårigheter för myndigheten 

med samordning. Inom till exempel klimat, ger externt finansierade uppdrag svar på 

specifika frågor i viss kontext, men möjligheten saknas att ställa svaren mot eller jämte 

varandra, att fylla luckorna däremellan och komma fram till ensade budskap. 

Finansiärer är beredda att betala för beslutsunderlag men det finns inga medel till 

framtagandet av den högupplösta information som beslutsunderlaget bör bygga på.  
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Bild: Schematisk bild över SMHIs värdekedja och dess finansiering. Ramanslaget och 

internationella medlemsavgifter utgör idag drygt hälften av SMHIs totala omsättning.   

Finansiering genom klimatanpassningsanslaget 1:10 har bidragit till en starkare 

värdekedja inom klimat. Men även denna finansiering är kortsiktig, ettårig, och inte 

långsiktigt säkerställd.  

Avsaknad av långsiktig finansiering skapar en otydlighet i vad som är möjligt att 

leverera till andra myndigheter och näringsliv och även en ineffektivitet med ständig 

omplanering av resurser, kort framförhållning samt en stressande arbetsmiljö.  

Eftersom myndighetens befintliga leveranser inom ramanslaget är mycket efterfrågade 

så försvåras möjligheten att göra omprioriteringar inom detta anslag. Ett aktuellt 

exempel är att SMHI under 2021 lanserade ett nytt konsekvensbaserat 

vädervarningssystem. Det ingår i SMHIs uppdrag att bidra till ett säkert samhälle, inte 

minst när extremväder blir allt vanligare Att samtidigt genomföra en nödvändig satsning 

på infrastruktur inom klimat eller säkerhet är mycket svårt. I tillägg till ovanstående 

utmaningar, förväntas ramanslaget enligt budgetpropositionen för 2022 (Prop. 

2021/22:1) minska med cirka 23 mkr 2023.  Detta sker samtidigt som kostnader för 

pensioner, lokalhyror, datorkraft och lagring har ökat kraftigt och beräknas fortsätta 

öka. Detta framgår även av myndighetens senaste lämnade anslagsprognos.  

SMHIs sammantagna bedömning är därför att myndigheten är beroende av en höjning 

av ramanslaget, för att säkerställa en långsiktigt finansierad, säker infrastruktur och för 

att möta kommande kostnadsökningar.  
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2 Sammanfattning av budgetunderlaget  

2.1 SMHI föreslår en nivåhöjning av ramanslaget 1:9 Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut med 67 mnkr för 2023, 

med 71 mnkr för 2024 och med 71 mnkr för 2025 (jämfört med 

regeringens Budgetproposition för 2022, Prop. 2021/22:1) 

 

• Samordnad produktion av kvalitetssäkrad information om 

klimatförändringarna (se 3.1) 

Den senaste IPCC-rapporten1 om det naturvetenskapliga forskningsläget inom 

klimat, slår fast att de globala klimatförändringarna fortgår i snabbt tempo och 

att de drivs av människans påverkan. Kunskapen om hur stor klimatpåverkan 

blir i Sverige, är viktig både för att hålla frågan levande så nödvändiga beslut 

tas, men även för att fatta rätt beslut. Möjligheten att göra en kostnadseffektiv, 

ändamålsenlig anpassning beror av kvaliteten på underlaget, 

klimatinformationen. Utökade medel gör att SMHI kan möta den ökade 

efterfrågan på kunskapsunderlag för åtgärder inom klimatanpassning och bistå 

samhället med underlag och processer för risk- och sårbarhetsanalyser utifrån 

klimatförändringarna.  

För klimatinformation och klimatforskning föreslås att SMHI tillförs 25 

mnkr per år från och med 2023.  

 

• Stärkt infrastruktur ger ny kunskap om havet (se 3.2) 

  

SMHI har en central roll i svensk miljöövervakning genom effektivt nyttjande av 

forskningsfartyget R/V Svea. Mätningar från R/V Svea utgör viktiga bidrag till 

beskrivningar av tillståndet i havet och behövs för välgrundade beslut om 

åtgärder och investeringar för ett hav i balans. Ett effektivt nyttjande av R/V 

Svea utgör en viktig del av vägen fram till ny kunskap om havet och en hållbar 

förvaltning av våra hav. I regleringsbreven för 2021 och 2022 fick SMHI en 

tillfällig förstärkning av förvaltningsanslaget och delar av dessa medel har 

nyttjats till att komma igång med att mäta, samla in och tillgängliggöra data från 

Sveas mätplattformar. Under 2021 har prisökningen för bunker för R/V Svea 

varit stor och det medför en utmaning att upprätthålla en god infrastruktur inom 

havsmiljö. SMHI avser att återkomma i ärendet. 

För att förvalta och vidareutveckla SMHIs marina infrastruktur och 

förmedla ny kunskap om havet föreslås att SMHI tillförs 10 mnkr per år 

från och med 2023. 

                                                           

1 IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. 

Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. 

Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press. 
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• Väderprognostjänst till flygambulans, flyg- och sjöräddningen samt 

polisflyget (Samhällsnyttigt flyg) (se 3.3) 

Under pandemin har behovet av flygvädertjänst till det samhällsnyttiga flyget 

ökat. Detta är en utveckling som förväntas fortsätta, då antalet operatörer inom 

samhällsnyttigt flyg ökar. Trafikverket har föreslagit en ökning av antalet 

beredskapsflygplatser. För att dessa ska kunna nyttjas till fullo krävs 

flygvädertjänster som fyller behoven. I regleringsbreven för 2021 och 2022 fick 

SMHI en tillfällig förstärkning av förvaltningsanslaget och delar av dessa medel 

har gått till att påbörja arbetet med att ta fram produkter och tjänster. Långsiktig 

finansiering behöver säkerställas för drift och vidareutveckling av tjänster. 

För att förvalta och utveckla tjänster för det samhällsnyttiga flygets behov 

föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr per år från och med 2023.  

 

• Ett modernt och ändamålsenligt observationsnät för prognoser, varningar 

och klimatanalyser (se 3.4) 

Många av SMHIs observationer utförs fortfarande manuellt. När en observatör 

slutar är det svårt att hitta ersättare, då det på en del håll inte längre finns 

någon som kan åta sig uppdraget. Det är därför nödvändigt att automatisera de 

viktigaste mätstationerna. I ett förändrat klimat där torka och skyfall blir 

vanligare behöver samhället ett väl utbyggt observationsnät för nederbörd. 

Mätningarna är också viktiga för klimatanalyser. På flera platser har SMHI 

observerat vädret i hundra år eller mer. Det är genom dessa långa mätserier 

som myndigheten kan visa hur klimatet förändrats. Genom att automatisera 

mätningarna säkerställs att mätserier från de äldsta och viktigaste 

klimatserierna inte bryts och att nyckelstationer finns kvar. Automatisering är 

också viktig för att kunna mäta snödjup i hela landet, mätningar som är 

värdefulls underlag för varningar, lavinprognoser och vinterväghållning. 

För ett modernt och ändamålsenligt observationsnät föreslås att SMHI 

tillförs 6 mnkr per år från och med 2023. 

 

• Fria vandringsvägar i vattendrag (se 3.5) 

SMHI genomför flödes- och vattenståndsmätningar i flera vattendrag som 

underlag för bl.a. varningar vid höga flöden. Mätningarna har också stor 

betydelse för bedömning av det framtida klimatet. Samtidigt restaurerar och 

återställer Länsstyrelser vattendrag för att få fria vandringsvägar för till exempel 

fisk, vilket ofta innebär att mätningen inte kan fortsätta. SMHI är för ett 

skapande av fria vandringsvägar men ser det som ytterst nödvändigt att dessa 

utformas på ett sådant sätt att de hydrologiska mätningarna inte behöver 

avvecklas. För att inte riskera att stora geografiska områden blir utan nödvändig 

information behöver SMHI involveras i tilltänkta restaureringsprocesser i ett 

tidigt stadium. Antalet vattendrag som berörs förväntas öka och därmed ökar 

också SMHIs insatser i form av arbetstid, resor och externt stöd. 

För att kunna arbeta för fria vandringsvägar utan att bland annat 

klimatinformation påverkas negativt behöver SMHI tillföras 3 mnkr per år 

från och med 2023.  
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• Internationellt expertstöd och rapportering klimat (se 3.6) 

Klimatanpassning har fortsatt att öka i betydelse och omfattning i de 

internationella klimatförhandlingarna, till exempel vid FN:s klimatmöte i Glasgow 

(COP 26). Sverige har uttalade ambitioner att visa ledarskap för 

implementeringen av Parisavtalet, där även klimatanpassning ingår. Med 

bakgrund av detta har Regeringskansliet efterfrågat mer expertis både inom 

klimatanpassning och inom vetenskaplig information till förhandlingsarbetet, 

speciellt i samband med Sveriges ordförandeskap i EU. Även inom 

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) ser arbetet 

inom klimatanpassning ut att öka. SMHI har också fått utökad roll genom 

Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434).  

För att kunna fortsätta stötta det alltmer omfattande internationella arbetet 

inom klimat föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr för 2023 och 1 mnkr per år 

från och med 2024. 

 

• FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling (se 3.7) 

Haven är central komponent i klimatsystemet och bidrar till att 

klimatförändringen dämpas och regleras. Haven står också för en hög andel av 

jordens transporter, för rekreation och är en väsentlig livsmedelskälla. FN:s 

årtionde för havsforskning och hållbar utveckling är ett unikt tillfälle att 

långsiktigt stärka internationella och nationella samarbeten, enas om 

gemensamma prioriteringar och mobilisera partnerskap. SMHI ser för de 

kommande åren behov av en ökad nationell samordning och strukturering av 

oceanografiska data, av modellbaserade beslutsstödsystem för en effektiv 

ekosystembaserad havsförvaltning och av att säkra uppdaterade 

klimatscenarier för svenska hav och arktiska områden.  

SMHI föreslår tilldelas 5 mnkr per år för perioden 2023 till 2025 för att 

säkra möjligheten till leverans mot identifierade svenska behov och för att 

bygga upp nödvändiga förutsättningar för att uppnå målsättningar för det 

svenska bidraget till FN:s havsdekad.  

 

• Nationell modellering av luftkvalitet i Sveriges tätorter (se 3.8) 

Naturvårdsverket har i sin rapport Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet 

(2020) lämnat förslag till regeringen att SMHI bland annat bör få i uppdrag att 

utföra nationell modellering av luftkvalitet för samtliga tätorter i Sverige. SMHI är 

sedan många år en aktiv aktör inom luftmiljöområdet i Sverige och 

internationellt och ser positivt på Naturvårdsverkets förslag. Utan en nationell 

modellering kan Sverige ha svårt att åtgärda identifierade brister i det nationella 

luftvårdsarbetet för att uppfylla EU-krav inom området.  

För en årlig nationell modellering föreslås SMHI tilldelas 4 mnkr per år 

från och med 2023.   
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• Leverans av samhällsviktiga tjänster i ett försämrat säkerhetsläge (se 3.9) 

 

SMHI levererar en mängd samhällsviktiga tjänster, vilka är nödvändiga för att 

det Sverige ska fungera. I dagens försämrade säkerhetsläge ökar behovet av 

tjänsterna ytterligare för att stödja både det civila och det militära försvaret. Ett 

tydligt bevis på detta är att SMHI är föreslagen som en s.k. 

beredskapsmyndighet inom sektorn för räddningstjänst och skydd av 

civilbefolkningen. Externa revisioner av myndighetens infrastruktur och 

produktion gjorts, med den nya hotbilden och de nya kraven i åtanke. Dessa 

revisioner har påvisat tydliga risker, vilka kan få stora konsekvenser på 

myndighetens leveransförmåga.  

Idag saknas utrymme i förvaltningsanslaget för det arbete som krävs för att 

åtgärda bland annat de risker som de externa revisionerna pekat på, men även 

generellt för att möta den hotbild och de nya krav som ställs på en myndighet i 

det försämrade säkerhetsläge Sverige befinner sig i. Arbetet innebär bl a att 

motverka överbelastningsattacker, klassificera och hantera aggregerade 

informationsmängder, förnya och förstärka myndighetens IT-miljö samt etablera 

en funktion för proaktiv övervakning och förstärkning av det operativa IT-

säkerhetsarbetet.  

För att uppnå och upprätthålla beskriven förmåga i ett nytt normalläge 

föreslås SMHI tilldelas 5 mnkr för 2023 och 8 mnkr per år från och med 

2024. 

 

I det fall att SMHI blir utsedd till beredskapsmyndighet behövs en långsiktig 

finansiering för att bygga upp och upprätthålla den förmåga som krävs och 

förväntas av en beredskapsmyndighet. Myndigheten har ett omfattande 

produktionssystem och har många nationella och internationella beroenden. Att 

planera, öva, utveckla och förvalta verksamheten, för att kunna bidra till 

totalförsvaret i hela hotskalan, är därför ett omfattande arbete. 

 

För uppbyggnad och upprätthållande av rollen som beredskapsmyndighet 

föreslås SMHI tilldelas 5 mnkr för 2023 och 7 mnkr per år från och med 

2024.  
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2.2 SMHI föreslår att myndigheten från anslag 1:10 

Klimatanpassning tillförs sammanlagt 70 mnkr per år för 

perioden för 2023 till 2025.  

• Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning (se 4.1) 

 

Den mest grundläggande verksamheten vid Nationellt kunskapscentrum för 

klimatanpassning finansieras sedan 2020 via ramanslaget 1:9. Det finns dock 

ytterligare behov av insatser från SMHI i klimatanpassningsarbetet nationellt 

och internationellt. Arbetet med implementering av Förordningen om 

Myndigheters klimatanpassningsarbete fortsätter och SMHI ser att behovet av 

stöd är fortsatt stort hos berörda myndigheter. Myndighetsnätverket för 

klimatanpassning fyller en viktig funktion för att samordna det nationella 

klimatanpassningsarbetet och en framgångsfaktor är möjligheten att genomföra 

gemensamma projekt. 

 

För aktiviteter inom Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning 

föreslås att SMHI tillförs 10 mnkr per år från och med 2023.  

För myndighetsgemensamma aktiviteter inom ramen för 

Myndighetsnätverket för klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 5 

mnkr per år från och med 2023.  

 

 

• Framtagning av klimatinformation som kunskaps- och beslutsunderlag för 

klimatanpassning (se 4.2.1) 

 

Under 2021 lanserade SMHI en ny scenariotjänst med klimatinformation för 

användning som beslutsunderlag på länsnivå. Informationen är webbaserad 

och enkel att uppgradera. Framtagning av fler av samhället efterfrågade 

parametrar, fler modellberäkningar samt ytterligare förklarande och vägledande 

information är en kontinuerlig aktivitet som SMHI anser är prioriterad de 

närmaste åren. Under 2021 togs också en tjänst fram för att lotsa den 

väderintresserade användaren till lättillgänglig klimatrelaterad information. 

Eftersom SMHI också vill öka viljan att klimatanpassa och ta klimatsmarta 

beslut i vardagen ses den stora trafiken till smhi.se vid väderhändelser som ett 

mycket bra tillfälle för stor spridning av klimatinformation.  

För framtagning av klimatinformation som kunskaps- och beslutsunderlag 

för klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr per år för perioden 

2023 till 2025.  
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• Metodik för framtagning av data om extrema väder- och 

vattenförhållanden (se 4.2.2.1) 

Kunskap om extrema väder- och vattenhändelser med snabba förlopp är viktig 

för anpassning av samhället till ett nytt klimat, speciellt i urbana miljöer och 

skyfallskänsliga områden. SMHIs nya regionala klimatmodell kan beskriva 

dessa händelser. SMHI föreslår att ta fram metodik för identifiering av 

potentiella extrema situationer i globala modeller, som sedan kan detaljstuderas 

med den regionala modellen för att förbättra beskrivningen av extremer även på 

regional nivå. 

För att utveckla en ny metodik för beräkning av extrema väder- och 

vattenhändelser för framtida klimat föreslås att SMHI tillförs 2,5 mnkr per 

år för perioden 2023 till 2025.  

 

• Produktion av underlag för klimatanpassning av urbana och 

skyfallskänsliga områden (se 4.2.2.2) 

Med hjälp av den nya metodiken (se 4.2.2.1) kan den regionala klimatmodellen 

användas för att producera omfattande klimatologier av framtida 

klimatextremer. Resultatet av insatserna blir kunskapsunderlag för 

klimattjänster till samhällets alla sektorer och förbättrade möjligheter att fatta 

välgrundade beslut om klimatanpassningsåtgärder.  

För att producera information om framtida klimatextremer för användning 

till kunskaps- och beslutsunderlag för klimatanpassning av 

skyfallskänsliga områden och infrastruktur föreslås att SMHI tillförs 3,5 

mnkr per år för perioden 2023 till 2025 

 

• Produktion av bästa möjliga uppskattning av korttidsnederbörd baserad 

på integrerade högupplösta nederbördsdata från observationer (se 

4.2.2.3) 

En generell metodik för integrering av högupplösta nederbördsdata togs fram 

2020 inom projektet Urban skyfallsinformation. Under 2021 har denna metodik 

implementerats och testas i Skåne. Under 2022 kommer en prototyp för en 

godtycklig plats att tas fram och därefter föreslår SMHI en vidareutveckling av 

prototypen till att omfatta hela Sverige och slutligen göras till en operationell 

produkt.  

För att producera bästa möjliga uppskattning av korttidsnederbörd 

föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr per år för perioden 2023 till 2025. 
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• Framtagning av underlag för anpassning av översvämningskänslig 

infrastruktur (se 4.2.2.4) 

Nya scenarier förväntas ge en säkrare bild av framtidens skyfall. För att få 
kunskap om hur översvämningsrisken påverkas behöver de hydrologiska 
effektmodellerna utvecklas och kunna simulera flöden och översvämningsytor 
på steg om en timme för att väl beskriva översvämningsförlopp i snabbt 
reagerande vattendrag.  

Pågående arbete fokuserar på att utveckla metoder för att förbereda data från 
klimatmodellerna till de hydrologiska modellerna, samt en förstudie om utökad 
kapacitet för nationell/generell modellering av skyfallskonsekvenser, för stöd till 
klimatanpassning. 

För framtagning av förbättrat underlag för anpassning av 

översvämningskänslig infrastruktur föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr per år 

för perioden 2023 till 2025. 

 

 

• Utveckling av förbättrad och utökad klimatövervakning som underlag för 

klimatanpassning (se 4.2.3) 

 

Klimatövervakning är grunden för kunskapen om klimatet och möjligheten att 

följa klimatets förändring och skapa underlag för klimatanpassning. SMHI 

föreslår därför att värdefulla tidsserier i SMHIs arkiv digitaliseras och 

homogeniseras. SMHI föreslår också att med hjälp av långa tidserier och 

homogeniserade data ta fram klimatindikatorer, framförallt med avseende på 

extremväder och att en utredning görs om hur den naturliga vädervariationen 

kan komma att påverkas av klimatförändringarna.  

För arbete med förbättrad och utökad klimatövervakning som underlag för 

klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 6 mnkr per år för perioden 2023 

till 2025. 

  

• Framtagning av utökat planerings- och kunskapsunderlag för framtida 

havsnivåer (se 4.2.4) 

 

Tidigt under 2022 uppdaterade SMHI webbsidor om framtida medelvattenstånd 
med ny information. På sidorna finns bland annat nya beräkningar av framtida 
medelvattenstånd på kommunnivå fram till år 2150. Navet för SMHIs arbete 
med framtida havsnivåer är expertgruppen som bevakar kunskapsläget inom 
området. En förstudie tillsammans med Boverket och MSB som pågår under 
2021–2022 har fokuserat på behovet av information om extremnivåer med olika 
sannolikhet i ett framtida klimat på kommunal och nationell nivå. 

För att utföra och projektleda aktiviteter som mynnar från förstudien 
föreslås SMHI tillföras 2 mnkr per år under perioden 2023–2025.  
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• Ökad kunskap om klimateffekter i Arktis (se 4.2.5) 

 

Klimatförändringarna är generellt kraftigare i Arktis än i områden på lägre 

breddgrader och kommer att ha effekter både nationellt, regionalt och globalt 

med stor påverkan på ekosystem på land och i vatten. För att Sverige ska 

kunna bidra till att skydda den arktiska miljön och bevara den biologiska 

mångfalden, inklusive den marina miljön, krävs fördjupad kunskap om hur 

klimatet förändras i Arktis och hur dessa klimatförändringar påverkar biologiska 

och kemiska processer. Det finns också ett stort behov ur 

klimatanpassningsperspektiv att studera hur förändringarna i de fysiska, 

kemiska och biologiska systemen påverkar samhällets olika sektorer i den 

arktiska regionen. SMHI har i många år varit en viktig aktör inom svensk 

polarforskning. Forskningen har till stor del bedrivits i olika externt finansierade 

internationella projekt och där bidragit till ökad förståelse om klimateffekter i 

Arktis. SMHI har även bidragit till att ta fram ny kunskap och data som 

observationer, prognoser och framtida klimatscenarier för de arktiska havs-, 

atmosfärs- och landområdena. Bidrag som är viktiga för att fylla kunskapsluckor 

och bidra till kommande klimatanpassning i området 

 
För framtagning av underlag för att öka kunskapen om klimateffekter i 
Arktis förslås att SMHI tillförs 5 mnkr per år för perioden 2023 till 2025.  

 

 

 

• Kunskapsbas för val av åtgärder för att begränsa klimatförändringarna (se 

4.2.6) 

 

Att begränsa klimatpåverkan snabbt är av största vikt för att kunna nå 
Parisavtalets mål. Beräkningar med klimatsystemmodeller är ett 
kunskapsunderlag som behövs som vägledning vid val av åtgärder för att 
begränsa klimatförändringar och för att ha beredskap för klimatanpassning. 
Modellerna behövs också för att kunna bidra till det internationella klimatarbetet 
som stöder Parisavtalet och som tillhandahåller klimatinformation till FNs 
klimatpanel IPCC. SMHIs globala klimatsystemmodell behöver vidareutvecklas, 
beskrivningen av jordens kolcykel behöver bli bättre och upplösningen i tid och 
rum behöver bli högre. För att bygga ut förmågan att tillhandahålla relevanta 
beslutsunderlag är det av största vikt att svenska forskare fortsätter att delta i 
det internationella arbetet kring utveckling och uppbyggnad av globala 
klimatmodeller. Pålitliga klimatsimuleringar från globala modeller är grunden till 
all förbättring av lokal klimatinformation.  

 
För framtagning av kunskapsunderlag för att välja åtgärder för att 
begränsa klimatförändringar och öka beredskapen för åtgärder inom 
klimatanpassning, och att bidra till det internationella klimatarbetet 
föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr per år för perioden 2023 till 2025. 
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• Kartläggning av vattenförsörjningens sårbarhet för ökad smittspridning i 

ett förändrat klimat (se 4.2.7) 

 

På grund av klimatförändringar ökar risken för smittspridning via vatten när 

vattentemperaturerna stiger och häftiga skyfall orsakar bräddning av 

avloppsvatten. Hotet från ökad spridning av patogener i t.ex. dricksvattentäkter 

kan kräva dyra investeringar i reningsteknik i vattenverken, men med ökad 

kännedom om risker kan andra betydligt billigare åtgärder istället vidtas. I en 

riskprofil gjord av Livsmedelsverket pekas på behov av mer detaljerade 

underlag kopplat till extremväder, översvämningar, bräddningar, brist på vatten 

och konsekvenser för t ex beredning av råvatten, bevattning av vegetabilier och 

musselodling för att förstå sårbarheten.  

För kartläggning av vattenförsörjningens sårbarhet för ökad 

smittspridning i ett förändrat klimat föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr per år 

för perioden 2023 till 2025.  

 

• Beräkning av hydrologiska långtidsprognoser för bättre vattenhushållning 

och uppföljning av åtgärdseffekter (se 4.2.8) 

Verksamheter som vattenförsörjning och vattenkraft har behov av hydrologiska 

prognoser på tidshorisonter som sträcker sig från månader till år. Hydrologiska 

långtidsprognoser är värdefulla både för de ytvattenberäkningar som SMHI utför 

och för den modellering av framtida grundvattennivåer som Sveriges geologiska 

undersökning (SGU) utför. SMHI föreslår därför en fortsatt utveckling av 

hydrologiska långtidsprognoser med mål att leverera beslutsunderlag till 

samhällssektorer som är beroende av både grundvatten och ytvatten. 

För att fortsätta utveckling av långtidsprognoser som stöd för bättre 

vattenhushållning och uppföljning av åtgärdseffekter föreslås att SMHI 

tillförs 3 mnkr per år för perioden 2023 till 2025.  

 

• Framtagning av säkrare beslutsunderlag om klimateffekter på havsmiljön i 

kustzonen och havet (se 4.2.9) 

SMHI levererar underlag om effekterna av klimatförändringarna på havsmiljön 

till beslutsfattare och forskare för att bidra till en förbättrad långsiktig 

havsplanering och nya indikatorer för t.ex. havsmiljön har presenterats i SMHIs 

klimatscenariotjänst. Dessa underlag måste uppdateras genom samverkan med 

relevanta aktörer. SMHI föreslår en utredning av kolbalansen i kustzonen för att 

kvantifiera kustzonens betydelse som kolsänka och hur den påverkas av 

åtgärder mot eutrofiering samt klimatförändringar. Vidare föreslår SMHI att 

vidareutveckla hydrologiska och oceanografiska modeller för att kunna 

modellera försurning och kolsänkor, förbättra inflödesdynamiken till Östersjön, 

samt påbörja nedskalningen av nya klimatprojektioner (CMIP6) med mindre 

osäkerhet i nederbörd och avrinning 

För framtagning av säkrare beslutsunderlag om klimateffekter på 

havsmiljön i kustzonen och havet föreslås att SMHI tillförs 6 mnkr per år 

för perioden 2023 till 2025.  
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• Framtagning av klimatologiskt kunskaps- och beslutsunderlag för stöd till 

arbete med biologisk mångfald (se 4.2.10) 

SMHI kan ta fram underlag för att höja kunskapssnivån om 
klimatförändringarnas effekt på marina organismers livsmiljö och för att öka 
medvetenhet om värdet av biologisk mångfald i marin miljö. SMHI kan även ta 
fram underlag till beslut som kan göras för bevarande och användande av 
biologisk mångfald för en hållbar förvaltning. För detta behöver SMHI ta fram ny 
information, vilket föreslås ske i samverkan med berörda myndigheter. 

För framtagning av klimatologiskt kunskaps- och beslutsunderlag för stöd 

till arbete med biologisk mångfald föreslås att SMHI tillförs 3 mnkr per år 

för perioden 2023 till 2025. 

 

• Framtagning av klimatindikatorer för havsmiljön (se 4.2.11) 

SMHI föreslår fortsatt utveckling av påbörjade indikatorer samt att ytterligare 
klimatindikatorer för havsmiljön tas fram, som är relevanta för beskrivning av 
klimatförändringarnas påverkan på nyckelparametrar i ett ekosystemperspektiv. 
Nyckelparametrar kan vara: salthalt, temperatur, näringsämnen, syre vid botten, 
storlek på potentiella reproduktionsområden för torsk, kvävefixering, 
algutbredning och marina värmevågor. Dessa nya klimatindikatorer kan 
kombineras med annan information och användas för att ta fram t.ex. 
förutsättningar för havsekosystem att ta upp koldioxid från atmosfären (blue 
carbon), underlag för vattenbruk i framtida klimat, underlag för bedömning av 
potential för mitigation av klimatförändringar och övergödning genom vattenbruk 
samt underlag för verifiering av marina klimatrefugier. 

För framtagande av klimatindikatorer för havsmiljön föreslås att SMHI 

tillförs 2 mnkr per år för perioden 2023 till 2025.   

 

• Utveckling av nya mätmetoder och modellförbättringar som stöd för 

klimatanpassning och varningstjänst (4.2.12) 

Klimatet förändras och i samband med det kan man förvänta sig att flöden i 

vattendrag blir kraftigare, speciellt skyfallsrelaterade flöden. SMHI har testat 

drönare i olika projekt samt för viss operationell verksamhet. Genom att 

bestycka drönarna med olika mätinstrument och kameror kan man på ett enkelt 

sätt kartera och samla in information från och omkring vattendrag. De nya 

observationerna bidrar till att förbättra modellstatistik, modellkalibrering och 

utvärdering av både modeller och utfärdade varningar samt till förbättrat 

underlag för klimatanpassning.  

SMHI föreslår en satsning på nya mätmetoder och modellförbättringar för att 

bättre och säkrare kunna förbättra samhällsnyttan, inte minst för de 

hydrologiska varningarna som i och med konsekvensbaserade varningar 

beskriver inte enbart höga flöden utan även översvämmade ytor samt som 

underlag för klimatanpassning. 

För utvecklingen av nya mätmetoder, modellförbättringar och 

metodutveckling som stöd för klimatanpassning och varningstjänst 

föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr per år för perioden 2023 till 2025. 
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2.3 SMHI föreslår att myndigheten från anslag 1:11 Åtgärder för 

havs- och vattenmiljö tillförs sammanlagt 18 mnkr per år för 

perioden 2023 till 2025.  

 

• Vattenförvaltning (se 5.1) 

 

Inom vattenförvaltningen bistår SMHI med underlag, verktyg och expertstöd till 

andra myndigheter för att säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av 

Sveriges vattenförekomster i enlighet med EU:s ramdirektiv för vatten. 

Genomförandet är beroende av underlag från SMHI som används bland annat 

för att kartlägga vattenförekomsternas ekologiska status, besluta 

miljökvalitetsnormer och ta fram åtgärdsplaner. Under perioden 2023 till 2025 

förväntas SMHI uppdatera och förbättra befintliga underlag och eventuellt 

utveckla nya underlag som tidigare saknats eller varit bristfälliga, t.ex. 

påverkansbedömning i kustvatten, expertstöd till myndigheter för 

genomförandet av Nationell plan för hållbar vattenkraft (NAP), 

påverkansbedömning i jordbrukslandskap, påverkansbedömning i urbana 

miljöer och påverkansbedömning av miljögifter. Arbetet sker i nära samarbete 

med framförallt Havs- och vattenmyndigheten samt vattenmyndigheterna.  

För att utveckla och tillgängliggöra underlag för vattenförvaltningen 

föreslås att SMHI tillförs 18 mnkr per år för perioden 2023 till 2025.  
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2.4 SMHI föreslår att myndigheten från anslag 1:7 Avgifter till 

internationella organisationer tillförs 181 mnkr 2023, 177 mnkr 

2024 och 154 mnkr 2025 (se 6.1–6.4)  

Sveriges medlemsavgifter till de internationella organisationerna är för 

närvarande höga, främst på grund av utvecklingen av nya satellitprogram inom 

Eumetsat. Noterbart är att medlemsavgifterna till ECMWF är ökande. 

Beträffande Eumetsat så passerades toppen i medlemsavgifterna 2018 (se 

Bilaga 1, figur 2), men de kommer fortsatt att ligga på en hög nivå även under 

perioden 2022 till 2024, för att därefter minska 2025 och 2026. Enligt samma 

figur indikeras en ny kraftig ökning av medlemsavgifterna från 2035 och åren 

därefter. Denna ökning är beroende av satellitprogrammens framtida 

livscykelkostnader, hur de olika programmen överlappar varandra m.m. 

(observera dock, att dessa nya satelliter inte är beslutade ännu).  

Beträffande ECMWF kommer det under närmaste åren ske en ökning i 

medlemsavgifterna främst beroende på att ECMWF stegvis ska gå mot en fri 

och öppen datapolicy. Nuvarande förslag till tidplan är att ECMWF successivt 

kommer att erbjuda kostnadsfria datauppsättningar för nedladdning från och 

med 2022. Det tillkommer också ökade kostnader för ny superdator inklusive 

ökade elkostnader. 

 

Summeringen av samtliga anslagsbehov framgår av Bilaga 3. 
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3 Ramanslag 1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska 

institut – Motivering av förslag  

3.1 Samordnad produktion av kvalitetssäkrad information om 

klimatförändringarna  

Den senaste IPCC-rapporten2 om det naturvetenskapliga forskningsläget kring klimatet 

och de globala klimatförändringarna publicerades sommaren 2021. Den slår fast att de 

globala klimatförändringarna fortgår i snabbt tempo och att den drivs av människans 

påverkan, främst av våra utsläpp av växthusgaser till atmosfären. Den globala 

medeltemperaturen ökar och är nu drygt en grad högre än under slutet av 1800-talet. 

Sen slutet av 1800-talet har Sverige sett en kraftig uppvärmning. Ökningen i 

medeltemperatur mellan 1860–1900 och 1991–2019 var till exempel 1,7 °C vilket är 

ungefär dubbelt så stor som motsvarande ökning av den globala medeltemperaturen. 

Med hjälp av bättre klimatmodeller, nya observationer, fler klimatscenarier och en 

omfattande klimatforskning har vi fått ytterligare ökad förståelse för hur klimatsystemet 

fungerar. Ett område där forskningen särskilt gått framåt i jämförelse med den förra 

stora kunskapssyntesen 3 från IPCC handlar om extremhändelser. En avgörande källa 

till osäkerhet om framtiden handlar om hur stor den framtida klimatpåverkan blir. Det 

står klart att den globala havsnivån kommer fortsätta stiga under 2000-talet. Hur 

mycket beror till stor del på framtida klimatpåverkan. Effekterna av en fortsatt global 

uppvärmning är väl kartlagda men det finns stora osäkerheter kring exakt vad som kan 

förväntas. De viktigaste källorna till osäkerheter handlar om klimatkänsligheten, graden 

av framtida klimatpåverkan och hur stor den naturliga variabiliteten i klimatsystemet är. 

Detta är även viktiga kunskapsområden för Sverige att bevaka då de har potentiellt stor 

inverkan på Sveriges klimat och därmed det klimatanpassningsarbete som behövs 

utföras. Kostnaden för klimatanpassning, eller utebliven anpassning, kan hållas nere 

genom att rätt insatser görs. Möjligheten att göra ändamålsenliga anpassningar beror 

av kvaliteten på underlaget.   

SMHI bidrar till det globala arbetet som sker via IPCC med att förbättra kunskapen om 

klimatförändringarna genom forskning och klimatmodellering. Därmed har Sverige, 

genom SMHI, tillgång till det senaste kunskapsläget som tas fram och samordnas inom 

CMIP-processen. Tillgången till globala klimatmodeller ger SMHI för Sveriges räkning 

en möjlighet att vidareutveckla modellmaterialet till den geografiska skala som behövs 

som underlag för att minska samhällets sårbarhet nationellt. Genom kapacitetshöjande 

arbete bidrar även SMHI till att ge länder som saknar egen möjlighet till att ta fram 

underlag en tillgång till relevant klimatinformation.  

                                                           

2 IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Masson-Delmotte, V., P. Zhai, A. Pirani, S.L. 

Connors, C. Péan, S. Berger, N. Caud, Y. Chen, L. Goldfarb, M.I. Gomis, M. Huang, K. Leitzell, E. Lonnoy, J.B.R. 

Matthews, T.K. Maycock, T. Waterfield, O. Yelekçi, R. Yu, and B. Zhou (eds.)]. Cambridge University Press. In Press. 

3 IPCC, 2014.  Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth 

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. 

Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp 
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SMHI ser behov av 

• löpande utveckling och drift av klimatberäkningsmodeller inklusive 
uppdateringar och implementering av drivdata för både SMHIs samordnade 
produktionskedja och för det internationella samarbetet inom CMIP och 
CORDEX. Detta gäller såväl för globala modeller som geografiskt högupplösta 
regionala modeller för atmosfär, hav, land och vattendrag. Kostnad 9 mnkr per 
år. 

• fortsatt utveckling av metoder för kvalitetsförbättring och analys. Här förädlas 
resultaten från modellerna till användbara data och beslutsunderlag, som kan 
användas exempelvis för klimateffektmodellering, webbaserade klimattjänster, 
bedömning av resultatens robusthet, och tillförlitlighet. Kostnad 2 mnkr per år. 

• löpande produktion av de klimatscenarier som utgör Sveriges bidrag till de 
internationella samarbetena inom klimatmodellering och framtagande av 
kunskap för att begränsa klimatpåverkan och kunna genomföra nödvändig 
klimatanpassning. Kunskapen anpassas och uppdateras kontinuerligt genom 
produktion av klimatdata och analyser. Här ingår vetenskaplig analys av vilka 
klimatsimuleringar som ger bästa möjliga beslutsunderlag för att stötta det 
svenska klimatanpassningsarbetet. Kostnad 8 mnkr per år. 

• etablering av en svensk databas vid Nationellt Superdatorcenter (NSC) för att 
lagra och tillgängliggöra all basdata som är grunden för svenska klimatanalyser. 
Basdata kan exempelvis vara globala och regionala historiska simuleringar, och 
återanalyser, men även globala och regionala scenariokörningar för atmosfär, 
hav, land och vattendrag. En datakurator som ansvarar för att ladda upp data 
enligt definierade kriterier, hantera förfrågningar och uppdatera databasen 
kommer att vara nödvändig. Kostnad 1 mnkr per år. 

• kunskapsförmedling som säkrar den samordnade produktionskedjans 
vetenskapliga kvalitet och förmedlar nytta till användare via t.ex. webb, 
presentationer och publicering av vetenskapliga rapporter och artiklar. Kostnad 
5 mnkr per år. 

En tilldelning av medel gör att SMHI kan möta den ökade efterfrågan på 

kunskapsunderlag för klimatanpassning och bistå samhället med underlag och 

processer för risk- och sårbarhetsanalyser utifrån klimatförändringarna. 

För klimatinformation och klimatforskning föreslås att SMHI årligen tillförs 25 

mnkr per år från och med 2023. 

Därutöver finns äskanden för klimatanpassningsanslaget. 

Konsekvenser av utebliven finansiering 

Om SMHI inte får en kraftig förstärkning av förvaltningsanslaget riskeras myndighetens 

möjlighet att bistå samhället med den klimatinformation som behövs för grön 

omställning och klimatanpassning. I nuläget är SMHI med i internationellt samarbete 

och arbetar fram underlag för CMIP, vilket medför att myndigheten har full kunskap om 

data samt anpassar databaser till svenska behov. Utan fortsatt svenskt deltagande i att 

bygga och anpassa databaser kan Sverige behöva använda material av lägre 

geografisk upplösning eller data som främst är anpassat till andra regioner. 

 

 



SMHI Budgetunderlag 2023–2025 

  

 17(74) 

 

3.2 Stärkt infrastruktur ger ny kunskap om havet  

SMHI har en central roll i svensk miljöövervakning genom ett effektivt nyttjande av 

forskningsfartyget R/V Svea, samt genom att förmedla insamlade data och analyser av 

data. Mätutrustning och förädlingsverktyg kopplade till R/V Svea behöver fortsatt 

utveckling och kontinuerlig arbetsinsats för att säkra ett effektivt nyttjande av 

investeringar gjorda i fartyget. 

I regleringsbreven för 2021 och 2022 fick SMHI en tillfällig förstärkning av 

förvaltningsanslaget och delar av dessa medel har gått till att arbeta med R/V Sveas 

datainsamling. För kontinuerlig utveckling behöver dock den marina infrastrukturen 

fortsatt stärkas och underhållas så att nya data från R/V Svea och andra 

mätplattformar kan komma till nytta genom bättre modeller och nya förädlade produkter 

och verktyg. Tillvaratagande av nytta i samhället behöver diskuteras och tydliggöras 

tillsammans med andra samhällsaktörer. 

SMHI ser ett behov av att: 

• fortsätta arbeta med att ta till vara nya mätningar och data från R/V Svea. 

• utveckla metoder och tjänster för att förädla mätvärden till användbar 

samhällsnytta. 

• kombinera data från R/V Svea med satellitdata och modellberäkningar för bättre 
prognos- och varningstjänst. 

• utnyttja Artificiell Intelligens (AI) för effektiviserade analyser av stora 
datamängder.   

• använda nya datatyper för att utveckla havsmiljö- och klimatmodellering. 

• utöka samverkan med andra myndigheter och internationellt samarbete. 
 

Under 2021 har prisökningen för bunker för R/V Svea varit stor och det medför en 

utmaning att upprätthålla en god infrastruktur inom havsmiljö. En stor nationell 

samhällsinvestering i forskningsfartyget är redan gjord och med fortsatt höga priser 

förbunker så riskerar fartyget att inte nyttjas till fullo eller att köras på traditionellt fossilt 

bränsle med ökade utsläpp som följd. SMHI avser att återkomma i ärendet. 

För att förvalta och vidareutveckla SMHIs marina infrastruktur och förmedla ny 

kunskap om havet föreslås att SMHI årligen tillförs 10 mnkr per år från och med 

2023. 

Konsekvenser av utebliven finansiering 

Utan fortsatt finansiering minskar möjligheten att nytt kunskapsunderlag, 

informationsbearbetning, verktyg och visualisering för miljö och samhällsnytta kan tas 

fram eller förvaltas. Även införandet av effektiva system för hantering av infrastruktur 

och informationsdelning samt kvalitetssäkring av dataflöden reduceras. 

Långsiktigt finns en risk att Sverige inte har en optimerad, relevant och kvalitetssäkrad 

infrastruktur för data från havet, och därmed lägre förmåga att säkra miljömål, hållbar 

blå ekonomi samt relevanta åtgärder för klimatanpassning.  
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3.3 Väderprognostjänst till flygambulans, flyg- och sjöräddningen 

samt polisflyget (Samhällsnyttigt flyg) 

Den reglerade flygvädertjänsten i Sverige som finansieras av överflygande trafik, via 

Eurocontrol och regleras av Transportstyrelsen, uppfyller inte de behov som finns av 

flygvädertjänster för det samhällsnyttiga flyget som delvis opererar i andra förhållanden 

och under andra tider, än det kommersiella flyget. 

Under pandemin har behovet av utökad flygvädertjänst för det samhällsnyttiga flyget 

tydliggjorts. Uppföljning hos SMHI visar att antalet samtal från samhällsnyttigt flyg ökat 

avsevärt. Detta är en utveckling som förväntas fortsätta då antalet operatörer ökar 

både för helikopter och ambulansflygplan. 

Trafikverket har i en utredning (TRV 2021–7701) föreslagit en ökning av antalet 

beredskapsflygplatser i landet. För att dessa ska kunna nyttjas till fullo krävs 

flygvädertjänster som fyller de behov som finns. SMHI behöver ur den aspekten 

diskutera med Transportstyrelsen och operatörerna hur man på bästa sätt nyttjar 

gällande regelverk och vilka ytterligare tjänster som krävs. Om det ställs krav på utökad 

prognostjänst på de föreslagna beredskapsflygplatserna ser SMHI ett ökat behov av 

resurser inom både produktion och produktionsutveckling. 

I regleringsbreven för 2021 och 2022 fick SMHI en tillfällig förstärkning av 

förvaltningsanslaget och delar av dessa medel har gått till att, i samarbete med 

Sjöfartsverket och SKR, påbörja arbetet med att ta fram produkter och tjänster till det 

samhällsnyttiga flyget.  

Följande aktiviteter har genomförts under 2021: 

• SMHI har inlett ett samarbete med Stiftelsen Norsk Luftambulans, som driver 

en webbportal för samhällsnyttigt flyg i Norden (HemsWX) och därigenom får 

myndigheten ut prognoser och observationer till alla samhällsnyttiga aktörer. 

• Automatiskt genererade prognoser för fasta rutter i Sverige har utvecklats och 

presenteras på HemsWX. 

• Planeringsunderlag för flygplatser som inte har ordinarie flygplatsprognos 

produceras och distribueras till samtliga operatörer som har behov av dem.  

• SMHI har driftsatt en RAKEL-enhet vilket möjliggör kontakt med brukare i luften. 

Brukarundersökningar visar att operatörer upplever att flygsäkerheten ökat och att man 

har bättre beslutsunderlag för att genomföra eller avbryta ett uppdrag vilket ökar 

effektiviteten och samhällsnyttan.  

 

Under 2022 planerar SMHI bl.a. att utöka antal rutter med automatiska prognoser samt 

att förse dessa med isbildnings- och turbulensprognoser. SMHI kommer också att ta 

fram fler planeringsunderlag, då behovet av dessa förväntas öka. Vidare ska SMHIs 

flygmeteorologer genomgå fortbildning bättre förstå och leva upp till operatörernas 

förväntningar och krav. För 2023 och framåt behöver långsiktig finansiering för både 

drift och vidareutveckling av tjänster säkerställas. 

För att förvalta och utveckla tjänster för det samhällsnyttiga flygets behov 

föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr per år from 2023. 
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Konsekvenser av utebliven finansiering 

En utebliven finansiering skulle leda till att SMHIs möjlighet att förvalta och fortsatt 

utveckla tjänster för det samhällsnyttiga flyget försämras, vilket kan få negativa effekter 

för aktörerna.  

3.4 Ett modernt och ändamålsenligt observationsnät för prognoser, 

varningar och klimatanalyser. 

Många av SMHIs observationer utförs fortfarande manuellt. Dessa manuella mätningar 

är viktiga för prognos- och varningstjänst och för SMHIs arbete med att övervaka 

klimatet och dess förändring. Observationerna används även av andra myndigheter 

och i samhällskritisk verksamhet som exempelvis inom kraftindustrin.  

SMHI befinner sig i ett läge där det inte är möjligt att upprätthålla de manuella 

observationsnäten så att observationsdata kan levereras med önskad tillgänglighet och 

kvalitet. Det är mycket svårt att rekrytera observatörer och på en del platser bor det inte 

längre någon som kan åta sig uppdraget.  

SMHI behöver därför fortsätta arbetet med modernisering av det meteorologiska nätet 

genom automatisering och en genomtänkt placering av egna stationer, samt med 

komplettering av data från externa källor. SMHI undersöker hur en modernisering och 

nyttjande av externa datakällor påverkar beräkningsmodeller och prognos- och 

varningstjänsten. Med denna analys som grund är målet att skapa ett ändamålsenligt 

nät som möter dagens behov av observationer, men som också svarar upp mot 

framtidens behov i ett förändrat klimat. 

3.4.1 Säkerställa långa mätserier för klimatövervakning 

Det är genom långa mätserier, som man ser hur klimatet har förändrats. På flera 

platser har SMHI observerat vädret i hundra år eller mer. Eftersom de manuella 

mätningarna ofta utförs i observatörens trädgård upphör mätstationen, eller i bästa fall 

flyttas den till en ny plats, när observatören slutar. Detta ger upphov till brott i 

mätserierna, vilket är försvårande för studier, uppföljning och övervakning av klimatet.  

Genom att automatisera observationerna säkerställs att mätserier från de äldsta och 

viktigaste klimatserierna inte bryts och att nyckelstationer i klimatövervakningen finns 

kvar. En bruten mätserie är en irreparabel skada, medan en bevarad mätserie ger 

samhället nödvändig information om ett förändrat klimat. En automatisering skulle 

också öka observationsunderlaget för SMHIs prognos- och varningstjänst och förbättra 

dessa tjänster. 

Förslaget innebär inköp av instrument, anläggningsentreprenad och 

kommunikationslösning för automatisering av 35 manuella stationer. Det gäller även 

medel för att långsiktigt driva och underhålla dessa stationer. På mätplatserna ska 

nederbörd, snödjup och temperatur observeras. 

Konsekvenser vid utebliven finansiering:  

Om SMHI inte har möjlighet att automatisera delar av stationsnätet är det stor risk för 

att viktiga observationsstationer läggs ner. Det innebär risk för att långa klimatserier 

bryts vilket försvårar förståelsen och uppföljning av klimatförändringarna.  
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3.4.2 Säkerställa nederbördsmätning för hydrologiskt bruk 

SMHIs manuella nederbördsstationer ger, genom sitt betydande antal och geografiska 

spridning, ett nödvändigt underlag till hydrologiska prognoser och varningar. Då nätet 

var som störst hade SMHI drygt 700 manuella nederbördsstationer, idag är antalet ca 

480. Mellan 20 och 30 observatörer slutar varje år och ca 10 nyanställs. Då antalet 

observatörer minskar så krymper nätet. Med färre observationer blir det allt svårare att 

fånga nederbördsmönster och -mängder och de prognoser och varningar påverkas 

negativt. I ett förändrat klimat där torka och skyfall blir vanligare behöver samhället ett 

väl utbyggt nederbördsnät som gör det möjligt att varna för översvämningar och vidta 

åtgärder för att minska risken för torka. Nederbördsmätningar är också avgörande för 

vattenkraftindustrin och landets produktion av förnybar energi. 

SMHI behöver därför upprätthålla, eller allra helst utöka, mängden 

nederbördsmätningar. Myndigheten räknar med att något eller några hundratal 

manuella mätplatser kommer att leva kvar under en överskådlig framtid. På de platser 

där observatören slutar och nyrekrytering inte är möjlig önskar SMHI etablera 

automatisk mätning. Det samma gäller för områden som i dag saknar mätning och där 

det inte finns externa observationer att tillgå. Myndighetens egna mätningar behöver 

även kompletteras med externa observationer. 

Automatisering innebär investeringar för inköp av anläggningsentreprenad och inköp 

av instrument som uppfyller WMOs mätnoggrannhetskrav. Det innebär också en 

långsiktig fördyring av drift och underhåll. Det gäller exempelvis kostnader för arrende 

och tillsyn av stationen, återkommande inspektioner för att säkra en hög mätkvalitet 

och kostnader för kommunikation och el. Eftersom stationerna utsätts för väder och 

vind krävs årligt serviceunderhåll, för att bibehålla mätkvalitet och dessutom 

avhjälpande underhåll då instrumenten går sönder. Förslaget innehåller medel för att 

upprätthålla nuvarande antal nederbördsmätningar, samt drift och underhåll av dessa 

stationer. 

Konsekvenser vid utebliven finansiering:  

Färre nederbördsobservationer ger sämre prognoser och varningar. Det gör att 

samhället inte är rustat för extrema väder- och vattenhändelser varken i nuläge eller i 

ett förändrat klimat. 

 

3.4.3 Säkerställa snödjupsmätning genom automatisering 

När SMHI på 1990-talet automatiserade det realtidsrapporterande meteorologiska 

nätet kvarstod manuell mätning av snödjupet. I samband med att det manuella 

observationsnätet minskar i omfattning, reduceras även antalet mätplatser för snödjup. 

SMHI planerar att utrusta alla automatiska väderstationer (ca 140 st) med 

snödjupsmätare. Automatiska snödjupsmätningar skulle ge observationer var tionde 

minut istället för en gång varje dygn, vilket ger bättre underlag för exempelvis 

varningsverksamheten, lavinprognoser och vinterväghållning. Snödjupsmätningar är 

också en viktig klimatindikator och behövs för att förstå och följa klimatförändringarna. 

Med ett moderniserat nät där snödjupet mäts automatiskt finns det också möjlighet till 

kostnadsbesparingar. 
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Konsekvenser vid utebliven finansiering:  

Efterhand som de manuella mätningarna upphör, förlorar SMHI förmågan att mäta 

snödjup över hela landet. Det innebär sämre prognoser, varningar och beslutsunderlag 

till samhället. Tydligast blir påverkan i glesbefolkade områden, som exempelvis 

Norrlands fjälltrakter och inland, samma områden som har störst behov av information 

om snödjupet.  

För ett modernt och ändamålsenligt observationsnät föreslås att SMHI tillförs 6 

mnkr per år från och med 2023. 

3.5 Fria vandringsvägar i vattendrag 

SMHI genomför flödes- och vattenståndsmätningar i en stor mängd vattendrag i 

Sverige, i syfte att kunna bedöma den hydrologiska situationen på kort och lång sikt 

och ta fram underlag för bland annat varningar vid höga flöden och bedöma risken för 

både torka och översvämningar. Mätningarna har även stor betydelse för bedömningen 

av det framtida klimatet, då de visar på förändringar över tiden för flödessituationen på 

platsen. SMHI bedömer att dessa mätningar ska bedrivas på ett sådant sätt att 

mätserierna kan hållas ihop och användas för det de är avsedda. 

För att uppnå goda hydrologiska mätningar i områden där terrängen är flack krävs det i 

de allra flesta fall en anlagd tröskel i vattendraget. Länsstyrelserna restaurerar och 

återställer vattendrag för vandrade arter såsom fisk på många håll i landet. Detta 

innebär i många fall utrivning av de trösklar i vattendragen som utgör förutsättningen 

för att mätning av flödet ska kunna bedrivas. Anledningen är att trösklarna i många fall 

är fiskvandringshinder och därför behöver avlägsnas, vilket får till följd att de homogena 

mätserierna bryts. SMHI är för ett skapande av fria vandringsvägar men ser det som 

ytterst nödvändigt att dessa utformas på ett sådant sätt att de hydrologiska 

mätningarna inte behöver avvecklas. Vandringshinder är ett problem och SMHI 

bedömer att det är möjligt att välja restaureringslösningar som möjliggör att båda 

samhällsintressena kan samsas på platsen, d.v.s. en tröskel som fungerar 

tillfredställande för både uppvandrande fisk och som möjliggör fortsatta 

flödesmätningar på platsen. 

SMHI behöver på ett tidigt stadium bli involverade i den tilltänkta 

restaureringsprocessen och om möjligt få vara med och utforma de faunapassager 

som kan komma att behöva byggas. SMHI är beredd att tillsammans med de som 

ansöker om utrivning av trösklar utreda alternativa lösningar för att uppnå både fria 

vandringsvägar och samtidigt säkerställa att Sveriges underlag för analyser av tillgång 

på vatten inte påverkas. SMHIs önskan är att det i dialog med aktuell aktör, i många fall 

länsstyrelse, tas fram alternativ på hur en restaurering ska genomföras för att 

tillfredsställa båda parter.  

Att ersätta en förlorad mätstation med en ny likvärdig mätstation är en lång process. 

Efter att en ny plats med en distinkt naturlig tröskel har hittats tar det ca fem år innan 

stationen kan börja leverera data och användas. Flöden i olika register behöver inträffa 

innan stationen kan tas i drift.  
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De extra kostnader som uppstår när aktörer tvingas använda kompromisslösningar 

istället för total utrivning eller kostnaderna för att flytta stationer finns det inte täckning 

för i dagsläget. Detta resulterar i att SMHI tvingas avveckla stationer vilket inte är 

hållbart i längden, då samhället samtidigt har ett ökat behov av klimatinformation. SMHI 

har fått information om att arbetet med att skapa fria vandringsvägar kommer att 

intensifieras och kostnaden för myndigheten beräknas till totalt ca 60 Mkr under de 

kommande 20 åren.  

För att kunna arbeta för fria vandringsvägar utan att bland annat 

klimatinformation påverkas negativt behöver SMHI tillföras 3 Mkr per år från och 

med 2023. 

Konsekvenser vid utebliven finansiering 

Flacka delar av landet riskerar att stå utan mätningar som kan användas som grund för 

vädervarningar samt för att bedöma och analysera tillgång på vatten för framtida 

klimat. SMHI kommer att få problem med att tillgodose samhällets behov av 

vattenrelaterad klimatinformation. 

3.6 Internationellt expertstöd och rapportering klimat 

Under 2021 har klimatanpassning fortsatt att öka i betydelse och omfattning i de 

internationella klimatförhandlingarna. Vid FN:s klimatmöte i Glasgow (COP26) hade 

klimatanpassningsfrågor en framträdande roll på agendan, och beslut fattades om ett 

två-årigt arbetsprogram för klimatanpassning. Arbetet med programmet inleds 

omedelbart, och det är troligt att klimatanpassningsfrågor kommer att öka i betydelse 

även under kommande år. Sverige har uttalade ambitioner att visa ledarskap för 

implementeringen av Parisavtalet, där även klimatanpassning ingår. Med bakgrund av 

detta har Regeringskansliet föreslagit att SMHI bidrar med expertis inom 

klimatanpassning genom medverkan i den svenska förhandlingsdelegationen. Man har 

vidare föreslagit att en medarbetare vid SMHI tar rollen som Nationell kontaktpunkt för 

klimatanpassning gentemot FN.  

Delegationsarbetet och arbetet med det svenska ordförandeskapet inom EU:s 

ministerråd innebär en kraftig ökning av Regeringskansliets behov av expertstöd ifrån 

SMHI. Under 2022 inleds förberedelserna inför det svenska ordförandeskapet. 

Regeringskansliet har föreslagit att SMHI ska kunna bidra till arbetet i betydande 

omfattning med expertis inom både klimatanpassning och vetenskaplig 

klimatinformation under hösten 2022 samt våren 2023.  

2019 initierade Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, OECD en 

särskild expertgrupp för klimatanpassning, ”Task Force on Climate Change Adaptation” 

(TFCCA), där SMHI representerar Sverige med expertkompetens. Mandatet för 

TFCCA löper ut i februari 2022. OECD:s Working Party on Climate, Investment and 

Development (WPCID) har föreslagit att TFCCA först får ett fortsatt mandat, för att 

sedan övergå till att bli en egen arbetsgrupp till år 2023. Om så blir fallet, och SMHI 

fortsatt ska representera Sverige som expert för OECD:s klimatanpassningsarbete, 

innebär detta en utökad roll för SMHI.    

Under 2021 genomfördes den första rapporteringen av klimatanpassningsinformation 

enligt EU:s Styrningsförordning (2018/1999) med tillhörande genomförandeförordning. 

Rapporteringen gjordes av SMHI. Formerna för klimatanpassningsrapporteringen till 

FN och till EU regleras genom Klimatrapporteringsförordningen (2014:1434), som 
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reviderades under 2021. Den uppdaterade förordningen trädde i kraft 18 januari 2022, 

och innebär att SMHIs roll i den internationella rapporteringen av 

klimatanpassningsinformation ökar betydligt. SMHIs konsekvensbedömning av 

ändringarna i Klimatrapporteringsförordningen visar att dessa medför en ökad 

arbetsinsats, i huvudsak fokuserad kring rapporteringstillfällena under våren 2023 och 

vartannat år därefter. Utöver dessa ökningar finns en oförändrad arbetsinsats varje år 

för tidigare överenskommen rapportering. 

Utöver ovanstående nya uppgifter för SMHI, så har Nationellt kunskapscentrum för 

klimatanpassning sedan tidigare en roll i det internationella arbetet, genom 

tillhandhållande av expertis till Regeringskansliet, representation i internationella 

arbetsgrupper och rapportering av Sveriges arbete med klimatanpassning inom ramen 

för internationella avtal och ramverk. Dessutom har Kunskapscentrum, med sin 

expertis om det svenska nationella klimatanpassningsarbetet, en viktig uppgift att 

sprida kunskap om detta i internationella sammanhang.   

För att kunna fortsätta att stötta det alltmer omfattande internationella arbetet 

inom klimat föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr för 2023 och därefter 1 mnkr per år 

från och med 2024.   

Konsekvenser vid utebliven finansiering 

Ett utökat internationellt expertstöd och den internationella rapporteringen prioriteras 

mycket högt av SMHI. Om medel uteblir måste annan verksamhet omprioriteras.  

 

3.7 FN:s årtionde för havsforskning och hållbar utveckling 

Mål 14 i Agenda 2030 har som målsättning att åstadkomma ökad förståelse och ett 

mer hållbart användande av jordens hav. 70% av jordytan täcks av hav. Haven är 

central komponent i klimatsystemet och bidrar till att klimatförändringarna dämpas och 

regleras. Haven står för en hög andel av jordens transporter, för rekreation och är en 

väsentlig livsmedelskälla. Samtidigt är föroreningar och förändringar i de marina 

ekosystemen ett högst reellt hot mot fortsatt nyttjande av resursen. FN:s årtionde för 

havsforskning och hållbar utveckling, United Nations Decade of Ocean Science for 

Sustainable Development, 2021–2030, är ett unikt tillfälle att långsiktigt stärka 

internationella och nationella samarbeten, enas om gemensamma prioriteringar och 

mobilisera partnerskap.   

SMHI bidrar till nationellt och internationellt kunskapsläge för att säkra en hållbar 

användning av haven runt Sverige. Det gäller inte minst Östersjön, där internationella, 

gemensamma åtaganden och överenskommelser är centrala för att nå uppsatta 

miljömål och förbättra förhållandena i ett av världens mest förorenade och transporttäta 

innanhav. SMHI tar fram scenarier för hur klimatförändringarna kommer att påverka 

haven runt Sverige och bidrar till att havsplaner kan upprättas, som tar hänsyn till olika 

önskemål och behov av ytterligare exploatering, inte minst vad gäller havsbaserad 

vindkraft. SMHIs bidrag till miljöövervakningens databaser och funktionella 

beslutsmodeller leder till att ett systemanalytiskt handhavande är möjligt och där 

föreslagna åtgärders hållbarhet och resurseffektivitet kan värderas. Data och modeller 

som SMHI tar fram är en av grundpelarna för att åstadkomma en ekosystembaserad 

förvaltning, vilket slogs fast i rapporten för det gemensamma regeringsuppdraget om 

Sveriges bidrag till havsdekanden som utfördes av SMHI, Formas, Havs-och 

vattenmyndigheten och Sida.  
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SMHI ser behov av: 

• ökad nationell samordning och strukturering av oceanografiska data, vilket 

inkluderar data samlade i realtid, historiska data och modellerade data. Dessa 

data ska delas öppet genom SMHIs roll som nationell datavärd för marinbiologi 

och oceanografi samt National Oceanographic Data Centre (NODC) under 

Intergovernmental Oceanographic Commission of UNESCO (IOC). 

• nationell samordning av modellbaserade beslutsstödsystem för en effektiv 

ekosystembaserad havsförvaltning, i enighet med det inom ramen för 

regeringsuppdraget identifierade behovet av nätverk och kalibrering av 

aktiviteter vid SMHI, Östersjöcentrum, Göteborgs Universitet, Umeå marina 

forskningscentrum, Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) och Sveriges 

lantbruksuniversitet, samt den privata sektorn 

• att säkra möjligheten till uppdaterade klimatscenarier för svenska hav och 

arktiska områden, för att tillgodose behoven inom svensk förvaltning, 

internationella samarbeten inom HELCOM och OSPAR, samt i enighet med 

svenska ambitioner inom Arktiska Strategin 

SMHI föreslår att förvaltningsanslaget förstärks med 5 mnkr per år för perioden 

2023–2025 för att säkra möjligheten till leverans mot identifierade svenska behov 

och för att bygga upp nödvändiga förutsättningar för att uppnå målsättningar för 

det svenska bidraget till FN:s Havsdekad. 

Konsekvenser vid utebliven finansiering:  

SMHI kan inte garantera svensk förvaltning och svenska forskare att uppdaterade 

klimatscenarier för havet kan levereras i takt med ökad kunskap, definierad inom IPCC. 

Om Sverige ska bygga sitt kunskapsläge kring den förändrade marina miljön och 

stigande havsnivåer från öppet tillgängliga databaser, inom exempelvis Copernicus, 

finns risk för såväl bristande svensk kunskap om klimatanpassningsbehov som 

tillgänglighet till relevant detaljeringsgrad för beslutsbehoven. 

Sverige kommer att behöva revidera åtgärdsförslag och havsplaner i takt med att 

möjligheten till att nå uppsatta miljömål förändras genom förändrat nyttjande av haven. 

Om de svenska modelleringssatsningarna inte samordnas finns risk för ett ineffektivt 

nyttjande av svenska skattemedel genom att modeller och kompetens vid olika 

myndigheter inte kompletterar varandra på lämpligt sätt, för att sammantaget kunna 

svara mot svensk förvaltnings behov. 

Datainsamling och tillgängliggörande av relevanta, kvalitetssäkrade data är grunden för 

informerade miljöbeslut. Miljöövervakning till havs är förknippat med stora kostnader. 

Om inte tillräckliga resurser läggs på att säkerställa att rätt observationer prioriteras 

och att dessa sedan distribueras ändamålsenligt riskerar Sverige att nuvarande, stora 

satsningar inom havsdata och havsåtgärder inte kan realisera de värden som är 

avsedda. 
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3.8 Nationell modellering av luftkvalitet i Sveriges tätorter 

SMHI är en aktiv aktör inom luftmiljöområdet. Verksamhet bedrivs med fokus på 

emissionshantering och spridningsmodellering på olika geografiska skalor. SMHIs roll 

med koppling till miljöövervakningen, främst på uppdrag av Naturvårdsverket, 

inkluderar kartläggning av lufthalter och deposition samt att samla Sveriges 

luftkvalitetsmätdata i Datavärdskapet för Luftkvalitet. Utöver det utvecklar och förvaltar 

SMHI det webbaserade luftkvalitetssystemet SIMAIR, som beräknar urban luftkvalitet 

med mycket hög geografisk upplösning. SIMAIR riktas framförallt till kommuner att via 

licensavgift få tillgång till systemets gränssnitt för egna beräkningar och arbete med 

kommunens kontroll av luftkvalitet, detaljplanering och eventuella åtgärdsprogram. 

Även Trafikverket är användare av systemet och bidrar med finansiering till utveckling 

och drift av systemet. 

Naturvårdsverket har i sin rapport Översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet (2020) 

lämnat förslag till regeringen att SMHI bör få i uppdrag att utföra nationell modellering 

av luftkvalitet för samtliga tätorter i Sverige, samt att SMHI även bör få i uppdrag att 

tillhandahålla SIMAIR som ett nationellt modelleringsverktyg för att stödja kommunerna 

i arbetet med åtgärdsprogram. Som underlag för Naturvårdsverkets förslag ligger en 

förstudie som SMHI genomförde på uppdrag av Naturvårdsverket. SMHI ställer sig 

positivt till de förslag som Naturvårdsverket lämnat i sin rapport  

Under hösten 2020 fick SMHI ett underhandsuppdrag från Miljödepartementet att 

förtydliga och specificera ytterligare kring förslagen om nationell modellering och att 

tillhandahålla SIMAIR fritt tillgängligt till Sveriges kommuner och andra professionella 

aktörer. Dessa förtydliganden lämnades till Miljödepartementet den 15 februari 2021 

och där framgår att ett fritt tillgängliggörande av SIMAIR bygger på att grundförslaget 

gällande nationell modellering av luftkvalitet i Sveriges tätorter genomförs.  

Under slutet av 2021 gav Naturvårdsverket och Trafikverket ett utvecklingsuppdrag till 

SMHI att genomföra grundförslaget genom att utveckla metodik och arbetssätt för att 

kunna leverera nationell modellering av luftkvalitet samt att göra en första leverans av 

nationell modellering (för 2019). Planen är att den första leveransen av nationell 

modellering ska vara genomförd under februari 2023. 

För att åstadkomma en årlig nationell modellering behövs tilläggsfinansiering för att 

täcka drift- och förvaltningskostnader. En årlig leverans av nationellt modellerad 

luftkvalitet kan ske från och med 2023 och det årliga behovet av tilläggsfinansiering är 

4 mnkr. 

SMHI föreslår att ovanstående tilläggsfinansiering för drift- och förvaltningsuppdraget 

finansieras via tilldelning från ett sakanslag, snarare än att det finansieras via utökning 

av anslag 1:9 (SMHIs förvaltningsanslag). Detta för att säkerställa en tydlig 

avgränsning av uppdraget. 

Om SMHI ges i uppdrag att leverera nationell modellering av luftkvalitet i Sveriges 

tätorter avser myndigheten att under kommande budgetunderlagsprocesser lyfta behov 

av ytterligare tilläggsfinansiering för att åstadkomma att SIMAIR erbjuds kostnadsfritt till 

professionella aktörer samt även för möjligheter till att vidareutveckla modellen, till 

exempel för att kunna leverera befolkningsexponering i tätorterna. 

För årlig nationell modellering föreslås att SMHI tillförs 4 mnkr per år från och 

med 2023.  
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Konsekvenser vid utebliven finansiering 

Om den nationella modelleringen inte får finansiering via anslag saknar myndigheten 

ekonomiskt utrymme för att kontinuerligt och långsiktigt kunna bidra till det svenska 

luftmiljöarbetet med nationella modelleringsdata. SMHIs insatser blir fortsatt styrda av 

riktade myndighetsfinansierade uppdrag vilket även påverkar myndighetens möjligheter 

till långsiktig kompetenssäkring inom området. Utan en nationell modellering kommer 

Sverige ha svårt att åtgärda identifierade brister i det nationella luftvårdsarbetet för att 

uppfylla EU-krav på området. 

3.9 Leverans av samhällsviktiga tjänster i ett försämrat 

säkerhetsläge 

SMHI levererar en mängd samhällsviktiga tjänster, vilka är nödvändiga för att Sverige 

ska fungera. I dagens försämrade säkerhetsläge ökar behovet av tjänsterna ytterligare 

för att stödja både det civila och det militära försvaret. Ett tydligt bevis på detta är att 

SMHI är föreslagen som en s.k. beredskapsmyndighet inom sektorn för räddningstjänst 

och skydd av civilbefolkningen. Detta sammantaget gör att det ställs betydligt högre 

krav på struktur, arbetssätt, redundans och säkerhet.  

 

SMHIs produktion bygger på en omfattande IT-infrastruktur, som i grunden är byggd för 

ett helt annat och mindre allvarligt säkerhetsläge. Därför har externa revisioner av 

myndighetens infrastruktur och produktion gjorts, med den nya hotbilden och de nya 

kraven i åtanke. Dessa revisioner har påvisat tydliga risker, vilka kan få stora 

konsekvenser på myndighetens leveransförmåga.  

 

 

3.9.1 Insatser för att uppnå och upprätthålla leveransförmågan av 

myndighetens samhällsviktiga tjänster i dagens försämrade 

säkerhetsläge  

Cyberangrepp och påverkansoperationer pågår för fullt, och hela tiden. Varje dag 

drabbas SMHI av olika angrepp riktade mot IT-infrastrukturen. SMHI har både en 

samhällsviktig produktion och mycket värdefulla och unika data, bl.a. kopplat till 

klimatet. Ett cyberangrepp som ”lyckas” skulle kunna få mycket stora konsekvenser 

både för SMHI och det svenska samhället. En attack behöver inte vara direkt riktad mot 

den organisation som tar skada, det visades tydligt vid t ex attacken som slog ut Kalix 

kommun nyligen. Det är därför av yttersta vikt att SMHIs skydd mot och förmåga att 

hantera dessa attacker höjs. 
 

Idag saknas utrymme i förvaltningsanslaget för det arbete som krävs för att åtgärda de 

risker som externa revisioner pekat på, men även generellt för att möta den hotbild och 

de nya krav som ställs på en myndighet i det försämrade säkerhetsläge Sverige 

befinner sig i.   
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Ett ökat förvaltningsanslag behövs för att följande åtgärder ska kunna genomföras och 

upprätthållas i framtiden: 

• ökade resurser, verktyg och kompetens för att etablera en funktion för proaktiv 

övervakning av infrastrukturen, för att tidigt upptäcka och motverka 

cyberattacker. 

• ökade resurser, verktyg och kompetens för att förstärka det operativa IT-

säkerhetsarbetet och snabbt kunna agera på incidenter från cyberattacker. 

• ökad kompetens i analys av cyberincidenter. 

• ökade resurser för att stödja och höja kompetensen inom myndigheten i 

klassificering och hantering av aggregerade informationsmängder, enskilt och i 

samverkan med andra myndigheter.  

• förnyad och förstärkt IT-miljö i enlighet med revisionernas rekommendationer. 

För att åtgärda och upprätthålla detta arbete föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr för 

2023 och 8 mnkr per år från 2024. 

 

Konsekvenser av utebliven finansiering: 

Utebliven ekonomisk förstärkning innebär att de risker externa revisioner identifierat 

hos myndigheten inte kan åtgärdas, vilket medför stora, negativa konsekvenser på 

myndighetens leveransförmåga av samhällsviktiga tjänster. Uteblivna leveranser 

kommer att ge allvarliga konsekvenser både för det civila samhället och för 

Försvarsmakten. Uteblivna åtgärder kan även medföra att unika och värdefulla data, 

som myndigheten har samlat in under flera hundra år, går förlorade. 

 

3.9.2 Insatser för att uppfylla krav och förväntningar på en 

beredskapsmyndighet 

I utredningen ”Struktur för ökad motståndskraft” (SOU 2021:25) föreslås SMHI bli en 

s.k. beredskapsmyndighet med arbete inom beredskapssektorn räddningstjänst och 

skydd av civilbefolkningen. Förslagen i utredningen innebär ett tydligt utökat ansvar för 

SMHI vad gäller bl.a. krigsförberedande uppgifter, samverkan i 

totalförsvarsplaneringen och utökad rapportering.  

 

I det fall SMHI blir utsedd till beredskapsmyndighet behövs en långsiktig finansiering för 

att bygga upp och upprätthålla den förmåga som krävs och förväntas av en 

beredskapsmyndighet. Myndigheten har ett omfattande produktionssystem och många 

nationella och internationella beroenden. Att planera, öva, utveckla och förvalta 

verksamheten, för att kunna bidra till totalförsvaret i hela hotskalan, är därför ett 

omfattande arbete. 
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SMHI bedömer att ett beslut om att myndigheten blir beredskapsmyndighet ger behov 

av extra finansiering för bland annat följande aktiviteter och åtgärder: 

• aktivt deltagande i den gemensamma beredskapsplaneringen tillsammans med 

Försvarsmakten och inom sektorn räddningstjänst och skydd av 

civilbefolkningen. 

• utvidgat användandet och ökad kompetens av systemet Rakel, för att 

säkerställa säker och robust kommunikation inom SMHI och med andra 

myndigheter.  

• Identifiering av och ökad robusthet i de samhällsviktiga tjänster som ska 

prioriteras vid höjd beredskap. 

• planering, utbildning och övning för att övergå till krigsorganisation och bedriva 

verksamhet under höjd beredskap. 

• säkerhet och kompatibilitet i tekniska system, såsom införande, drift och 

nyttjande av systemet SGSI (Swedish Government Secure Intranet) för säker 

och krypterad kommunikation mellan myndigheter i Sverige och Europa. SMHI 

avser också att utvärdera andra, av MSB rekommenderade, lösningar för 

integration inom SGSI, såsom WIS och videomöte. Även kommunikation via 

kortvågsradio kan då förekomma. 

• införande och förvaltning av krigsplacering för att säkerställa att personal finns 

tillgänglig vid höjd beredskap. 

Utöver detta bedömer SMHI att beslutet om beredskapsmyndighet innebär behov av: 

• stärkt säkerhetsskydd; i arbetet ingår bland annat: 

o ökad kompetens och stöd till verksamheten att bedöma befintlig och ny 

information på ett säkert och samordnat sätt tillsammans med andra 

berörda myndigheter.  

o skapande av lämpliga miljöer för att kunna hantera frågor, 

informationsmängder och arbetsprocesser på ett säkert, korrekt och 

effektivt sätt. 

o införande av lämpligt skydd för verksamhet och information som har 

betydelse för Sveriges säkerhet. 

• utökad rapportering av lägesbild, förmåga och utvecklingsbehov till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

För uppbyggnad och upprätthållande av rollen som beredskapsmyndighet 

föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr för 2023 och 7 mnkr per år från 2024.   

 

Konsekvenser av utebliven finansiering: 

Utebliven ekonomisk förstärkning innebär att myndigheten inte i sin helhet kan fullgöra 

sina förpliktelser som beredskapsmyndighet, vilket får negativa effekter på både det 

militära och det civila försvaret genom att myndigheten inte fullt ut kommer att kunna 

leverera de samhällsviktiga tjänster som förväntas tillhandahållas. 

 

 



SMHI Budgetunderlag 2023–2025 

  

 29(74) 

 

4 Ramanslag 1:10 klimatanpassning – Motivering av förslag  

4.1 Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning  

SMHI har sedan 2020 inskrivet i regleringsbrevet, som villkor för anslag 1:9, att minst 

10 mnkr ska användas för verksamhet vid Nationellt kunskapscentrum för 

klimatanpassning. Dessa 10 mnkr finansierar det mest grundläggande i 

Kunskapscentrums verksamhet, dvs. att samla, sprida och tillgängliggöra kunskap om 

klimatanpassning, ta fram visst beslutsunderlag, information och publikationer samt 

delta i utåtriktade aktiviteter och genomföra omvärldsbevakning.  

Arbetet med implementering av Förordning 2018:1428 om Myndigheters 

klimatanpassningsarbete fortsätter. SMHI ansvarar för uppföljning av myndigheternas 

arbete, samt för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av 

förordningen. Detta innebär till exempel framtagande av riktlinjer och metoder för 

klimatanpassningsarbete, kunskapsuppbyggnad och skapande av mötesplatser för 

samverkan. SMHI ser att behovet av sådant stöd är fortsatt stort hos de berörda 

myndigheterna.  

Myndighetsnätverket för klimatanpassning fyller en viktig funktion för att samordna det 

svenska klimatanpassningsarbetet. Målsättningen är att samtliga myndigheter som 

berörs av klimatanpassningsförordningen ska välja att ingå i nätverket. SMHI är 

sammankallande för nätverket och står för dess sekretariat. En viktig framgångsfaktor 

för nätverket är möjligheten att genomföra gemensamma projekt i syfte att stärka det 

nationella klimatanpassningsarbetet.  

För att kunna fortsätta att stötta det alltmer omfattande arbetet med klimatanpassning 

föreslås att Kunskapscentrum tillförs ytterligare medel för att leverera: 

• stöd för myndigheters implementering av klimatanpassningsförordningen. 

• vidareutveckling och implementering av det nationella ramverket för 

klimatanpassning. 

• ledning av Myndighetsnätverket för klimatanpassning. 

• större informationssatsningar såsom filmer, utveckling av 

klimatanpassningsspel, utveckling av stöd till kommunernas arbete med 

klimatanpassning etc. 

Dessutom föreslås att SMHI fortsatt tillförs medel för arbete initierat inom 

Myndighetsnätverket för klimatanpassning.   

För aktiviteter inom Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning föreslås 

att SMHI tillförs 10 mnkr per år från och med 2023.  

För myndighetsgemensamma aktiviteter inom ramen för Myndighetsnätverket för 

klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr per år från och med 2023.  
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4.2 Förebyggande och kunskapshöjande insatser inom 

klimatanpassning 

4.2.1 Framtagning av klimatinformation som kunskaps- och 

beslutsunderlag för klimatanpassning 

Kontinuerligt förbättrat klimatologiskt beslutsunderlag på länsnivå på smhi.se 
 
Under 2021 lanserade SMHI en ny scenariotjänst med klimatinformation för 
användning som beslutsunderlag på länsnivå. Informationen kommer att baserades på 
resultat från flera regionala modeller med högre upplösning än tidigare. Informationen 
som ska öka samhällets förmåga att anpassa sig är webbaserad och enkel att 
uppgradera med fler parametrar och fler modeller. Framtagning av fler av samhället 
efterfrågade parametrar, fler modellberäkningar samt ytterligare förklarande och 
vägledande information är en kontinuerlig aktivitet som SMHI anser är prioriterad de 
närmaste åren. Dessa uppgraderingar av tjänsten planeras genomföras parallellt med 
förberedelser för introduktion av ett nytt scenariomaterial som nedskalats och 
analyserats med grund i det klimatunderlag som används i IPCC:s rapport; Den 
naturvetenskapliga grunden. Det är viktigt för användarna att klimatunderlag som 
spänner över meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska parametrar 
presenteras på ett ställe och att produktionsprocessen är samordnad.  
 
Underlag som publiceras på smhi.se ska fungera som bästa möjliga teknik för arbete 
inom samhällsplanering och klimatanpassning. De primära målgrupperna är 
beslutsfattare, vidareförmedlare och allmänhet. Vidareutvecklingen av tjänsten 
underlättar nedladdning av klimatdata från SMHI och innebär snabb uppdatering med 
det senaste kvalitetssäkrade underlaget.  
Användarna signalerar också tydliga behov av nyckelbudskap, svar på vanliga frågor 
samt presentationer. 
 
Kunskapsunderlag för allmänheten  
Under 2021 togs en ny tjänst fram för att lotsa den väderintresserade användaren till 
lättillgänglig klimatrelaterad information. Tjänsten visar upp historiska klimatdata som 
svarar på frågan vad som är normalt eller när det senast inträffade en liknande 
händelse i det aktuella området. Den stora trafiken till smhi.se vid väderhändelser ger 
mycket bra möjlighet för spridning av klimatinformation, i syfte att höja medvetenhet 
och kunskap. Målet är att öka viljan att klimatanpassa och ta klimatsmarta beslut i 
vardagen. Under 2022 kan tjänsten kompletteras med fler parametrar och även 
kopplas till information om framtida klimat. Under perioden 2023–2025 kan tjänsten 
kompletteras ytterligare med information om tex extrema väderhändelser.  
 
För framtagning av klimatinformation som kunskaps- och beslutsunderlag för 
klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr per år för perioden 2023 till 
2025.  
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4.2.2 Framtagning av kunskaps- och beslutsunderlag för 

klimatanpassning av skyfallskänsliga områden och 

översvämningskänslig infrastruktur  

Beslutsunderlag för klimatanpassning på lokal nivå efterfrågas av flera 
samhällsaktörer, som till exempel myndigheter, kommuner, regioner, banker, lantbruk, 
konsultföretag och andra företag som behöver bedöma risker för affärer och 
verksamheter i samband med klimatförändringarna. För att ta fram ett relevant 
beslutsunderlag behöver de globala klimatprojektionerna skalas ned till en högre 
upplösning som passar med användarnas krav, men som också förbättrar kvaliteten av 
projektionerna.  

Nuvarande standardmetodik för klimatberäkningar tillåter en geografisk upplösning på 
12 km över Sverige, Norden och Europa. SMHI har utvecklat en ny regional 
klimatmodell som kan leverera klimatinformation på 1–3 km upplösning. En så hög 
upplösning ger möjlighet att på ett mycket mer realistiskt sätt beskriva extrema 
väderförhållanden, däribland skyfall, vilket är mycket viktigt för att kunna hantera 
framtidens ökande frekvens av extremväder. Resultat från modellen och andra 
liknande modeller runt om i världen tyder på att skyfallen i ett varmare klimat kan 
komma att bli ännu kraftigare än vad tidigare klimatmodeller visat.  Det blir därför 
centralt att bygga vidare på den typen av modellsystem för bedömning av framtida 
översvämningsrisker. 

 

4.2.2.1 Metodik för framtagning av data om extrema väder- och 

vattenförhållanden 

Kunskap om extrema väder- och vattenhändelser med snabba förlopp är viktig när det 
gäller att anpassa samhället till ett nytt klimat, speciellt i urbana miljöer och skyfalls- 
och översvämningskänsliga områden. SMHIs nya regionala klimatmodell kan beskriva 
dessa händelser betydligt bättre jämfört med tidigare regionala modeller. Den nya 
modellen kräver stor beräkningskapacitet och datalagring, resurser som är begränsade 
även på de största datorer som SMHI har tillgång till. Kompletta klimatscenarier från 
2020–2100 kan därför inte beräknas i dagsläget. En väg framåt är att istället beräkna 
scenarier enbart för till exempel vissa geografiska områden, vissa extrema 
väderhändelser, eller vissa tidsramar, baserade på olika globala modeller.  

SMHI planerar att ta fram metodik för identifikation av potentiellt extrema situationer i 
globala modeller, som sedan kan detaljstuderas med den nya regionala klimatmodellen 
för att förbättra beskrivningen av extremer även på regional nivå. 

Följande aktiviteter föreslås: 

2023 – utveckling av metodik för att identifiera avtryck av extrema vädersituationer i 
globala klimatmodeller med potential för allvarlig lokal påverkan, som blir fullt synligt 
först i den nya regionala klimatmodellen. 

2024 - uppsättning och utvärdering av modellsystem för lokal nedskalning av utvalda 
perioder. Utforska att metoden (urval av perioder och nedskalning) korrekt beskriver 
statistik över extremer. Automatisering av processkedjan från identifiering av avtryck, 
via klimatmodellkörningar, till analyserbar information. 

2025 - förfining av processkedjan och utvidgning till fler extremer. 

För att utveckla en ny metodik för beräkning av extrema väder- och 

vattenhändelser för framtida klimat föreslås att SMHI tillförs 2,5 mnkr per år för 

perioden 2023 till 2025.  



SMHI Budgetunderlag 2023–2025 

  

 32(74) 

 

4.2.2.2 Produktion av underlag för anpassning av urbana och skyfallskänsliga 

områden 

Med hjälp den nya metodiken för beräkning av extrema väder- och vattenhändelser för 
framtida klimat, se 4.2.2.1, kan den nya högupplösta klimatmodellen användas för att 
producera omfattande klimatologier av framtida klimatextremer. För att kunna 
kvantifiera osäkerheten som beror på naturliga klimatsvängningar bygger 
beräkningarna på ett antal olika globala klimatscenarier. Resultatet av insatserna blir 
ett banbrytande kunskapsunderlag för klimattjänster till samhällets alla sektorer och 
förbättrade möjligheter att fatta välgrundade beslut om klimatanpassningsåtgärder.   

Produktionen skulle kunna omfatta: 

2023 – utvärdering av högupplösta modeller med fokus på extrema händelser. Utforska 

metoder för extremvärdesstatistik och vidareförädling av resultaten.  

2024 – produktion och lagring av data för direkt analys, samt för att driva 

effektmodeller. Beräkning av statistik över sannolikheter och intensitet av extremer. 

2025 – fortsatt produktion och lagring för vidare användning i effektmodellering. 

 

För att producera information om framtida klimatextremer för användning till 

kunskaps- och beslutsunderlag för klimatanpassning av skyfallskänsliga 

områden och infrastruktur föreslås att SMHI tillförs 3,5 mnkr per år för perioden 

2023 till 2025.  

 

 

4.2.2.3 Produktion av bästa möjliga uppskattning av korttidsnederbörd baserad 

på integrerade högupplösta nederbördsdata från observationer 

SMHI får allt bättre tillgång till detaljerade, högupplösta mätningar av nederbörd från 
olika källor som exempelvis kommunala eller privata mätstationer, lokal väderradar, 
mikrovågslänkar m.m. Dessa observationer kan integreras med data från SMHIs egna 
observationsnät, vilket skulle ge stora möjligheter till dels förbättrad kunskap om 
nederbördens småskaliga variabilitet, men också till nya högupplösta 
nederbördsprodukter för en rad olika tillämpningar i samhället. Exempel på detta kan 
vara dimensionering av dagvattensystem (för avledning och minskning av negativa 
effekter av skyfall) och bedömning av sårbarhet för andra skyfallskonsekvenser såsom 
jordskred, slamströmmar och föroreningstransport. En annan tillämpning är utveckling 
och validering av den nya generationen högupplösta klimatmodeller, som kommer att 
förbättra beslutsunderlaget för anpassningsåtgärder kopplade till skyfall. 

 

En generell metodik för integrering av högupplösta nederbördsdata togs fram 2020 
inom projektet Urban skyfallsinformation. Under 2021 har denna metodik 
implementerats och testats i sydvästra Skåne. Under 2022 kommer den framtagna 
metodiken vidareutvecklas till en prototyp för att producera bästa möjliga uppskattning 
av korttidsnederbörden på en godtycklig plats, anpassad till tillgängliga data. 
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Därefter föreslår SMHI följande arbete under perioden 2023 till 2025   

2023: utöka prototypen till att omfatta hela Sverige, ta in fler observationer som till 

exempel satellitmätningar av nederbörd, samt utveckla AI-baserade metoder för att 

höja kvaliteten på de olika observationerna. 

2024: fortsatt utveckling av prototypen mot operationalisering och för korta 

observationsbaserade prognoser av nederbörd för de närmsta timmarna. Utveckling 

kommer även ske av ett webbaserat verktyg för att presentera nuläge och de korta 

prognoserna. 

2025: färdigställande av operationell produkt, samt av visualiseringsverktyg på 

webben. 

För att producera bästa möjliga uppskattning av korttidsnederbörd föreslås att 
SMHI tillförs 2 mnkr per år för perioden 2023 till 2025. 

 

4.2.2.4 Framtagning av underlag för anpassning av översvämningskänslig 

infrastruktur 

Klimatförändringarna påverkar översvämningsriskerna i hela landet, men för lokal nivå 
är dagens kunskap ofullständig och osäker, delvis beroende på begränsningar i 
detaljeringsgraden i de modeller som används.  De nya scenarierna, se 4.2.2.1–
4.2.2.2, förväntas ge en säkrare bild av framtidens skyfall. För att få kunskap om hur 
översvämningsrisken påverkas behöver de hydrologiska effektmodellerna utvecklas 
och simulera flöden och översvämningsytor på steg om en timme för att väl beskriva 
översvämningsförlopp i snabbt reagerande vattendrag.  

De första stegen för att koppla effektmodellerna på hög tidsupplösning togs under 2020 
och under 2021 har metodiken implementerats och testats för dagens klimat i utvalda 
avrinningsområden. Pågående arbete fokuserar på att utveckla metoder för att 
förbereda data från klimatmodellerna till de hydrologiska modellerna, samt en förstudie 
om utökad kapacitet för nationell/generell modellering av skyfallskonsekvenser, för 
stöd till klimatanpassning. 

SMHI föreslår därefter följande aktiviteter: 

2023: utveckling av metod för att ta fram scenarier för översvämning av olika 

allvarlighetsgrad för hela Sverige i dagens klimat. Ett observationsbaserat dataset tas 

fram för att beräkna lokalt anpassade nederbördsscenarier. 

2024: bygg vidare på scenarierna för att beskriva ett framtida klimat genom att ta in 

information från de senaste klimatsimuleringarna på kilometerskala. Undersök hur 

nederbördsscenarierna påverkar risken för översvämningar, samt hur de kan kopplas 

till andra extremer som till exempel extrema havsvattenstånd.  

2025: framtagande av scenarier för markanvändningsförändringar för utvalda 

fallstudieområden och utvärdera deras inverkan på omfattningen av översvämningar 

och på ekonomiska konsekvenser och framställa scenarier för anpassningsmöjligheter. 

Utforska hur anpassningsalternativen kan föras över till nationell nivå och omsätta 

resultaten till beslutsunderlag för webben.  

För att ta fram ett förbättrat nationellt underlag för anpassning av 

översvämningskänslig infrastruktur föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr per år för 

perioden 2023 till 2025. 
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4.2.3 Utveckling av förbättrad och utökad klimatövervakning som 

underlag för klimatanpassning 

Klimatövervakning är grunden för kunskap om klimatet, den ger möjlighet att följa 
klimatförändringarna och skapa underlag för klimatanpassning. Markobservationsdata 
behövs även för att verifiera satellitdata och klimatmodeller. För att kunna övervaka 
klimatet förvaltar SMHI databaser med långa mätserier med meteorologiska, 
hydrologiska och oceanografiska observationer. Syftet med observationerna har 
genom åren varierat, liksom metoder, mätfrekvenser och utrustning samt placering av 
mätstationer. Äldre observationer, som idag enbart finns i pappersform, behöver 
digitaliseras och sedan analyseras med avseende på syfte, metod och frekvens.  

SMHI föreslår därför att 

• värdefulla tidsserier i SMHIs arkiv digitaliseras  

• tidserierna analyseras i sin helhet för att beskriva hur klimatet i Sverige har 

förändrats, inte bara gällande trender i medelvärden utan också variabiliteten så 

som snabba svängningar och extremvärden. 

Påverkan på mätserierna kan korrigeras genom homogenisering. Homogeniserade 
data innebär att man utöver rättningar av rena felaktigheter och interpolering av 
saknade data även tar hänsyn till skillnader som kan uppstå då man byter instrument 
(mätmetod) eller flyttar mätplatsen. Efter homogenisering ska hela periodens data vara 
som om de hela tiden vore uppmätta på en och samma plats med samma instrument 
och metod. 

De senaste åren har utvecklingen internationellt inom detta område gjort stora framsteg 
och med hjälp av nya metoder kan SMHI öka kvaliteten på historiska svenska 
observationsdata för att ännu bättre kunna förstå de pågående klimatförändringarna. 
Arbetet med homogenisering innebär utvärdering av tillgängliga nya metoder och 
skapande av metodik för arbetet. Därefter krävs en årlig insats för att tillämpa den 
framtagna metodiken med det senaste årets data.  

Därför föreslår SMHI: 

• en satsning på metodutveckling för homogenisering av klimatdata. 

SMHI tar fram och uppdaterar årligen ett antal klimatindikatorer för klimatövervakning. 
Det är av största vikt att indikatorerna är homogena (likformiga och jämförbara) över 
tiden och i rummet. Indikatorerna används för att visa förändringar och på ett enkelt 
sätt göra komplexa fenomen tydliga, t.ex. års-, säsongs- eller månadsvärden av olika 
mätningar. SMHI föreslår att man med hjälp av långa tidserier och homogeniserade 
data tar fram klimatindikatorer, framförallt med avseende på extremväder, t.ex. extrem 
temperatur, nederbörd och vind. 

Många väderrelaterade problem hänger samman med den naturliga vädervariationen. 
Under vinterhalvåren 2015/16 och 2016/17 fick stora delar av landet mindre nederbörd 
än normalt, vilket orsakade problem med vattentillgången. Vid andra tider finns ett 
överskott av nederbörd, vilket orsakar översvämningar. Ett framtida klimat kommer att 
medföra fler väderrelaterade problem. Kan man förvänta sig samma variation i 
framtiden mellan nederbördsrika och nederbördsfattiga år eller kommer variationen att 
förändras? SMHI föreslår en utredning om hur den naturliga vädervariationen kan 
komma att påverkas av klimatförändringarna.  
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Utredningen föreslås bestå av följande delar: 

• analys av historiska väderdata som visar hur variationen av temperatur och 
nederbörd förändrats de senaste 150 åren. 

• analys av historiska vattendata som visar hur förändringar i vädrets variation 
påverkat vattentillgången i landet, samt en bättre representation av osäkerheter 
i vattendata. 

• undersökning av hur historiska förändringar i vädrets variation kan extrapoleras 
till ett framtida klimat. 

• utvärdering av hur förändringar i vädrets variation påverkar vattentillgången i ett 
framtida klimat. 

Sammanfattningsvis föreslår SMHI följande aktiviteter för förbättrad och utökad 
klimatövervakning: 

• digitalisering av historiska observationsserier. 

• metodutveckling för homogenisering av klimatdata. 

• utveckling av klimatindikatorer för att beskriva klimatförändringarna. 

• utredning av hur den naturliga vädervariationen påverkas av 
klimatförändringarna, både historiskt och i framtiden. 

För arbete med förbättrad och utökad klimatövervakning som underlag för 
klimatanpassning föreslås att SMHI tillförs 6 mnkr per år för perioden 2023 till 
2025. 

 

4.2.4 Framtagning av utökat planerings- och kunskapsunderlag för 

framtida havsnivåer 

SMHI uppdaterade nyligen sina webbsidor om framtida havsnivåer med ny information 

och beräkningar med utgångspunkt från den senaste sammanställda informationen 

från FN:s klimatpanel IPCC. På sidorna finns bland annat nya beräkningar av framtida 

medelvattenstånd för Sveriges kustkommuner. Dessa beräkningar sträcker sig fram till 

år 2150 och ger därmed regionala underlag för planering på en längre tidshorisont än 

tidigare. Underlag för extremnivåer saknas däremot. 

Navet för SMHIs arbete med framtida havsnivåer är den expertgrupp för stigande 

havsnivåer som bildades 2018. Gruppen bevakar och bidrar till det aktuella 

kunskapsläget på området bland annat genom att vidareutveckla informationen på 

smhi.se, delta i relevanta forum och föreläsningar. 

En förstudie tillsammans med Boverket och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) under 2021–2022, har fokuserat på behoven av information om 

högvattenhändelser med olika sannolikhet (extremnivåer). Informationen används 

exempelvis i kommunernas planeringsarbete. Förstudien har så här långt visat att 

stigande havsnivåer och dess effekter är komplext och svårt att förstå och hantera för 

olika användare. Genom pedagogiska guider, kortfilmer och digitala utbildningar skulle 

SMHI kunna bidra med ytterligare ökad förståelse. 

 



SMHI Budgetunderlag 2023–2025 

  

 36(74) 

 

Vidare pekar förstudien på att det finns behov av nationellt sammanställd information 

om dagens och framtidens extremnivåer. Ännu finns inga färdiga förslag framtagna på 

hur myndigheterna gemensamt skulle kunna möta dessa behov men följande projekt 

från SMHI skulle kunna lösa en del av de behov som lyfts inom förstudien: 

• ett större forskningsprojekt där olika datakällor; observationer, numeriska 
modeller och maskininlärning kombineras med statistiska analyser och 
osäkerhetskvantifiering. Ett sådant projekt skulle, baserat på en konsistent 
metodik, kunna leverera nivåer för högvattenhändelser med mycket låg 
sannolikhet för Sveriges kustkommuner parallellt med att upprätta en nationell 
vetenskaplig bästa praxis. 

• ett projekt där observationer av bland annat vattenstånd och vind kombineras 
med statistiska analyser i syfte att kartlägga lokala effekter på vattenståndets 
nivå på olika platser längs kusten. Resultatet från ett sådant projekt skulle 
kunna vara nivåer för mer vanligt förekommande högvattenhändelser för ett 
antal av de kustkommuner där längre mätserier av vattenstånd saknas. 

• ett projekt som går ut på att bygga och tillgängliggöra en simulator som 
kombinerar högvattenhändelser med möjliga framtida medelvattenstånd i ett 
gemensamt sannolikhetsramverk. Ett sådant ramverk skulle kunna vara till hjälp 
för att skatta risken för översvämning vid olika nivåer och för att kvantifiera 
inverkan av olika osäkerheter på risken för översvämning, men innebär också 
både pedagogiska och tekniska utmaningar. 

 

För att vidareutveckla webbsidorna om framtida havsnivåer och ytterligare öka 

förståelsen hos olika grupper av användare, samt i förlängningen utföra och 

projektleda aktiviteter som mynnar ut från förstudien, föreslås SMHI tillföras 2 

mnkr per år under perioden 2023–2025. Något av de ovan nämnda exemplen 

skulle kunna kräva ytterligare finansiering för att kunna genomföras fullt ut. 

 

4.2.5 Ökad kunskap om klimateffekter i Arktis 

Klimatförändringarna är generellt kraftigare i Arktis än i områden på lägre breddgrader 

och kommer att ha effekter både nationellt, regionalt och globalt med stor påverkan på 

ekosystem på land och i vatten. För att Sverige ska kunna bidra till att skydda den 

arktiska miljön och bevara den biologiska mångfalden, inklusive den marina miljön, 

krävs fördjupad kunskap om hur klimatet förändras i Arktis och hur dessa 

klimatförändringar påverkar biologiska och kemiska processer. Det finns också ett stort 

behov ur klimatanpassningsperspektiv att studera hur förändringarna i de fysiska, 

kemiska och biologiska systemen påverkar samhällets olika sektorer i den arktiska 

regionen, inte minst hur redan utsatta ursprungsbefolkningar påverkas och som stöd 

för att hantera konflikter mellan olika sektorers behov och möjligheter till anpassning. 

SMHI har i många år varit en viktig aktör inom svensk polarforskning. Forskningen har 

till stor del bedrivits i flera olika externt finansierade internationella projekt där 

forskningen bidragit till att öka förståelsen om klimateffekterna i Arktis. SMHI har även 

bidragit till att ta fram ny kunskap och data som observationer, prognoser och framtida 

klimatscenarier för de arktiska havs-, atmosfärs- och landområdena. Dessa bidrag är 

viktiga för att fylla kunskapsluckor och bidrar till kommande klimatanpassning i Arktis. 
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SMHI ser behov av att: 

• Utveckla en klimatatlas för Arktis baserad på SMHIs ensemble av 

klimatsimuleringar.  

• Bidra till World Climate Research Programme (WCRP) ”Lighthouse-activities 

Safe Landing Climate” genom ökad kunskap om utsläppsnivåer och 

temperaturnivåer som inte får överskridas för att minimera risken för en 

komplett avsmältning av havsisen.   

• Vidareutveckla SMHIs modeller för att få en bättre representation av Arktis i 

globala modeller samt ta fram högupplöst regional information om förändringar i 

istäcke och marina ekosystem baserat på utvalda CMIP6 klimatscenarier. 

• Vidareutveckla klimat- och prognostjänster för den arktiska regionen med 

avseende på snöförhållanden, isförhållande på sjöar och vattendrag, 

vattenföring och översvämningsrisker med fokus på behov och kunskaper från 

lokala samhällen och traditionella näringar, baserat på hydrologiska modeller, 

satellitdata och lokala observationer. 

• Bidra till långsiktig miljöövervakning i Arktiska oceanen och bistå Havs- och 

vattenmyndigheten i deras arbete med utveckling av marina skyddsområden i 

Arktis genom att utvärdera observerade förändringar, delta i kommande 

expeditioner, utveckla Sveriges kapacitet för användning av fjärranalysdata 

gällande Arktis i samarbete med Rymdstyrelsen och ta fram modellbaserade 

analyser.  
 

För framtagning av underlag för att öka kunskapen om klimateffekter i Arktis 

förslås att SMHI tillförs 5 mnkr per år för perioden 2023 till 2025. 

  

 

4.2.6 Kunskapsbas för val av åtgärder för att begränsa 

klimatförändringarna  

Att begränsa klimatpåverkan snabbt är av största vikt för att kunna nå Parisavtalets 
mål. Behovet att klimatanpassa samhället kommer bero på hur fort utsläppen kan 
begränsas. Vägledning vid val av åtgärder för att begränsa klimatförändringar kommer 
främst från klimatsystemmodeller, som utöver fysikaliska klimatprocesser inkluderar 
den globala kolcykeln och dess inverkan på vegetationens och på havets 
biogeokemiska processer. Klimatologiska responsen på olika möjliga strategier för 
utsläppsminskning kan beräknas och testas med klimatsystemmodeller, som då även 
tar hänsyn till självförstärkande effekter, eftersläpningar och långsiktiga låsningar i 
klimatsystemet. 
 
Därmed kan konsekvenser av olika utsläppsvägar bli tydliga och vägas in i beslut om 
åtgärder. Klimatsystemmodeller är en viktig förutsättning för beredskap för aktuella och 
kommande förslag för emissionsminskningar. Modellerna behövs också för att bidra 
med klimatsystemkunskap och verktyg till det internationella klimatarbetet som stöder 
Parisavtalet och som tillhandahåller klimatinformation till FN:s klimatpanel.  
 
För att SMHI även i framtiden ska kunna bidra till det internationella klimatarbetet runt 
Parisavtalet behöver SMHIs globala klimatsystemmodell vidareutvecklas. 
Beskrivningen av jordens kolcykel och utbyte av kol mellan hav, mark och vegetation 
behöver uppdateras för att bättre beräkna flöden och lagring av atmosfärisk koldioxid i 
vegetation, mark och hav, samt havseffekter såsom havsförsurning och minskad 
syrekoncentration. Att kunna kvantifiera lagring av kol i t.ex. havet är viktigt eftersom 



SMHI Budgetunderlag 2023–2025 

  

 38(74) 

 

kvarvarande koldioxidmängder i atmosfären påverkas, vilket ger underlag för att hitta 
effektiva utsläppsvägar. 
 
Antalet beräkningspunkter på den globala modellen behöver ökas för att bättre 
representera fysikaliska processer som lägger grunden till hur mycket koldioxid som 
tas upp av havet och hur Europa påverkas. Data från de motsvarande globala 
simuleringarna är också nödvändiga för att driva framtida högupplösta simuleringar 
med SMHIs regionala klimatmodell som förbättrar beskrivningen av framtida extrema 
väder- och klimathändelser. 
 
SMHI föreslår att: 

• vidareutveckla den nya globala modellvarianten genom att förbättra 
beskrivningen av kolcykeln och dess kopplingar mellan hav, mark, vegetation 
och atmosfär och öka upplösningen i havs- och atmosfärsmodellen. 

• bidra till det internationella klimatarbetet CMIP7 med nya framtida 
klimatberäkningar, data och klimatinformation. 

• beräkna klimatrespons till alternativa utsläppsvägar, under olika förutsättningar 
av markanvändning (skog, lantbruk, urbana områden) och olika tekniska 
lösningar för att extrahera CO-2 från atmosfären och analysera de nya 
alternativa klimatsimuleringarna samt ta fram effekten på klimatet i Sverige för 
ökad beredskap för klimatanpassning.  
 

För att bygga ut förmågan att tillhandahålla relevanta beslutsunderlag är det viktigt att 
svenska forskare fortsätter att delta i det internationella arbetet kring utveckling och 
uppbyggnad av globala klimatmodeller. Globala klimatmodeller är basen för hela 
produktionskedjan mot lokal klimatinformation. Pålitliga klimatsimuleringar från globala 
modeller är grunden till all förbättring av lokal klimatinformation. 

 
För framtagning av kunskapsunderlag för att välja åtgärder för att begränsa 
klimatförändringar och öka beredskapen för åtgärder inom klimatanpassning, 
och att bidra till det internationella klimatarbetet föreslås att SMHI tillförs 5 mnkr 
per år för perioden 2023 till 2025. 

 
 

4.2.7 Kartläggning av vattenförsörjningens sårbarhet för ökad 

smittspridning i ett förändrat klimat 

Klimatförändringarna riskerar att påverka den övergripande vattenbalansen, vilket gör 

vattenresursen mer sårbar. Samtidigt ökar risken för smittspridning när 

vattentemperaturerna stiger och häftiga skyfall orsakar bräddning av avloppsvatten. Att 

förhindra ökad spridning av patogener i dricksvattentäkter kan kräva nya dyra 

investeringar i reningsteknik i vattenverken Med ökad kunskap kan andra betydligt 

billigare åtgärder istället vidtas, som dessutom skulle kunna motverka smittspridning 

och antibiotikaresistens i akvatiska ekosystem. Livsmedelsverket har analyserat 

konsekvenser av klimatförändringarna på dricksvattenförsörjningen och andra delar av 

livsmedelskedjan. Analysen visar på behov av mer detaljerade underlag kopplat till 

extremväder, översvämningar, bräddningar, brist på vatten och konsekvenser för t ex 

beredning av råvatten, bevattning av vegetabilier och musselodling. 

SMHI har tillsammans med Statens lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska 

anstalt och Chalmers tekniska högskola utvecklat metoder för beräkning av spridning 

av vattenburna patogener i SMHIs hydrologiska modell. Livsmedelsverket ser 
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utvecklingsmöjligheter genom att den hydrologiska modellen kan kopplas till deras 

riskbedömningsmodeller och utvärdera olika scenarier i termer av exponering och risk 

för konsumenter, t ex för att utvärdera effekter av olika hanteringsåtgärder i ett klimat- 

och beredskapsperspektiv. Modellen skulle med vidareutveckling kunna användas till 

ovanstående ändamål och beräkningarna också användas för att studera betydelsen 

av markanvändning, jordarter och klimat för spridning av patogener och 

antibiotikaresistens. Detta kan utgöra en viktig grund för lokalt anpassade råd. 

Modellen kan också användas för att studera det totala utflödet av patogener till 

kustområden. För allt detta behövs vidareutveckling med kalibrering och verifiering från 

mätdata. Sveriges geologiska undersökning har samlat information om patogener i 

Vattentäktsarkivet som SMHI kan använda för detta ändamål.  

För kartläggning av vattenförsörjningens sårbarhet för ökad smittspridning i ett 

förändrat klimat föreslås att SMHI tillförs 2 mnkr per år för perioden 2023 till 

2025.  

 

4.2.8 Beräkning av hydrologiska långtidsprognoser för bättre 

vattenhushållning och uppföljning av åtgärdseffekter  

Användningen av vatten för dricksvatten, elproduktion och jordbruksbevattning är 

beroende av planering och samordning utifrån ett avrinningsområdesperspektiv men 

även ett långtidsperspektiv. Tillgången på vatten vid en specifik tidpunkt är beroende 

av historiskt väder. En nederbördssnål vinter kan ge svåra konsekvenser för 

vattenförsörjningen efterkommande sommar och höst. En torr sommar och höst kan ge 

negativa konsekvenser för elproduktionen efterkommande vinter. De pågående 

klimatförändringarna medför att tidigare säsongsmönster i väder blir osäkrare vilket 

försvårar vattenhushållningen. Med hydrologiska långtidsprognoser kan 

planeringshorisonten förlängas inom olika näringar och förbättra beslutsunderlag för 

vattenhushållningen både gällande grundvatten (SGU) och ytvatten (SMHI). 

Säsongsprognoser är även värdefull för prognos- och varningstjänsten för att kunna 

komplettera bilden från de klimatologiska prognoserna för att dels tidigt få indikationer 

på hur kommande vårflod kan utveckla sig men även för att förbättra prognoserna på 

låga flöden. Under 2022 påbörjas utvecklingen av hydrologiska långtidsprognoser.  

För fortsatta utvecklingen med mål att leverera beslutsunderlag till 

samhällssektorer som är beroende av både grundvatten och ytvatten som stöd 

för bättre vattenhushållning och uppföljning av åtgärdseffekter föreslås att SMHI 

tillförs 3 mnkr per år för perioden 2023 till 2025. 

 

4.2.9 Framtagning av säkrare beslutsunderlag om klimateffekter på 

havsmiljön i kustzonen och havet    

De globala klimatförändringarna kommer att påverka havet och kusten och dess 
marina ekosystem, samt tillrinningen av vatten och näringsämnen från land. Samtidigt 
påverkas våra hav och kuster av övergödning, sjöfart, fiske och användning av 
kustområden för hamnar, turism och rekreation, m.m. För att uppnå målen inom 
Agenda 2030 samt nationella miljömål och därmed skydda och bevara det som i 
många fall representerar oersättliga värden, är det avgörande att ha en hållbar och 
effektiv ekosystembaserad förvaltning av våra havsresurser. 
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SMHI levererar underlag om effekterna av klimatförändringarna på havsmiljön till 
beslutsfattare och forskare för att bidra till en förbättrad långsiktig havsplanering. Dessa 
underlag måste uppdateras genom behov som identifieras i samverkan med relevanta 
myndigheter och aktörer. Några klara behov som har identifierats är en minskning av 
osäkerheten om framtida salthalter i Östersjön samt framtagning av information om 
försurning i havet och havets och kustzonens roll som kolsänka. 

Östersjön är ett bräckt innanhav där ekosystemen har anpassat sig till de rådande 
salthaltsförhållanden och är känsliga för förändringar i både salthalt och temperatur. 
Förändrad tillrinning av sötvatten från land och/eller ökade inflöden av saltvatten från 
Nordsjön kan resultera i en förändrad salthalt. Stora osäkerheter i framtidsscenarierna, 
framför allt i tillrinningen från land, har hittills gjort det svårt att dra några slutsatser 
kring framtida förändringar i salthalt i kust och hav. Detta försvårar förståelsen av 
effekterna av klimatförändringarna på de marina ekosystemen.  

En ytterligare process med stor betydelse för det marina ekosystemet är kolbalansen 
och havsförsurningen. Tidigare studier har visat att skärgårdar kan fungera som ett 
filter för näringsämnen som kommer från land och begränsa belastningen på det öppna 
havet. Det finns bevis för att enskilda fjordar kan fungera som filter, dvs sänkor, även 
för kolföreningar som följer med tillrinningen från land, men huruvida detta gäller för 
kustzonen som helhet är i dagsläget oklart. En sådan effekt kan vara betydelsefull för 
havets roll i klimatsystemet och den långsiktiga utvecklingen av 
koldioxidkoncentrationer i atmosfären.  

SMHI ser ett behov av att: 

• vidareutveckla hydrologiska och oceanografiska modeller för att kunna 
modellera försurning och kolsänkor, förbättra inflödesdynamiken till Östersjön, 
samt påbörja nedskalningen av nya klimatprojektioner (CMIP6) med mindre 
osäkerhet i nederbörd och avrinning 

• utreda kolbalansen i kustzonen för att kvantifiera kustzonens betydelse som 
kolsänka och hur den påverkas av åtgärder mot övergödning samt 
klimatförändringar. 
 

För framtagning av säkrare beslutsunderlag om klimateffekter på havsmiljön i 
kustzonen och havet föreslås att SMHI tillförs 6 mnkr per år för perioden 2023 till 
2025. 

 

4.2.10 Framtagning av klimatologiskt kunskaps- och beslutsunderlag för 

stöd till arbete med biologisk mångfald 

Biologisk mångfald är prioriterad nationellt, i nordiskt samarbete, på europeisk skala 
och globalt. Sverige har undertecknat och ratificerat konventionen för biologisk 
mångfald (CBD) och ska bidra till gemensamt arbete för att bevara arter och hållbart 
nyttja resurser. Konventionens nuvarande strategiska plan gällde under perioden 
2011–2020 och FN-förhandlingar pågår för att ta fram en ny plan.  

SMHI kan ta fram underlag för att höja kunskapssnivån om klimatförändringarnas effekt 
på marina organismers livsmiljö och för att öka medvetenhet om värdet av biologisk 
mångfald i marin miljö. SMHI kan även ta fram underlag till beslut för bevarande och 
användande av biologisk mångfald för en hållbar förvaltning.  
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SMHI ser behov av: 

• identifiering stressorer, speciellt klimatförändringar och havsförsurning samt 
mänsklig verksamhet, som koraller och ekologiskt sammanhängande nätverk 
av marina skyddade områden (MPA:s) utsätts för. 

• scenarieberäkningar av klimatologiska effekter på konnektivitet4 och biologisk 
mångfald i ett framtida klimat, 

• utveckling av nya och förädla existerande produkter, som exempelvis 
visualiseringar, detaljerade kartläggningar och expertanalyser av marina 
organismers livsmiljö idag och i framtiden. 

• Framtagning av ny information för beskrivning av konnektivitet, ge indikation om 
hur känsliga områden är och beskriva utvecklingen av konnektivitet och 
biologisk mångfald.  

• Förädling av informationsspridningen till relevanta målgrupper.  

Arbetet ska utföras i samverkan med berörda myndigheter.  

För framtagning av klimatologiskt kunskaps- och beslutsunderlag för stöd till 
arbete med biologisk mångfald föreslås att SMHI tillförs 3 mnkr per år för 
perioden 2023 till 2025. 

 

4.2.11 Framtagning av klimatindikatorer för havsmiljön 

Klimatet på jorden kommer att förändras, vilket kommer att påverka samhället på olika 
sätt. Det finns därför ett behov av att löpande följa förändringarna i klimatet. SMHI har 
tagit fram ett antal klimatindikatorer för detta ändamål. Klimatindikatorer är olika mått 
som används för att visa förändringar eller på ett enkelt sätt göra ganska komplexa 
fenomen tydliga. I vissa fall kan indikatorn fungera som en varningssignal. 
Indikatorerna kan användas i ett större sammanhang, till exempel vid jämförelser med 
andra länders indikatorer eller andra klimatanalyser. De kan även användas för att 
studera förändringar över tiden och i rummet. Det är av största vikt att de indikatorer 
som används är homogena (likformiga och jämförbara) över tiden och helst även i 
rummet.  

Under 2021 samt 2022 påbörjades framtagandet av några klimatindikatorer för 
havsmiljön baserade på observationer och modeller. Några av dessa presenteras i 
SMHIs nya klimatscenariotjänst. 

SMHI föreslår fortsatt utveckling av påbörjade indikatorer samt framtagning av  
ytterligare klimatindikatorer för havsmiljön. Indikatorer som är relevanta för beskrivning 
av klimatförändringarnas påverkan på nyckelparametrar i ett ekosystemperspektiv. 
Nyckelparametrar kan vara: salthalt, temperatur, näringsämnen, syre vid botten, storlek 
på potentiella reproduktionsområden för torsk, kvävefixering, algutbredning och marina 
värmevågor. Dessa nya klimatindikatorer kan kombineras med annan information och 
användas för att ta fram t.ex.  

                                                           

4 Konnektivitet är ett mått på hur bra kopplingen är mellan olika havsområden och är en viktig förutsättning när 

man utvärderar olika områdens egenskaper inklusive biologisk mångfald. Ett område som normalt tar emot marina 

arter från andra områden genom hög konnektivitet är t.ex. mindre känsligt. För att bestämma konnektivitet mellan 

havsområden behövs information om hur strömmar och turbulens sprider larver och plankton mellan och inom 

havsområden. 
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• förutsättningar för havsekosystemen att ta upp koldioxid från atmosfären (blue 
carbon),  

• underlag för vattenbruk (produktion av djur och växter i vatten) i framtida klimat, 

• underlag för bedömning av potential för mitigation av klimatförändringar och 
övergödning genom vattenbruk och  

• underlag för identifiering av marina klimatrefugier.  

För framtagande av klimatindikatorer för havsmiljön föreslås att SMHI tillförs 2 
mnkr per år för perioden 2023 till 2025. 

 

4.2.12 Utveckling av nya mätmetoder och modellförbättringar som stöd för 

klimatanpassning och varningstjänst 

Klimatet förändras och i samband med det kan man förvänta sig att flöden i vattendrag 

blir kraftigare, speciellt skyfallsrelaterade flöden. Sedan 2019 har SMHI testat drönare i 

olika projekt samt för viss operationell verksamhet. Genom att bestycka drönarna med 

olika mätinstrument och kameror kan man på ett enkelt sätt kartera och samla in 

information från och omkring vattendrag. Den insamlade hydrologiska informationen 

kan sedan processas genom en rad olika program och verktyg och utmynna i viktiga 

observationer där kunskap idag saknas eller där kunskapen är otillräcklig. Även externt 

insamlad information som tex satellitdata och filmer kan processas och utmynna i 

hydrologiska observationer.  

De nya observationerna bidrar till att förbättra modellstatistik, modellkalibrering och 

utvärdering av både modeller och utfärdade varningar samt till förbättrat underlag för 

klimatanpassning. Instrument som placerats på drönare och ett begränsat antal 

flödesmätningar kan leda till betydande minskningar av mätosäkerhet även i områden 

med tät växtlighet, eller där det inte finns någon mätstation. Detta skulle leda till mer 

realistiska flödesprognoser på de nivåerna som är viktiga för allmänheten, dvs. vid 

långa återkomsttider. De nya observationerna skulle också möjliggöra en säkrare 

modellkalibrering med bättre och tätare indata för tex vattennivå, vattenflöde, snö, is 

och vattenytor/översvämning med bättre modeller som följd. Dessutom kan prognoser 

och varningar utvärderades på ett mer tillfredställande sätt, då osäkerheten minskar 

och indatamängden ökar. Detta gäller framförallt de konsekvensbaserade varningarna. 

Drönarinformation kan ge viktig information i realtid under en händelse till vakthavande 

hydrolog och även utgöra värdefull information för klimatanpassning. 

Viss metodutveckling behöver genomföras, från observation till visualisering. 

Beräkningsmetodiken för avbördningskurvorna behöver förbättras och optimeras för att 

minska osäkerheten i flödesberäkningen. Vidare kan man utvärdera osäkerheter i 

hydrologiska modellkedjan samt utveckla visualiserings- och andra 

kommunikationsstrategier med syftet att öka resultatens värde för användaren. 

SMHI föreslår en satsning på nya mätmetoder och modellförbättringar för att bättre och 

säkrare kunna förbättra samhällsnyttan, inte minst för de hydrologiska varningarna som 

i och med konsekvensbaserade varningar beskriver inte enbart höga flöden utan även 

översvämmade ytor.  

För utvecklingen av nya mätmetoder, modellförbättringar och metodutveckling 

som stöd för klimatanpassning och varningstjänst föreslås att SMHI tillförs 5 

mnkr per år för perioden 2023 till 2025. 
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5 Ramanslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö 

5.1 Vattenförvaltning 

SMHI har sedan 2007 haft en aktiv roll i svensk vattenförvaltning och för detta tilldelats 

bidrag från anslag 1:11, ap2; åtgärder för havs och vattenmiljö, som disponeras av 

Havs- och vattenmyndigheten. Sveriges vattenmiljöer hotas av miljöproblem som är 

symptomatiska för en samhällsutveckling som inte har varit/är långsiktigt hållbar. I 

vattenmyndigheternas samrådsunderlag för perioden 2021–2027 konstateras att 66 % 

av Sveriges 23 803 ytvattenförekomster löper risk att inte uppnå kvalitetskravet god 

ekologisk status. De vanligaste miljöproblemen är morfologiska förändringar, 

flödesförändringar, miljögifter, övergödning och försurning. Det krävs stora insatser för 

att vända samhällsutvecklingen och säkerställa långsiktigt hållbara vattenresurser för 

kommande generationer och en stor del av arbetet handlar om att åtgärda gamla 

synder efter verksamheter som sedan länge avslutats. 

SMHI bistår svensk vattenförvaltning med underlag, verktyg och expertstöd för att 

säkerställa en långsiktigt hållbar förvaltning av Sveriges vattenförekomster i enlighet 

med EU:s ramdirektiv för vatten. Genomförandet av vattenförvaltningens sexåriga 

arbetscykel är beroende av underlag från SMHI, framför allt i den inledande fasen 

”Kartläggning och analys”. Där används underlagen för kartläggning av 

vattenförekomsternas ekologiska status, för att besluta om miljökvalitetsnormer och att 

ta fram åtgärdsplaner.  

SMHI tar årligen fram en arbetsplan med budget. Detta görs i samverkan med övriga 

myndigheter via operativa gruppen, bestående av representanter från SMHI, 

vattenmyndigheterna, och Havs- och vattenmyndigheten. Havs- och 

vattenmyndigheten är den primära beställaren men det är främst vattenmyndigheterna 

som är användare av tjänsterna. Synpunkterna sammanställs och föredras i 

vattenförvaltningens nationella styrgrupp som sedan godkänner arbetsplanen. 

Insatserna i arbetsplanen struktureras utifrån behoven inom vattenförvaltningen enligt 

följande teman: 

• Expertis och samverkan. Stöd till andra myndigheter, deltagande i 

samverkansgrupper och konferenser både inom Sverige och internationellt. 

• Hydrografiska data. Definition och anpassning av vattenförekomster enligt 

behov, kartering av avrinningsområden för vattenförekomster, insamling av data 

kring anlagda våtmarker. 

• Observationer. Rekognosering och etablering av temporära mätstationer för att 

förbättra modellberäknade vattenstånd och vattenflöden, insamling och lagring 

av data från verksamhetsutövare. 

• Hållbar vattenresursförvaltning. Kartering av riskområden för vattenbrist i 

händelse av torka, sammanställning av vattenuttag och överledningar, 

beräkning av vattentillgång i ett förändrat klimat. 

• Övergödning. Kartering av näringsämnesbelastning och källfördelning av 

utsläppskällor. Statusklassning med avseende på näringsämnen. Beräkning av 

åtgärdseffekter och åtgärdsbeting.  
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• Fysisk påverkan. Beräkning av vattenstånd och vattenföring i påverkat och i 

opåverkat tillstånd. Statusklassning med avseende på hydrologisk regim. 

Verktyg för scenarieberäkningar av åtgärder. 

• Webbtjänster. Tillgängliggörande av underlag och verktyg via webbsidor och 

API.   

Under perioden 2023–2025 behöver en stor del av underlaget i den tredje arbetscykeln 

inom vattendirektivet (2021–2027) tas fram. SMHI förväntas uppdatera och förbättra 

det underlag som levererats under tidigare arbetscykler, samt utveckla nya underlag 

som tidigare saknats eller varit bristfälliga. Sådana underlag inkluderar (men är inte 

begränsade till): 

• Påverkansbedömning i kustvatten. 

• Expertstöd till myndigheter för genomförandet av Nationell plan för hållbar 

vattenkraft (NAP). 

• Påverkansbedömning i jordbrukslandskap, där bedömning av fysisk påverkan 

genom markavvattning är prioriterad till 2024. 

• Påverkansbedömning i urbana miljöer. 

• Påverkansbedömning av miljögifter. 

Vattenförvaltningen nyttjar befintlig teknisk infrastruktur och ämneskompetens inom 

SMHI och arbetet involverar cirka 70 personer inom myndigheten.  

För att utveckla och tillgängliggöra underlag för vattenförvaltningen föreslås att 

SMHI tillförs 18 mnkr per år för perioden 2023 till 2025.  
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6 Ramanslag 1:7 Avgifter till Internationella organisationer – 

Motivering av förslag 

SMHI disponerar anslagspost 7, Internationella organisationer, SMHI 

Anslagsposten får enligt regleringsbrevet användas för Sveriges utgifter till de 

internationella organisationerna EUMETSAT, ECMWF, WMO, EUMETNET, 

EuroGOOS och IPCC samt sekretariatet vid WMO för att samordna 

jordobservationsdata (GEO Secretariat) som betalas ut i annan valuta än svenska 

kronor.  

I regleringsbrevet framgår också att utbetalda medlemsavgifter till EUMETSAT som 

inte har förbrukats utan kvarstår som fonderade medel i Working Capital Fund (WCF) 

för betalning av framtida medlemsavgifter är ett kapitaltillskott som ska redovisas mot 

anslag i enlighet med 12 § 3 anslagsförordningen. 

6.1 Sammanfattning   

Den totala kostnaden för medlemsavgifterna 2023 beräknas till drygt 176 mnkr, 

bedöms vara i stort sett oförändrad 2024 för att sedan minska till 154 mnkr 2025. Dock 

kommer SMHI använda sig av anslagskredit 2022 motsvarande 4,5 mnkr, vilket 

innebär att anslagsbehovet 2023 blir 181 mnkr. 

Kostnaderna för 2022–2025 är beräknade med utgångspunkt från valutakurser februari 

2022, enligt:  

1 EUR = 10,5 SEK  

1 GBP = 12,6 SEK 

1 CHF = 10,0 SEK 

Tkr 2022 2023 2024 2025 

Eumetsat  141 300 145 600 145 000 120 300 

ECMWF 18 600 21 500 22 600 24 300 

WMO 5 700 6 000 6 000 6 000 

Eumetnet 1 300 1 300 1 300 1 300 

EuroGOOS 100 100 100 100 

IPCC 1 000 1 000 1 000 1 000 

GEO 1 000 1 000 1 000 1 000 

Utnyttjat anslagskredit från 

2022 
 4 500  

 

Summa  169 000 181 000 177 000 154 000 
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Medlemsavgifterna är beroende av växelkursen på euro, brittiska pund och 

schweiziska franc. En försämring av euro-kursen med tio öre medför t.ex. ökade 

medlemsavgifter på närmare 1,5 mnkr per år.  

6.2 Eumetsat 

Eumetsat har till uppgift att samla in relevanta och tillförlitliga satellitdata om väder, 

klimat och miljö och att leverera dessa till sina medlemsstater (primärt mål), till 

internationella partners och till användare över hela världen.  

Väder- och klimatövervakning är globala utmaningar, som kräver en samordnad, 

långsiktig kontinuitet baserat på strategiska investeringar i stora infrastrukturprojekt 

både i rymd- och marksegment. 

I ett alltmer väderberoende samhälle har satellitdata blivit oumbärligt i de nationella 

vädertjänsternas arbete, dels genom en direkt användning av dessa data (satellitbilder) 

i prognosarbetet, dels och kanske mest betydelsefullt som indata till 

väderprognosmodeller. Satellitdata tillhandahålls bl.a. av Eumetsat medan ECMWF 

men också SMHI i sin tur utnyttjar satellitobservationer som indata till 

väderprognosmodeller. Satellitobservationer ger de nationella vädertjänsterna tillgång 

till bättre underlagsdata för väderprognoser och en möjlighet att snabbt få ut varningar 

och annan viktig information som stöd till beslutsfattare och allmänhet, som bidrag till 

social och ekonomisk välfärd.  

Dessutom är satellitdata viktiga för klimatövervakning. I snart 45 år har vädersatelliter 

som Meteosat samlat in unik information om klimatet. Dessa geostationära satelliter, 

tillsammans med de polära satelliterna, Metop och Jason & Sentinel-6 (där de 

sistnämnda bidrar med värdefulla referensmätningar av t.ex. vattenståndet i haven) 

kommer att spela en betydande roll i den pågående utvecklingen av klimattjänster, bl. 

a. inom EU:s Copernicusprogram. 

Som framgår av Bilaga 1, figur 2 passerades toppen i medlemsavgifterna 2018 och 

ligger på en liten platå för att därefter minska fram till 2026 (om inte nya 

tilläggsprogram beslutas).  

Utvecklingskostnaderna för de stora meteorologiska satellitprogrammen inom 

Eumetsat, både MTG, tredje generationen geostatationära satelliter och EPS-SG, 

andra generationens polära satelliter är således på väg ned.  

Detta ger ett visst manöverutrymme för nya satellitprogram som ligger med i 

Eumetsat:s nyligen uppdaterade vision – Destination 2030.  

Som nya satellitprogram planeras: 

1) Doppler Wind Lidar (DWL) satellit för mätning av vertikala vindar, vilket utgör en 

fortsättning på ESA Explorer Mission, Aeolus (forskningsmission). DWL (Aeolus 2) 

kommer upp för diskussion på ESAs möte för rymdansvariga ministrar i november 

2022 och där den första satelliten kommer att finansieras av ESA, medan efterföljande 

satellit finansieras genom Eumetsat. 

2)  En konstellation med mikrovågs-mätningsinstrument (för temperatur och fuktighet) 

ombord på småsatelliter, vilket utgör en fortsättning på Arctic Weather Satellite, AWS, 

som svensk industri är involverad i.  



SMHI Budgetunderlag 2023–2025 

  

 47(74) 

 

3) Ytterligare en tredje sonderingssatellit i MTG-programmet, idag planeras för två, 

vilket kan ge ett gap i denna betydelsefulla observationskapacitet. 

Dessa tre satellitprogram skulle då utgöra en utvidgning av de obligatoriska EPS-SG 

resp. MTG programmen. Alla de nya satelliterna skulle bidra till bättre numeriska 

väderprognoser. Tidshorisont för uppsändning av dem är fr o m 2029/2030 och framåt. 

Dessutom planeras en fortsättning på det frivilliga Jason-CS programmet/Sentinel-6 

genom en sk ”Altimetry Follow-on” satellit, för referensmätningar av vattenstånd i 

haven men även i större sjöar/floder. Dock diskuteras i nuläget inom Copernicus 

ytterligare en Sentinel-6 satellit, -6C. 

Tidplanen är ha framme underlag för beslut för samtliga dessa nya satelliter till 

Eumetsat Council under perioden 2024 till 2025. 

Enligt figur 2 (bilaga1) indikeras en ny kraftig ökning av medlemsavgifterna från 2033 

och åren därefter. Denna ökning är beroende av de obligatoriska satellitprogrammens 

framtida livscykelkostnader, hur de olika programmen överlappar varandra m.m. 

(observera dock, att dessa nya satelliter ännu inte är beslutade). 

Kostnaden för medlemsavgiften till Eumetsat för åren 2023 och 2024 ligger på cirka 

145 mnkr, men beräknas minska till drygt 120 mnkr 2025. 

Det överskott som tidigare år har uppstått på grund av förseningar i programmen har 

fonderats i WCF. Vid utgången av 2021 uppgick Sveriges andel av fonden till 8,5 mnkr. 

Hela beloppet kommer användas för att betala 2022 års medlemsavgifter vilket innebär 

att saldot i WCF vid utgången av 2022 kommer vara förbrukat. Sverige kan således 

inte använda sig av WCF för att delfinansiera 2023 års medlemsavgift.  

Troligen kommer det att tillföras nya medel till WCF under åren 2023 till 2025 som kan 

användas till att finansiera en mindre del av medlemsavgifterna, men eftersom det inte 

går att prognosera storleken på eventuellt tillförda medel till WCF äskas medel 

motsvarande varje års beräknade medlemsavgifter för åren 2023 till 2025.  

I Bilaga 1 ges mer bakgrundsinformation om den tekniska och finansiella utvecklingen 

inom Eumetsat.  

6.3 ECMWF 

Enligt ECMWF:s konvention gäller att ”De främsta syftena med centret är att utveckla 

en förmåga att ställa väderprognoser på medellång sikt, och att förse medlemsstaterna 

med väderprognoser på medellång sikt”.  

De senaste åren har ECMWF fördelat verksamheten geografiskt. Huvudkontoret finns i 

Reading i Storbritannien och IT-verksamheten drivs från datacentret i Bologna i Italien.  

Det senaste förändringen är att ECMWF:s EU finansierade verksamhet flyttat till 

tillfälliga lokaler Bonn, i Tyskland. Nya lokaler i Bonn väntas bli klara för inflyttning 

2026.  

Den nya superdatorn med placering i Bologna innebär en stor utökning av 

beräkningsresurserna och medför en kostnadsökning, inklusive ökande elkostnader, 

som påverkar budgeten. ECMWF har börjat processen med att erbjuda kostnadsfria 

data för nedladdning, vilket innebär minskade försäljningsintäkter. Detta intäktsbortfall 

beräknas till stora delar finansieras genom ökade medlemsavgifter. 
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Kostnaden för medlemsavgiften till ECMWF för 2023 beräknas till 21.5 mnkr men 

kommer på grund av de ovan beskrivna kostnadsökningarna och intäktsminskningarna 

öka ytterligare till 22,6 mnkr för 2024 och 24,3 mnkr för 2025. 

 

I Bilaga 2 visas en sammanställning över medlemsavgifternas prognostiserade 

utveckling åren 2021 till 2027. 

 

6.4 Övriga internationella organisationer 

• WMO (World Meteorological Organization) är FN:s expertorgan för meteorologi 

och hydrologi. Under perioden 2023 till 2025 förväntas storleken på Sveriges 

bidrag till WMO vara oförändrad. 

• Eumetnet EIG utgör ett nätverk av 31 vädertjänster i Europa som samarbetar 

kring olika grundläggande meteorologiska aktiviteter. Programmen inom 

Eumetnet inkluderar observationssystem, databearbetning, allmänna 

prognosprodukter samt forskning/utveckling och utbildning/träning. Här är 

observationsprogrammet det allra viktigaste och i nuläget består det av sju 

stycken olika delprogram. Speciellt har observationsprogrammet i uppgift att 

designa och utveckla EUCOS (Eumetnet Composite Observing System), som 

utgör den markbaserade meteorologiska komponenten av 

observationssystemet vid sidan av Eumetsat:s satellitprogram, för att förbättra 

de numeriska väderprognoserna, nowcasting och klimatövervakning över 

Europa. I november 2018 skrevs ett uppdaterat EIG-avtal under av 

medlemmarna som ökar flexibiliteten i samarbetet, t ex underlättas starten av 

nya frivilliga program. Detta har bl.a. lett fram till att det under 2021 har skapats 

ett nytt program ”Eumetnet Federated Data Coordination Mechanism” som 

även får i uppgift att hantera framtagningen av High Value Datasets, som 

kommer att efterfrågas för temaområde meteorologi av EU Kommissionen inom 

Digital Europe. Det har under 2021 även beslutats om att integrera den 

ekonomiska intresseföreningen för de europeiska nationella meteorologiska 

instituten (ECOMET) som särskilt program under EUMETNET med 

målsättningen att upplösa ECOMET under 2023.  

Dessutom behöver EIG-avtalet för Eumetnet pga. ändringar i belgiska 

bolagsformen ”Companies and Associations Code (BCAC)” ändras till en ny 

mer öppen bolagsform ”of General Partnership”, vilket behöver göras senast 31 

december 2023. 

Medlemsavgiften avseende kärnprogrammen kommer under de närmaste åren 

att vara i stort sett oförändrad. 

2024 kommer en ny 5-årig programfas att inledas och under 2022 kommer 

därför arbetet med att ta fram den strategiska inriktningen för denna fas att 

påbörjas. 

• EuroGOOS (European Global Ocean Observing System) arbetar främst med 

att koordinera att observationer görs i Europas hav, vilka ligger till grund för 

operationell oceanografi.  EuroGOOS är ett pan-europeiskt nätverk som arbetar 

inom Global Ocean Observation System of Intergovernmental Oceanographic 

Commission inom UNESCO (IOC GOOS). EuroGOOS är registrerad som en 
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internationell ideell förening enligt belgisk lag (EuroGOOS AISBL) och dess 

sekretariat ligger i Bryssel. Idag består EuroGOOS av 44 medlemmar från 19 

europeiska länder, vilka tillhandahåller operationella oceanografiska tjänster 

och utför havsforskning. Dessutom koordinerar EuroGOOS fem regionala 

operationella system i Europa, i Arktis (Arctic ROOS), Östersjön (BOOS), 

europeiska nordvästra sockeln (NOOS) och Irland-Biscaya-Iberiska området 

(IBI-ROOS) samt Medelhavet (MONGOOS).  Medlemsavgiften för EuroGOOS 

antas vara oförändrad under kommande år. 

• SMHI är nationell kontaktpunkt för FN:s klimatpanel IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change). För IPCC föreslås att bidragen ligger kvar på 2022 

års nivå.  

• GEO (Group on Earth Observations) utgör ett partnerskap mellan för 

närvarande 109 medlemsländer och 136 deltagande organisationer och numera 

även 10 associerade medlemmar (kommersiella företag) som arbetar med att 

åstadkomma ett globalt hållbart jordobservationssystem. Tillsammans skapas 

Global Earth Observation System of Systems (GEOSS) för en bättre integration 

av alla observationssystem och för att dela data genom existerande 

infrastrukturer med hjälp av gemensamma standarder. Öppna data utgör 

grunden för datadelning inom GEO. Det europeiska 

jordobservationsprogrammet Copernicus utgör här ett viktigt bidrag till GEO. 

Dessutom spelar EuroGEO, som utgör Europas regionala del av GEO en allt 

större roll. Nytt är också initiativet att skapa en s.k. knowledge hub & open 

knowledge vid sidan av data, för att underlätta och förstärka användningen av 

jordobservationer, inte minst satellitdata. 

I samband med GEO-XVI Plenary och Ministerial Summit som hölls i Canberra i 

november 2019, föreslogs att det svenska bidraget till GEO-Sekretariatet ligger 

kvar på 110 000 schweiziska franc. P.g.a. coronapandemin hölls också GEO 

Week 2021 som ett virtuellt möte. Där beslutade bl.a. ett fjärde 

engagemangsorådet inom GEO, Resilient Cities and Human Settlements, 

utöver de tidigare områdena Parisavtalet, Sendaiavtalet och Agenda 2030. 
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7 Information 

7.1 SMHIs förslag till finansiering av underskott i den 

avgiftsfinansierade verksamheten 

SMHI redovisar ett ackumulerat underskott på 11,3 mnkr för den avgiftsbelagda 

verksamheten vid utgången av 2021. Det redovisade underskottet efter 2020 var 27,9 

mnkr vilket innebär att underskottet har minskat med 16,6 mnkr. Minskningen beror 

dels på att 9,5 mnkr av underskottet har finansierats med anslagsmedel i enlighet med 

villkor i SMHIs regleringsbrev, dels på ett överskott för året 2021 med 7,1 mnkr. Av 

kvarstående underskott beräknas 2,9 mnkr finansieras med anslagsmedel och 8,4 

mnkr med avgiftsintäkter.     

I enlighet med 25 a § Avgiftsförordning (1992:191) lämnar SMHI i detta budgetunderlag 

ett förslag om hur underskottet ska täckas. Underskottet som ska finansieras med 

avgiftsintäkter har uppstått inom den svenska affärsverksamheten. 

I enlighet med 2022 års regleringsbrev får SMHI finansiera 2,9 mnkr av underskottet 

med anslagsmedel varav 2,1 mnkr avser tjänsteexport och 0,7 mnkr avser 

affärsverksamhet. 

Det ackumulerade underskottet finns inom affärsverksamheten som vid utgången av 

2021 redovisar ett ackumulerat underskott på 19,8 mnkr. Underskottet för 

affärsverksamheten 2021 uppgick till knappt 0,1 mnkr vilket är en kraftig 

resultatförbättring jämfört med de senaste årens underskott. SMHIs målsättning är att 

vända det ackumulerade underskottet inom SMHIs avgiftsbelagda verksamhet genom 

ett antal åtgärder som syftar till att öka lönsamheten inom affärsverksamheten.  

Arbete med anpassning och omställning startade redan 2020 och påbörjat 

förändringsarbete behöver fortsätta under de närmaste åren. Den framtagna 

affärsstrategin är en viktig del i åtgärdsarbetet för affärsverksamheten. Affärsstrategin 

betonar att affärsverksamhetens produkter och tjänster ska vara riktade mot stora 

samhällsutmaningar, ha en tydlig koppling till SMHIs myndighetsuppdrag, 

verksamhetsidé och till SMHIs långsiktiga strategi, samt bygga på och bidra till SMHIs 

infrastruktur.  

 

Under 2021 har den tidigare påbörjade genomlysningen av olika produktområden 

slutförts. Samtliga produktområden har analyserats utifrån storlek (omsättning), 

konkurrens (marknadsandel), tillväxtpotential, risker samt ekonomisk lönsamhet. 

Analyserna har genomförts enligt tidigare framtagna rutiner och med hjälp av enkla 

verktygsstöd. Grundat på genomförda analyser har planer för verksamhetens 

produktgrupper tagits fram och åtgärder har vidtagits.  

Produktportföljen ska vara attraktiv, lönsam, sammanhållen samt innehålla färre och 

större produktgrupper. Produktgrupper med liten marknadspotential och/eller svag 

lönsamhet ska avvecklas alternativt omformas med nya affärsmodeller eller andra 

produktionssätt.  

Ett antal olönsamma produkter har mot denna bakgrund avvecklats under 2020 och 

2021. Resultatet har blivit en mer homogen produktportfölj med förbättrad lönsamhet 

som är bättre anpassad till den framtagna strategin. De risker som finns i portföljen ska 

vara tydligt beskrivna och hanteras i produktgruppernas planer. Områden med legala 
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risker, så som risk för korruption eller förtroendeskada eller stora finansiella risker, ska 

inte ingå i produktportföljen. 

De övergripande ekonomiska mål som tagits fram i strategiarbetet syftar till att skapa 

förutsättningar för en fortsatt utveckling av verksamheten, för en långsiktigt hållbar 

ekonomi och för en långsiktigt hållbar arbetsmiljö. Det fokuserade arbetet för en 

ekonomi i balans kommer fortsätta under 2022 och framåt. Löpande ekonomisk 

uppföljning, analyser och verksamhetbeslut är tillsammans med resultatuppföljning av 

uppsatta mål och strategier centralt i det fortsatta förändringsarbetet. SMHIs 

bedömning är att affärsverksamheten kommer visa ett mindre ekonomiskt överskott för 

2022, för att åren därefter kunna redovisa ett allt bättre ekonomiskt resultat.  

SMHIs bedömning är att det ackumulerade underskottet inom den konkurrensutsatta 

avgiftsbelagda verksamheten kommer vara reglerat vid utgången av 2025. 

Det kommer dock krävas ytterligare ett antal år innan avgiftsområdet affärsverksamhet 

åter kan visa ett positivt ackumulerat överskott. Det är således viktigt att SMHI får 

fortsätta det påbörjade arbetet med strukturella åtgärder inom affärsverksamheten så 

att dessa hinner få avsedd effekt. 

7.2 Utveckling och uppgradering av observationsnät 

SMHI kommer att ta fram en övergripande strategi avseende modernisering och 

uppgradering av befintliga nät, behov av att upprätta nya egna observationsnät samt 

att nyttja data från externa parter. När strategin finns framtagen och konsekvenserna 

analyserade återkommer myndigheten i kommande budgetunderlag med förslag. 

Några tänkbara aktiviteter beskrivs nedan. 

7.2.1 SMHI – nod och expertmyndighet för meteorologiska, hydrologiska 

och oceanografiska observationer 

Samhällsaktörer och allmänhet har behov av en mer detaljerad bild av rådande väder- 

och vattenläge, för att kunna fatta bra beslut. Detta gäller för dagens förhållanden, men 

även för anpassning till ett förändrat klimat med mera extremt väder- och vattenläge. 

För att prognostisera väder- och varningshändelser både på land och i kust och hav 

behövs högupplösta prognosmodeller, som i sin tur kräver tätare observationsnät. För 

att rusta samhället i ett längre perspektiv, behövs ett bredare observationsunderlag än i 

dag för att prognostisera, följa och förhoppningsvis förebygga extrema händelser. Olika 

aktörer har skilda syften med att observera. Gör man det för att varna för laviner eller 

för att förebygga halka så har man olika syften, men för båda parter kan ytterligare 

observationer bidra till ett förbättrat beslutsunderlag. Stora mängder data eller särskild 

placering av mätstationer kan fånga extremer som ger ytterligare information. Om alla 

typer av observationer blir allmänt tillgängliga blir samhället bättre rustat för att möta 

väder- och vattenhändelser i dag och i framtiden. 

SMHI ska enligt instruktionen förvalta och utveckla den svenska meteorologiska, 

hydrologiska och oceanografiska infrastrukturen och därigenom inhämta och förmedla 

kunskaper om landets meteorologiska, klimatologiska, hydrologiska och 

oceanografiska förhållanden. I dag hanterar SMHI data främst från de egna 

observationsnäten. De observationer som lagras hos SMHI tillgängliggörs via öppna 

data i realtid för andra intressenter i Sverige och globalt. En möjlighet att öka antalet 

observationer är att komplettera informationen från SMHIs egna observationsnät med 

externa data. Med externa data avses allt från data från enklare sensorer, vilka primärt 
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inte registrerar meteorologiska, hydrologiska eller oceanografiska parametrar, till 

vetenskapliga mätningar av hög kvalitet.  

WMO:s integrerade observationssystem (WIGOS) ska implementeras nationellt, vilket 

bland annat innefattar ett uppdrag att i dialog med andra myndigheter som producerar 

meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska observationsdata möjliggöra att 

dessa tillgängliggörs för hela samhällets och WMO medlemmars behov. 

För att hantera all svensk MHO-observationsdata på ett sammanhållet sätt skulle man 
kunna skapa en nationell nod. Ett alternativ är att SMHI får rollen som nationell nod 
med ansvar för insamling, lagring och tillgängliggörande av data även för mätningar 
som utförs av andra svenska aktörer. 

Förutsättningarna för en nationell nod behöver utredas. Det finns flera utmaningar 

avseende tex. standardformat för observationer, leveranssätt och ansvarsfördelning 

mellan noden och externa dataleverantörer, samt frågor rörande datakvalitet och 

metadata.  

7.2.2 Förtätning av väderradarnätet  

SMHI har tillsammans med Försvarsmakten gjort en analys av SMHIs förmåga att 

verka i olika säkerhetslägen. En viktig del är SMHIs förmåga att leverera 

väderradardata till Försvarsmakten, civilt flyg, varningsverksamhet, ansvariga 

myndigheter som exempelvis Trafikverket och Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) samt till allmänheten.  

SMHI och Försvarsmakten har en pågående dialog om leveranser av väderradardata 

vid olika scenarier, baserade på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI:s olika typfall. 

En viktig aspekt är redundans vid inhämtandet av väderdata. Det finns olika sätt att 

skapa redundans. Traditionellt förhöjer man säkerheten och redundansen på vitala 

ställen. Ett alternativ är att skapa fler anläggningar, så att varje anläggning inte är lika 

kritisk. Beredskapshöjande åtgärder får på så sätt även en stor nytta vid normala 

förhållanden i form av förbättrad väderinformation.  

Nya radarsystem kan kombineras med nuvarande anläggningar och kan ge redundans 

och beredskapshöjande effekt och de skapar även nytta i form av förbättrad 

radarinformation. Internationellt kombineras redan idag olika radarteknologier på ett 

framgångsrikt sätt. Dagens radarnät täcker huvuddelen av Sverige när samtliga 

anläggningar är i full funktion och nederbörd faller ur moln som sträcker sig högre upp i 

atmosfären, som exempelvis vid åskoväder på sommaren. För nederbörd som faller ur 

låga moln som vid snöväder så täcks bara en mindre del av Sverige, närmare bestämt 

områdena närmast varje radaranläggning. Utredningar som SMHI tillsammans med 

Försvarsmakten genomfört de senaste åren har slagit fast att det behövs 

kompletterande radaranläggningar för de områden där det idag saknas täckning vid 

nederbörd från låga moln. Under 2021 har SMHI påbörjat en förstudie till förtätning av 

radarnätet där man kan utvärdera det utifrån beredskapssynpunkt för ökad säkerhet 

och kvalitet under normala förhållanden. 

SMHI har haft en intensiv dialog med VA SYD och NSVA (Nordvästra Skånes vatten 

och avlopp) för att få deras radardata i rätt format och för att få anpassade metadata. 

Detta är en förutsättning för att data kan användas i SMHIs radarproduktionssystem. 

Data är tillgängliga i realtid genom ett gränssnitt och under 2022 är det planerat att 

sätta upp ett dataflöde till SMHI för att utvärdera data avseende kvalitet och 

användning i kompositbilderna. 
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7.2.3 Uppgradering av radiosonderingsnätet 

Radiosonderingar ger unika observationer av temperatur, luftfuktighet, lufttryck och 

vind i vertikalprofiler från marknivå och upp till ca 25 km höjd.  

På grund av sin vertikala upplösning utgör de mycket värdefulla indata till 

prognosmodeller, och det finns i dagsläget inga andra observationer som helt kan 

ersätta radiosonderingarna. SMHI har tillsammans med Försvarsmakten fyra 

anläggningar för automatiska radiosonderingar. 

De första systemen togs i drift 1994 och de andra strax därefter. Detta betyder att 

tekniken är gammal, och leverantören kommer inte att kunna tillhandahålla support för 

systemen mer än ett fåtal år till, vilket innebär behov att ersätta med den nya 

generationens system. Den nya generationens system har flera fördelar jämfört med 

de gamla. De bygger på helt ny teknik som gör dem mer driftsäkra, de kräver mindre 

manuellt arbete, samt att hanteringen av vätgas är säkrare. 

Det kan vara så att tre nya system med nya placeringar kan räcka för att täcka 

Sveriges del av det europeiska nätverket för radiosonderingar. SMHI planerar en 

förstudie under 2023 för att utreda detta. 

Kostnader för tre nya system, inklusive anläggningsarbete och avveckling av befintliga 

system, uppskattas till ca 15 mnkr. 

7.2.4 Uppbyggnad av nationellt nät av Hög Frekvent radar (HF-radar)   

Fartygstrafiken i haven runt Sverige är omfattande och risken att misstag medför 

olyckor är överhängande. Operationella oceanografiska modeller är då viktiga verktyg 

för övervakning och som stöd för t.ex. räddnings- och saneringsoperationer. För bästa 

möjliga prognoser är mätningar av aktuella strömmar nödvändiga underlag. Det finns 

dock idag endast få mätningar av strömmar i haven runt Sverige som kan stödja 

operationell övervakning och modellberäkningar.  

Fjärranalys av ytströmmar över stora kust- och havsområden kan idag göras med 

kustplacerade radarsystem (HF-radar). SMHI har tidigare utvärderat två system i 

Skagerrak där utfallet visade att dataunderlaget från HF-radar gav signifikant 

förbättrade modellresultat i området. Det europeiska samarbetet 

(https://eurogoos.eu/high-frequency-radar-task-team/ ) har pekat ut HF-radar som extra 

intressant i Skagerrak/Kattegatt/Öresund. Täckning av havsområdena med fler HF-

radar ökar signifikant noggrannheten i strömmätningar. Flera av Sveriges grannländer 

har etablerade HF-radarsystem (se karta i länken ovan). Polen och Danmark har vid 

tidigare förfrågan visat intresse för samarbete gällande HF-radar.   

Ett utvecklat HF-radarsystem stödjer framtagande t.ex. av bättre 

• varningar för havsrelaterad verksamhet 

• driftprognoser för t.ex. is, oljeutsläpp och giftiga algblomningar 

• räddningsinsatser 

• fartygs ruttplanering med minskad miljöpåverkan som följd 

• transportberäkningar av ämnen och föremål i havsvatten 

• modeller för klimatprojektioner och stöd till havsförvaltning och havsplanering 

För ett nationellt HF-radarnät bör myndighetssamverkan eftersträvas, då även andra 

myndigheter bedöms ha nytta av högupplösta strömmätningar i kust och hav.  

https://eurogoos.eu/high-frequency-radar-task-team/
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7.3 Stöd till hemställan om uppdrag för kustzonskartering 

SMHI stödjer och ser positivt på Sjöfartsverkets, Lantmäteriets och Sveriges 

geologiska undersöknings (SGU) gemensamma hemställan med äskande kopplat till 

ett kustzonskarteringsuppdrag, dnr Sjöfartsverket 21–01137, Lantmäteriet 

2021/052912, SGU 316–2906/2021.  

Uppdraget stödjer den nationella geodatastrategin som gemensamt tagits fram av 

Geodatarådet, där SMHI är medlem, och bedöms kunna skapa stora nyttor inom 

ramen för SMHIs ansvarsområde och myndighetsuppdrag. 

Kustzonen är utsatt för både mänsklig påverkan och klimatförändringar. Samtidigt är 

kustzonen viktig för både samhällsbyggnad, en hållbar miljöförvaltning, utbyggnad av 

näringsverksamhet (blå tillväxt), säkra transporter och rekreation. För att möta behoven 

inom dessa områden behöver SMHIs prognoser, analyser och beslutsunderlag bygga 

på information och modeller med hög geografisk upplösning. Detta kan inte 

åstadkommas utan detaljerade, marina grundkartor.  

SMHI har till uppgift att stötta svensk vattenförvaltning och genomförandet av 

Ramdirektivet för vatten. Mer kunskap om kustzonen bidrar positivt till 

vattenmyndigheternas behov inom till exempelvis förvaltningsområden, 

vattenförekomsternas egenskaper och variationer i näringsämnesbelastning och 

ekologisk status. Tillgången på högupplöst djupdata är av stor vikt för modellering av 

havet. Kunskap om hur vattnet rör sig inom och mellan olika områden behövs för att 

kunna beskriva tillståndet i kustnära havsområden. Förbättrad kunskap om 

vattenstånds- och vågdynamik i grunda områden leder också till säkrare underlag för 

till exempel biologisk mångfald och översvämningskarteringar som behövs inom 

samhällsplanering. Med högupplöst djupdata förbättras möjligheterna att modellera 

försurning och kolsänkor, erosionsprocesser samt inflödesdynamiken till Östersjön. Det 

kan även leda till förbättrade underlag för vattenståndsprognoser inom SMHIs 

varningsverksamhet och driftsprognoser vid oljespill och olyckor till havs.   

SMHI betonar också vikten av den inom uppdraget planerade analysen av sekretess- 

och säkerhetsskyddsfrågor. Det är av stor vikt att framtagna data kan nyttjas effektivt 

och utan restriktioner.  
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8 Avgiftsbelagd verksamhet  

SMHI ska enligt instruktionen öka samhällsnyttan med sin verksamhet genom att 

bedriva uppdragsverksamhet gentemot andra myndigheter och genom att bedriva 

affärsverksamhet. Av instruktionen framgår vidare att SMHI får bedriva tjänsteexport 

som är direkt kopplad till myndighetens verksamhetsområde. 

Avgifterna inom den avgiftsbelagda verksamheten ska bestämmas så att de täcker 

myndighetens kostnader för att tillhandahålla varan eller tjänsten. De ska även bidra till 

myndighetens kostnader för uppbyggnad, uppdatering och utveckling av system, 

databaser och information. 

För 2021 redovisade den avgiftsbelagda verksamheten ett överskott på 7,1 miljoner 

kronor. Det ackumulerade underskottet vid räkenskapsårets slut, före finansiering med 

anslagsmedel, uppgår till totalt 11,3 miljoner kronor. Av detta belopp kommer 2,9 

miljoner kronor finansieras med anslagsmedel 2022. 

8.1 Förslag ny indelning avgiftsbelagd verksamhet 

En myndighet får med stöd av Ekonomistyrningsverkets (ESV) allmänna råd till 9 kap. 

3 § Förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag lämna förslag till en 

annan indelning av den avgiftsbelagda verksamheten än den som anges i budgeten för 

avgiftsbelagd verksamhet i myndighetens regleringsbrev.  

Enligt 2021 års regleringsbrev fick SMHI i uppdrag att göra en översyn av den 

nuvarande indelningen av SMHI:s avgiftsfinansierade verksamhet och lämna ett förslag 

på en mer ändamålsenlig uppdelning. SMHI lämnade juni 2021 ett förslag på en ny 

indelning av den avgiftsbelagda verksamheten. SMHIs förslag skickades till ESV för 

remiss. ESV återkom i sitt remissvar med en del generella tankar och reflektioner som 

bör beaktas i samband med en ny indelning av avgiftsbelagd verksamhet. SMHI avser 

att under 2022 kontakta ESV för vidare beredning av en ny indelning av avgiftsbelagd 

verksamhet. 

Däremot ansåg ESV i sitt remissvar att det kunde vara positivt med en indelning som 

har bemyndigande för avgiftsuttag som utgångspunkt. Det som här avses är leverans 

av flygväder till det civila flyget där det är den Europeiska kommissionen som beslutar 

om avgiftsnivåerna. Denna styrning skiljer sig åt från övrig styrning av SMHIs 

avgiftsbelagda verksamhet, där SMHI själva beslutar om avgiften. Enligt ESV är det att 

styrningen är annorlunda som utgör lämplig grund för att följa upp verksamheten 

separat. ESV står därför bakom SMHIs bedömning i denna del. 

SMHI föreslår att leverans av flygväder till det civila flyget ska särredovisas som ett 

separerat avgiftsområde. SMHIs förslag innebär att nuvarande verksamhet 

Uppdragsverksamhet föreslås delas upp i Uppdragsverksamhet och Flygväder civila 

flyget. Enligt regleringsbrevets budget för 2022 ingår leverans av flygväder till det civila 

flyget i verksamheten Uppdragsverksamhet.  

Den lämnade bilagan 4 redovisas i enlighet med ovan förslag.  
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8.2 Uppdragsverksamhet 

Som uppdragsverksamhet avses sådan verksamhet som innebär att SMHI levererar 

produkter eller tjänster till statliga myndigheter på en icke konkurrensutsatt marknad. 

För varje uppdrag finns ett avtal med ett tydligt kund- och leverantörsförhållande och 

en finansiering som ska ge full kostnadstäckning. Vidare ingår tjänster där SMHI är 

leverantör med ensamrätt enligt beslut av regeringen eller myndighet under regeringen. 

Av den anledning redovisar SMHI uppdrag som kontrollant av vattendomar, där 

uppdragsgivaren i en vattendom åläggs att anlita SMHI, som uppdragsverksamhet. 

Övrig uppdragsverksamhet rör främst miljöfrågor i luft och vatten. SMHI utför uppdrag 

åt bland annat Trafikverket, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt länsstyrelser. 

Uppdragsverksamheten under 2021 beskrivs mer utförligt i SMHIs årsredovisning 

2021. 

Uppdragsverksamhetens omsättning uppgick till 47 mnkr 2021 och resultatet blev ett 

underskott på drygt 1 mnkr.  

När det gäller uppdragen mot andra statliga myndigheter bedöms den totala 

omsättningen öka under kommande år jämfört med 2021 års omsättning. Denna 

ökning kan förklaras av ett ökande intresse från andra myndigheter för SMHIs tjänster 

bland annat inom luftmiljöområdet. En tendens är att myndigheter allt mer värdesätter 

långsiktighet i sina relationer. Samtidigt håller SMHI på att öka personalbemanningen 

för uppdragsverksamheten för att SMHI på ett bättre sätt ska kunna möta den ökade 

efterfrågan på dessa tjänster. Uppdragsverksamheten beräknas visa ett svagt positivt 

resultat för åren 2023–2025. 

8.3 Flygväder civila flyget 

Leverans av flygväder till civila flyget omsatte 49 mnkr 2021 och resultatet blev ett 

underskott på drygt 2 mnkr. För flygvädertjänsten fastställs ersättningsnivåerna av 

Europeiska kommissionen. Processen kring ersättningsnivåerna för referensperiod 3, 

åren 2020 – 2024, påbörjades 2017 och prestationsplanen skulle ha beslutats i februari 

2020. Hela processen har dock blivit omkullkastad på grund av coronapandemin och 

något beslut har ännu inte tagits med avseende på ersättningsnivåerna för 

referensperiod 3.  

 

Enligt förordningen (EU) 2019/317 artikel 27 punkt 6 ska flygväderleverantörer inte 

beröras av den så kallade trafikrisken. Trafikrisk innebär att leverantören får betalt 

utifrån trafikvolymen. SMHI har således ingen trafikrisk. 

 

SMHI lämnade våren 2021 in kompletterande uppgifter till för åren 2020 – 2024 till 

Transportstyrelsen, vilket blir en del i Sveriges prestationsplan för dessa år. 

Transportstyrelsen godkände i februari 2022 SMHIs föreslagna ersättningsnivåer för 

referensperiod 3. Det framgår dock ovan att Europeiska kommissionen ännu inte har 

beslutat om Sveriges prestationsplan för dessa år. Transportstyrelsen skriver följande i 

sitt beslut: ”Kommissionen har förbehållit sig att inte acceptera en enskild stats 

prestationsplan om de bedömer att prestationsplanen inte lever upp till de fastställda 

europagemensamma målen. De fastställda kostnaderna kan därför komma att ändras 

om kommissionen fastställer andra mål för det svenska luftrummet eller fastställer 

andra kostnadseffektiva mål”. 
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Det kvarstår således fortfarande osäkerhet om SMHI får den finansiering som krävs för 

åren 2020 – 2024. Det finns fortfarande en risk att det kommer ett besparingskrav på 

alla leverantörer och SMHI har inte marginaler för att klara ytterligare neddragningar. 

För att kunna bibehålla nuvarande tjänste- och produktutbud inom flygvädertjänsten 

måste intäkterna ligga på de ersättningsnivåer som Transportstyrelsen godkände i 

februari 2022. 

Den lämnade prognosen i bilaga 4 utgår från de ersättningsnivåer som 

Transportstyrelsen har godkänt för åren 2023 – 2024, men med en viss 

procentuppräkning för 2025. I det fall Europeiska kommissionen godkänner dessa 

ersättningsnivåer prognostiseras ett noll-resultat för åren 2023 - 2025. 

8.4 Affärsverksamhet  

Med affärsverksamhet avses sådan verksamhet som innebär att SMHI levererar 

produkter och tjänster till kunder inom Sverige. Kunderna består av företag, 

organisationer, kommuner och statliga myndigheter som anskaffar produkter och 

tjänster på en konkurrensutsatt marknad. 

Affärsverksamhetens omsättning uppgick till 75 mnkr 2021. Det ekonomiska resultatet 

för 2021 blev ett underskott på 0,1 mnkr vilket ger ett ackumulerat underskott på 19,8 

mnkr. Av det ackumulerade underskottet kommer 0,7 mnkr finansieras med 

anslagsmedel enligt 2022 års regleringsbrev.  

Storleken på det ackumulerade beloppet är en svår utmaning, som kommer att kräva 

fokuserat arbete under en längre tidsperiod. Ett stort omställningsarbete påbörjades 

2020 inom avdelning Affärsverksamhet. En central del i arbetet har varit att tydliggöra 

avdelningens inriktning och att analysera, utveckla och anpassa verksamhetens 

produktportfölj samt att i större utsträckning arbeta med datadrivet beslutsfattande och 

underlag för detta. Med genomförda analyser som grund har beslut om avveckling av 

affärer som inte längre inryms i produktportföljen, exempelvis olönsamma områden, 

fattats och genomförts. Detta arbete resulterade i stora resultatförbättringar 2021 

jämfört med tidigare år.  

 

Med syftet att ytterligare tydliggöra inriktning, mål och strategier för verksamheten har 

tidigare framtagna mål och strategier vidareutvecklats och sammanfattats i en 

Affärsstrategi för verksamheten. I arbetet med affärsstrategin har även tillväxtmål tagits 

fram. Förändringsarbetet framåt kommer i linje med affärsstrategin att fokusera på 

lönsamhet både genom fortsatt omstrukturering eller avveckling av olönsamma 

produktområden och genom intäktstillväxt. Prioriterat för intäktstillväxt är områden där 

kostnaderna inte ökar i samma takt som intäkterna, exempelvis genom att öka 

försäljningen av befintliga produkter/tjänster utan motsvarande ökning av 

produktionskostnader. Inom konsultverksamheten är debiterbarhet en viktig faktor för 

lönsamhet och målsättningen är att genom effektivare arbetsprocesser skapa 

förutsättningar för att nå upp till satta debiterbarhetsmål och samtidigt ha utrymme för 

kompetensutveckling och vidareutveckling av verksamheten. Inför beslut om eventuell 

utökning av personalstyrkan genomförs förutom analys av framtida kompetensbehov 

och finansiering också riskanalys både av utebliven rekrytering och genomförande av 

rekrytering.  

I arbetet med affärsstrategin och en långsiktig hållbar ekonomi har tillväxtmål tagits 

fram för verksamheten. Av bilaga Bilaga 4 ”Förslag till finansiering av avgiftsbelagd 
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verksamhet ” visas omsättningsmålen för åren 2023 - 2025. Dessa kan upplevas 

ambitiösa, men är enligt SMHI realistiska. Det ekonomiska resultat som visas bygger 

på en realistisk försiktig bedömning av kostnader och intäkter för dessa år och visar ett 

årligt ekonomiskt överskott från 2023. 

SMHIs affärsverksamhet är och fortsätter framåt vara en viktig leverantör av 

kvalificerade beslutsunderlag som ska bidra till god samhällsplanering, minskad 

miljöpåverkan och minskad sårbarhet i samhället. Det gäller både i det korta och i det 

långa perspektivet. SMHIs expertis är efterfrågad och det finns nya behov att möta i 

samhälle och näringsliv, bland annat kopplat till klimateffekter, klimatanpassning och 

den pågående energiomställningen. 

Det ovan beskrivna gör att SMHI ser optimistiskt på sin affärsverksamhet 

8.5 Tjänsteexport 

Med tjänsteexport avses sådan verksamhet som innebär att SMHI mot avgifter 

levererar tjänster som tillhandahålls för avnämare i utlandet. Projekt som finansieras av 

SIDA och som uppfyller ovanstående definition hänförs till tjänsteexport. 

 

Tjänsteexportens omsättning uppgick till 65 mnkr 2021. Det ekonomiska resultatet för 

2021 blev ett överskott på 10,6 mnkr, vilket till stor del beror på slutförandet av vissa 

utdragna projekt där den ekonomiska vinsten har realiserats.  

 

Under 2020 fick den pågående coronapandemin effekt på Sida-finansierade projekt då 

både utförandet av klimatutbildningar och av WACCA-projekt (kapacitetsuppbyggnad i 

Etiopien) inte kunde genomföras i planerad omfattning. Tidigare har planering och 

genomförande av den praktiska hanteringen runt utbildningarna och WACCA-projekten 

hanterats av SMHIs personal. Under 2021 har det arbetet delvis utförts av 

samarbetspartner på plats i Afrika, vilket innebär att dessa uppdrag under 2021 har 

utförts i den omfattning som var planerad. SMHIs avtal med Sida avseende ITP-

utbildningar har under 2021 förlängts med ytterligare två år. Diskussioner pågår om att 

även förlänga avtalen kring WACCA-projekten. SMHI gör således bedömningen att 

dessa uppdrag kommer fortsätta under åren 2023 och framöver.  

 

En annan del av tjänsteexporten består av Copernicusuppdrag. En aspekt gällande 

den nya fasen Copernicus 2.0, som omfattar åren 2021 - 2027, är att rymdförordningen 

som inrymmer Copernicus trädde i kraft i först maj 2021, vilket har försenat avtalen 

mellan Kommissionen och utförande enheter. Osäkerhet kring Storbritanniens 

deltagande i Copernicus har bidragit till osäkerhet gällande budgeten, vilket dock 

främst påverkar rymdkomponenten. Andra större förändringar är att Klimattjänsten har 

en lägre budget jämfört med förra fasen, medan Atmosfärstjänsten har fått en högre 

budget för att bygga upp ett nytt CO2 övervakningssystem. 

 

Tillsammans har det medfört en inbromsning i utlysningen av nya Copernicuskontrakt, 

vilket gjorde att de första utlysningarna inom den andra programperioden kom ut först 

under hösten 2021. I avvaktan på nya utlysningar har dock vissa kontrakt förlängts i 

syfte att upprätthålla kontinuitet i leveranserna.  

 

SMHIs bedömning är att myndighetens engagemang i Copernicus 2.0 inte kommer upp 

i samma höga nivåer som under förra fasen, bland annat på grund av ändrat 

programfokus som kan innebära att framtida utlysningar inte på samma sätt som 

tidigare kommer att ligga inom ramen för SMHIs kompetensområden.  
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Ett nytt område för SMHI är att vara en aktör inom Destination Earth. Destination Earth 

är ett av delprogrammen för ett digitalt Europa (DIGITAL) som byggs upp under åren 

2021–2027. DIGITAL är ett nytt EU-program som ska forma och stödja den digitala 

omvandlingen av Europas samhälle och ekonomi.  

 

Syftet med initiativet Destination Earth är att utveckla en modell med hög digital 

upplösning av jorden för att övervaka och simulera naturlig och mänsklig aktivitet samt 

för att utveckla och testa scenarier som skulle möjliggöra en mer hållbar utveckling och 

stödja europeisk miljöpolitik. EU har här tecknat avtal med EUMETSAT, ECMWF och 

ESA för implementering av Destination Earth. SMHI är en av aktörerna som kommer 

att vara med och bygga upp en kapacitet för Destination Earth med start senhösten 

2022. I nuläget är det mycket svårt att göra en uppskattning av vad det skulle innebära 

ekonomiskt för SMHI eftersom utlysningarna ännu inte har kommit ut. En grov 

uppskattning har dock gjorts i de belopp som redovisas i bilaga 4.  

 

SMHI gör bedömningen att intäkterna från tjänsteexporten kommer täcka SMHIs 

kostnader under åren 2023 till 2025, vilket innebär ett nollresultat dessa år. 
 

8.6 Offentlig resurssamverkan  

SMHI får ta ut avgifter för resurssamordning mellan SMHI och Havs- och 

vattenmyndigheten respektive Försvarsmakten. För verksamheten får myndigheten 

besluta om avgifternas storlek upp till full kostnadstäckning och disponera intäkterna i 

verksamheten.  

SMHIs resurssamverkan med Försvarsmakten avser samarbete kring infrastrukturen 

med allt från observationsnät och modellkörningar till bearbetning och kontroll av data. 

Denna verksamhet beräknas bedrivas i samma omfattning som för året 2022. Den 

ökning som prognostiseras i intäkter och kostnader bygger dels på ökade kostnader för 

SMHIs infrastruktur, dels på en kompensation för ökade lönekostnader på SMHI i 

enlighet med gällande avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationerna. 

SMHIs resurssamverkan med Havs- och vattenmyndigheten avser samarbete kring 

SMHIs utsjöexpeditioner där mätningar tas från R/V Svea som är ett viktigt bidrag till 

för svensk miljöövervakning. Detta samarbete riskerar att minska under närmaste åren. 

Då Havs- och vattenmyndigheten har aviserat för minskade anslag till 

miljöövervakning, vilket medför att Havs- och vattenmyndigheten troligen kommer 

minska sitt engagemang med avseende på SMHIs arbete med utsjöexpeditioner. Av 

denna anledning beräknas intäkterna minska med 5 mnkr från 2023 i reella termer 

jämfört med 2022. Kostnaderna beräknas dock inte minska i samma omfattning. 
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9 Investeringar  

9.1 Lånebehov 2023 till 2025 

SMHIs lånebehov för investeringar har ökat under de senaste åren jämfört med andra 

hälften av 2010-talet, främst beroende på de verksamhetsinvesteringar som har gjorts 

och som görs inom observationsverksamheten. Behovet av investeringar inom IT-

området har även ökat med bland annat utökad lagringskapacitet. 

För året 2020 uppgick SMHIs lån i Riksgälden till ca 115 mnkr för att vid utgången av 

2021 uppgå till 112 mnkr. SMHIs låneram för 2022 uppgår till 140 mnkr.  

För 2023 äskar SMHI en låneram på 150 mnkr. Lånebehovet för 2024 kvarstår på 150 

mnkr för att sedan öka till 155 mnkr för 2025. För åren 2023 till 2025 beräknas den 

årliga nyupplåningen att uppgå till mellan 43 till 54 mnkr per år. Låneramen och den 

årliga nyupplåningen bygger på att SMHI får de medel som äskas för att kunna 

genomföra flera större investeringar under åren framöver. 

De prioriterade investeringarna kommande år är kopplade till IT-investeringar, fortsatt 

modernisering av observationsnäten samt pågående fastighetsprojekt.  

Storleken på IT-investeringar kommer fortsatt vara hög de kommande åren då kraven 

på högre prestanda, kapacitet och säkerhet leder till ökade krav på den inre IT-miljön 

och IT-infrastrukturen. 

SMHIs verksamhet bearbetar, skapar och hanterar stora mängder data varje dag. 

Informationsmängderna ökar kontinuerligt, likaså kraven på tillgänglighet och 

prestanda. Att upprätthålla och utveckla en IT-miljö med hög kapacitet som kan 

tillgodose verksamhetens behov av en flexibel och skalbar IT-miljö är helt avgörande 

för att SMHI fortsatt ska kunna upprätthålla och utveckla sin verksamhet 

Dessutom eskalerar cyberattacker i hela samhället, vilket tillsammans med nya riktlinjer 

och föreskrifter gör att SMHI måste höja IT-säkerheten inom ett flertal teknikområden 

för att inte riskera betydande intrång, sabotage och avbrott i framtiden. 

Under 2022 och 2023 genomförs flera större investeringar inom den grundläggande IT-

infrastrukturen (lagring, datacenter och brandväggar). Dessa är i huvudsak till följd av 

förnyelse på grund av slutet på livscykler för befintlig teknik, men ger SMHI också 

möjlighet att införa modernare teknik som krävs för att kunna genomföra 

säkerhetshöjande åtgärder. SMHIs datorhallar har passerat 20 års livslängd sedan 

senaste renoveringen. En upprustning behöver genomföras för att hallarna ska leva 

upp till de säkerhetskrav som ställs. 

Det finns en stor osäkerhet kring vilka övriga investeringar som krävs inom 

säkerhetsområdet då val av tekniska lösningar kommer förtydligas i takt med att 

myndigheten har kapacitet att börja jobba med dem. SMHI ser också en trend att allt 

fler leverantörer ändrar sina affärsmodeller och sänker prisbilden för investeringar, men 

tar mer betalt för löpande support och underhåll. Detta bidrar till en stor osäkerhet i 

investeringsbehovet för 2024 och 2025. 

När det gäller modernisering av observationsnätet har SMHI delvis ändrat strategi. 

SMHI hade tidigare en förhoppning om att kunna automatisera hela det kombinerade 

nederbörds- och klimatnätet. De ökade kostnaderna avseende långsiktig drift och 
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underhåll av ett automatiserat nät gör dock att ambitionen nu är att automatisera 

knappt hälften av stationerna. Det innebär att investeringsbehovet för nätet är lägre. 

SMHI ser också att det kommer att krävas investeringar i radiosonderings- och 

strålningsnätet. Dels för att instrumenteringen börjar bli ålderstigen, dels på grund av 

ökade leveranskrav på våra data. 

Dessutom kommer det under de närmaste åren göras en satsning på utbyte av PW-

givare (Present Weather). PW-givare används för att observera siktförhållanden, 

nederbördstyp och -intensitet. PW-givare finns monterade på 125 av SMHIs 

automatiska väderstationer. Nuvarande sensorer har nått slutet av sin livstid och SMHI 

har i dag reservdelar enbart för att reparera fyra givare. Moderna givare har över lag 

bättre egenskaper och förväntas mäta ackumulerad nederbörd bättre. På grund av 

resursbrist i verksamheten och inköpsfunktionen förskjuts tidplanen ett år framåt. Det 

innebär att tester genomförs 2022 med en mindre mängd sensorer och en storskalig 

omsättning kan ske mellan 2023 och 2025.   

Slutligen planeras investeringar kopplade till en framtida flytt till nya lokaler i Göteborg 

2023. Dessa investeringar avser bland annat utrustning till laboratorium och verkstad 

men även för kabeldragning, anskaffning av möbler och inredning, med mera. 

Under budgetperioden ökar den sammantagna kostnaden för räntor och amorteringar 

från drygt 37 mnkr 2022 till drygt 45 mnkr 2025, som en följd av ovanstående 

investeringar.  

I bilaga 5 redovisas verksamhetsinvesteringar fram till 2025, en specifikation av vilka 

investeringsobjekt där investeringsutgifterna överskrider 20 mnkr, lånebehovet i 

Riksgäldskontoret för investeringar samt kostnader för räntor och amorteringar.  

Jämfört med föregående budgetunderlag har verksamhetsinvesteringar i SWERAD 

2020 utgått. Dessa investeringar blev färdigställda 2021. Dessutom har 

prognostiserade investeringar i automatisering av det kombinerade nederbörds- och 

klimatnätet minskat, viket gör att dessa investeringar inte lägre specificeras.  
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10 Finansiella villkor 

10.1 Räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret 

Under 2022 disponerar SMHI, enligt regleringsbrevet, en räntekontokredit på 60 mnkr. 

SMHI har historiskt sett inte i någon större utsträckning nyttjat räntekontokrediten och 

har oftast haft ett positivt saldo på räntekontot. Det lägsta saldot 2019 var ett positivt 

saldo på 36 mnkr medan det lägsta saldot 2021 var en användning av krediten med 26 

mnkr. 

Förklaringen till den stora förändringen i lägsta saldot på räntekontot är den stora 

krisen för flygbolagen orsakade av coronapandemin. Antalet flygningar har minskat 

kraftigt vilket medfört att inbetalningar från flygbolagen också har minskat. SMHI har 

ingen trafikrisk för flygvädertjänsten, innebärande att SMHI ska vara garanterat intäkter 

och inbetalningar motsvarande SMHIs kostnader. Erhållna inbetalningar under 2019 

uppgick till 48 mnkr medan motsvarande inbetalningar 2020 uppgick till 18 mnkr och 

2021 till 19 mnkr. Vid utgången av 2021 har SMHI en fordran på flygbolagen 

motsvarande 55 mnkr.  

SMHI ser en likande tendens under början av 2022 med låga inbetalningar för 

levererade flygväderprognoser. Förhoppning är att en förbättring kommer ske under 

våren 2022, men bedömningen är att inbetalningarna fortfarande beräknas ligga på en 

lägre nivå än de inbetalningar som SMHI är berättigade till. SMHIs uppskattning är att 

erhållna inbetalningar 2022 kommer understiga de ersättningsnivåer SMHI har beviljats 

med 10 mnkr. SMHIs fordran på flygbolagen vid utgången av 2022 prognostiseras till 

65 mnkr. Återbetalning för de uteblivna inbetalningarna 2020 och 2021 kommer ske 

successivt under åren 2023 – 2029. SMHI utgår från att motsvarande kommer gälla för 

2022 års uteblivna inbetalningar. Detta medför att SMHI behöver använda sig av 

räntekontokrediten för att finansiera förskjutningen i flygbolagens betalningar. SMHIs 

bedömning är att myndigheten behöver en räntekontokredit 2023 på 65 mnkr, vilket är 

en viss utökning jämfört med räntekontokrediten för 2022. Beloppet motsvarar den 

fordran som SMHI prognostiserar kommer finnas mot flygbolagen vid utgången av 

2022. SMHI följer fortlöpande utvecklingen på räntekontot. 

10.2 Anslagskredit på ramanslag  

SMHI disponerar enligt regleringsbrevet 2022 en anslagskredit på 8 944 tkr för 

anslagspost 1 under anslaget 1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.   

SMHI disponerar enligt regleringsbrevet 2022 en anslagskredit på 675 tkr för 

anslagspost 5 under anslaget 1:10 Klimatanpassning.   

SMHI disponerar enligt regleringsbrevet 2022 en anslagskredit på 4 635 tkr för 

anslagspost 7 under anslaget 1:7 Avgifter till internationella organisationer. 

SMHI har under året 2021 inte använt sig av beviljad anslagskredit.  

För 2023 föreslår SMHI en anslagskredit på tre procent på ovan nämnda anslag i 

enlighet med 8§ Anslagsförordningen (2011:223). Det förutsätter dock att SMHI 

tilldelas det anslag som är äskat med avseende på anslagspost 7 under anslaget 1:7 

Avgifter till internationella organisationer. I det fall SMHI inte erhåller äskat anslag 

behöver SMHI en utökad anslagskredit på detta anslag. 
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Bilaga 1  

Eumetsat, översikt över program och kostnader 

De obligatoriska satellitprogrammen 

Samtliga Meteosat (geostationära) och Metop (polära) satelliter har under 2021 

fungerat nominellt. Efter att ha haft tre polära satelliter i omloppsbana under senare år, 

har Metop-A efter 15 år i drift tagits ur sin bana på ett kontrollerat sätt i slutet av 2021. 

Metop-A var Eumetsat:s första polära satellit. 

Samtidigt pågår arbete med att sätta samman MTG (Meteosat Third Generation). Den 

första MTG-I1 satelliten har dock försenats pga. coronapandemin och tekniska problem 

och den väntas sändas upp i november/december 2022 för att bli operationell under 

2023. Den andra satelliten, MTG-S1 kommer att ha ett nytt infrarött 

sonderingsinstrument (IRS) ombord samt Sentinel-4 instrumentet från Copernicus för 

mätning av bl.a. kvävedioxid och ozon. Den är tänkt att komma upp under kvartal 1 

2024.   

Andra generationens polära program, EPS-SG är också inne i sin utvecklings- och 

konstruktionsfas. Detta program kommer att bestå av en konfiguration med två 

satelliter mot dagens en, bestyckade med lite olika instrument, bl.a. nya instrument för 

numeriska väderprognoser (MWI), för att observera cirrusmoln (ICI) och för mätning av 

aerosoler (3MI), samt Sentinel-5 instrumentet från Copernicus. Den första satelliten, 

Metop-SGA1 planeras komma upp under juli 2024 och Metop-SGB1 tidigt 2025. 

Den högsta kostnaden inom ramen för nuvarande utvecklingscykel för de obligatoriska 

satellitprogrammen är passerad och har hamnat på en platå, se figur 1 och 2. Den 

exakta årliga kostnaden beror bl.a. på i vilken grad som industrin håller tidtabellen för 

framtagningen av de nya satelliterna.  

Kostnaderna för MTG-programmet (som godkändes 2010/2011) överskrider den 

kostnadsuppskattning som gjordes för programmet initialt med drygt 250 miljoner euro i 

dagens valutavärde. Detta pga. tekniska utvecklingsproblem och ökade driftkostnader. 

Dessa extrautgifter är inkluderade i den långsiktiga finansiella planen. 

Under 2014/2015 togs beslut om det polära programmet European Polar Satellite – 

Second Generation (EPS-SG). Kostnaderna för EPS-SG kommer att ligga på en 

fortsatt hög nivå under 2022 till 2024 för att därefter börja minska.  

De nya satellitprogrammen har även medfört behov av att bygga ut Eumetsat:s 

huvudkontor i Darmstadt, och kostnaden på 11 MEUR är inkluderad i budgeten för 

perioden 2021 till 2025. 

 

Nya framtida satellitprogram 

Vertikala vindmätningar i atmosfären har gjorts genom ESA Earth Explorer satelliten, 

ADM Aeolus sedan september 2018 och dessa data har efter noggranna utvärderingar 

bedömts vara av så god kvalitet att de används av ECMWF i deras operationella 

prognosberäkningar. Då dessa observationer har visat sig ha betydande positiv effekt 

på väderprognoserna har det också påbörjats en diskussion inom Eumetsat för att se 

om denna typ av vindmätningar mha Doppler-Wind Lidar (DWL) kan bli en utökning till 

EPS-SG programmet. 
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Aeolus 2 som ESA tänker lägga fram inför Ministerrådsmötet i november 2022 skulle 

omfatta två DWL-satelliter: en första satellit finansierad genom ESA och en andra 

satellit finansierad genom Eumetsat, vilket ligger i linje med den samarbetsmodell som 

redan används för Eumetsat:s obligatoriska program. Dessa två satelliter skulle 

garantera minst 10 års drift och uppsändning av den första satelliten skulle kunna ske 

2029/2030. Ett programförslag kommer att presenteras för Medlemsländerna i 

Eumetsat under 2024, med beslut våren 2025. 

Den första delen av utvecklingen kommer att ske inom ramen för ESA Future EO-1 

programmet (som tecknades till 84 % vid senaste ESA Ministerrådsmötet Space19+ i 

november 2019). Eumetsat:s deltagande i programmet finansieras under 

utvecklings(utvärderings)-delen, 2021 - 2023 med medel från General Budget (GB), 

men därefter krävs enligt ovan ett beslut i Eumetsat Council om att gå vidare med ett 

operationellt program eller inte.  

Det nya altimeterprogrammet, Altimetry FO, följer en liknande tidtabell med ett 

programförslag under slutet av 2024, men detta är även avhängigt av ESA och EU-

kommissionen och deras beslut inom ramen för Copernicus vad gäller efterföljare till 

Sentinel-6B. Skulle här ett internationellt partnerskap kring Sentinel-6C utvecklas 

snabbare inom Copernicus, kan Eumetsat behöva bekräfta sitt deltagande tidigare än i 

slutet av 2024. 

Dessa två program anges med indikativa siffror i Figur 1 och 2 då de ännu inte är 

beslutade. 

I samband med ministermötet (ESA CMIN19+) godkändes också svenska Arctic 

Weather Satellite (AWS) (mikrovågsinstrument ombord på småsatelliter) som en del av 

ESA:s Earth Watch-program. Denna satellit är tänkt att sändas upp i början av 2024 

och den skulle därefter kunna utgöra starten på en konstellation med mellan 16 och 20 

småsatelliter inom Eumetsat. Det skulle därmed bli ett viktigt komplement till de 

nuvarande polära satelliterna för nordliga latituder och Arktis men även globalt, vad 

gäller indata till numeriska väderprognoser. En sådan konstellation, med en första serie 

med satelliter som kommer upp under 2029, kan även den ses som en utökning av 

EPS-SG kapaciteten. Ett programförslag kommer att presenteras under 2024 (beslut 

våren 2025). Under 2022 kommer indikativa siffor att tas fram som sedan kommer att 

ingå i figur 1 och 2. 

Utöver ovanstående program diskuteras även en utvidgning av MTG-programmet med 

ytterligare en sonderingssatellit. Ett programförslag kan där komma att presenteras 

under 2024/2025. 

När det gäller RO (Radio Occultation) mätningar har under 2021 initierats en 

pilotupphandling av dessa data från företaget Spire, vilket utgår en test på upphandling 

av data från kommersiella satellitaktörer. 

 

Copernicus 

Eumetsat är en aktiv partner i det europeiska Copernicusprogrammet, i första hand 

som en förstärkt aktivitet inom klimatövervakning. Detta partnerskap har skett under 

förutsättning att kostnaderna inte ökar för medlemsländerna i Eumetsat. 

Insatserna inom Copernicus utgörs i form av s.k. ”tredje parts program” med 

finansiering från såväl EU och ESA samt i vissa fall, som med Jason-programmet även 
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med medel från NASA/NOAA. Detta betyder att vissa svenska medel för 

satellitprogrammen även kanaliseras via andra vägar än genom Miljödepartementet.  

Mest uppenbart är detta för Jason-3 och Jason-CS (där Jason-CS inom Copernicus 

benämns Sentinel-6 Michael Freilich). JASON-CS sändes upp 21 november 2020 från 

Vandenberg flygbasen i Kalifornien, där hela produktsviten, inklusive högupplösta 

produkter fanns tillgänglig i dec 2021. Jason-CS är ett frivilligt (optional) program. 

För Sentinel-3 har Eumetsat ett operationellt ansvar för EU Kommissionens räkning för 

två satelliter, där data och produkter från den senaste satelliten, Sentinel-3 B blev 

tillgängliga i januari 2019. 

Eumetsat är även aktivt involverad i framtagandet av Copernicus CO2M, som väntas 

komma upp 2025/2026. 

 

 

 

Figur 1. Finansiell plan 20 år framåt för de olika satellitprogrammen i Eumetsat. 
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Figur 2. Budget 2000–2021 & finansiell plan 2022–2041.  

  



SMHI Budgetunderlag 2023–2025 

  

 68(74) 

 

Bilaga 2  

ECMWF, prognos över framtida medlemsavgifter 
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Bilaga 3  

Förslag till finansiering av anslagsfinansierad verksamhet   

 

Belopp i tkr 

           2021 

Utfall 

2022 

Prognos 

2023  

Beräkn. 

2024 

Beräkn. 

2025 

Beräkn. 

Anslag 1:9 Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska 

institut (ramanslag) 

Anslagspost 1. SMHI 

290 148 302 753   343 036   349 863 356 860 

Anslag 1:7 Avgifter till 

Internationella organisationer 

Anslagspost 7 Internationella 

organisationer, SMHI 

154 495 159 000 181 000 177 000 154 000 

Anslag 1:10 Klimatanpassning   

Anslagspost 5 Klimatanpassning - del 

till Sveriges meteorologiska och 

hydrologiska institut 

34 329 56 500 70 000 70 000 70 000 

Anslag 1:11 Åtgärder för havs- och 

vattenmiljö 

0 0 18 000 18 000 18 000 

Avgiftsintäkter som disponeras 280 836 302 000 300 000 310 000 320 000 

Övriga inkomster som disponeras 87 920  92 000 94 000 96 000 100 000 

- varav bidrag 87 352  91 000 93 000 95 000 99 000 

- varav övriga inkomster som 

disponeras 

568 1 000 1 000 1 000 1 000 

Summa 

 

 

847 728  912 253 1 006 036  1 020 863 1 018 860 
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Bilaga 4  

Förslag till finansiering av avgiftsbelagd verksamhet  

(tkr) 2021 

Utfall 

2022 

Prognos 

2023 

Beräkn. 

2024 

Beräkn. 

2025 

Beräkn. 

UPPDRAGSVERKSAMHET       

Intäkter 46 948 60 644 59 000 62 000 63 000 

Kostnader 47 998 60 000 58 000 62 000 63 000 

Årets resultat - 1 050 644 1000 0 0 

Ackumulerat resultat 356 1000 2 000 2 000 2 000 

      

FLYGVÄDER CIVILA 

FLYGET 

     

Intäkter 47 781 51 500 53 000 54 500 56 000 

Kostnader 50 162 51 518 53 000 54 500 56 000 

Årets resultat - 2 381 - 18 0 0 0 

Ackumulerat resultat 518 500 500 500 500 

      

AFFÄRSVERKSAMHET       

Intäkter 75 300 79 000 83 000 86 000 91 000 

Kostnader 75 378 78 458 81 500 83 500 87 000 

Årets resultat - 78 542 1 500 2 500 4 000 

Finansiering med 

anslagsmedel 

2 157 660 0 0 0 

Ackumulerat resultat - 19 802 - 18 600 - 17 100 - 14 600 - 10 600 

      

TJÄNSTEEXPORT      

Intäkter 64 585 63 000 60 000 63 000 65 000 

Kostnader 53 969 61 858 60 000 63 000 65 000 

Årets resultat 10 616 1 142 0 0 0 
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Finansiering med 

anslagsmedel 

7 308 2 235 0 0 0 

Ackumulerat resultat 7 623 11 000 11 000 11 000 11 000 

      

OFFENTLIG 

RESURSSAMVERKAN 

     

Intäkter  46 000 42 000 43 000 44 000 

Kostnader  50 000 48 000 49 000 50 000 

Årets resultat  - 4 000 - 6 000 - 6 000 - 6 000 

Ackumulerat resultat  - - - - 
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Bilaga 5  

Verksamhetsinvesteringar 

 

Verksamhetsinvesteringar       
  2021 2022 2023 2024 2025 

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

Immateriella investeringar           

Datasystem, rättigheter m.m. 2 921 1 994 1 900 1 000 5 000 

Materiella investeringar           

Maskiner, inventarier och installationer 

m.m.  25 320 50 006 46 100 37 000 32 000 

Byggnader, mark och annan fast 

egendom      

Övriga verksamhetsinvesteringar      

Summa verksamhetsinvesteringar 28 241 52 000 48 000 38 000 37 000 

            

Finansiering            

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 

kapitalförsörjningsförordningen) 28 241 52 000 48 000 38 000 37 000 

Bidrag (2 kap. 3 § 

kapitalförsörjningsförordningen)      

Finansiell leasing (2 kap. 5 § 

kapitalförsörjningsförordningen)      
Anslag 20 01 009 Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska 

institut (Ramanslag)      
Summa finansiering 28 241 52 000 48 000 38 000 37 000 
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Särskild information om verksamhetsinvesteringar     

  Totalt Ack.  2022 2023 2024 2025 -- 

(tkr)   utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

Verksamhetsinvesteringar per objekt            

PW-givare 24 450 0 240 8 070 8 070 8 070 

Nytt hydrologiskt nät 44 631 42 165 2 465 0 0 0 

Summa utgifter för investeringar 69 081 42 165 2 705 8 070 8 070 8 70 

              

Finansiering             

Lån i Riksgäldskontoret (2 kap. 1 § 

kapitalförsörjningsförordningen) 49 015 23 300 1 715 8 000 8 000 8 000 

Bidrag (2 kap. 3 § 

kapitalförsörjningsförordningen)       

Finansiell leasing (2 kap. 5 § 

kapitalförsörjningsförordningen)       
Anslag 20 01 009 Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska 

institut (Ramanslag) 20 065 18 865 990 70 70 70 

Summa finansiering 69 081 42 165 2 705 8 070 8 070 8 070 

              

Varav investeringar i anläggningstillgångar         

Datasystem, rättigheter m.m. 0 0 0 0 0 0 

Maskiner och inventarier 49 015 23 300 1 715 8 000 8 000 8 000 

Fastigheter och mark       
Övriga verksamhetsinvesteringar       

Summa investeringar i 

anläggningstillgångar 49 015 23 300 1 715 8 000 8 000 8 000 
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Låneram och räntor för verksamhetsinvesteringar    
  2021 2022 2023 2024 2025 

(tkr) Utfall Prognos Beräkn. Beräkn. Beräkn. 

IB lån i Riksgäldskontoret  114 636 111 772 127 000 135 300 134 000 

Nyupplåning (+) 33 227 52 000 48 000 38 000 37 000 

Amorteringar (-) - 36 091 - 36 772 - 39 700 -39 300 -40 700 

UB lån i Riksgäldskontoret 111 772 127 000 135 300 134 000 130 300 

            

Beslutad/föreslagen låneram 147 000 140 000 145 000 145 000 140 000 

            

Ränteutgifter 0 0 656 673 991 

            

Finansiering av räntor och avskrivningar         

Utgiftsområde 20 anslag 1:9 31 501 32 094 34 356 33 973 35 691 

Övrig finansiering (via avgifter) 4 590 4 677 6 000 6 000 6 000 

      

 


